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RESUM 

 

En el present Treball de final de Grau es planteja una proposta d’intervenció orientada a 

treballar aspectes com l’autoestima, la comunicació i la pertenença de grup mitjançant 

la programació de deu activitats dinàmiques. La intervenció ha estat dissenyada i 

aplicada atenent a les necessitats detectades d’un grup d’adolescents inmigrants en risc 

d’exclusió social beneficiaris d’un Programa d’Acompanyament per a l’Èxit educatiu, el 

qual es duu a terme a l’Espai Social de la Fundació Catalunya – La Pedrera situat al 

barri del Raval, Barcelona.  

 

En un primer moment es descriuen, a mode de context, les aportacions concretes de 

diversos autors que conceptualitzen la relació que hi ha entre la comunicació sistèmica i 

les emocions, així com l’aplicació de programes d’educació emocional en centres 

d’arreu del món. Seguidament, es presenta la planificació de la intervenció i la realitat 

sociocultural en la qual serà aplicada. Finalment, es mostren els resultats obtenguts en el 

procés d’avaluació i s’exposa una reflexió personal sobre el procés general del treball. 

 

Paraules clau: Autoestima, Comunicació sistèmica, Proposta d’intervenció, 

Adolescència, Inmigració 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In this End of Grade work it is presented a proposal of intervention oriented on working 

on aspects such as self-esteem, communication and the membership of a group by 

programming ten different dynamic activities. The intervention has been designed and 

applied attending the necessities detected in a group of immigrants teenagers with a risk 

of social exclusion, beneficiaries of a ‘Support for the Educational Success’ program 

which is taken place in Espai Social from Fundació Catalunya - La Pedrera, located in 

a neighborhood called Raval, in Barcelona. !

!

At first, the specific contributions of several authors which conceptualize the 

relationship between systemic communication and feelings, such as the application of 



emotional education programs in centers around the world, are described to provide 

context. Thereafter, the planning of the intervention and the sociocultural reality will be 

presented, which will be applied as well. At last, the results obtained in the process of 

evaluation are shown and a personal reflexion about the general work process is 

exposed. !

 

Key words: Self-esteem, Systemic communication, Proposal of intervention, 

Adolescense, Immigration. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El present treball sorgeix arrel de l’experiència viscuda durant el meu Pràcticum del Grau de 

Pedagogia, el qual he duit a terme a Barcelona gràcies al programa de mobilitat SICUE. He 

realitzat la meva estada a un Espai Social de la Fundació Catalunya – La Pedrera situat al 

barri del Raval, on he tengut l’oportunitat de treballar durant nou mesos amb infants i 

adolescents procedents de diferents llocs d’arreu del món. Aquest projecte pretén ser una 

proposta d’intervenció formada per deu dinàmiques senzilles a través de les quals els 

professionals poden treballar i reforçar el funcionament grupal i competències, no purament 

acadèmiques, amb col·lectius que presenten mancançes emocionals.   

 

Dins el context protagonitzat per la crisis econòmica i social en el que vivim actualment, es 

produeix un notable descens dels recursos públics els quals incideixen directament en l’oferta 

de serveis socioeducatius. L’Espai Social Raval, neix per donar resposta a les demandes d’una 

societat canviant com la nostra. Es tracta d’un espai que pretén cobrir algunes de les 

necessitats que poden tenir els col·lectius més vulnerables, com els infants i adolescents en 

risc d’exclusió social, mitjançant l’impuls de programes socials. Una de les coses que es 

treballa en aquests programes socials és la inteligència emocional, la qual de cada vegada va 

guanyant més força en els centres educatius.  

 

Aquest treball s’estructura en tres parts: la primera part és de caire introductòria on 

s’estableixen els objectius i la justificació del tema. En la segona part es fa un ànalisi sobre 

l’evolució del concepte d’intel·ligència i s’analitzen aspectes relacionats amb el concepte 

d’inteligència emocional, un terme que ha anat evolucionant al llarg del temps i que 

actualment està transformant l’àmbit educatiu. I la tercera part consisteix en una proposta 

d’intervenció elaborada en base als paràmetres de l’educació emocional i duita a terme en un 

grup d’adolescents inmigrants en risc d’exclusió social assistents a l’Espai Social mencionat. 

