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1. Resum 
 
El present projecte consisteix en una proposta d'aplicació de les pràctiques 

restauratives en l'àmbit de la Formació Professional de Grau Mitjà, 

concretament al Mòdul Professional "1227. Gestió d'un petit comerç”. 

 

Per al seu desenvolupament s'ha realitzat una recerca sobre els orígens, 

l'evolució i l'aplicació en l'àmbit educatiu de les pràctiques restauratives, fent un 

petit incís respecte a la seva situació en la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears i, posteriorment, s'ha desenvolupat la proposta educativa. 

 

Aquesta proposta està basada en la utilització de les pràctiques restauratives 

més informals per aconseguir que els alumnes puguin assolir les competències 

necessàries per poder gestionar un petit comerç en l'àmbit comercial. Per 

aconseguir-ho, en el present projecte s'ha realitzat una formació inicial del 

professorat del centre educatiu i s'ha proposat l'aplicació global de les 

pràctiques restauratives en tots els àmbits del centre, així com diferents 

activitats que s'hauran de realitzar en totes les unitats formatives del citat mòdul 

professional. 

 

A més d’això, en aquest projecte s'han tingut en compte mesures d'atenció a la 

diversitat i s'ha analitzat l'ús de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació amb l'objectiu que els alumnes puguin assolir les competències 

digitals necessàries de cara al seu futur professional. Finalment, s'ha realitzat 

una explicació de com es realitzarà la seva avaluació al centre escolar. 

 
2. Paraules-clau 
 
Pràctiques restauratives, comerç i màrqueting, cercles de diàleg, formació 

professional.  
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Objectius del treball 
 
Els objectius del present projecte posseeixen dues vessants:  

 

- D’una banda, i referent al marc teòric, es pretén investigar sobre les 

pràctiques restauratives i els seus orígens, evolució, característiques i 

estratègies utilitzades a l’àmbit de l’educació, fent un petit incís en:  

o Descriure la situació de les pràctiques restauratives a la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears,  

o Identificar les competències necessàries a la professió comercial.  

 

- D’altra banda, i referent a la proposta didàctica desenvolupada en 

aquest projecte, es pretén realitzar una proposta d’intervenció per mitjà 

de les pràctiques restauratives que pugui aplicar-se a la Formació 

Professional de Grau Mitjà, concretament al mòdul professional 1227. 

Gestió d’un petit comerç, a través de:  

o Formar al professorat,  

o Aplicar una hora de tutoria setmanal al mòdul per augmentar la 

cohesió del grup-classe.  
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4. Estat de la qüestió 
 

a. Història de les Pràctiques Restauratives 
 

Les pràctiques restauratives, tal com exposen (Pomar, 2013, p.84; Wachtel, 

2013, p.2) provenen de l'àmbit de la justícia restaurativa, una alternativa a la 

justícia retributiva, caracteritzada per l’ús dels càstigs i les sancions per 

modificar la conducta indesitjada. 

 

Aquesta alternativa consisteix, segons (Zehr, 1990), citat en (Wachtel, 2013, 

p.2) en “una forma de veure la justícia penal que emfatitza la reparació del dany 

que se li fa a la gent i les relacions en lloc de només castigar als infractors”. 

Aquest fet s’aconsegueix, tal com expliquen (Zehr i Mika, 1997; Pranis, Stuart i 

Wedge, 2003) citats per (Pomar, 2013, p.84) per mitjà de la realització d'una 

reunió entre tots els que s'han vist afectats per un delicte (víctima i agressor, 

principalment) perquè puguin dialogar i reflexionar sobre el que ha ocorregut, 

així com les seves causes i conseqüències, i cercar solucions que reparin el 

dany causat i permetin que l'infractor es reintegri en la comunitat. 

 

D'aquesta manera, i com defensa (Braithwaite, 2002) citat per (Pomar, 2013, 

p.84-85) s'anima a l'infractor a responsabilitzar-se dels seus actes i del dany 

ocasionat, així com comprendre quines han estat les causes i els efectes que 

ha tingut el seu comportament, i poder oferir solucions que reparin aquest dany 

per poder ser acceptat de nou en la comunitat, sentint que es jutgen els seus 

actes i no la seva persona. 

 

A més d’això, aquesta reunió també ofereix a la víctima, tal com exposa (Zehr, 

1990) citat per (Pomar, 2013, p.85) la possibilitat d'obtenir respostes i poder 

comprendre els motius que van portar a l'infractor a realitzar la falta, així com 

poder explicar com el van afectar aquests actes i donar el seu punt de vista 

sobre la forma en la qual podria reparar-se el dany i reintegrar a l'infractor. 
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D'aquesta forma, i com defensa (Rul·lan, 2011), citat per (Pomar, 2013, p.85): 

 

La justícia restaurativa constitueix un nou paradigma de la resolució de 

conflictes que, partint d'un enfocament diferent davant el delicte i la seva 

reparació, busca entendre i millorar les relacions humanes, ajudant a 

enfortir les comunitats i a fer del conflicte una oportunitat real de millora 

de les relacions i de la satisfacció de les necessitats de tots. 

 

D’altra banda, i en paraules de (McCold i Wachtel, 2003), citats per (Pomar, 

2013, p.85): 

 

Aquest nou enfocament en el procés d'esmena per part de les persones 

afectades per un delicte i l'obtenció del control personal associat té un 

gran potencial per optimitzar la cohesió social, sobre la base de tres 

idees centrals: reparació (el dany ha de ser reparat), trobada 

(comunicació i presa de decisions per part de les persones afectades) i 

transformació (canvis profunds en els participants, en les seves relacions 

i en les comunitats). 

 

Respecte als orígens de la justícia restaurativa, i per tant, de les pràctiques 

restauratives, nombrosos autors (Eagle, 2001; Mbambo i Skelton, 2003; 

Haarala, 2004; Mirsky, 2004; Roujanavong, 2005; Wong, 2005; Goldstein, 

2006) citats per (Wachtel, 2013, p.2) sostenen que els orígens de la justícia 

restaurativa provenen de "les pràctiques ancestrals i indígenes empleades en 

les cultures de tot el món, des dels Nadius Americans i la Primera Nació 

Canadenca fins a les cultures Africanes, Asiàtiques, Cèltiques, Hebrees, Àrabs 

i moltes altres" 

 

Un bon exemple d’això és l’exposat per l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit 

Escolar; 2013, p.3), on Gabriel Timoner Sampol exposa que: 

Cal reivindicar la intel·ligència dels nostres avantpassats a l’hora de 

gestionar la seva convivència, entre ells i amb el medi natural en què 
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estaven immersos: només que dediquem una estona a llegir sobre els 

costums dels pobladors aborígens de la terra, trobarem aspectes 

relacionats amb la importància cabdal del treball preventiu i restaurador 

de l’enteniment entre els pobles.  

No obstant això, es considera internacionalment que la justícia restaurativa va 

aparèixer en la dècada de 1970, concretament en 1974 quan, tal com varen 

explicar (Larson i Zehr, 2007) citats per (Olalde, 2015, p.31) i (Peachey, 1989; 

McCold, 1999), citats per (Wachtel, 2013, p.2), Mark Yantzi, un oficial de 

llibertat condicional d’Ontàrio (Canadà), va proposar per primera vegada a un 

jutge un procés restauratiu, que consistia en reunir a dos adolescents que van 

ser declarats culpables de vint-i-dos càrrecs per vandalisme i conducció sota 

els efectes de l'alcohol juntament amb les seves víctimes amb l'objectiu de 

reparar el dany causat. 

 

L'èxit d'aquest cas va provocar que, tal com va explicar (Peachey, 1989; 

McCold, 1999) citats per (Wachtel, 2013, p.2) a l'any següent es creés en 

Ontàrio (Canadà) el primer programa de reconciliació víctima-agressor, que es 

va difondre per tot Amèrica del Nord i Europa durant les dècades de 1980 i 

1990, També va aconseguir que, a poc a poc, la justícia restaurativa fos 

ampliant-se fins a, tal com va explicar (Wachtel, 2013, p.2) "incloure també a 

les comunitats afectives, participant les famílies i els amics de les víctimes i els 

agressors en processos col·laboratius anomenats reunions i cercles”. Gràcies a 

això es permetia, tal com va defensar (McCold, 1999) citat per (Wachtel, 2013, 

p.2), esmenar el desequilibri de poder que existia entre la víctima i l'agressor, ja 

es contava amb la participació de persones de suport.  

 

El seu èxit va continuar creixent i, segons (Doolan, 2003) citat per (Wachtel, 

2013, p.2-3) en 1989 es va crear a Nova Zelanda la Reunió de Grup Familiar 

(RGF) per intentar resoldre la preocupació que existia en la població nativa 

maori per la quantitat de nens que estaven sent retirats de les seves llars.  

A més d’això, l’any 1991, tal com va explicar (Wachtel, 2013, p.3) les RGF 

varen ser readaptades per Terry O'Connell, un policia australià que va utilitzar 
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per primera vegada la justícia restaurativa com una estratègia de col·laboració 

ciutadana amb l'objectiu d'evitar que els joves acabessin davant la cort. 

Actualment aquest tipus d'estratègia es coneix com a Reunió Restaurativa, i 

s'ha estès per tot el món. Cal destacar que, aquell mateix any, tal com va 

exposar (O’Connell, 1998), citat per (Wachtel, 2013, p.3), "Marg Rhorsborne, un 

educador australià, va ser el primer que va utilitzar una reunió restaurativa en 

una escola".  

 

Per una altra banda, també és important remarcar la creació, l’any 1999, de 

l'Institut Internacional de Pràctiques Restauratives, d'aquí d'ara endavant IIRP, 

que, tal com va explicar (Wachtel, 2013, p.3) "va sorgir de la Community 

Service Foundation i la Buxmont Academy, que des de 1977 han proporcionat 

programes per als joves infractors de la llei i en risc en el sud-est de 

Pennsilvània, als Estats Units". A més d'això, també va exposar que Buxmont 

Academy va crear, en 1994, el Programa Real Justice (Justícia Real), que 

s'encarregava de formar a professionals de tot el món en les reunions 

restauratives. Cal destacar també, que, tal com va explicar (Wachtel, 1999) 

citat per (Wachtel, 2013, p.3) una vegada que es va crear, el IIRP va ampliar el 

concepte de pràctiques restauratives, incloent-hi les pràctiques restauratives 

informals i proactives.  

 

A més d’això, i tal com varen destacar (McCold i Wachtel, 2003), citats per 

(Pomar, 2013, p.86) l’IIRP ha aconseguit desenvolupar un marc conceptual 

comprensiu tant per a la pràctica com per a la teoria que ha permès que 

s'ampliï l'ús de les pràctiques restauratives més enllà de la justícia penal, 

aconseguint que pugui usar-se per al tractament de qualsevol tipus de 

conflictes.  

 

Concretament, un dels pilars més importants del treball de l’IIRP és la seva 

aplicació en l'àmbit educatiu, aconseguint realitzar, tal com explica (Hopkins, 

2004), citat per (Pomar, 2013, p.86) “una proposta amb la qual afermar les 

relacions entre tots els membres de la comunitat educativa”. A més d’això, cal 
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destacar que segons (Britto, 2006), citat per (Pomar, 2013, p.86), l’IIRP també 

ha aconseguit realitzar: 

 

Una via de gestió dels conflictes als centres educatius enfront del model 

retributiu predominant (a tal falta, tal sanció), aportant una nova 

perspectiva en la qual l'alumnat aprèn de les situacions de conflicte i dels 

problemes a través d'assumir responsabilitats i reparar els danys 

causats. 

 

Finalment, cal destacar que, tal com va explicar (Wachtel, 2013, p.3), 

actualment l'ús de les pràctiques restauratives s'està difonent per tot el món, de 

manera que a més d'aplicar-se en l'àmbit penal i educatiu, està sent utilitzat 

també en el camp del treball social, els serveis juvenils, els centres de treball, 

l'orientació i les comunitats de fe, arribant fins i tot, tal com va exposar (Pomar, 

2013, p.85) a la realització de projectes que pretenen aconseguir que les 

ciutats es converteixin en espais restauratius on qualsevol tipus de conflicte es 

pugui resoldre per mitjà del diàleg.  

 

Un exemple d'això seria la ciutat d'Hull (Anglaterra), qui va iniciar aquest 

projecte l'any 2004 amb l’objectiu de convertir-se en la primera ciutat 

restaurativa del món. Aquest projecte, va començar a l'àmbit educatiu, a les 

escoles i els instituts, i desprès va anar ampliant-se progressivament als 

serveis socials i l'àmbit policial i jurídic en totes aquelles qüestions que afecten 

la vida dels nens i joves de la ciutat. L’objectiu d’aquest projecte és crear un 

entorn en el qual “l'escolta atenta, l'afany per comprendre millor els motius de 

l'altre i l'esforç per fer ponts de connexió entre les persones impregnen la vida 

diària dels nens, els joves i les famílies de la comunitat". (Pomar, 2013, p.85). 
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b. Les pràctiques restauratives a la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears 
 

Respecte a les Pràctiques Restauratives a la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears, tal com informa Rul·lan a l’entrevista realitzada per (Picornell, 2014) 

cal destacar la creació l'any 2013 de l'Associació de Justícia Restaurativa de 

les Illes Balears, presidida actualment per Vicenç Rul·lan. Aquesta té com a 

objectiu promoure la formació i l'aplicació de les pràctiques restauratives en 

diferents àmbits de la comunitat: des dels centres educatius, fins a les 

residències per a infants, joves, adults, ancians, els centres comunitaris o les 

associacions, de manera que es pugui aconseguir la  creació d’una comunitat i 

que es tractin els conflictes d'una manera restaurativa. 

 

En aquest àmbit cal fer referència al Projecte de pràctiques restauratives per a 

la convivència que es va dur a terme a Son Gotleu (Mallorca), un barri 

caracteritzat, segons (Pomar i Vecina, 2013, p.218), per ser una zona d'alta 

densitat i creixement demogràfic majoritàriament immigrant, que es localitzava 

en un espai amb pocs recursos econòmics. A conseqüència d'això, s'havia 

generat una forta concentració de persones en risc social divers caracteritzades 

per sentiments de vulnerabilitat, falta d'interacció social, pèrdua del sentiment 

de comunitat, de solidaritat i d'autoajuda, i cert conflicte latent i, a vegades, 

manifest. 

 

Com que molts dels conflictes del barri tenien un component comunitari es va 

decidir, tal com exposa Rul·lan, "posar en pràctica aquest projecte de 

pràctiques restauratives per a la convivència, amb la col·laboració i 

assessorament d'institucions educatives i socials de la ciutat anglesa d'Hull". En 

aquest projecte varen estar implicats els serveis de salut, la policia local, els 

serveis socials, els centres d'educació primària i secundària del barri.  

 

Per realitzar-ho, primer es va començar amb una formació a Hull i es va arribar 

a l'acord amb la Fiscalia que els fets que podien intentar solucionar-se per mitjà 
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de les pràctiques restauratives serien furts, robatoris, assetjament, agressions, 

amenaces, bregues, discriminació per raça o per sexe i vandalisme. A més, es 

va decidir que una vegada que ocorres qualsevol conflicte, era necessari 

comunicar-ho a la Fiscalia i contactar amb les parts afectades per veure si 

estaven d'acord a reunir-se. Si ambdues parts estaven d'acord, es realitzava la 

reunió i, després, es comunicaven a la Fiscalia els resultats. (Picornell, 2014). 

 

Els resultats d'aquest projecte varen ser tan positius que, tal com explica 

(Marqués, 2017), es va aconseguir que "el barri mallorquí de Son Gotleu, fos 

erigit en símbol de les pràctiques restauratives al nostre país", ja que, segons 

(Pomar i Vecina, 2013, p.222), l'ús de les pràctiques restauratives als centres 

educatius va permetre que s'anés construint la comunitat des de la base, teixint 

la cohesió des de la infància, als centres d'ensenyament, lloc on els alumnes 

comparteixen experiències i un espai comú. 

 

Per finalitzar, cal destacar que, segons Rul·lan, actualment s'ha aconseguit que 

existeixin a Mallorca dues zones restauratives més: Esporles i Puigpunyent, 

(Picornell, 2014) i que, tal com exposa (De Pablos, 2017) "a Balears existeixi un 

nombre creixent de centres que contemplen les Pràctiques Restauratives com 

a model de gestió de la convivència en la comunitat educativa". 

 

c. Les pràctiques restauratives a l’àmbit de l’educació 
 

Tradicionalment, l'educació s'ha caracteritzat per l'ús de càstigs i sancions per 

modificar les faltes i comportaments no desitjats per part dels alumnes. Tal com 

explica l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, p.7), els docents 

solen tenir una visió molt limitada en aquest camp, reduint la llista de 

possibilitats d'actuació enfront d'un conflicte amb un alumne a únicament dos: 

utilitzar una resposta de caràcter punitiu o deixar-ho passar, actuant de forma 

massa permissiva. D'aquesta manera, la llista acabava sent reduïda a: càstig o 

no càstig? Sent la primera l'opció més triada. 
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Què ocasionava aquesta elecció? Tal com expliquen (Braithwaite, 1989), citat 

per (Wachtel, 2013, p.4) i l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, 

p.7), amb ús del càstig, l'alumne adquiria un rol passiu i realment no assumia 

cap tipus de responsabilitat, de manera que no es creava empatia ni permetia 

que l'alumne sancionat adquirís un compromís real de canvi, sinó que el que 

s'aconseguia és que aquest alumne desenvolupés ressentiment cap al seu 

professor i se sentís una víctima. A més d'això, si l'alumne reincidia i se li 

castigava de manera repetitiva, s'aconseguia etiquetar a l'alumne com a 

"dolent", de manera que assumia que aquest era el seu rol i es reforçava el seu 

mal comportament. 