Finalment s’analitzaran, de manera general, els resultats d’aquesta intervenció. 
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2. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA 

 
Les raons que em van motivar a l’elecció del tema d’aquest treball sorgeixen degut a un 

interès no només acadèmic sobre el paper que juguen les emocions en el procés educatiu, sinó 

també personal. Durant el meu Pràcticum he tengut l’oportunitat d’estar en contacte i 

treballar, entre altres coses, les emocions amb un grup d’adolescents que conformen un 

projecte anomenat “Acompanyament Educatiu per a l’Èxit escolar”.  El fet d’estar nou mesos 

amb aquest grup ha fet que m’apropi a les seves situacions de vida i que es generés un vincle 

còmode i de confiança el qual m’ha despertat l’interés sobre els beneficis que comporta 

treballar un tema una mica tabú com són les emocions. Així doncs, vaig realitzar una 

intervenció ajustada a les necessitats d’aquell grup en concret, en la qual es tractaven tres 

aspectes que estan interrelacionats: la comunicació des d’una perspectica sistèmica, la cohesió 

grupal i l’autoestima.  

 

3. OBJECTIUS 
 

L’objectiu general d’aquest treball de final de grau està orientat a desenvolupar una proposta 

d’intervenció en base a l’educació emocional per treballar aspectes com l’autoestima i la 

comunicació sistèmica en col·lectius d’adolescents que es troben en risc d’exclusió social, en 

l’àmbit de l’educació no formal.  

 

En quant als objectius específics, es preten arribar a: 

 

- Promoure un procés de reflexió i d’autoconeixement en els destinataris de la 

intervenció.  

- Dissenyar una proposta d’intervenció per a millorar l’autoestima i la comunicació de 

centres socials fonamentada en el model sistèmic de comunicació. 

- Aplicar la proposta d’intervenció dissenyada.  

- Treure resultats de l’aplicació de la proposta d’intervenció per millorar futures 

actuacions.  

- Identificar l’estat real sobre la interacció i la comunicació del grup en concret. 
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- Proporcionar informació qualitativa i quantitativa sobre els destinataris als 

professionals del centre.  

 

En definitiva, amb aquesta proposta d’intervenció es vol anar més enllà de les propostes 

purament acadèmiques i intentar suplir les mancançes emocionals que presentaven els usuaris 

de l’Espai Social on es va realitzar la intervenció. 

 

4. METODOLOGIA 
 

Per realitzar el present treball es va partir de la idea de considerar l’Espai Social de la 

Fundació Catalunya – La Pedrera al barri del Raval que pertany a la ciutat de Barcelona,  com 

a context d’aplicació de la intervenció proposada. Els principals agents involucrats foren: 

 

- La coordinadora del centre. Ella fou la meva tutora de pràcticum i la que em va guiar 

en el procés d’anàlisi de necessitats i de la realització de la intervenció. Em va 

proporcionar tot tipus d’informació sobre el centre i sobre el seu marc d’actuació.  

 

- Els dos educadors del centre. Van supervisar i avaluar la intervenció. Em van 

proporcionar informació útil sobre el funcionament del grup en les activitats 

complementàries que realitzava el centre i que dinamitzaven ells. 

 

- Tutors, orientadors i treballadors socials dels instituts dels adolescents. L’Espai Social 

es manté en contacte amb aquests professionals de manera regular mitjançant tutories i 

reunions, ja que proporcionen informació complementària sobre l’evolució dels joves 

que és de gran utilitat en l’actuació dels educadors del centre.  

 
A més, es va dur a terme una recollida prèvia d’informació sobre el marc teòric de la 

intervenció revisant i consultant bibliografia, fent ús de llibres, revistes d’educació, estudis 

sobre la matèria i fent un visionat de conferències. Una vegada recopilada aquesta informació, 

es va fer una síntesi dels aspectes més importants i es van redactar seguint un ordre de més 

genèric a més concret.  

 



Memòria del treball de Final de Grau 

!
10!

En quant al marc aplicatiu es fa una proposta d’intervenció a partir de l’aplicació de la 

mateixa, basada en una anàlisi de necessitats del col·lectiu beneficiàri en concret. 

Seguidament es fa un anàlisi dels resultats a partir d’uns qüestionaris d’avaluació contestats 

pels educadors i pels pròpis subjectes de la intervenció i es presenten les conclusions. 

 
5. MARC TEÒRIC 

 

5.1. Aportacions de la neurociència a l’educació emocional 
 

David Bueno, professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona, a la 

conferència “Neurociència i educació”1 explica que al seu parer l’educació ha de servir per 

ajudar a créixer en benestar i dignitat, entenent per benestar la situació d’una societat en que 

les persones i els grups que la formen tenen cobertes les necessitats bàsiques, gaudeixen de les 

màximes possibilitats de desenvolupament personal i no estan subjectes a discriminació; i 

entenent per dignitat la qualitat de qui mereix respecte i estima pels seus atributs o el seu 

comportament.  

 

Desde la neurociència sempre s’ha estudiat la pedagogia i l’educació des del punt de vista de 

la ment. Si cercam al diccionari la definició de “ment” trobarem que “és un conjunt de 

facultats intel·lectuals i funcions psíquiques d’una persona, les quals sorgeixen del cervell” 

(DIEC). Aquesta ment, l’element que tenim cadascú que ens fa únics, no resideix en un punt 

concret del cervell sinó que s’origina en base a l’activitat de les xarxes que hi ha dins aquest 

òrgan. La ment és un element canviat perquè el cervell també va canviant biològicament i 

perquè l’educació modifica físicament les conexions que hi ha dins el cervell i el condiciona. 

Bueno (2015), exposa que el desenvolupament neural es va fent a poc a poc i que la major 

part de conexions es fan als primers mesos de vida,  això comporta que molts dels 

comportaments que després tenim les persones venguin determinats en aquests mesos. 

Aquestes conexions no es fan per tot arreu, sinó que segueixen un patró concret que ve 

genèticament definit i que va dirigint aquest desenvolupament. En l’etapa de l’adolescència és 

quan es desenvolupen les conexions entre les àrees més distants del cervell, i per tant, és el 

moment de la gran manifestació de coneixements. Bueno, afageix que en l’adolescència 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Bueno, D. (2015). Neurociència i educació. Consultat dia 18 d’Abril de 2016  de la pàgina web del Servei Educatiu del     
Empordà: https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-
baixemporda/destaquem/neurocienciaieducacioconferenciadedavidbuenoapalafrugell  
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comença a madurar tota la part del còrtex prefrontal que és on hi ha el raonament, la lògica, 

l’atenció o el control d’emocions. Les emocions no es generen a l’escorça, són molt 

primàries, però el control de les emocions sí que resideix en la part més externa del cervell. 

Les zones del control emocional no només maduren, sinó que paradoxalment es desregulen, 

és a dir, maduren però el fet de madurar fa que durant un temps es desregulin i que sigui més 

estable emocionalment, per exemple, un infant que un adolescent. Aquest descontrol 

emocional característic de l’adolescència fa que sigui més important pel funcionament del 

cervell els continguts emocionals que els racionals. Aquí sorgeix una contradicció amb els 

currículums educatius de secundària, ja que en aquesta etapa gairebé totes les diferents 

vessants curriculars són racionals i el cervell en aquell moment valora més les vessants 

emocionals. És per això, que l’aportació emocional per part de l’educador a tots aquells 

continguts de caire més racionals és imprescindible a l’hora de transmetre i consolidar 

coneixements. Si a l’apranentatge implicam elements emocionals i racionals estam activant 

molt més el cervell.  

 

Damasio (2005) es refereix a les emocions amb els següents termes: 

 

Les emocions proporcionen un medi natural perquè el cervell i la ment avaluïn 

l’ambient interior i el que envolta a l’organisme, i perquè responguin en 

conseqüència i de manera adaptativa. Aquesta avaluació es pot fer de manera 

inconscient i de manera conscient. En efecte, un dels objectius claus del nostre 

desenvolupament educatiu és interposar un pas avaluatiu no automàtic entre els 

objectes causatius i les respostes emocionals. Intentam, en fer-ho, modelar les 

nostres respostes emocionals naturals i adequar-les als requeriments d’una cultura 

determinada (p. 56-57).  