 

No obstant això, tal com senyala l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 

2013, p.7), actualment han sorgit noves eines que permeten que el professorat 

pugui donar una resposta més justa i equilibrada a aquest tipus de 

problemàtiques als centres escolars. Una d'elles són les pràctiques 
restauratives.  

 

Les pràctiques restauratives són, segons l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit 

Escolar, 2013, p.10),  un conjunt d'eines que permeten prevenir, detectar, 

intervenir i resoldre les diferents situacions de conflicte que poden aparèixer en 

diferents àmbits com el familiar, social, laboral, educatiu, judicial o comunitari, i  

que, segons (Wachtel, 2013, p.5), posseeixen una doble funció: una reactiva, 

d'intervenció, i una proactiva, de prevenció. 

 

Respecte a la funció reactiva, aquesta està basada a reparar el dany i 

restaurar les relacions una vegada que aquest ja s'ha comès. Per aconseguir-

lo, les pràctiques restauratives es basen en la hipòtesi que: 

 

Els éssers humans són més feliços, més cooperadors i productius, i 

tenen majors probabilitats de fer canvis positius en la seva conducta 

quan els qui estan en una posició d'autoritat fan les coses amb ells, en 

lloc de fer-les contra ells o fer-les per a ells. (Wachtel, 2013, p.3). 
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Dit d’una altra manera, i tal com explica (Wachtel, 2005), citat per (Wachtel, 

2013, p.3), "la manera punitiva i autoritària de fer-ho contra i la manera 

permissiva i paternalista de fer-ho per no són tan efectius com la manera 

restaurativa, participativa, d'involucrar-se amb".  

 

Per una altra banda, cal destacar que una de les bases de les pràctiques 

restauratives és, segons el (Distrito Escolar Unificado De San Francisco, s.f., 

p.1), que les relacions són molt importants, per la qual cosa, quan es produeix 

un incident és necessari centrar-se primer en quin és el dany que s’ha causat a 

la relació i en la reparació d'aquest, en comptes d'enfocar-se en quina regla es 

va trencar i quines conseqüències han d'aplicar-se. Per reparar aquest dany, tal 

com explica l’(Escola de Cultura de Pau, s.f., p. 2) s'ha d'aconseguir restituir a 

la víctima i reintegrar a l'infractor per mitjà de la participació directa, efectiva i 

afectiva de tots dos, que es realitzarà a través de l'acompanyament de la 

mateixa comunitat. 

 

Això provoca que, tal com explica Rul·lan, si es produeix un conflicte: 

 

El responsable o culpable reflexioni sobre el qual ha succeït, que pensi 

en les conseqüències d'allò que ha fet; que es posi en el lloc de l'altre; 

que pensi com ho podria haver fet diferent; que proposi solucions que el 

tornin a vincular a la comunitat. (Picornell, 2014). 

 

D'aquesta manera, quan s'utilitzen les pràctiques restauratives es considera el 

conflicte com una oportunitat d'aprenentatge que, segons l’(Institut per a la 

Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, p.11) permet als estudiants preveure i 

comprendre l'impacte que tenen les seves accions en els altres, de manera que 

puguin entendre les conseqüències dels seus actes, ja que quan un ofensor té 

una major comprensió del dany que pot provocar en una altra persona, és més 

fàcil que deixi de fer-ho. A més, l’ús de les pràctiques restauratives també li 

permet assumir públicament la seva responsabilitat, així com oferir solucions i 

col·laborar en la restauració del dany causat, assegurant-se que el que 
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realment es jutjarà seran els fets i no a la seva persona en si. D’aquesta forma, 

tal com exposa (Wachtel, 2013, p.4), s’aconsegueix "reintegrar a les persones 

que cometen actes indeguts a la seva comunitat i es redueix la probabilitat que 

vagin a reincidir".  

 

Per l’altra banda i respecte a les persones afectades, segons l’(Institut per a la 

Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, p.11), per mitjà de l’ús les pràctiques 

restauratives se'ls permet tenir l'oportunitat d'expressar els seus sentiments i 

que aquests siguin reconeguts pels altres, així com sentir la seguretat que 

l'ofensor assumirà la seva responsabilitat, que es reconeixerà la injustícia que 

s'ha comès amb ells i que es produirà una reparació moral o material pels 

danys causats. Dit d’una altra manera, i tal com exposa (De Pablos, 2017), 

gràcies a  les pràctiques restauratives, la persona ofesa es podrà sentir 

escoltada i reparada.  

 

Respecte a la funció proactiva, aquesta està basada, segons (Wachtel, 2013, 

p.5), en millorar les relacions i desenvolupar un sentiment de comunitat abans 

que existeixi cap tipus de conflicte, amb la finalitat de prevenir-ho. Per 

aconseguir-ho, un dels aspectes en els quals se centren les pràctiques 

restauratives és, segons l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, 

p.10), en la realització d'un canvi en la manera de comunicar-se per mitjà de les 

declaracions i les preguntes afectives, que s’explicaran en el següent apartat i 

que permeten expressar els sentiments i les emocions sobre la base del 

comportament de la resta, així com facilitar la gestió positiva dels conflictes. 

 

D’aquesta forma, tal com explica (Rul·lan, s.f.), citat per l’(Escola de Cultura de 

Pau, s.f., p. 3), les pràctiques restauratives volen fomentar la comunicació no 

violenta de manera que totes les persones aprenguin a expressar allò que 

volen sense afectar a la relació amb els altres, de forma assertiva (sense 

passivitat ni agressivitat) i de manera que puguin demanar responsabilitat a 

aquells que els han danyat mentre se’ls ofereix el suport necessari, explicant-

los com se senten i què necessiten que facin per solucionar l'incident, ja que, 
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segons (Tomkins, 1962; Tomkins, 1963; Tomkins, 1991), citat per (Wachtel, 

2013, p.5): "les relacions humanes són millors i més saludables quan hi ha una 

lliure expressió d'afecte o emoció, minimitzant el negatiu, maximitzant el positiu, 

però permetent la lliure expressió". A més, també és important remarcar que, 

tal com explica (Nathanson, 1998) citat per (Wachtel, 2013, p. 5) "és a través 

de l'intercanvi mutu de l'afecte expressat que construïm una comunitat, creant 

els llaços emocionals que ens uneixen a tots". 

 

Per una altra banda, també cal destacar que, segons (Kim i Mauborgne, 1997) 

citats per (Wachtel, 2013, p.6), "els individus tenen major probabilitat de confiar 

i cooperar lliurement amb els sistemes – guanyin o perdin amb aquests 

sistemes – quan s'observa un procés just".  

 

Per aconseguir que els alumnes considerin que un procés és just, és necessari: 

- En primer lloc, involucrar-los en la presa de decisions que els afecten, 

escoltant els seus punts de vista i tenint en compte les seves opinions. 

- En segon lloc, explicar a totes les persones que s'han vist involucrades o 

que es veuran afectades per una decisió, el motiu pel qual aquesta s'ha 

pres. 

- En tercer lloc, assegurar-se que tots els alumnes han entès clarament en 

què consisteix aquesta decisió i què és el que s'espera d'ells en un futur. 

 

D'altra banda, també és necessari destacar que segons el (Distrito Escolar 

Unificado De San Francisco, s.f., p.1), les pràctiques restauratives tenen el 

benefici de: 

- Crear un ambient d'ensenyament i d’aprenentatge més eficaç. 

- Permetre un major compromís per part de tots a donar-se el temps 

d'escoltar-se un a l'altre. 

- Disminuir la intimidació o altres conflictes interpersonals, així com les 

suspensions i expulsions. 

- Aconseguir un ambient més segur i solidari al centre escolar. 



 

 18 

- Aconseguir una major consciència sobre la importància de la connexió 

entre els joves. 

- Abordar la necessitat que aquests tenen de pertànyer i sentir-se valorats 

pels companys i adults importants en la seva vida. 

- Aconseguir una major confiança per part dels alumnes en l'equip docent 

per fer front a situacions difícils. 

- Fomentar el respecte per a tots els interessats i desenvolupar el 

sentiment d'empatia cap als altres. 

 

En definitiva, es tracta, tal com expliquen (Pomar i Vecina, 2013, p.216) "d'una 

metodologia que fomenta la cohesió social [...] des de les relacions 

interpersonals quotidianes fins a aquelles que impliquen als membres d'una 

comunitat en la presa de decisions" i que té l’objectiu, tal com senyala l’(Institut 

per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, p.10) de millorar la convivència i de 

reforçar els vincles afectius"  

 

d. Les estratègies utilitzades a les pràctiques restauratives 
 

Respecte al tipus d’estratègies que s’utilitzen a les pràctiques restauratives, cal 

destacar la distinció realitzada per (Costello, Wachtel, T i Wachtel, J., 2010) 

citats per (Wachtel, 2013, p.5), que les classifica i ordena de més informals a 

més formals en els següents cinc varietats:  

- Declaracions afectives.  

- Preguntes afectives.  

- Petites reunions espontànies. 

- Cercles. 

- Reunions formals.  

Il·lustració 1. Tipus de Pràctiques Restauratives 

 

Font: (Wachtel, 2013, p.4) 
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En primer lloc es troben les declaracions afectives, que tal com explica 

l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, p.10) consisteixen en 

l’expressió dels sentiments i emocions que té una persona, com a 

conseqüència del comportament de la resta. Un exemple d’això seria l’exposat 

per (Harrison, 2007), citat per (Wachtel, 2013, p.10):  

 

Un professor o professora en una sala de classes podria usar una 

declaració afectiva quan un alumne s'ha comportat malament, deixant-li 

conèixer a l'alumne com ell o ella s'ha vist afectat per la seva conducta: 

"Quan interromps la classe, em sento trist(a)" o "quan m'has faltat el 

respecte em sento defraudat(da)". En escoltar això, l'alumne s'adona de 

com la seva conducta està afectant uns altres. 

 

D'aquesta manera, i tal com exposa (De Pablos, 2017), “es treballa l'ús del 

llenguatge, substituint missatges culpabilitzadors cap al tu per missatges que 

s'expressen des del jo i que expliquen com ens sentim, concreten què ens 

molesta i demanem canvis”.  

 

En segon lloc apareixen les preguntes afectives, que segons (McCold i 

Wachtel, 2001) citats per (Wachtel, 2013, p.10), permeten fer reflexionar sobre 

com afecta la conducta d'una persona a la resta. Un exemple d’això seria 

l’exposat per (Morrison, 2003):  

 

Un professor pot fer una pregunta afectiva, potser adaptant una de les 

preguntes restauratives usades en el guió de la reunió. "Qui creïs que 

s'ha vist afectat pel que vas fer?" i després seguir amb "Com creïs que 

han estat afectats?" En respondre a aquestes preguntes, en lloc de 

simplement ser castigat, l'alumne té una oportunitat de pensar en la seva 

conducta, de fer esmenes i canviar la conducta en el futur. 
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De fet, tal com explica (De Pablos, 2017), "enfront del clàssic interrogatori, en 

les converses restauratives es formulen preguntes que ens permeten no jutjar, 

no culpabilitzar i estimular la participació i la responsabilitat". 

 

En tercer lloc es troben les "petites reunions espontànies". Aquestes es 

produeixen, segons (Wachtel, 2013, p.10) quan s'ha produït una conducta 

indeguda i es realitzen diverses preguntes afectives tant al danyat com a 

l'infractor. 

 

Cal destacar que, tal com assenyala (Wachtel, 2012), citat per (Wachtel, 2013, 

p.10), l'ús d’aquestes petites reunions espontànies redueix moltíssim la 

necessitat de recórrer a les pràctiques restauratives formals, que consumeixen 

més temps. A més d’això, el seu ús de forma sistemàtica té un impacte 

acumulat que crea un mitjà restauratiu, descrit com “un ambient que promou 

consistentment la consciència, empatia i responsabilitat d'una manera que 

probablement demostra ser molt més efectiva per aconseguir la disciplina 

social que el que fem actualment, que és basar-nos en el càstig i les sancions”.  

 

En quart lloc es troben els cercles de diàleg, que segons (Costello, Wachtel i 

Wachtel, 2011), citats per (De Pablos, 2017), són l'eina base de la cohesió de 

grup en la qual tots els alumnes tenen l'oportunitat d'escoltar a la resta i de 

poder expressar-se.  

 

Per realitzar un cercle de diàleg. tots els alumnes es disposen en un cercle en 

el que hi ha d'existir una situació d'igualtat i respecte. En aquest cercle la 

intervenció és voluntària i se segueixen unes normes bàsiques de 

funcionament on el professor és el facilitador, utilitzant normalment un petit 

objecte que va passant d'alumne en alumne indicant qui posseeix el torn 

d'intervenció, de manera que, tal com exposen (Costello, Wachtel i Wachtel, 

2010), citats per (Wachtel, 2013, p.9), "una persona parla per vegada, i 

l'oportunitat de parlar avança en una adreça al voltant del cercle. Cada persona 
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ha d'esperar fins que arribi el seu torn per parlar, i ningú pot interrompre”. La 

resta d’alumnes ha d'esperar el seu torn i escoltar amb respecte. 

 

Aquest mecanisme maximitza l'oportunitat que se li dóna als alumnes més 

callats, aquells que normalment se senten inhibits per la resta d’alumnes que 

parlen més alt i són més assertius, de parlar sense interrupció, ja que les 

persones que volen respondre a qualque cosa que s'ha dit han de ser pacients 

i esperar fins que sigui el seu torn de paraula. Dit amb altres paraules, els 

cercles de diàleg permeten que els alumnes puguin escoltar més i parlar 

menys. 

 

Cal destacar que existeixen diferents tipus de cercles de diàleg depenent de 

l’objectiu que es pretén assolir. Per exemple, (Costello, Wachtel i Wachtel, 

2010), citats per (De Pablos, 2017) assenyalen l’existència de cercles per:  

 

- Conèixer-se a un mateix, on el facilitador (en aquest cas el professor) 

llança preguntes als alumnes relacionades amb els seus reptes, els seus 

sentiments, la seva autoconsciència, etc.  

- Treballar la comunicació, la col·laboració, la convivència, l’aprenentatge i 

l’avaluació, on el professor fa als alumnes preguntes relacionades amb 

cadascun d’aquests camps.   

 

Com també els cercles assenyalats per (Generalitat de Catalunya, s.f., p.4), 

que tenen l’objectiu de: 

 

- Iniciar i/o tancar la trobada, amb preguntes com “Com estàs avui?, Com 

et sents avui?, Què has après avui?”. 

- Crear cohesió de grup, amb preguntes relacionades amb el coneixement 

dels alumnes o la seva expressió de sentiments: “Què has fet aquest 

cap de setmana?, Com et sents?, Què t'agradaria que féssim junts?”. 

- Establir les normes de funcionament, amb preguntes com per exemple 

“Quines coses afavoreixen que funcionem millor en això concret?” 
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- Treballar proactivament, demanant als alumnes aspectes com “Com 

volem que sigui aquesta tasca?, Com volem que sigui la propera 

sortida?, Com volem que sigui l’estona d’esbarjo?”. 

- Proposar metes, demanant-los, per exemple, “Què ens proposem 

aquesta setmana perquè les coses vagin millor?” 

- Tractar temes relacionats amb el currículum de les matèries, amb 

preguntes com “Què volem aprendre de...” o “Què hem après de...?”. 

- Gestionar petits conflictes, demanant-los “Què ha passat?, Què estaves 

pensant en aquell moment?” 

 

D'entre totes les modalitats de cercles de diàleg que existeixen, cal destacar “la 

peixera”, que segons (De Seta, 2009) consisteix en la formació de dos cercles 

de diàleg, un d'interior amb els participants actius, anomenat peixera, i un 

d'exterior amb observadors que podran participar en el cercle principal de 

manera voluntària, si així ho desitgen, ja que a l'hora d'asseure's, els integrants 

del cercle principal deixaran una cadira lliure, que podrà ser ocupada pels 

observadors quan aquests els considerin necessari. 

 

El seu funcionament és el següent: el facilitador, en aquest cas el professor, 

s'encarregarà de realitzar les preguntes que consideri oportunes i aquestes 

podran ser respostes únicament pels membres del cercle principal. Perquè els 

observadors puguin participar, hauran d'asseure's en la cadira lliure i esperar el 

seu torn de paraula. A més d'això, qualsevol integrant del cercle principal pot 

deixar el seu lloc lliure per a un observador quan ho consideri oportú. 

 

La peixera, tal com exposa (De Seta, 2009), és una tècnica molt interessant per 

a la realització de debats protagonitzats per moltes persones, ja que es tracta 

“d’un format per facilitar la discussió grupal que estimula l'interès i fomenta la 

participació, enfocant-se en petits grups de persones alhora, i permetent que la 

composició d'aquest grup sigui fluida [...] brindant ordre i sentit a la xerrada”. 
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En darrera posició, es troben les reunions formals, que segons (Wachtel, 

2013, p.7) es tracta d'una reunió voluntària estructurada entre els agressors, les 

seves víctimes, i la família i amics d'ambdues parts, que es realitza perquè 

puguin abordar-se les conseqüències del dany causat i pugui trobar-se la millor 

manera de reparar-ho. 