 

La menifestació de les emocions són visibles, ja que estan lligades al cos. Damasio (2005) 

proposa la cassificació de les emocions en tres categories: 

 

1. Les emocions de fons. Aquestes emocions són el reflex de l’estat d’ànim momentàni 

d’una persona.  
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2. Les emocions primàries/bàsiques. Es tracten de les cinc emocions que tenim els 

humans: l’alegria, la por, el fàstic, l’ira i la tristesa. Esdevenen fàcilment identificables 

en moltes cultures.  

3. Les emocions socials. Inclouen la simpatia, la vergonya, la culpabilitat, l’orgull, la 

gelosia, l’enveja, l’admiració, la indignació, entre d’altres.  

 

Com assenyala Bueno (2015), l’element creatiu per exel·lència del nostre cervell és el 

llenguatge. Cada frase que feim està composta per uns elements, les paraules, que anam 

combinant i recombinant constantment, a mesura que anam expresant verbalment les nostres 

idees anam recontruïnt les frases. El llenguatge és intrínsicament emocional, no només 

expresam conceptes sinó també emocions, això ho feim per alterar la realitat a conveniència 

nostra, cercant instintivament una resposta en els oients. Es crea, per tant, un triangle entre el 

llenguatge, la creativitat i l’autoconsciència. L’autoconsciència és la facultat de sentir-nos 

conscients sobre nosaltres mateixos i ens hi sentim perquè tenim converses amb nosaltres 

mateixos. Si potenciam aquest triangle, en el fons estam potenciant una major llibertat de 

presa de decisió pròpia.  

 

5.2. Educar les emocions 
 

5.2.1. Conceptualització del CI i la concepció d’altres intel·ligències 

 
Tradicionalment s’ha definit de manera operacional la intel·ligència com “l’habilitat per 

respondre a les qüestions d’un test d’intel·ligència basat en tècniques estadístiques que 

comparen les respostes d’individus de diferents edats” (Gardner, 2011. p.32). La teoria de les 

intel·ligències múltiples, popularitzada per Howard Gardner, pluralitza el concepte tradicional 

considerant que la intel·ligència no és fixa sinó canviant, i que es desenvolupa quan una 

persona respon a les experències del seu ambient. Així doncs, la intel·ligència fa referència a 

la capacitat educable de resoldre problemes o de crear productes que siguin valiosos en un o 

més ambients culturals (Gardner, Feldman i Krechevsky, 2000). Segons aquesta teoria, un 

seguit d’intel·ligències determinen el perfil de la persona, com per exemple la intel·ligència 

lingüística, lógico-matemàtica, musical, kinestèsica, espacial o emocional, entre d’altres.  

Com exposa Goleman (1995), aquesta visió multidimensional de la intel·ligència ens 
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proporciona una imatge més rica de les capacitats i del potencial d’una persona que la que ens 

ofereix el CI2.  

 

S’han realitzat nombrosos estudis que han demostrat que el CI i la intel·ligència emocional3 

són conceptes distints però no excloents. Tots aquests autors coincideixen en que les 

emocions es poden educar i és imprescindible fer-ho. Howard Gardner fundà a l’any 1984 un 

projecte innovador amb el qual es proposava un model alternatiu d’avaluació adaptat als 

interessos i capacitats d’alumnes del segon cicle d’infantil i primer cicle de primària. El 

projecte en qüestió, anomenat Projecte Spectrum, va deixar de banda els tradicionals tests 

d’intel·ligència i va seguir una nova filosofia que promovia la idea de que la intel·ligència 

segueix una estructura múltiple (Gardner et al, 2000). En conseqüència, cada alumne presenta 

un perfil característic amb capacitats diferents, les quals es poden reforçar mitjançant les 

oportunitats que ofereixi l’educació. Aquest projecte es va experimentar per primera vegada 

l’any 1989 amb l’objectiu de precisar la possiblitat de detectar determinades capacitats 

destacades en una població que es considerava que estava en situació de risc, i en tal cas, si el 

fet de fomentar el desenvolupament d’aquestes capacitats milloraria el rendiment escolar 

d’aquests alumnes (Varela i Plasencia, 2006). Van obtenir resultats favorables en els quals es 

mostrava que els alumnes denotaven confiança en si mateixos i motivació. 