 

Tal com expliquen (O’Connell, Wachtel i Wachtel, 1999) citats per (Wachtel, 

2013, p.7), aquest tipus de reunió pot utilitzar-se en lloc dels processos de 

disciplina o justícia tradicionals o com un complement a aquests de manera 

que, segons l'enfocament de Real Justice, el facilitador de la reunió utilitza un 

guió escrit i no és un participant actiu d’aquesta, sinó que s’encarrega de donar 

a cada participant la seva oportunitat d’expressar-se. Una vegada començada 

la reunió, el facilitador s’encarrega de realitzar preguntes obertes i restauratives 

primer a l’agressor, i després a la víctima i als seus membres de la família i 

amics, per poder veure l’incident des de la seva perspectiva i així poder 

comprendre com els hi va afectar. Finalment, es demana a la família i amics 

dels agressors fer lo mateix.  

 

Respecte a les preguntes restauratives realitzades durant la reunió, cal 

destacar que, segons l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, 2013, p.14), 

aquestes tenen l’objectiu de que totes les parts puguin ser conscients dels seus 

sentiments, així com fomentar la seva introspecció i autoresponsabilitat, així 

com, tal com explica  l’(Escola de Cultura de Pau, s.f., p. 4), arribar a acords 

que normalment es realitzen segons l’ordre expossat a l’il·lustració 2:  
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Il·lustració 2. Preguntes afectives. 
 

 
 

Font: (Escola de Cultura de Pau, s.f., p. 4) 

 

D’aquesta forma, les preguntes restauratives que es fan als agressors són, 

segons l’(Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, s.f.), les següents: 

- Què ha passat? 

- Què pensaves en aquell moment? 

- A qui ha afectat l’incident? 

- Com creus que els ha afectat? 

- Què penses ara del que ha passat? 

- Què podries fer per millorar la situació? 

 

Per l’altra banda, les preguntes restauratives que es fan a les víctimes són les 

següents: 

- Què ha passat? 

- Com et sents ara amb el que va passar? 

- Com t’ha afectat, a tu i a altres persones? 
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- Què ha estat el més difícil per a tu? 

- Què necessites que passi a partir d’ara? 

 

Finalment, i tal com exposen (O’Connell, Wachtel i Wachtel, 1999), citats per 

(Wachtel, 2013, p.7-8), el facilitador li pregunta a la víctima quin li agradaria que 

fos el resultat final de la reunió. La seva resposta es conversada amb l'agressor 

i amb tots els altres en la reunió i, quan s'arriba a un acord, es redacta un 

contracte simple i es procedeix a la seva signatura.  

 

e. Les habilitats més valorades a l’àmbit comercial 
 

Respecte a les habilitats més valorades a l’àmbit comercial, segons (Cegos 

Online University, s.f.), a més de posseir els coneixements necessaris sobre el 

bé o servei que s'està oferint, els comerciants han de tenir una sèrie de 

competències que els faci idonis per desenvolupar aquesta tasca comercial. 

 

En primer lloc, és molt important que el venedor tingui uns bons dots 
comunicatius per poder transmetre correctament al client la informació 

necessària sobre el producte i convèncer-li perquè ho compri. Tal com exposa 

(Peralta, s.f.) "és fonamental demostrar unes habilitats comunicatives 

excel·lents, [...] transmetre els missatges necessaris de manera que el client 

comprengui [...] el que el venedor pretén comunicar". 

 

En segon lloc, es considera de vital importància que el venedor tingui capacitat 
d'escolta per poder conèixer al client i conèixer quins són els seus interessos i 

necessitats per poder adaptar-se a ell, ja que "aquesta competència suposa 

una eina molt valuosa per al venedor, ja que si el client se sent escoltat, es pot 

establir una relació duradora i de qualitat". (Peralta, s.f.). 

 

En tercer lloc, es considera que és imprescindible que el comercial tingui 

empatia i confiança: 
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És essencial aconseguir una bona sintonia amb el client i generar un 

clima de confiança. Amb l'empatia, el venedor aconsegueix que el seu 

client se senti valorat, ja que pot arribar a sentir que entenen les seves 

necessitats i preocupacions en relació amb el producte o servei. (Peralta, 

s.f.).  

 

També cal destacar que segons (Cegos Online University, s.f.) "els dots 

comercials estan molt lligades a l'empatia i a l'escolta activa, competències que 

hauria de tenir tot comercial professionalitzat". 

 

En quart lloc, també és necessari destacar la importància de la perseverança 

en un venedor. És molt fàcil que un comercial caigui en el descoratjament o en 

la frustració quan la venda que tant ha intentat aconseguir finalment no ha sortit 

bé, moltes vegades els resultats tarden a arribar, però el treball ha de continuar 

sent constant i estable en el temps. D'aquesta forma, tal com explica (Peralta, 

s.f.), “al món de les vendes, es valora a les persones amb una alta tolerància a 

la frustració i, sobretot, perseverants i insistents". 

 

Per finalitzar, segons (Moron, s.f.) els comercials necessiten tenir una bona 
formació en gestió i resolució de conflictes, ja que: 

 

En vendes, és freqüent trobar episodis regulars de queixes, conflictes i 

rebutjos. Aquests incidents poden involucrar a gairebé qualsevol 

persona, incloent-hi als clients, els companys, la gerència [...]. A causa 

que això pot ocórrer a qualsevol moment, els professionals de vendes 

necessiten aprendre i practicar com manejar proactivament les 

objeccions i manejar els conflictes. 

 

Totes aquestes habilitats poden treballar-se i millorar-se per mitjà de l'ús de les 

pràctiques restauratives, base d'aquest projecte i que es desenvoluparà als 

següents apartats d'aquest treball. 
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5. Desenvolupament de la proposta didàctica 
 

a. Introducció de la proposta didàctica 
 

El present treball consisteix en un Projecte de Pràctiques Restauratives on es 

desenvolupa una proposta didàctica per a la Formació Professional de Grau 

Mitjà, concretament al mòdul professional 1227. Gestió d’un petit comerç. S’ha 

decidit que en aquest projecte s’utilitzaran algunes tècniques de les pràctiques 

restauratives com les declaracions afectives, les preguntes afectives i els 

cercles de diàleg, amb l'objectiu que els alumnes aprenguin i desenvolupin les 

habilitats necessàries per a la realització de la gestió d'un petit comerç. 

 

D’aquesta forma, i gràcies a l'ús de les pràctiques restauratives, els alumnes 

aprendran a: comunicar-se adequadament, fet imprescindible per fer arribar al 

client la informació necessària sobre el producte i que pugui realitzar-se la 

venda; desenvolupar l'escolta activa i l'empatia per poder comprendre quines 

són les necessitats del consumidor i poder respondre a elles d’una manera 

adequada; aprendre a negociar amb els futurs clients, argumentant 

correctament i respectant al torn de paraula de l’altra persona; i saber resoldre 

qualsevol tipus de conflicte que pugui produir-se amb els clients, amb la resta 

de companys de treball o amb la gerència del negoci de forma pacífica, 

restaurativa i per mitjà del diàleg, atenent les necessitats d'ambdues parts i 

aprenent a conviure i a respectar a les persones que posseeixen opinions 

contraries a les pròpies. 

 

b. Objectius de la proposta didàctica 
 
Aquest projecte té com a principal objectiu la realització d’una proposta 

didàctica, basada en l’ús de les pràctiques restauratives, que pugui aplicar-se a 

la Formació Professional de Grau Mitjà, concretament al mòdul professional 

1227. Gestió d’un petit comerç.  
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Els principals objectius d’aquesta proposta didàctica són: 

 

- Realitzar una formació inicial del professorat en l’àmbit de les pràctiques 

restauratives perquè aquestes puguin aplicar-se en tots els àmbits del 

centre educatiu. 

- Augmentar la cohesió del grup-classe i millorar el clima escolar per mitjà 

de la creació d’un sentiment de comunitat que permeti disminuir els 

casos de discriminació, assetjament o aïllament d’alumnes al centre.  

- Desenvolupar, en els alumnes, les habilitats i competències necessàries 

per a la realització de la gestió d’un petit comerç, respectant la diversitat 

de l’aula i utilitzant mecanismes de suport basats en les TIC.  

 

c. Desenvolupament de la proposta  
 

i. Aplicació del Projecte de Pràctiques Restauratives  
 

Per realitzar la aplicació d’aquest Projecte de Pràctiques Restauratives s'ha 

decidit diferenciar tres àmbits d'actuació: el centre escolar, els alumnes i les 

famílies. 

1. Centre escolar 
 

Dins l’àmbit d’actuació del centre escolar, s’ha decidit, per una banda, realitzar 

una formació inicial del professorat, i per l’altra banda, incorporar l’ús de les 

pràctiques restauratives dins de la normativa del centre.  

 

a. Formació inicial del professorat 

 

En primer lloc, s’ha proposat la realització d’una formació inicial del professorat 

del centre educatiu en tots els àmbits de les pràctiques restauratives, des de 

les estratègies més informals a les més formals. 
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Continguts 

 

Aquesta formació es realitzarà per mitjà de tallers formatius impartits al centre 

escolar on s’explicaran els següents continguts:   

 

- Taller 1. Les declaracions i les preguntes afectives (I) 

- Taller 2. Les declaracions i les preguntes afectives (II) 

- Taller 3. Les petites reunions espontànies. 

- Taller 4. Els cercles de diàleg. 

- Taller 5. Les reunions formals.  

 

Tots aquests tallers estaran formats per una part teòrica i una altra part pràctica 

on es realitzaran diferents dinàmiques per consolidar els nous coneixements 

adquirits.  

 

Respecte als tres primers tallers, cal destacar la importància de formar als 

docents en declaracions i preguntes afectives de forma que puguin consolidar 

profundament aquesta formació, ja que si durant el curs escolar es produeix un 

enfrontament amb un alumne, un familiar d’aquest o un un company de feina, el 

professor no ha de caure, per culpa del nerviosisme de la situació, en la 

pràctica de culpar a la persona que té davant, sinó que es pretén que tingui tan 

interioritzada aquesta formació que, encara en moments d'estrès i nerviosisme, 

pugui realitzar de forma natural les declaracions i preguntes afectives , de 

forma que pugui solucionar-se la situació d'una manera pacífica i restaurativa. 

 

En quant al quart taller, cal fer remarcar que aquesta formació es realitzarà 

donant especial importància als cercles de diàleg que s’utilitzaran durant la 

impartició de les unitats didàctiques, explicant totes aquelles eines i estratègies 

que hauran d'utilitzar durant el curs escolar i que s'explicaran més 

detalladament als següents apartats del present projecte. 

 

Per finalitzar, i en referencia al quint taller, cal destacar la importància de formar 
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al professorat perquè aprengui a realitzar correctament les reunions 

restauratives ja que, en cas que es produeixi algun tipus d’enfrontament o 

conflicte entre els alumnes, o entre un docent i qualsevol altre membre de la 

comunitat educativa, i aquest no puguin solucionar-se aplicant les estratègies 

informals de les pràctiques restauratives, s’haurà de realitzar una reunió 

restaurativa formal amb l'objectiu de, tal com es va exposar a l'apartat de l'estat 

de la qüestió, reparar tant el dany causat com la relació existent entre les dues 

parts afectades. 

 

Temporalització 

 

Aquesta formació es realitzarà durant les primeres dues setmanes del mes de 

setembre, i estarà estructurada tal com apareix a la taula 1: 

 

Taula 1. Temporalització de la formació inicial del professorat 

Nombre del taller Duració en hores Data 

Les declaracions i preguntes 

afectives (I) 
2h 

Primera setmana de 

setembre 

Les declaracions i preguntes 

afectives (I) 
2h 

Primera setmana de 

setembre 

Les petites reunions 

espontànies 
2h 

Primera setmana de 

setembre 

Els cercles de diàleg (I) 4h 
Segona setmana de 

setembre 

Els cercles de diàleg (II) 4h 
Segona setmana de 

setembre 

Les reunions formals 2h 
Segona setmana de 

setembre. 

Font: elaboració pròpia. 

 

Cal destacar que, a conseqüència de l’extensa duració dels tallers, durant la 

impartició d’aquests es realitzaran petits descansos de 20 minuts cada dues 

hores.  
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Recursos 

 

En primer lloc, i respecte als recursos humans, el primer any de la posada en 

marxa d’aquest projecte, la formació serà realitzada per experts especialitzats 

en pràctiques restauratives externs al centre educatiu.  El següent any escolar i 

coneixent les altes taxes de rotació que es produeixen als centres escolars a 

conseqüència de l'alt nivell d'interinatge, s'estima que hi haurà un nombre 

considerable de nous docents que no estaran formats per a la realització 

d'aquest projecte, per la qual cosa els docents que s'han mantingut del curs 

anterior s'encarregaran de realitzar la formació dels nous perquè el projecte 

pugui continuar sense alteracions. 

 

En segon lloc, i respecte als recursos materials, per a la realització d’aquesta 

formació serà necessari disposar de la sala d’actes del centre, ja que es 

necessitarà un espai ampli per poder realitzar les dinàmiques dels tallers. A 

més, aquesta sala haurà de tenir instal·lada una pissarra digital interactiva per 

que els experts puguin utilitzar totes les eines multimèdia que considerin 

necessàries.  

 

Per finalitzar, els docents tindran a la seva disposició ordinadors portàtils i tots 

els apunts explicats durant la formació, i els experts comptaran amb totes les 

eines necessàries per realitzar les diferents dinàmiques dels tallers.  

 

Avaluació de la formació del professorat 

 
L’avaluació d’aquesta formació es realitzarà per mitjà d’una enquesta anònima 

de satisfacció del professorat que es realitzarà al finalitzar el curs escolar 

(vegeu annex número 10). 
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b. Normativa del centre 
 

En segon lloc, s'ha decidit incloure a la normativa del centre l'ús de les 

pràctiques restauratives. D’aquesta forma, s’han modificat el Projecte Educatiu 

de Centre (PEC), el Reglament de Règim Intern (RRI), la Programació Anual 

General (PAG), el Pla d’Acció Tutorial (PAT) i el Pla de Convivència (PC). A 

més d'això, s'utilitzaran les estratègies de les pràctiques restauratives apreses 

durant la formació inicial del professorat, com per exemple els cercles 

restauratius, en totes les reunions docents: en els claustres, les juntes 

d'avaluació, les reunions de departament i de les diferents comissions, de la 

junta directiva, etc. 

 

2. Alumnat 
 

Dins l’àmbit d’actuació amb l’alumnat, s’ha decidit: per una banda, crear una 

sessió setmanal de tutoria on es realitzaran activitats de cohesió de grup 

encaminades a millorar les relacions entre l'alumnat i desenvolupar en ells un 

sentiment de comunitat; i per l’altra banda, aplicar les pràctiques restauratives 

durant la impartició dels diferents continguts curriculars per aconseguir que els 

alumnes desenvolupin les competències necessàries per poder gestionar un 

petit comerç.  

 

Tant la sessió de tutoria com la impartició de les unitats formatives seran 

explicades amb més detall a l’apartat “ii. Aplicació del projecte amb l’alumnat de 

Formació Professional de Grau Mitjà” d’aquest projecte. 

 

3. Famílies 
 

Dins l’àmbit d’actuació amb les famílies, s’ha decidit que s’aplicaran les 

pràctiques restauratives en qualsevol comunicació o contacte que es realitzi 

amb els pares o mares d’alumnes. D'aquesta manera, sempre que es produeixi 
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una reunió entre un docent i un familiar d'un alumne, es faran cercles de diàleg 

i s’aplicaran les estratègies restauratives que apreses durant la formació inicial.  

 

ii. Aplicació del projecte amb l’alumnat de Formació Professional de 
Grau Mitjà 

 

1. Sessió de tutoria  
 
Respecte a la sessió setmanal de tutoria mencionada a l’apartat anterior, cal 

destacar que actualment no existeix una normativa que obligui als centres 

escolars a establir-la a la Formació Professional de Grau Mitjà, sinó que la seva 

aplicació és totalment voluntària (Solbes i Monzó, 2016). 

 

No obstant això, s’ha decidit que en aquest projecte sí que s’aplicarà aquesta 

sessió setmanal de tutoria a causa de la importància que té en aquesta 

proposta la millora de les competències comunicatives i de les relacions entre 

els alumnes, fets que es poden desenvolupar per mitjà de les pràctiques 

restauratives.  

 

Objectius 

 

Els objectius principals de la sessió setmanal de tutoria són, tal com s’ha 

comentat a l’apartat anterior, l’augment de la cohesió del grup-classe i la millora 

de les habilitats comunicatives per part de l’alumnat, de forma que es convertirà 

en un suport a l’hora de desenvolupar les competències necessàries perquè els 

alumnes puguin gestionar un petit comerç.  

 

Continguts 

 

Els continguts que es realitzaran durant les sessions de tutoria es basaran en 

l’escala de provenció (Escoda, 2017), de forma que es faran activitats on es 

treballaran els següents aspectes:  
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- Presentació del grup amb l’objectiu de conèixer informació bàsica dels 

companys,  

- Coneixement de l’alumnat,  

- Millora de l’autoestima i de l’estima de la resta del grup,  

- Millora de la confiança pròpia i amb la resta del grup,  

- Millora de la comunicació i l’escolta activa,  

- Aprendre a treballar i cooperar amb els companys,  

- Aprendre a prevenir i tractar els conflictes.  

 

Per a la seva realització s’utilitzaran cercles de diàleg i algunes de les diferents 

dinàmiques que apareixen a l’annex número 3. 

 

Cal destacar que a les dinàmiques de coneixement de l’alumnat s’haurà d’anar 

augmentant progressivament el nivell d’intimitat de les preguntes per 

aconseguir que els alumnes que tenen més dificultats a l'hora de parlar en 

públic puguin anar reduint la seva vergonya i aprenent a participar en classe de 

forma gradual.  

 

D’aquesta forma, a l'inici del curs escolar, es començarà amb preguntes menys 

compromeses i més generals, i una vegada hagin passat les primeres 

setmanes i el docent comprovi que aquesta situació ha millorat, s'aniran 

realitzant preguntes més íntimes, relacionades amb els sentiments, els 

pensaments, les opinions i les vivències de l'alumnat perquè així puguin 

conèixer-se més i es vagi generant un sentiment d'empatia i comunitat entre 

tots, sentint-se part d'un grup en el qual poden compartir tot allò que considerin 

necessari lliurement, sense cap tipus de temor a ser jutjats per la resta de 

participants. 

 

Per finalitzar, cal destacar que durant el curs escolar i a la sessió de tutoria es 

realitzaran tres sociogrames basats en el model CESC (vegeu annex número 

9) que s’explicaran amb més detall a l’apartat d’avaluació del present treball. 
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Cal destacar que els professors podran utilitzar aquestes tècniques de cohesió 

de grup totes les vegades que considerin necessàries durant la impartició de 

les unitats formatives, de forma que no seran exclusives per la sessió de 

tutoria. 

 

2. Aplicació de la proposta al mòdul professional “1227. 
Gestió d’un petit comerç” 

a. Aspectes generals del mòdul professional  
 

Aquest projecte es desenvoluparà al Mòdul Professional "1227. Gestió d'un 

Petit Comerç". Aquest mòdul té una durada de 180 hores i s'imparteix en el 

segon i últim curs del títol de Formació Professional de Grau Mitjà de Tècnic en 

Activitats Comercials, establert pel Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre, 

així com l'Ordre ECD/73/2013, de 23 de gener. Es tracta d'una formació 

presencial, per la qual cosa s’impartirà íntegrament al centre educatiu. 

 

Objectius generals i competències mínimes del mòdul professional  

 
Tal com s'informa en el Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre, que 

estableix aquest títol i indica quins són els seus ensenyaments mínims, la 

formació d'aquest mòdul contribueix a aconseguir els objectius generals a), b), 

c), q), r), s), t), o), v), w), x) i i) del cicle formatiu, així com les competències a), 

b), m), n), ny), o), p), q), r) i s), que apareixen detallades en l'annex 1 del 

present document. 

 

En referència a les competències mínimes citades en el paràgraf anterior, cal 

destacar que, amb la utilització de les pràctiques restauratives realitzades en 

aquest projecte, s'aconsegueix que els alumnes puguin assolir: 

 

En primer lloc, la competència “n”, ja que en aquesta proposta didàctica totes 

les activitats que realitzen els alumnes es fan en petits grups, de forma que els 

alumnes aprenen a treballar en equip i cooperar entre ells. 
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En segon lloc, la competència “ny”, ja que per mitjà de l'ús de les pràctiques 

restauratives i les activitats realitzades a classe, els alumnes aprendran a 

resoldre els possibles conflictes que es podran trobar durant la seva vida 

laboral amb qualsevol persona involucrada en el procés de venda: clients, 

companys de treball, gerència... 

 

En tercer lloc, la competència “o”, ja que gràcies a l'ús dels cercles de diàleg els 

alumnes aprendran a expressar els seus desitjos i opinions, així com a escoltar 

i a respectar les opinions dels altres, fets imprescindibles per aprendre a 

comunicar-se adequadament. 

 

I per finalitzar, la competència “s”, ja que per mitjà de l'ús de les pràctiques 

restauratives, els alumnes aprendran a exercir els seus drets, expressant 

adequadament allò que desitgen aconseguir, i desenvoluparan l'empatia i la 

paciència amb els altres, de forma que aprendran a conviure en societat sense 

utilitzar la violència per resoldre els seus conflictes. 

 

Per una altra banda, també és necessari destacar que, per mitjà de l'ús de les 

pràctiques restauratives, s'aconsegueix que els alumnes puguin adquirir els 

següents objectius generals del mòdul de formació professional: 

 

En primer lloc, l’objectiu “r”, ja que, tal com s'ha assenyalat anteriorment, l'ús 

dels cercles de diàleg permetrà que els alumnes aprenguin a treballar en equip 

respectant les diferències d'opinió i el torn de paraula dels seus companys. 

 

En segon lloc, l’objectiu “s”, ja que per mitjà de la realització i posada en comú 

de les activitats de grup que s’explicaran més endavant, els alumnes es 

beneficiaran dels coneixements dels seus companys i aprendran noves formes 

de solucionar els problemes que no havien contemplat. Això els permetrà 

adoptar una actitud més oberta enfront dels conflictes i trobar solucions més 
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creatives a les diferents problemàtiques que podran sorgir-los durant la seva 

vida laboral. 

 

I per finalitzar, l’objectiu “t”, ja que gràcies a les pràctiques restauratives, tal 

com s'ha explicat anteriorment, els alumnes aprendran a utilitzar les tècniques 

necessàries per aconseguir una comunicació amb èxit, aprenent a transmetre 

adequadament la informació, així com a escoltar i comprendre el que l'altra part 

vol expressar. 

 

Continguts bàsics del mòdul professional  

 

Tal com s'informa en el Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre, aquest 

mòdul professional posseeix els següents continguts bàsics: 

 

1. Obtenció d'informació sobre iniciatives emprenedores i oportunitats de 

creació d'una petita empresa. 

2. Determinació de la forma jurídica de l'empresa i els tràmits per a la seva 

creació i posada en marxa. 

3. Elaboració d'un projecte de creació d'un petit comerç. 

4. Elaboració d'un pla d'inversions bàsic. 

5. Planificació de la gestió econòmica i la tresoreria del petit comerç. 

6. Gestió de la documentació comercial i de cobrament i pagament. 

7. Gestió del procés administratiu, comptable i fiscal de l'empresa. 

8. Elaboració d'un pla per a la implantació d'un servei de qualitat i 

proximitat. 

 

Aquests continguts, com també els objectius d’aprenentatge d’aquest mòdul 

formatiu, apareixeran detallats més àmpliament en els annexos 2 i 3, 

respectivament, del present document. 

 

Per altra banda, cal destacar que aquests continguts es troben organitzats en 

12 unitats formatives repartides proporcionalment en tres avaluacions 
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trimestrals compostes, cada una d’elles, per 60 hores lectives de durada. Els 

objectius i continguts de cada unitat formativa, així com la seva temporalització, 

apareixeran detallats en l'annex número 4 del present document. 

 

b. Temporalització de les unitats formatives impartides 
al mòdul professional 

 
Les unitats formatives impartides en aquest mòdul professional s’organitzaran 

tal com apareix a la taula número 2: 

 

Taula 2. Temporalització de les unitats formatives. 

Tipus d’activitat Moment de realització Duració 

Avaluació inicial 
Primera sessió de la Unitat 

Formativa. 

30 minuts 

aproximadament. 

Classe magistral 
Desprès de la primera i fins la 

penúltima sessió. 

20-30 minuts 

aproximadament. 

Exercicis pràctics de les unitats 

formatives 

Desprès de la primera i fins la 

penúltima sessió. 

45-60 minuts 

aproximadament. 

Posada en comú dels exercicis 

pràctics de les unitats formatives 

Desprès de la primera i fins la 

penúltima sessió. 

30-45 minuts 

aproximadament. 

Posada en comú del cas pràctic 

final 
Darrera sessió. 

90 minuts 

aproximadament. 

Cercle de reflexió Darrera sessió. 
30 minuts 

aproximadament. 

Font: elaboració pròpia. 

 

c. Desenvolupament de les unitats formatives 
impartides al mòdul professional 

 
En cadascuna de les unitats formatives s'utilitzaran les pràctiques restauratives 

amb l’objectiu que els alumnes puguin desenvolupar les competències 

necessàries per poder realitzar la gestió d’un petit comerç.  
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Per aconseguir això, primer es realitzarà una avaluació inicial per mitjà d’un 

cercle restauratiu amb la intenció que el professor pugui conèixer quins són els 

coneixements previs de l'alumnat. Una vegada realitzada, es començarà el 

temari i s'utilitzaran cercles de diàleg perquè els alumnes puguin posar en 

comú els diferents exercicis pràctics que es realitzaran durant cada unitat 

formativa.  

 

Finalment, els alumnes hauran de realitzar un treball final en equip sobre un 

cas pràctic relacionat amb les problemàtiques que poden trobar-se en la seva 

futura vida laboral i que es presentarà al final de cada unitat formativa utilitzant 

la tècnica de la peixera. Després, es realitzarà un petit cercle de diàleg que 

s'utilitzarà per reflexionar sobre l'après i poder conèixer l’opinió dels alumnes 

quant a les tècniques que s'han utilitzat. Aquestes valoracions seran recollides 

pel professor per així poder conèixer el grau de satisfacció de l'alumnat amb el 

projecte desenvolupat en aquest treball. 

 

Cal destacar que, durant tots els cercles de diàleg, s'utilitzarà un objecte que 

mostrarà a la resta dels integrants qui posseeix en cada moment el torn de 

paraula per facilitar l'escolta activa i el respecte als companys. 

 

i. Avaluació inicial de les unitats formatives 

 

Tal com s’ha explicat a l’apartat anterior, a cada una de les unitats formatives 

es realitzarà una avaluació inicial perquè el professorat pugui conèixer quin és 

el punt de partida dels seus alumnes i, d'aquesta manera, adequar-se als 

coneixements previs que posseeixen. A més, per mitjà d’aquesta avaluació el 

docent podrà identificar a aquells alumnes que es troben en una situació de 

desavantatge respecte als seus companys, així com a aquells que tenen 

experiència professional i, per tant, uns coneixements més amplis que la resta 

de l’alumnat, i podrà adaptar-se a la diversitat de l'aula i fer els canvis que 

consideri oportuns. 
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Aquesta avaluació inicial es realitzarà per mitjà d'un cercle de diàleg d'una 

durada aproximada de 30 minuts, que podrà variar en funció dels coneixements 

previs que els alumnes presentin en cadascuna de les unitats formatives i de la 

necessitat d'informació del docent. 

 

Per a la seva realització, tal com es va explicar en el marc teòric d'aquest 

projecte, els alumnes es col·locaran en cercle de manera que hi hagi una 

situació d'igualtat i respecte entre ells, és a dir, que no hi hagi cap alumne 

col·locat més enrere que la resta o que hi hagi diferent distància entre les 

cadires. 

 

El professor començarà l'avaluació inicial realitzant una pregunta de 

coneixement general sobre la futura unitat formativa i utilitzarà, tal com es va 

explicar a l'apartat anterior, un objecte per a identificar a la persona que té el 

torn de paraula, de forma que només podrà parlar la persona que posseeix 

aquest objecte, mestres que la resta de l’alumnat haurà d’esperar que arribi el 

seu torn, sense interrompre.  

 

El primer alumne que començarà la ronda de respostes serà escollit de forma 

aleatòria pel docent, que haurà de respondre amb un aspecte que conegui de 

la pregunta realitzada pel professor. Després, passarà el torn al següent 

alumne que està assegut a la seva dreta, que també haurà de fer una altra 

aportació sobre el tema demanat però sense poder repetir el que ja ha dit el 

seu company anterior, i així successivament fins que ningú pugui aportar més 

informació sobre la qüestió.  

 

Una vegada acabada la ronda, el professor farà una nova pregunta i tornarà a 

escollir de forma aleatòria a un nou alumne que començarà la ronda de 

respostes amb el mateix funcionament que en el cas anterior. El nivell de les 

preguntes anirà augmentat progressivament, de manera que cada vegada 

seran més específiques per poder identificar a aquells alumnes que tenen més 

o menys coneixements que la resta.  
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Per finalitzar, cal destacar que durant tota l’avaluació inicial el professor haurà 

d’anar recollint informació sobre cada un dels alumnes per mitjà d’una rúbrica 

(vegeu Rúbrica A, a l’annex número 5). 

 

ii. Realització dels exercicis pràctics a les unitats 
formatives impartides 

 
Respecte a la realització dels exercicis pràctics, cal senyalar que les sessions 

de les diferents unitats formatives d'aquest mòdul professional seran impartides 

de la següent manera:  

 

En primer lloc, durant cada sessió s'introduiran de forma teòrica i mitjançant 

una classe magistral de curta durada, els conceptes i continguts necessaris que 

els alumnes han d'adquirir. Normalment aquesta duració serà 

d’aproximadament 20-30 minuts per evitar perdre l'atenció de l'alumnat, i  

s’utilitzaran les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), com a 

suport. D’aquesta forma, per mitjà d'eines com la pissarra digital interactiva 

(PDI) es podran projectar presentacions, vídeos o imatges que ajudaran als 

alumnes a comprendre millor allò que el professor està explicant. 

 

En segon lloc, i una vegada exposats els conceptes teòrics, es procedirà a la 

realització d'exercicis pràctics en petits grups, de 3 o 4 persones, que 

treballaran conjuntament per consolidar els coneixements explicats durant la 

classe magistral. 

 

Aquestes activitats es realitzaran durant la sessió, amb una durada aproximada 

de 45-60 minuts (aquesta durada podrà variar en funció de la dificultat de la 

tasca encomanada). A més, els alumnes podran disposar del seu ordinador 

personal o d’un proporcionat pel centre per poder cercar tota la informació que 

considerin necessària per a la realització de les activitats, així com per anar 

desenvolupant el document que hauran de pujar a la plataforma virtual del 

centre (per exemple, Moodle) en els terminis acordats pel professor. 
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Serà el docent qui formarà, de manera aleatòria, els grups d'alumnes per a 

cada activitat realitzada a les unitats formatives. El professor sempre haurà de 

garantir que aquests grups estiguin formats per estudiants amb diferents 

capacitats, de manera que hi hagi un alumne amb més coneixements que la 

resta juntament amb altre alumne que tingui més dificultats. Així s’aconsegueix 

que l’estudiant amb menys capacitats pugui aprofitar-se dels coneixements de 

l’altre, i que l’alumne amb menys dificultats no s’avorreixi a classe i se senti útil 

en poder ajudar als seus companys.  

 

En tercer lloc, i una vegada realitzats els exercicis, es procedirà a la seva 

posada en comú per mitjà de la realització d’un cercle de diàleg utilitzant la 

tècnica de la peixera. Aquesta activitat tindrà una duració d’aproximadament 

30-45 minuts, que podrà ser modificada en funció de les necessitats i de la 

dificultat de les activitats presentades.  

 

Respecte al seu funcionament, cal destacar que els portaveus de cada grup 

seran escollits pel professor de forma aleatòria per evitar que sempre sigui 

l’alumne amb més facilitats oratòries qui representi al grup. D'aquesta forma, es 

permetrà als alumnes que tenen més dificultats d'expressió a causa de, per 

exemple, problemes d'autoestima, aprendre a poc a poc a millorar les seves 

habilitats comunicatives i a exposar i defensar les seves opinions sense cap 

tipus de por, fet que els ajudarà moltíssim de cara al seu futur tant personal 

com professional. 

 

Una vegada escollits, els portaveus s'asseuran en el cercle principal i 

exposaran la solució de l'exercici plantejat pel professor, mentre que la resta 

del grup esperarà fora del cercle i, en el cas que el seu portaveu s'hagi deixat 

alguna cosa per explicar o vulguin fer qualque matisació o observació, un 

membre del grup s’asseurà a la cadira de participació voluntària i podrà afegir 

qualsevol aspecte que consideri necessari. 
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Finalment, una vegada exposades totes les solucions, els alumnes pujaran el 

document treballat a la plataforma virtual del centre escolar, dins del termini 

acordat amb el professor, perquè la resta dels companys tinguin les solucions i 

puguin escoltar les aportacions atentament sense la necessitat d'estar agafant 

anotacions.  

 

El professor valorarà aquestes activitats per mitjà de l’ús de rúbriques (vegeu 

rúbrica B i rúbrica C, als annexos 6 i 7 respectivament), avaluant tant el 

document pujat a la plataforma virtual com la posada en comú realitzada per 

mitjà de la tècnica de la peixera.  

 

iii. Realització del cas pràctic final de cada unitat 
formativa impartida 

 

Al final de cada unitat formativa es realitzarà una activitat final que consistirà en 

la resolució d'un cas pràctic real en petits grups de 3 o 4 persones escollides, 

com en el cas anterior, aleatòriament per part del professor i tenint present que 

cada grup haurà de disposar d’alumnes amb diferents capacitats.  Aquesta 

activitat estarà relacionada amb les problemàtiques que poden trobar-se els 

alumnes durant la seva vida laboral, i es realitzarà fora de l'horari escolar, 

encara que si el professor ho considera oportú, podrà dedicar-se temps en 

alguna sessió a la seva realització. 

 

La seva posada en comú es realitzarà en la darrera sessió de la unitat 

formativa i tindrà una durada aproximada d'una hora i mitja, que podrà variar en 

funció de les dificultats de cada cas pràctic. Per a la seva realització, se seguirà 

el mateix funcionament que en els exercicis pràctics de l'apartat anterior, 

utilitzant la tècnica de la peixera.  

 

Per a la seva realització, el docent escollirà als portaveus de cada grup de 

forma aleatòria i els asseurà al cercle principal. Després, seleccionarà 

aleatòriament a un d’ells perquè comenci la seva intervenció, exposant sense 
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interrupcions la solució que el seu grup ha preparat per al cas pràctic d'aquesta 

unitat formativa. Una vegada realitzada la seva intervenció, la resta de 

portaveus podran, quan sigui el seu torn de paraula, intervenir i donar les seves 

aportacions i valoracions. 

 

Una vegada acabades les valoracions, els companys del grup del primer 

portaveu podran seure a la cadira voluntària per si volen fer émfasi o aclarir 

qualsevol aspecte i s'obrirà un nou torn de paraula per a la resta de participants 

del cercle. Posteriorment, es procedirà a realitzar el mateix amb el portaveu del 

segon grup, i així successivament fins que acabi l'últim dels portaveus.  

 

D'aquesta forma, s'aconsegueix que tots els alumnes participin en el saber 

col·lectiu i puguin aprendre els uns dels altres demanant, qüestionant, explicant 

els seus punts de vista i valorant les aportacions dels seus companys. Aquest 

fet permet que el coneixement individual de cadascun d'ells s'enriqueixi amb el 

dels altres, de manera que no es consideri al docent com a única font 

d'informació, sinó que també puguin aprofitar els coneixements dels seus 

propis companys. 

 

Finalment, i tal com succeïa en el cas anterior, cada grup haurà de pujar a la 

plataforma virtual del centre la resolució del cas pràctic final i el professor 

valorarà tant el treball teòric com la posada en comú utilitzant de la tècnica de 

la peixera, utilitzant les mateixes rúbriques que en el cas anterior (vegeu 

rúbriques B i C als annexos 6 i 7, respectivament).  

 

iv. El cercle de reflexió 

 
En finalitzar cada unitat formativa i després de la realització del cas pràctic final, 

es dedicarà la mitja hora aproximada restant per a la realització d'un cercle de 

reflexió on participaran tots els alumnes de manera voluntària.  
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Per a la seva realització, el professor formularà una sèrie de preguntes 

relacionades amb el grau de satisfacció que tenen els alumnes amb els 

coneixements adquirits durant la unitat formativa, les activitats realitzades i l’ús 

de les pràctiques restauratives. D'aquesta forma, els alumnes podran 

reflexionar sobre allò que han après i podran realitzar les seves valoracions 

personals sobre els aspectes que més els han agradat, aquells que consideren 

que podrien millorar-se o els suggeriments que considerin oportuns. 

 

Tota aquesta informació serà recollida pel docent al document que apareix a 

l’annex número 11 per, posteriorment, valorar el grau de satisfacció de 

l'alumnat amb el projecte de pràctiques restauratives realitzat al centre, així 

com possibles millores i aspectes claus del mateix que es poden potenciar. 

 

Cal destacar que a l’annex número 12 del present document es pot veure, 

desenvolupada per a aquest projecte, la unitat formativa 8 del mòdul 

professional 1227, Gestió d’un petit comerç. 

 

d. Recursos necessaris per a l’aplicació del projecte 
amb l’alumnat 

 
Els recursos necessaris per a l’aplicació del projecte amb l’alumnat de 

Formació Professional de Grau Mitjà són:  

 

- Una aula amb les dimensions adequades per poder realitzar els cercles 

de diàleg on es duran a terme la sessió de tutoria i la impartició de les 

unitats formatives que formen el mòdul professional. 

- Un ordinador portàtil per alumne. 

- Un ordinador portàtil per al professor. 

- Una pissarra digital interactiva (PDI). 

- Un projector. 

- Fotocopies o material per poder realitzar les activitats o dinàmiques de 

les diferents unitats formatives.  
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- Programes informàtics amb els quals els alumnes treballaran a classe.  

- Una connexió sense fils a Internet adequada, que sigui capaç de 

suportar l'ús d'un gran nombre d'ordinadors connectats a la seva xarxa. 

 

e. Mesures d’atenció a la diversitat 

 
Respecte a les mesures d’atenció a la diversitat, cal destacar que el professor 

haurà d’estar en contacte amb el departament d’orientació per conèixer si 

existeixen alumnes amb necessitats educatives especials al seu grup-classe i 

poder realitzar les adaptacions curriculars no significatives que consideri 

necessàries, ja que a la Formació Professional no es poden realitzar 

adaptacions curriculars significatives. Per exemple, en el cas que un dels 

alumnes del seu grup-classe sofreixi dislèxia, a més d’aplicar el Protocol 

d’Actuació del CAIB, el docent podria augmentar els continguts audiovisuals 

disponibles a través de les TIC per facilitar que l’alumen pugui desenvolupar les 

competències necessàries del mòdul.  

 

Per altra banda, el professor realitzarà, tal com es va comentar a l’apartat 

anterior, una avaluació inicial a cada una de les diferents unitats formatives per 

poder tenir en compte quins són els coneixements previs que els seus alumnes 

posseeixen i, així, identificar a aquells alumnes que destaquen sobre la resta 

per intentar potenciar les seves habilitats i evitar que sentin avorriment a 

classe, i també a aquells alumnes que presenten més dificultats per poder 

ajudar-los a desenvolupar les competències necessàries del mòdul amb el 

màxim suport possible.  

 

f. Utilització de les TIC  

 
Respecte a l'ús de les TIC, cal destacar que un dels principals objectius del 

sistema educatiu és formar als alumnes de manera que puguin adaptar-se 

societat i a la realitat que els envolta. Aquest fet apareix reflectit en una de les 
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competències professionals, personals i socials que s'aconsegueixen per mitjà 

de la formació del mòdul "1227. Gestió d'un petit comerç" (vegeu annex número 

1),  on s’explica que els alumnes hauran de: 

 

m) “Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis 

tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus 

coneixements, utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg 

de la vida i les tecnologies de la informació i la comunicació". 

 

D’aquesta forma, es considera que l'ús de les TIC és imprescindible, de forma 

que hauran de ser incorporades en la pràctica docent de manera que permetin 

desenvolupar en l’alumnat les competències digitals que necessitaran en la 

seva futura vida laboral.   

 

Per una banda, serà necessari que cada alumne tingui a la seva disposició, tal 

com s’ha comentat anteriorment, un ordinador portàtil (existint la possibilitat que 

puguin portar el seu ordinador personal si així ho prefereixen), ja que la majoria 

de les activitats que es realitzaran durant les sessions (tant els exercicis 

pràctics de la unitat didàctica com el cas pràctic final) necessitaran l'ús de 

materials informàtics, tant per cercar informació com per a la utilització de 

programes informàtics que hauran de dominar de cara a la seva futura 

integració laboral com: fulls de càlcul per aprendre a realitzar taules, gràfics, 

càlculs econòmics; programes de simulació de vendes, que reflecteixin 

situacions que puguin trobar-se normalment durant les pràctiques; programes 

destinats a la distribució i comercialització de béns i serveis, gestió del 

magatzem, etc. 

 

A més, els alumnes també aprendran a realitzar correctament recerques sobre 

informació econòmica a Internet, sobretot usant pàgines web com: l'Institut 

Nacional d'Estadística (INE), el Banc d'Espanya (BDE), el Servei Públic 

d'Ocupació Estatal (SEPE), la Seguretat Social i Agència Tributària (AEAT), 

etc. 
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Per l’altra banda, tots els docents hauran d’utilitzar la plataforma virtual del 

centre (per exemple, Moodle) de forma habitual. Allà serà on els alumnes 

disposaran dels apunts de l’assignatura i on hauran de pujar els treballs 

realitzats durant el curs a les dates acordades pel professor. A més, l'avaluació 

d’aquestes activitats també es comunicarà a través d'aquesta plataforma. 

 

Per finalitzar, els docents comptaran amb una pissarra digital interactiva (PDI) a 

cada aula amb l’objectiu de, tal com explica la (Conselleria d’Educació, 

Joventut i Esports de Múrcia, 2018), disposar d’una font immediata i 

inesgotable d'informació multimèdia a l'aula, aconseguir que els alumnes 

puguin seguir l'explicació del docent més fàcilment i permetre que les classes 

siguin més dinàmiques, captant l'atenció de l'alumnat. 

 

d. Avaluació del projecte  
 

Per realitzar la valoració d’aquest projecte es realitzarà una avaluació que 

tindrà quatre vessants: 

 

- El grau d’implementació de les pràctiques restauratives, 

- La millora de la convivència al centre escolar,  

- L’adquisició de les competències previstes per part de l’alumnat,  

- El grau de satisfacció de l’alumnat i el personal docent amb l’ús de les 

pràctiques restauratives al centre escolar.  

 

En primer lloc, el grau d'implementació del projecte al centre escolar 

s’avaluarà per mitjà d’una escala de Likert (vegeu annex 8), que hauran 

d'emplenar tots els docents del centre de forma anònima en finalitzar el curs 

escolar. D’ella s’obtindrà informació, per exemple, sobre el nombre 

d'assignatures on s’ha posat en pràctica el projecte; si ha existit qualque 

professor que no ha utilitzat les pràctiques restauratives; o si s’han utilitzat fora 

de l'aula com per exemple a les reunions docents. 
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En segon lloc, la millora del clima i la convivència escolar s’avaluarà per 

mitjà d’una comparació entre els documents finals del curs i els que hi existien 

abans de posar en pràctica el projecte. D'una banda, s’haurà de comparar el 

nombre de conflictes, casos d'assetjament escolar o expulsions de l'any 

anterior amb les dades del nou curs escolar per comprovar si aquestes dades 

s'han vist reduïdes. D'altra banda, durant el curs escolar es procedirà a la 

realització de sociogrames (vegeu annex número 9) durant l’hora de tutoria a 

cada grup-classe: un a principi de curs, un altre a la meitat i finalment, un en 

acabar el curs escolar, i que serviran per comprovar si, per mitjà de l'ús de les 

pràctiques restauratives, s'han vist disminuïts els casos de victimització, 

d'aïllament, d'intimació o de violència entre els alumnes, i si han millorat les 

relacions entre ells. 

 

Respecte als sociogrames, es realitzarà una adaptació del CESC per adequar 

les preguntes realitzades a l’edat de l’alumnat dels grups de Formació 

Professional de Grau Mitjà. D’aquesta forma, el professorat podrà beneficiar-se 

de les funcions informàtiques que té aquest sociograma. 

 

En tercer lloc, la valoració de l'adquisició de les competències previstes en 

aquest projecte per part de l'alumnat es realitzarà per mitjà de les rúbriques A, 

B i C (vegeu annexos número 5, 6 i 7, respectivament). D’aquesta forma, per 

valorar, per exemple, si els alumnes han millorat les habilitats comunicatives o 

l'escolta activa, es compararan les rúbriques emplenades pel professor a 

principi de curs amb les realitzades a les darreres unitats formatives, de forma 

que es podrà comprovar si, per exemple, han après a expressar de millor forma 

les seves opinions, a argumentar més sòlidament, a respectar el torn de 

paraula dels companys, a respectar les opinions contràries a les seves o a 

tractar amb respecte als seus companys, entre altres aspectes. 

 

Finalment, per realitzar la valoració del grau de satisfacció sobre l’ús de les 

pràctiques restauratives al centre escolar, s’utilitzaran dues tècniques. Per una 

banda, per analitzar la satisfacció del professorat, es procedirà a la realització 
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d'una enquesta anònima (vegeu annex número 10) que hauran d'emplenar tots 

els docents. Per l’altra banda, per analitzar el grau de satisfacció de l'alumnat, 

cada professor, tal com es va explicar a l’apartat del cercle de reflexió, haurà de 

recollir en un document (vegeu annex número 11) en finalitzar cada unitat 

formativa, les opinions, valoracions i possibles millores que els alumnes li hagin 

anat comentant sobre l'ús de les pràctiques restauratives. 

 

Tots aquests documents seran estudiats per la direcció del centre per valorar, 

en funció dels resultats, si ha de modificar-se o potenciar-se qualque aspecte 

del present projecte. 
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6. Conclusions 
 

Personalment, una vegada finalitzada la investigació sobre les pràctiques 

restauratives i el desenvolupament de la proposta d’intervenció a la Formació 

Professional de Grau Mitjà, he pogut realitzar una reflexió de la qual he extret 

les següents conclusions:  

 

Per una banda, crec que és imprescindible la realització de la formació inicial 

del professorat per poder garantir l’èxit d’aquest projecte, ja que gràcies a ella, 

a més de dominar les estratègies de les pràctiques restauratives necessàries 

per la realització d’aquest projecte, els docents aprendran a relacionar-se 

correctament tant amb els seus alumnes, com amb la resta de la comunitat 

educativa, millorant les seves competències socials i emocionals. 

Personalment, considero que aquest fet és importantíssim per a la professió 

docent. Un bon exemple d’això és la reflexió de (Pomar, 2013, p. 95): "l'habilitat 

de percebre, assimilar, comprendre i regular les emocions pròpies i les de les 

altres persones té un paper fonamental en la professió docent". 

 

A més, gràcies a aquesta formació, el professor també aprendrà a gestionar 

adequadament la interacció que es produeix entre l’alumnat, millorant la seva 

cohesió i, en conseqüència, la convivència al centre. És més, l’acció de formar 

als alumnes en un ambient restauratiu també farà que consolidin aquestes 

estratègies com una base del seu comportament, fet que marcarà la seva 

futura vida laboral i personal. 

 

Per l’altra banda, després de realitzar aquesta proposta també he pogut 

adonar-me de la importància que té la sessió de tutoria en els joves, i 

sincerament, em sorprèn molt que la seva aplicació no sigui obligatòria a la 

Formació Professional. 

 

Personalment, considero que gràcies a la creació d’aquesta hora de tutoria 

setmanal s’aconsegueix que es millorin les relacions personals entre l'alumnat, 
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reduint la tendència que posseeixen els joves a relacionar-se únicament amb 

les dues o tres persones de l'aula amb les quals tenen major afinitat i que dóna 

com a resultat la creació de petits grups d'alumnes que amb prou feines es 

comuniquen amb la resta. En prevenir aquesta situació, s’impedeix que hi hagi 

alumnes que no pertanyin a cap grup i es trobin aïllats de la resta, per la qual 

cosa es redueix la possibilitat que aquests puguin sofrir intimació o assetjament 

escolar. 

 

A més, gràcies a les tècniques utilitzades en aquest projecte durant la sessió 

de tutoria, els alumnes podran trobar el suport que necessiten tant per part dels 

seus companys com per part del seu professor, fets que considero 

imprescindibles a la seva edat. A més, també tindran l’oportunitat d’aprendre a 

exterioritzar els seus dubtes o preocupacions i d’obtenir comprensió, ajuda o 

fins i tot idees per solucionar-les per part del grup. Per exemple, en situacions 

en les quals el grup té una mala actitud per sentiments de frustració o tristesa i 

no tenen ganes de realitzar la classe, aquestes tècniques aconsegueixen 

treure'ls de la rutina i donar-los l’oportunitat d’expressar aquells sentiments que 

els bloquegen, o aquelles dificultats o dilemes que estan travessant. En 

verbalitzar-los, els alumnes podran comprovar que no són els únics que 

sofreixen aquesta situació, i trobaran l’ajuda necessària al grup per solucionar-

la i millorar el seu estat d'ànim. 

 

En tercer lloc, gràcies a aquest projecte també he pogut comprovar que l’ús de 

les pràctiques restauratives és importantíssim a l’hora de desenvolupar en 

l’alumnat les competències necessàries per dur a terme la gestió d’un petit 

comerç: aspectes com l’escola activa, aprendre a argumentar, saber sostenir 

una negociació, respectar les altres o comunicar-se adequadament són tan 

primordial per ser un bon comerciant, i tots aquests aspectes es poden 

aprendre i potenciar sense suposar un gran esforç en els alumnes, utilitzant les 

estratègies que ens aporten les pràctiques restauratives.  
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D’entre aquestes estratègies m’agradaria destacar els cercles de diàleg 

utilitzats en el desenvolupament de les unitats formatives. Gràcies a ells, a més 

de l’explicat al paràgraf anterior, s’evita que la resolució dels exercicis es faci 

individualment a la pissarra, fet que afavoreix que siguin normalment els 

alumnes amb més facilitats de comunicació o amb uns majors coneixements 

els que sempre s'ofereixin voluntaris a resoldre els exercicis de forma individual 

mentre que la majoria la classe amb prou feines està atent a la solució. 

 

Aquest fet he pogut comprovar-ho durant la realització de les meves pràctiques. 

La disposició tradicional de l'aula permet que el professor controli visualment 

sobretot als alumnes que estan situats en la primera fila i amb prou feines té 

control visual d’allò que succeeix en les files finals, ja que els alumnes de 

darrere queden tapats pel cos dels alumnes que estan asseguts més prop de la 

pissarra.  

 

Personalment, he pogut constatar, situant-me darrere d'aquests, que la majoria 

dels alumnes que queden tapats pels seus companys treuen el mòbil o es 

distreuen entre ells i no copien la solució de l'exercici ni atenen als companys 

que estan solucionant-ho, per la qual cosa perden molts coneixements 

necessaris per superar el mòdul. En canvi, utilitzant els cercles de diàleg i 

concretament, la tècnica de la peixera, els alumnes es troben tots a la mateixa 

altura i no tenen cap pupitre en el qual amagar el mòbil. A més, el professor té 

la capacitat de poder observar a tots i cada un dels seus alumnes per igual, per 

la qual cosa, considero que hi ha moltes més possibilitats que els alumnes no 

es distreguin i que la seva atenció en la resolució del problema augmenti.  

 

Per altra banda, aquest intercanvi d'informació que es realitza utilitzant els 

cercles de diàleg resultarà molt profitós als alumnes quan hagin d'enfrontar-se 

a la seva vida laboral. Gràcies a la realització dels casos pràctics finals, els 

alumnes podran treballar amb problemàtiques que podran trobar-se durant les 

seves pràctiques i, quan aquestes es produeixin, els alumnes no contaran 

únicament amb la solució que ells haurien pensat inicialment, sinó que també 
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tindran les 5 o 6 solucions addicionals dels seus companys, vistes des d'altres 

perspectives i punts de vista per si la seva falla. Això permetrà que puguin 

adoptar una actitud més oberta enfront dels conflictes i arribar més preparats, 

trobant solucions més creatives, a les diferents problemàtiques que puguin 

sorgir-los durant la seva vida laboral. 

 

Per finalitzar, també m’agradaria destacar el fet que els grups dels alumnes 

sempre es facin de manera aleatòria per part del professorat, respectant la 

diversitat de l’aula, i que aquests siguin diferents per a cada activitat realitzada 

durant el curs escolar. Realitzant cada grup de treball de forma aleatòria 

s’evitaria que es formessin grups constants i es disminuiria la possibilitat que hi 

hagi qualque alumne desplaçat, millorant la cohesió del grup. A més, també 

s’aconseguiria que els alumnes aprenguessin a treballar amb tots els seus 

companys i no només amb aquells que tenen més afinitat, així com a respectar 

les opinions de la resta, encara que siguin contràries a les seves, i a tractar 

amb respecte i treballar en equip, fins i tot, amb aquelles persones amb les 

quals senten menys afinitat. Aquest aspecte el considero importantíssim per 

quan comencin la seva vida laboral, ja que en algunes ocasions hauran de 

treballar amb companys amb els quals no posseeixen una bona relació, i 

malgrat això, hauran de realitzar el treball de la forma més eficient possible. 
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8. Annexes 
 

a. Annex 1. Els objectius generals i les competències del mòdul 
formatiu “1227. Gestió d'un petit comerç” 

 
Objectius generals que s'aconsegueixen per mitjà de la formació d'aquest 

mòdul formatiu 

 
El Reial Decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de 

Tècnic en Activitats Comercials i es fixen els seus ensenyaments mínims, 

defineix els següents objectius generals del mòdul “1227. Gestió d'un petit 

comerç”: 

 

a) Recaptar les iniciatives emprenedores i cercar les oportunitats de creació de 

petits negocis comercials al detall, valorant l'impacte sobre l'entorn d'actuació i 

incorporant valors ètics per realitzar projectes de viabilitat d'implantació per 

compte propi de negocis comercials al detall. 

 

b) Delimitar les característiques i quantia dels recursos econòmics necessaris, 

atenent les característiques de la tenda i dels productes oferts per la posada en 

marxa d'un petit negoci al detall. 

 

c) Analitzar operacions de compravenda i de cobrament i pagament, utilitzant 

mitjans convencionals o electrònics per administrar i gestionar un petit 

establiment comercial. 

 

q) Analitzar i utilitzar els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la 

vida i les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre i actualitzar 

els seus coneixements, reconeixent les possibilitats de millora professional i 

personal, per adaptar-se a diferents situacions professionals i laborals. 

 

r) Desenvolupar treballs en equip i valorar la seva organització, participant amb 
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tolerància i respecte, i prendre decisions col·lectives o individuals per actuar 

amb responsabilitat i autonomia. 

 

s) Adoptar i valorar solucions creatives davant problemes i contingències que 

es presenten en el desenvolupament dels processos de treball, per resoldre de 

forma responsable les incidències de la seva activitat. 

 

t) Aplicar tècniques de comunicació, adaptant-se als continguts que es volen 

transmetre, a la seva finalitat i a les característiques dels receptors, per 

assegurar l'eficàcia del procés. 

 

o) Analitzar els riscos ambientals i laborals associats a l'activitat professional, 

relacionant-los amb les causes que els produeixen, a fi de fonamentar les 

mesures preventives que es van adoptar, i aplicar els protocols corresponents 

per evitar danys en un mateix, en les altres persones, en l'entorn i en el medi 

ambient. 

 

v) Analitzar i aplicar les tècniques necessàries per donar resposta a 

l'accessibilitat universal i al "disseny per a tots". 

 

w) Aplicar i analitzar les tècniques necessàries per millorar els procediments de 

qualitat del treball en el procés d'aprenentatge i del sector productiu de 

referència. 

 

x) Utilitzar procediments relacionats amb la cultura emprenedora, empresarial i 

d'iniciativa professional, per realitzar la gestió bàsica d'una petita empresa o 

emprendre un treball. 

 

i) Reconèixer els seus drets i deures com a agent actiu en la societat, tenint en 

compte el marc legal que regula les condicions socials i laborals per participar 

com a ciutadà democràtic. 
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Competències professionals, personals i socials que s'aconsegueixen per mitjà 

de la formació d'aquest mòdul professional 

 
El Reial Decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de 

Tècnic en Activitats Comercials i es fixen els seus ensenyaments mínims, 

defineix les següents competències professionals, personals i socials que 

s'aconsegueixen per mitjà de la formació del mòdul "1227. Gestió d'un petit 

comerç": 

 

a) Realitzar projectes de viabilitat i de posada en marxa i exercici per compte 

propi de l'activitat d'un petit negoci de comerç al detall, adquirint els recursos 

necessaris i complint amb les obligacions legals i administratives, conforme a la 

normativa vigent. 

 

b) Administrar i gestionar un petit establiment comercial, realitzant les activitats 

necessàries amb eficàcia i rendibilitat, i respectant la normativa vigent. 

 

m) Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics 

i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements, 

utilitzant els recursos existents per a l'aprenentatge al llarg de la vida i les 

tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

n) Actuar amb responsabilitat i autonomia en l'àmbit de la seva competència, 

organitzant i desenvolupant el treball assignat, cooperant o treballant en equip 

amb altres professionals a l'entorn de treball. 

 

ny) Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, 

identificant les causes que les provoquen, dins de l'àmbit de la seva 

competència i autonomia. 

 

o) Comunicar-se eficaçment, respectant l'autonomia i competència de les 

diferents persones que intervenen en l'àmbit del seu treball. 
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p) Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i protecció 

ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en 

l'entorn laboral i ambiental. 

 

q) Aplicar procediments de qualitat, d'accessibilitat universal i de "disseny per a 

tots" en les activitats professionals incloses en els processos de producció o 

prestació de serveis. 

 

r) Realitzar la gestió bàsica per a la creació i funcionament d'una petita 

empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional. 

 

s) Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva 

activitat professional, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent, 

participant activament en la vida econòmica, social i cultural. 
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b. Annex 2. Continguts bàsics del Mòdul Formatiu “1227. Gestió d'un 
petit comerç”. 

 
Tal com s'informa en el Reial Decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel qual 

s'estableix el títol de Tècnic en Activitats Comercials i es fixen els seus 

ensenyaments mínims, el mòdul professional "1227. Gestió d'un petit comerç" 

posseeix els següents continguts bàsics: 

 

1. Obtenció d'informació sobre iniciatives emprenedores i oportunitats de 

creació d'una petita empresa:  

o L'empresa: concepte i elements de l'empresa.  

o Funcions bàsiques de l'empresa.  

o L'empresa i l'empresari. 

o Classificació de les empreses atenent a diferents criteris.  

o Característiques de les PIMES.  

o Factors claus dels emprenedors: iniciativa, creativitat i 

formació.  

o El pla d'empresa: la idea de negoci.  

o Anàlisi de l'entorn general i específic d'una petita empresa.  

o Relacions de la PIME amb el seu entorn.  

o Relacions de la PIME amb el conjunt de la societat.  

o Institucions i organismes competents en comerç interior.  

o Característiques del petit comerç de proximitat.  

o Organismes i entitats públiques i privades que proporcionen 

informació i orientació a petits comerços. 

 

2. Determinació de la forma jurídica de l'empresa i els tràmits per a la seva 

creació i posada en marxa:  

o L'empresa individual. Responsabilitat jurídica i obligacions 

formals.  

o La societat mercantil. Tipus de societats.  

o Societat anònima.  
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o Societat de responsabilitat limitada.  

o Societats laborals: anònima i limitada.  

o Altres societats mercantils.  

o Societats cooperatives.  

o Societats civils i comunitats de béns.  

o Selecció de la forma jurídica adequada per a un petit comerç. 

o Constitució de l'empresa: requisits i obligacions formals.  

o Tràmits que s'han de realitzar per la posada en marxa de 

l'empresa.  

o La finestreta única empresarial.  

o Obligacions fiscals i laborals de l'empresa.  

o Subvencions oficials i ajudes per a la constitució i obertura de 

l'empresa. 

 

3. Elaboració d'un projecte de creació d'un petit comerç: 

o Anàlisi del macroentorn de l'empresa. 

o Anàlisi del mercat i l'entorn comercial. Localització, 

accessibilitat i proximitat al client, zona d'influència, perfil dels 

clients i competència. 

o Mètodes i tècniques per seleccionar la ubicació del local 

comercial. 

o Anàlisi interna i extern de l'empresa. Anàlisi DAFO (febleses, 

amenaces, fortaleses i oportunitats). 

o Estudi del consumidor/client. 

o Definició de les característiques de la tenda. 

o Definició de l'oferta comercial o assortit de productes. 

o Preus de venda dels productes: llista de preus de venda al 

públic. 

o Elaboració del pla d'empresa en el qual s'inclogui: el pla 

d'inversions bàsic amb indicació dels recursos financers 

necessaris i l'estudi de viabilitat econòmic–financera del 
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comerç (comptes de resultats bàsiques a partir de la previsió 

d'ingressos, costos i despeses, marges i resultats). 

 

4. Elaboració d'un pla d'inversions bàsic: 

o Estructura econòmica i estructura financera de l'empresa. 

o Fonts de finançament propi i aliena, interna i externa. 

o Determinació de les necessitats d'inversió per a l'obertura de la 

tenda. 

o Subvencions oficials i ajudes financeres a l'activitat d'una 

PIME. 

o Decisió de compra o lloguer del local i altres actius. Recerca 

de subministradors i sol·licitud d'ofertes i pressupostos. 

o Pressupostos i condicions de compra i/o lloguer. 

o Selecció del subministrador més convenient. 

o Finançament a llarg termini: préstecs, lísing, rènting i altres 

formes de finançament. Interessos, comissions i altres 

despeses. 

o Finançament a curt termini: crèdits comercials i ajornaments 

de pagament, crèdits bancaris, negociació d'efectes 

comercials. Interessos i despeses. 

o Càlcul dels costos financers. 

 

5. Planificació de la gestió econòmica i la tresoreria del petit comerç: 

o Previsió de la demanda. 

o Previsió d'ingressos i despeses. 

o Elaboració de pressupostos. 

o Fixació dels preus de venda atenent a diferents criteris. 

o Càlcul dels preus de venda en funció de costos i marge 

comercial, entre altres. 

o Càlcul del punt mort o llindar de rendibilitat. 

o Avaluació d'inversions i càlcul de la rendibilitat. 

o Període mitjà de maduració. 
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o Tècniques de control de fluxos de tresoreria i liquiditat. 

o Anàlisi de la informació comptable i econòmic–financera de 

l'empresa. 

o Anàlisi de la viabilitat i sostenibilitat econòmic–financera de 

l'empresa. 

o Càlcul i interpretació de ràtios econòmic–financers bàsics: 

rendibilitat, liquiditat, solvència i endeutament. 

 

6. Gestió de la documentació comercial i de cobrament i pagament: 

o Facturació de les vendes: característiques, requisits legals i 

tipus de factures. 

o Emplenament i expedició de factures comercials. 

o Fiscalitat de les operacions de venda i prestació de serveis: 

l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Operacions gravades. 

Repercussió de l'IVA. Tipus de gravamen. Recàrrec 

d'equivalència. 

o Registre i conservació de factures segons la normativa 

mercantil i fiscal. 

o Mitjans i documents de pagament i cobrament: xec, 

transferència bancària, rebut normalitzat, lletra de canvi i 

pagaré, i mitjans de pagament electrònics. 

o Gestió de cobrament d'efectes comercials. 

o Negociació i descompte d'efectes comercials. 

o Càlcul dels costos de negociació d'efectes comercials. 

 

7. Gestió del procés administratiu, comptable i fiscal de l'empresa: 

o Gestió laboral en el petit comerç. Altes i baixes dels 

treballadors, nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat 

Social. 

o Règim de cotització a la Seguretat Social de treballadors 

autònoms. 

o La comptabilitat de l'empresa. 
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o El patrimoni de l'empresa: actiu, passiu i patrimoni net. 

o El balanç. Partides que ho integren. Relació funcional entre 

elles. 

o Els comptes. 

o Conceptes d'inversió, despesa i pagament, ingrés i cobrament. 

o Els llibres comptables i de registre. 

o El Pla General Comptable per a les PIMES. 

o Registre de les operacions. El cicle comptable. 

o El resultat de l'exercici. 

o Els comptes anuals. 

o El sistema tributari espanyol. Impostos directes i indirectes. 

o Obligacions fiscals del petit comerç. El calendari fiscal. 

o Gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Règims de 

tributació. 

o Declaració–liquidació de l'IVA. 

o L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). 

o Modalitats de tributació. 

o L'Impost de Societats. Modalitats de tributació. 

o Altres impostos i tributs que afecten el petit comerç. 

o Maneig d'un paquet integrat de gestió comercial i comptable. 

 

8. Elaboració d'un pla per a la implantació d'un servei de qualitat i 

proximitat: 

o Característiques del servei de qualitat en un petit comerç. 

o Normes de qualitat i codis de bones pràctiques en petits 

comerços. 

o Estratègies de qualitat en l'atenció als clients en petits 

comerços. 

o Serveis addicionals a la venda en petits establiments. 

o Instruments per mesurar la qualitat. 

o Normativa d'àmbit nacional, autonòmic i local que afecta 

el comerç al detall. 
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o Eines informàtiques de gestió de les relacions amb els clients. 

o Pla de gestió d'incidències, queixes i reclamacions en el 

comerç. 

o Instruments per mesurar el grau de satisfacció dels clients. 

o Normativa de protecció del consumidor aplicada a petits 

comerços. 

o Tècniques per comprovar el manteniment de les instal·lacions i 

l'exposició de productes en la tenda, aplicant criteris 

comercials i de seguretat. 

o Pla de qualitat del petit comerç. 
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c. Annex 3. Escala de provenció 
 
 
 

 

 
Font: (Escoda, 2016). 
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d. Annex 4. Objectius, continguts i temporalització de les unitats 

formatives que s'impartiran en el mòdul formatiu “1227. Gestió d'un 

petit comerç” 

 

Els continguts i objectius de les unitats formatives impartides en aquest projecte 

provenen del llibre de Formació Professional “Gestió d'un petit comerç”, i són 

les següents:  

 

1. Empresa, empresari i emprenedor. 

2. Tenim una idea? 

3. El finançament de l'empresa. 

4. L'elecció de la forma jurídica. 

5. Els tràmits per constituir l'empresa. 

6. La comptabilitat de la nostra empresa. 

7. L'anàlisi de la informació comptable. 

8. El personal en l'empresa. 

9. La fiscalitat en l'empresa (I). 

10.  La fiscalitat en l'empresa (II). 

11.  La documentació necessària en una empresa. 

12.  L'atenció al client. 

 

Aquestes unitats formatives es troben programades tal com apareix reflectit a la 

taula número 3: 

 

Taula 3. Temporalització de les unitats formatives. 
 

Avaluació Unitat formativa 
Nombre 

d’hores 

Total 

d’hores 

1 

1. Empresa, empresari i emprenedor. 12h 

60h 
2. Tenim una idea? 16h 

3. El finançament de l'empresa.  18h 

4. L'elecció de la forma jurídica. 14h 
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2 

5. Els tràmits per constituir l'empresa.  12h 

60h 
6. La comptabilitat de la nostra empresa. 18h 

7. L'anàlisi de la informació comptable.  14h 

8. El personal en l'empresa. 16h 

3 

9. La fiscalitat en l'empresa (I). 14h 

60h 
10. La fiscalitat en l'empresa (II). 16h 

11. La documentació necessària en una empresa. 12h 

12. L'atenció al client. 18h 

 
Font: elaboració pròpia. 

 

Respecte als objectius i continguts de cada unitat formativa, aquests són els 

següents: 

 

Unitat formativa 1: Empresa, empresari i emprenedor. 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- L'empresa. 

- L'empresari i l'emprenedor. 

- Les formes d'organització de l'empresa. 

- La relació de l'empresa amb la resta de la societat. 

- El petit comerç de proximitat. 

- Els organismes d'ajuda i la normativa aplicable en els petits comerços.  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Valorar la situació del panorama comercial en l'actualitat. 

- Conèixer el concepte d'empresa i els seus diferents factors de producció. 

- Aprendre les diferents funcions que es realitzen en l'empresa. 

- Diferenciar les empreses segons diferents criteris de classificació. 
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- Distingir el concepte d'empresari del d'emprenedor. 

- Conèixer els diferents models d'organització de l'empresa. 

- Comprendre les relacions que mantindrà l'empresa amb l'entorn. 

- Diferenciar les característiques del petit comerç de proximitat respecte a 

les grans superfícies de distribució. 

- Conèixer els organismes d'ajuda als petits comerços i la normativa que 

se'ls aplica. 

 

Unitat formativa 2: Tenim una idea? 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- Avantatges i inconvenients de ser empresari o treballar per a una 

empresa.  

- Factors que han de tenir-se en compte a l'hora de crear una empresa i 

triar el model de negoci. 

- El pla de negoci.  

- La idea.  

- Determinació de l'assortiment de productes i establiments de preus.  

- La ubicació del local comercial.  

- L'estudi de mercat i l'anàlisi DAFO.  

- Elaboració del pressupost de l'empresa.  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Valorar el complicat que és crear una empresa pròpia i els avantatges i 

desavantatges de ser empresari. 

- Analitzar els factors que han de tenir-se en compte a l'hora de triar a 

quina dedicar-nos en el nostre negoci 

- Determinar quins requisits ha de tenir una idea per convertir-se en una 

empresa. 
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- Aprendre què és el pla de negoci i els diferents apartats que ho figuren. 

- Determinar l'assortiment en funció de la idea de negoci triada. 

- Calcular els preus de venda a través de diferents mètodes. 

- Analitzar els diferents factors per determinar la ubicació del local 

comercial, 

- Aprendre a realitzar una anàlisi DAFO. 

- Confeccionar el pressupost d'una empresa.  

 

Unitat formativa 3: El finançament en l'empresa. 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents: 

 

- Fonts de finançament pròpies. 

- Fonts de finançament alienes: bancàries i no bancàries. 

- Càlcul dels costos de cada tipus de finançament: operacions d'inversió i 

operacions corrents. 

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Comprendre la importància d'obtenir el finançament necessari per a la 

teva empresa.  

- Diferenciar les fonts de finançament pròpies.  

- Conèixer les diferents fonts de finançament alienes.  

- Estimar els costos de tots els tipus de finançament.  

- Calcular i interpretar els costos d'obtenir el finançament.  

 

Unitat formativa 4: L'elecció de la forma jurídica. 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- Factors a considerar en l'elecció de la forma jurídica.  
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- Persona física enfront de persona jurídica.  

- Empreses sense personalitat jurídica pròpia.  

- Empreses amb personalitat jurídica pròpia.  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Conèixer la distribució actual de les empreses segons la seva forma 

jurídica.  

- Aprendre l'avaluació d'aquesta distribució en els últims anys. 

- Comprendre els factors que els empresaris tindran en compte a l'hora de 

triar la forma jurídica de l'empresa.  

- Diferenciar a la persona física enfront de la persona jurídica.  

- Aprendre les característiques de les empreses sense personalitat 

jurídica pròpia i amb personalitat jurídica pròpia.  

- Valorar cadascun dels factors que han de tenir-se en compte per a 

l'elecció de la forma jurídica en cadascuna d'elles. 

- Argumentar enfront de tercers l'elecció de la forma jurídica empresa.  

 

Unitat formativa 5: Els tràmits per constituir l'empresa 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- La forma jurídica d'empresari individual.  

- Els tràmits necessaris per a la creació de la forma jurídica d'empresari 

individual: Obtenció del CIF definitiu i l'alta de l'empresa. Obtenció de la 

llicència d'obertura. Inscripció de l'empresari en la Seguretat Social. 

Legalització del llibre de visites. Inscripció de fitxers de caràcter 

personal. Obtenció dels fulls de reclamacions.  

- La forma jurídica de societat limitada.  

- Els tràmits necessaris per a la creació de la forma jurídica de l'empresari 

individual.  
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- La creació telemàtica de l'empresa: el sistema CIRCE, el punt d'atenció 

a l'emprenedor (PAE) i el document únic electrònic (DUE).  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Conèixer els tràmits que seran necessaris en funció de la forma jurídica 

que l'empresa adopti.  

- Conèixer totes les obligacions que té l'empresa amb l'Agència Tributària i 

la Tresoreria General de la Seguretat Social quan es constitueix.  

- Analitzar el contingut mínim que ha de contenir l'escriptura de constitució 

i els estatuts socials de la societat limitada.  

- Reconèixer el moment en el qual es considera que la societat limitada 

neix.  

- Comprendre la importància de tenir en l'empresa el llibre de visites i els 

fulls de reclamacions.  

- Entendre que existeix un mètode alternatiu al tradicional a l'hora de 

constituir una empresa: el sistema CIRCE.  

 

Unitat formativa 6: La comptabilitat en la nostra empresa 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- L'obligació de realitzar la comptabilitat en les empreses.  

- El Pla General Comptable: Marco conceptual de la comptabilitat. Normes 

de registre i valoració. Els comptes anuals. El quadre de comptes. 

Definicions i relacions comptables.  

- Les obligacions comptables de l'empresa: Els llibres comptables: diari i 

inventari i comptes anuals. Els comptes anuals: balanç, compte de 

pèrdues, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d'efectiu i 

memòria.  

- El patrimoni de l'empresa: béns, drets i obligacions.  
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- Els conceptes d'inversió, despesa i pagament, i ingrés i cobrament.  

- El cicle comptable complet de l'empresa.  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Conèixer el Pla General Comptable de 2007.  

- Diferenciar el PGC aplicable a les PIMES.  

- Aprendre quines són les obligacions comptables que té l'empresa.  

- Entendre el concepte de patrimoni i els elements que ho integren.  

- Interpretar el balanç i el compte de pèrdues i guanys d'una empresa.  

- Diferenciar els conceptes d'ingrés, cobrament, despesa, pagament i 

inversió.  

- Conèixer el cicle comptable d'una empresa.  

 

Unitat formativa 7. L'anàlisi de la informació comptable. 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- L'organització del balanç per a la seva anàlisi a partir del balanç dels 

comptes anuals: L'actiu fix i circulant: immobilitzat, existències, 

realitzable i disponible. El passiu fix i circulant: net, exigible a llarg termini 

i exigible a curt termini.  

- Les ràtios economicofinanceres bàsiques: De rendibilitat: benefici sobre 

els recursos propis, benefici sobre vendes i benefici sobre els actius. De 

liquiditat: tresoreria, liquiditat immediata i liquiditat. D'endeutament: 

endeutament a curt termini, autonomia financera i dependència 

financera.  

- El fons de rotació. 

- El període mitjà de maduració.  

- El llindar de rendibilitat.  
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Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Configurar el balanç del PGC per poder analitzar la salut 

economicofinancera de l'empresa.  

- Conèixer el concepte de fons de rotació.  

- Calcular el fons de rotació a partir de la informació continguda en la 

comptabilitat de l'empresa.  

- Donar solucions quan la dada del fons de rotació indica que l'empresa té 

problemes de liquiditat.  

- Calcular i interpretar les ràtios economicofinanceres bàsiques a partir de 

la informació continguda en la comptabilitat de l'empresa.  

- Calcular i interpretar el període mitjà de maduració d'una empresa a 

partir de la informació continguda la seva comptabilitat.  

- Calcular el llindar de rendibilitat d'una empresa a partir de la informació 

continguda en la seva comptabilitat.  

 

Unitat formativa 8: El personal en l'empresa 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- Cerca i selecció dels treballadors: Anàlisi del lloc. Perfil del candidat. 

Cerca del candidat. Selecció del candidat. Comunicació al candidat. 

- Contractació i alta dels treballadors.  

- Retribució dels treballadors.  

- Els sistemes de la Seguretat Social: Els nivells de protecció. Els règims. 

General i especials.  

- Confecció de les nòmines.  

- Acolliment, formació i motivació del personal 
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Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Aprendre a buscar i seleccionar treballadors.  

- Conèixer alguns convenis col·lectius.  

- Conèixer els diferents conceptes salarials pels quals un treballador pot 

cobrar.  

- Valorar la importància del sistema de la Seguretat Social.  

- Diferenciar el règim general de la Seguretat Social del règim dels 

treballadors autònoms.  

- Aprendre les diferents contingències per les quals cotitza el treballador i 

l'empresa.  

- Calcular l'import de l’assegurança del treballador.  

- Confeccionar les nòmines completes dels treballadors.  

- Comprendre la importància de formar i motivar als treballadors de 

l'empresa.  

 

Unitat formativa 9: La fiscalitat en l'empresa (I).  

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- El sistema tributari espanyol. Taxes, Contribucions especials, Impostos 

Directes i Indirectes.  

- L'impost sobre activitats econòmiques. Elements tributaris. Quotes: 

municipal, provincial i nacional.  

- L'impost sobre el valor afegit. Operacions gravades: Lliuraments de béns 

i prestacions de serveis, Adquisicions intracomunitàries de béns, 

Importacions de béns). Tipus d'operacions: subjectes, subjectes però 

exemptes, no subjectes. Règim General i Règims Especials (criteri de 

caixa, Agricultura, ramaderia i pesca, Agències de viatge, Serveis per via 

electrònica, Simplificat, Recàrrec d'Equivalència). Tipus d’IVA: general, 

reduït, superreduït.�  
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Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Valorar la importància de la fiscalitat per a una empresa.  

- Conèixer alguns conceptes fiscals bàsics.  

- Diferenciar impostos, taxes i contribucions especials. 

- Conèixer l'impost sobre activitats econòmiques i l'impost sobre el valor 

afegit.  

- Aprendre els diferents règims existents de l'IVA.  

- Conèixer el règim d'IVA aplicable a la societat limitada i els règims d'IVA 

aplicables a l'empresari individual.  

 

Unitat formativa 10: La fiscalitat en l'empresa (II).  

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- L'impost de societats. Subjecte passiu. Règim General. Altres règims: 

d'arrendament d'habitatges, d'inversió col·lectiva, de societats 

patrimonials, d'unions temporals d'empreses. Gestió de l'impost: 

declaració anual (Model 200), pagaments fraccionats (Model 202).  

- L'impost sobre la renda de les persones físiques. Subjecte passiu. Tipus 

de rendes: d'activitats empresarials, resta (del treball, de capital 

immobiliari, del cabdal mobiliari, guanys i pèrdues patrimonials). Models 

de determinació del rendiment en l'activitat empresarial: estimació 

objectiva i estimació directa (normal o simplificada). Gestió de l'impost: 

declaració anual (Model 100), pagaments fraccionats (Model 130/131).  

- Altres tributs. El calendari fiscal.  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Conèixer l'impost de societats i els seus diferents tipus impositius. 
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- Calcular el resultat d'una societat.  

- Aprendre les obligacions de la S.L. quant a la gestió d'aquest impost.  

- Aprendre a emplenar algun model fiscal de la gestió d'aquest impost. 

- Conèixer l'impost sobre la renda de les persones físiques.  

- Diferenciar els règims de determinació del benefici en cas de tenir una 

empresa i ser empresari individual.  

- Calcular el rendiment net de l'activitat d'un empresari individual.  

- Aprendre que altres tributs ha de pagar una empresa.  

- Conèixer el calendari fiscal.  

 

Unitat formativa 11: La documentació empresarial.  

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- Documents previs a la factura. Comanda de compra. Albarà de 

lliurament.  

- La factura. Contingut obligatori. Tipus (completa / simplificada). Fiscalitat. 

Factura electrònica.  

- Mitjans i documents de pagament. Transferència bancària. Efectiu. Xec. 

Pagaré. Domiciliació bancària.  

- Mitjans i documents de cobrament. Al comptat. A crèdit (efectiu, 

transferència, targeta, xec, pagaré, gir domiciliat, deute directe).  

- Operació de descompte dels documents de cobrament. Segur de crèdit 

(Cobertura. Companyies: Crèdit i caució, CESCE, Coface).  

- Gestió d'impagats.  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Conèixer els documents que es generen en les compres i vendes de 

l'empresa.  

- Reconèixer el contingut necessari perquè una factura sigui legal.  
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- Aprendre les obligacions de l'empresari en relació a les factures i els 

diferents tipus de factures que existeixen.  

- Conèixer la fiscalitat en les factures emeses.  

- Distingir els diferents mitjans de pagament a un proveïdor i els diferents 

mitjans de cobrament a un client.  

- Calcular les despeses de negociació.  

- Aprendre el procés de recobrament d'un impagat.  

 

Unitat formativa 12: Atenció al client. 

 

Els continguts d'aquesta unitat formativa són els següents:  

 

- Característiques del servei de qualitat en un petit establiment.  

- Habilitats del personal de l'empresa: Tècniques i Personals.  

- Serveis addicionals a la venda en petits establiments: Pagament ajornat 

sense interessos, Transport dels béns, Instal·lació o muntatge, Servei de 

manteniment, Garantia addicional, Obsequis, Aparcament gratuït, 

Devolució dels diners, Arranjaments gratuïts, Caixa ràpida.  

- Implantació d'un pla de qualitat en el petit establiment. Objectius: 

Satisfacció dels clients, Maximització de vendes i beneficis. Fases: 

Recollida d'informació, Classificació i anàlisi, Propostes de millora.  

- Pla de gestió de reclamacions dels clients. Tipus: Verbals i Escrites. 

Fulls de reclamacions.  

- Eines informàtiques per a la gestió de les relacions amb els clients.  

 

Els objectius que es pretenen aconseguir per mitjà de la realització d'aquesta 

unitat formativa són els següents:  

 

- Valorar la importància de l'atenció al client.  

- Conèixer les característiques del servei de qualitat en un petit 

establiment.  

- Diferenciar les habilitats tècniques de les habilitats socials.  
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- Conèixer els diferents serveis addicionals que es poden oferir als clients.  

- Aprendre a implantar un pla de qualitat en un petit negoci.  

- Conèixer com gestionar les queixes dels clients i a emplenar fulls de 

reclamacions.  

- Valorar les eines informàtiques que es poden utilitzar en la gestió de les 

relacions amb els clients. 
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e. Annex 5. Rúbrica A: Avaluació inicial 
 
Nom de l’alumne: 

____________________________________         

Unitat formativa: 

_____________________________________ 

Data:  

__________________________ 

  

Aspecte a valorar Molt baix Baix Mitjà Alt Excel·lent 

L’alumne ha aportat 
informació a les 

preguntes realitzades 
pel professor? 

No ha aportat cap 

tipus d’informació. 

Ha aportat informació 

a alguna pregunta. 

Ha aportat informació 

aproximadament a la 

meitat de les 

preguntes. 

Ha aportat informació 

a la majoria de les 

preguntes. 

Ha aportat informació 

a totes les preguntes. 

L’alumne ha aportat 
informació a les 
preguntes més 

genèriques? 

No ha aportat cap 

tipus d’informació en 

aquestes preguntes. 

Ha aportat informació 

a una de les 

preguntes genèriques. 

Ha aportat informació 

a la meitat de les 

preguntes genèriques. 

Ha aportat informació 

a la majoria de les 

preguntes genèriques. 

Ha aportat informació 

a totes les preguntes 

genèriques. 

L’alumne ha aportat 
informació a les 
preguntes més 

específiques o amb 
més dificultat? 

No ha aportat cap 

tipus d’informació en 

aquestes preguntes. 

Ha aportat informació 

a una de les 

preguntes 

específiques. 

Ha aportat informació 

a la meitat de les 

preguntes 

específiques. 

Ha aportat informació 

a la majoria de les 

preguntes 

específiques. 

Ha aportat informació 

a totes les preguntes 

específiques. 
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L’alumne ha 
argumentat 

correctament? 

No ha aconseguit 

expressar 

correctament allò 

que volia dir. 

Ha argumentat 

correctament una de 

les seves respostes. 

Ha argumentat bé la 

majoria de les seves 

respostes. 

Ha argumentat molt 

bé la majoria de les 

seves respostes. 

Ha argumentat 

perfectament totes les 

seves respostes, 

incloent-hi exemples a 

la seva explicació. 

L’alumne ha escoltat 
amb atenció les 

respostes dels seus 
companys? 

No ha prestat 

atenció en cap 

moment a allò que 

explicaven els seus 

companys. 

Ha estat distret durant 

la majoria de les 

intervencions dels 

seus companys. 

A vegades es distreia 

durant les 

intervencions dels 

seus companys. 

Ha prestat atenció a 

allò que explicaven els 

seus companys. 

Ha prestat molta 

atenció a allò que 

explicaven els seus 

companys. 

L’alumne ha respectat 
el torn de paraula? 

En cap moment ha 

respectat el torn de 

paraula dels seus 

companys. 

Poques vegades ha 

respectat el torn de 

paraula dels seus 

companys. 

Ha respectat el torn 

de paraula dels seus 

companys a la meitat 

de les seves 

intervencions. 

Ha respectat el torn 

de paraula dels seus 

companys a la majoria 

de les seves 

intervencions. 

Ha respectat sempre 

el torn de paraula dels 

seus companys. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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f. Annex 6. Rúbrica B: avaluació de la posada en comú utilitzant la tècnica de “La peixera”  
 

Nom de l’alumne: 

____________________________________         

Unitat formativa: 

___________________________________ 

Data:  

__________________________ 

 

Aspecte a valorar Molt baix Baix Mitjà Alt Excel·lent 

L’alumne utilitza un 
to de veu adequat? 

Utilitza un to de veu 

molt fluix, no se li 

escolta. 

Utilitza un to de veu 

bastant fluix o aixeca 

molt la veu. 

A vegades aixeca la 

veu o utilitza un to de 

veu fluix. 

Utilitza un to de veu 

adequat. 

Utilitza un to de veu 

molt adequat, 

adaptant-se a allò que 

vol expressar en cada 

moment. 

L’alumne fa un 
contacte visual 

adequat i gesticula a 
l’hora d’expressar-

se? 

L'alumne evita el 

contacte visual i no 

realitza gestos. 

L'alumne evita el 

contacte visual i 

realitza pocs gestos. 

En algunes ocasions 

l'alumne fa servir 

gestos i a vegades 

evita el contacte 

visual. 

L'alumne normalment 

fa servir gestos i 

realitza contacte 

visual. 

L'alumne realitza 

contacte visual i 

contínuament fa servir 

gestos, adaptant-se a 

allò que vol expressar 

en cada moment. 

L’alumne utilitza un 
vocabulari adequat? 

L’alumne utilitza un 

vocabulari inadequat. 

L’alumne, a vegades, 

utilitza un vocabulari 

inadequat. 

L’alumne no utilitza un 

vocabulari inadequat, 

però no fa servir la 

terminologia utilitzada 

a classe. 

L’alumne utilitza un 

vocabulari adequat, 

fent servir, a vegades, 

la terminologia 

utilitzada a classe. 

L’alumne utilitza un 

vocabulari molt 

adequat, utilitzant la 

terminologia utilitzada 

a classe. 
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L’alumne expressa 
la informació de 
manera clara? 

La majoria de la 

informació es va 

presentar explicant-la 

molt ràpidament, 

sense possibilitat 

d’entendre-la. 

A vegades, la 

informació es va 

presentar molt 

ràpidament. 

Existeixen parts que 

no es varen entendre. 

A vegades la 

informació es va 

presentar d’una 

manera molt pausada, 

perdent l’interès de la 

resta d’alumnes. 

La major part de la 

informació es 

presenta de forma 

clara. 

Tota la informació es 

presenta de forma 

clara, mantenint 

l’interès de la resta 

d’alumnes. 

L’alumne utilitza una 
postura adequada? 

Presenta una postura 

molt tensa i rígida. 

La majoria del temps 

està tens i amb una 

postura rígida. 

A vegades presenta 

moments de tensió, 

amb una postura 

rígida. 

Presenta una postura 

natural i adequada. 

Presenta una postura 

molt adequada i 

natural, s’expressa de 

forma relaxada. 

L’alumne s’ajusta al 
temps adequat? 

L’alumne no fa 

intervencions. 

Fa intervencions molt 

curtes, on no té temps 

d’expressar allò que 

vol dir. 

A vegades fa 

intervencions molt 

llargues. 

Fa intervencions 

adequades, 

adaptades a les 

preguntes realitzades 

pel professor. 

Fa intervencions molt 

adequades, 

adaptades a les 

preguntes realitzades 

pel professor. 

L’alumne ha exposat 
la informació 

correctament? 

No ha aconseguit 

expressar 

correctament allò que 

volia dir. 

Ha argumentat 

correctament una de 

les seves respostes. 

Ha argumentat bé la 

majoria de les seves 

respostes. 

Ha argumentat molt 

bé la majoria de les 

seves respostes. 

Ha argumentat 

perfectament totes les 

seves respostes, 

incloent-hi exemples a 

la seva explicació. 
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L’alumne ha 
organitzat 

correctament els 
seus arguments? 

Cap argument està 

vinculat a la idea 

principal que l’alumne 

vol expressar. 

Només alguns 

arguments estan 

organitzats al voltant 

de la idea principal 

que l’alumne vol 

expressar 

Només la meitat dels 

arguments estan 

organitzats al voltant 

de la idea principal 

que l’alumne vol 

expressar. 

La majoria dels 

arguments estan 

organitzats de forma 

lògica al voltant de la 

idea principal. 

Tots els arguments 

estan organitzats de 

forma lògica al voltant 

de la idea principal. 

L’alumne presenta 
un nivell 

d’entusiasme 
adequat? 

No presenta cap nivell 

d’entusiasme ni de 

motivació. 

El seu nivell 

d’entusiasme i 

motivació és baix. 

El seu nivell 

d’entusiasme i 

motivació és mitjà. 

El seu nivell 

d’entusiasme i 

motivació és 

l’adequat. 

Presenta un alt nivell 

d’entusiasme i 

motivació. 

L’alumne ha escoltat 
amb atenció les 

respostes dels seus 
companys? 

No ha prestat atenció 

en cap moment a allò 

que explicaven els 

seus companys. 

Ha estat distret durant 

la majoria de les 

intervencions dels 

seus companys. 

A vegades es distreia 

durant les 

intervencions dels 

seus companys. 

Ha prestat atenció a 

allò que explicaven els 

seus companys. 

Ha prestat molta 

atenció a allò que 

explicaven els seus 

companys. 

L’alumne ha 
respectat el torn de 

paraula? 

En cap moment ha 

respectat el torn de 

paraula dels seus 

companys. 

Poques vegades ha 

respectat el torn de 

paraula dels seus 

companys. 

Ha respectat el torn 

de paraula dels seus 

companys a la meitat 

de les seves 

intervencions. 

Ha respectat el torn 

de paraula dels seus 

companys a la majoria 

de les seves 

intervencions. 

Ha respectat sempre 

el torn de paraula dels 

seus companys. 

 
Font: Elaboració pròpia. 
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g. Annex 7. Rúbrica C: Avaluació dels treballs escrits 
 

Nom de l’alumne: 

____________________________________         

Unitat formativa: 

___________________________________ 

Data:  

__________________________ 

 

Aspecte a valorar Molt baix Baix Mitjà Alt Excel·lent 

El grup ha lliurat el 
treball al termini 

acordat? 

No, va ser lliurat fora 

de termini i sense 

justificació.  

No, va ser lliurat amb 

dies de retràs i amb 

una justificació 

inoportuna. 

No, va ser lliurat amb 

dies de retràs i amb 

una justificació 

oportuna. 

No, va ser lliurat amb 

un dia de retràs i amb 

una justificació 

oportuna. 

Sí, va ser lliurat en el 

termini acordat. 

El grup ha realitzat la 
introducció 

correctament? 

No ha realitzat cap 

introducció. 

La introducció planteja 

de forma confusa o 

desordenada el treball 

que es presenta. 

La introducció plateja 

de forma clara però 

desordenada el treball 

que es presenta. 

La introducció planteja 

de forma clara i 

ordenada el treball 

que es presenta, però 

de forma breu.  

La introducció planteja 

de forma clara i 

ordenada el treball 

que es presenta.  

El grup ha organitzat 
bé la informació? 

Tota la informació 

està molt 

desorganitzada. 

La majoria de la 

informació està 

desorganitzada. 

Alguna part de la 

informació està 

desorganitzada. 

La informació està 

organitzada.  

La informació està 

molt bé organitzada.  
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El grup ha redactat 
correctament la 

informació? 

La informació no està 

ben redactada. 

La majoria de la 

informació no està 

ben redactada.  

Hi ha parts de la 

informació mal 

redactades.  

La informació està 

ben redactada. 

La informació està 

molt bé redactada.  

El grup utilitza un 
vocabulari adequat? 

Utilitza un vocabulari 

inadequat. 

A vegades utilitza un 

vocabulari inadequat. 

No utilitza un 

vocabulari inadequat, 

però no fa servir la 

terminologia utilitzada 

a classe. 

Utilitza un vocabulari 

adequat, fent servir, a 

vegades, la 

terminologia utilitzada 

a classe. 

Utilitza un vocabulari 

molt adequat, utilitzant 

la terminologia 

utilitzada a classe. 

La informació 
presentada pel grup 

està relacionada 
amb el tema 

principal del treball? 

La informació 

presentada no està 

relacionada amb el 

tema principal.  

La majoria de la 

informació presentada 

no està relacionada 

amb el tema principal.  

Alguna informació 

presentada no està 

relacionada amb el 

tema principal.  

La informació està 

relacionada amb el 

tema principal. 

La informació està 

clarament relacionada 

amb el tema principal. 

El grup ha realitzat 
totes les tasques 
encomanades al 

treball? 

No, la majoria no 

varen ser realitzades.  

No, falta una tasca 

sense realitzar. 

Totes les tasques 

estan realitzades però 

conten amb una 

extensió inadequada.  

Totes les tasques 

estan realitzades i 

conten amb una 

extensió adequada. 

 

Totes les tasques 

estan realitzades i 

conten amb una 

extensió molt 

adequada. 
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El grup ha exposat la 
informació 

correctament? 

No han aconseguit 

expressar 

correctament allò que 

volien dir. 

Han argumentat 

correctament una de 

les seves respostes. 

Han argumentat bé la 

majoria de les seves 

respostes. 

Han argumentat molt 

bé la majoria de les 

seves respostes. 

Han argumentat 

perfectament totes les 

seves respostes, 

incloent-hi exemples a 

la seva explicació. 

El grup ha realitzat la 
conclusió 

correctament? 

No ha realitzat cap 

conclusió. 

La conclusió planteja 

de forma confusa o 

desordenada els 

descobriments i allò 

que es va aprendre 

durant el treball. 

La conclusió planteja 

de forma clara però 

desordenada els 

descobriments i allò 

que es va aprendre 

durant el treball. 

La conclusió planteja 

de forma clara i 

ordenada els 

descobriments i allò 

que es va aprendre 

durant el treball, però 

de forma breu. 

La conclusió planteja 

de forma clara i 

ordenada els 

descobriments i allò 

que es va aprendre 

durant el treball. 

El grup ha realitzat la 
bibliografia 

correctament? 

No ha realitzat cap 

bibliografia. 

La majoria de les fonts 

d’informació no estava 

ben documentades. 

Part de les fonts 

d’informació no estava 

ben documentades 

Alguna font 

d’informació no estava 

ben documentada. 

Totes les fonts 

d’informació estaven 

perfectament 

documentades. 

 
Font: elaboració pròpia. 
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h. Annex 8. Escala de Likert: valoració del grau d’implementació del projecte.  
 

Aspecte a valorar No, mai. 
En poques 
ocasions. 

A la meitat de 
les ocasions. 

Sí, casi 
sempre. 

Sí, sempre.  

Has utilitzat les declaracions afectives durant el transcurs del curs 

escolar? 

     

Quan ha existit un conflicte a classe, has realitzat les preguntes 

afectives? 

     

Quan ha existit un conflicte greu a classe, has recomanat als 

alumnes acudir a una reunió restaurativa formal? 

     

Has utilitzat els cercles de diàleg per a la realització de les 

avaluacions inicials a totes les unitats formatives impartides? 

     

Has utilitzat la tècnica de la peixera per a la realització de les 

activitats de les unitats formatives impartides? 

     

Has utilitzat la tècnica de la peixera per a la realització del cas 

pràctic final de les unitats formatives impartides? 

     

Has utilitzat els cercles de reflexió per avaluar el grau de satisfacció 

de l’alumnat al finalitzar totes les unitats formatives impartides? 

     

 

 

Has utilitzat les pràctiques restauratives a les reunions realitzades 

amb les famílies dels teus alumnes? 
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Consideres que s’han utilitzat les pràctiques restauratives a les 

reunions de departament? 

     

Consideres que s’han utilitzat les pràctiques restauratives als 

claustres? 

     

Consideres que s’han utilitzat les pràctiques restauratives a les 

juntes d’avaluació? 

     

Consideres que, si hi has estat present, s’han utilitzat les pràctiques 

restauratives a les reunions de les comissions? 

     

Consideres que, si hi has estat present, s’han utilitzat les pràctiques 

restauratives a les reunions de la direcció del centre? 

     

Consideres que, si hi has estat present, s’han utilitzat les pràctiques 

restauratives a les reunions de pares i mares d’alumnes? 

     

Consideres que, a l’hora de relacionar-te amb la resta de 

professors, has utilitzat les pràctiques restauratives? 

     

Consideres que, a l’hora de relacionar-te amb l’alumnat, has 

utilitzat les pràctiques restauratives? 

     

Consideres que, a l’hora de relacionar-te amb les famílies, has 

utilitzat les pràctiques restauratives? 

     

 
Font: elaboració pròpia. 
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i. Annex 9. Sociograma 
 

Aspecte a valorar Noms dels alumnes escollits 

Si poguessis escollir, amb quins tres companys de classe t’agradaria 

realitzar les activitats de grup de les unitats formatives? 

   

Si poguessis escollir, amb quins tres companys de classe no t’agradaria 

realitzar les activitats de grup de les unitats formatives? 

   

Durant el temps d’esbarjo, amb quins tres alumnes de classe te 

relaciones més? 

   

Durant el temps d’esbarjo, amb quins tres alumnes de classe et 

relaciones menys? 

   

Amb quins tres companys de classe tens una millor relació?    

Amb quins tres companys de classe tens una pitjor relació?    

A quins tres alumnes de classe invitaries a la teva festa d’aniversari?    

A quins tres alumnes de classe no invitaries a la teva festa d’aniversari?    

Qui consideres que és l’alumne que més interromp a classe?  

Qui consideres que és l’alumne més aplicat?  
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Qui consideres que és l’alumne més popular?  

Qui consideres que és l’alumne menys popular?  

Qui consideres que és l’alumne més agressiu?  

Creus que hi ha qualque alumne aïllat a la teva classe? En cas positiu, 

indica el seu nom. 

 

Creus que hi ha qualque alumne que sofreix bullying a la teva classe? 

En cas positiu, indica el seu nom. 

 

Hi ha qualque alumne que falta el respecte a la resta? En cas positiu, 

indica el seu nom. 
 

Hi ha qualque alumne que agredeix a la resta? En cas positiu, indica el 

seu nom. 

 

Hi ha qualque alumne que s’enriu d’un company? En cas positiu, indica 

el seu nom. 

 

Consideres que el teu grup està cohesionat?  

Consideres que existeixen grups d’alumnes que no es relacionen amb la 

resta? 

 

 
Font: elaboració pròpia. 



 

 95 

j. Annex 10. Enquesta de satisfacció del professorat 
 

Aspecte a valorar 
Molt 

insatisfet 
Un poc 

insatisfet 
Indiferent Satisfet 

Molt 
satisfet 

Formació inicial del professorat      

Com valoraries la teva satisfacció amb la formació inicial relacionada amb les declaracions 

afectives? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb la formació inicial relacionada amb les preguntes 

afectives? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb la formació inicial relacionada amb les petites 

reunions espontànies? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb la formació inicial relacionada amb els cercles 

restauratius? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb la formació inicial relacionada amb les reunions 

restauratives? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb les dinàmiques realitzades als tallers de la formació 

inicial? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb els apunts proporcionats durant la formació inicial?      

Com valoraries, de forma global, la teva satisfacció amb la formació inicial en pràctiques 

restauratives? 

     

Impartició de les classes      

Com valoraries la teva satisfacció amb la realització del cercle de diàleg a l’avaluació inicial 

de les unitats formatives? 
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Com valoraries la teva satisfacció amb la realització de la tècnica de “La Peixera” a les 

activitats realitzades durant les unitats formatives? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb la realització de la tècnica de “La Peixera” al cas 

pràctic final de les unitats formatives? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb la realització del cercle de reflexió al finalitzar les 

unitats formatives? 

     

Com valoraries la teva satisfacció, de forma global, amb l’aplicació de les pràctiques 

restauratives a la impartició de les classes? 
     

Organització del centre escolar      

Com valoraries la teva satisfacció amb l’aplicació de les pràctiques restauratives al claustre 

escolar? 
     

Com valoraries la teva satisfacció amb l’aplicació de les pràctiques restauratives a les 

juntes d’avaluació? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb l’aplicació de les pràctiques restauratives a les 

reunions de departament? 

     

Com valoraries, si has estat present, la teva satisfacció amb l’aplicació de les pràctiques 

restauratives a les reunions de les diferents comissions? 

     

Com valoraries, si has estat present, la teva satisfacció amb l’aplicació de les pràctiques 

restauratives a les reunions de la direcció? 

     

Com valoraries, si has estat present, la teva satisfacció amb l’aplicació de les pràctiques 

restauratives a les reunions dels pares i mares d’alumnes? 

     

Com valoraries la teva satisfacció amb l’aplicació de les pràctiques restauratives a les 

reunions realitzades amb les famílies dels alumnes? 
     



 

 97 

Relacions amb la comunitat educativa      

Com valoraries la teva satisfacció amb la relació que tens amb la resta de professors?      

Com valoraries la teva satisfacció amb la relació que tens amb la direcció del centre?      

Com valoraries la teva satisfacció amb la relació que tens amb els teus alumnes?      

Com valoraries la teva satisfacció amb la relació que tens amb les famílies dels teus 

alumnes? 

     

Com valoraries, de forma global, la teva satisfacció amb el projecte de pràctiques 
restauratives? 

     

 
 

 

 

 

Font: elaboració pròpia. 
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k. Annex 11. Grau de satisfacció de l’alumnat 
 

Unitat formativa: _______________________________________________ 

Grup-classe: __________________________________________________ 

 

1. Aspectes més valorats del les practiques restauratives: 

a. __________________________________________________ 

b. __________________________________________________ 

c. __________________________________________________ 

d. __________________________________________________ 

e. __________________________________________________ 

 

2. Aspectes menys valorats de les practiques restauratives:  

a. __________________________________________________ 

b. __________________________________________________ 

c. __________________________________________________ 

d. __________________________________________________ 

e. __________________________________________________ 

 

3. Grau de satisfacció de l’alumnat en referència a la unitat formativa: 

 

Aspecte a valorar 
Molt 

insatisfets 
Un poc 

insatisfets 
Indiferents Satisfets 

Molt 
satisfets 

Avaluació inicial      
Impartició de les unitats 

formatives 
     

Activitats de les unitats 

formatives 
     

Cas pràctic-final      
Cercle de reflexió      

Font: Elaboració pròpia. 
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4. Suggeriments de l’alumnat:  

a. __________________________________________________ 

b. __________________________________________________ 

c. __________________________________________________ 

d. __________________________________________________ 

e. __________________________________________________ 

 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia. 
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l. Annex 12: Unitat Formativa 8. El personal de l’empresa 
 

 
 

 
 

Font: elaboració pròpia. 
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Font: elaboració pròpia. 
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Font: elaboració pròpia. 
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Font: elaboració pròpia. 
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Font: Elaboració pròpia.  
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Font: elaboració pròpia. 
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Font: elaboració pròpia. 
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Font: elaboració pròpia. 
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Font: elaboració pròpia.
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