 

Des del costat de la neurociència, Damasio (1994) va dur a terme un estudi en persones que 

presentaven lesions en les connexions existents entre l’amígdala i el lòbul prefrontal, les 

zones del cervell on es desenvolupa la resposta emocional. Tot i que aquestes persones no 

presentaven cap tipus de deteriorament en les habilitats cognitives, l’accés al seu aprenentatge 

emocional s’havia vist afectat, fins a tal punt que qualsevol estímul deixava de despertar 

atracció o rebuig. Damasio, arribà a la conclusió de que les emocions són imprescindibles per 

a la presa racional de decisions, ja que aquestes ens guien en l’aprofitament de possibilitats 

que ens presenta el nostre dia a dia, i que el CI no és suficient per donar resposta a les 

diferents projeccions de vida que pot tenir una persona. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Abreviació de Cocient Intel·lectual. Puntuació dels tests estándars per valorar la intel·ligència. 
3 El present treball està enfocat en aquest tipus d’intel·ligència. 
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5.2.2. Intel·ligència emocional 

 

El concepte d’intel·ligència emocional és relativament recent, fou en els anys noranta quan va 

esdeveneir una qüestió d’interès social i van començar a sorgir tot tipus de divulgacions sobre 

el tema. Mayer, Salovey i Caruso (2008), percusors d’aquest concepte, defineixen la IE4 com 

la capacitat de participar en un sofisticat processament de la informació sobre les pròpies 

emocions i la dels altres, i la capacitat d’utilitzar aquesta informació com una guia per al 

pensament i el comportament. En aquest camp destaca, especialment, el treball de Daniel 

Goleman. Goleman (1995) defineix aquesta intel·ligència com: “la capacitat de reconéixer els 

nostres pròpis sentiments i els dels demés, de motivar-nos i de manejar adequadament les 

relacions” (p. 29).  No es tracta d’infavalorar la intel·ligència intel·lectual, sinó de crear un 

funcionament armònic entre les dues. Aquesta concepció romp les delimitacions tradicionals i 

reafirma el que molts de científics i educadors ja sabien: el pensar i el sentir no són pols 

oposats (Lantieri, 2009). Linda Lantieri és considerada pionera en l’integració de 

l’aprenentatge social i emocional en els centres educatius d’arreu del món. Lantieri (2009) 

assenyala que: 

 

El treball de Goleman ha ajudat als educadors a comprendre la importància de 

l’intel·ligència emocional com a requisit bàsic per a l’ús eficaç del CI, és a dir, del 

coneixement i les habilitats cognitives. Va relacionar de manera més explícita els 

nostres sentiments i el nostre pensament indicant les interconexions fisiològiques 

entre les àrees emocionals i executives del cervell; això és important, ja que estan 

relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge (p. 35). 

 

En els centres escolars i altres intitucions educatives, hi assisteixen alumnes que carreguen 

des de casa una motxila més pesada que la dels llibres; els problemes i les perturbacions que 

hi porten a dins es tradueix en violència, falta de comunicació, fracas escolar o, qui més qui 

manco, dificultats per entendre i gestionar les seves pròpies emocions dins el context 

educatiu. Per aquests alumnes, els continguts que s’ensenyen a classe no són prioritaris.                   

L’any 1995, un grup d’investigadors, pedagogs i psicòlegs, entre els quals hi formaven part 

Lantieri i Goleman, van fundar CASEL5, una organització que promou l’aplicació i l’ús de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Abreviació de intel·ligència emocional. 
5 Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning.!
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l’aprenentatge social i emocional com a part essencial de l’educació. Estudis han demostrat 

que part de l’èxit acadèmic depèn de la capacitat de l’alumne per mantenir interaccions 

socials positives. En moltes escoles dels Estats Units, s’ajuda sistemàticament als alumnes a 

reforçar habilitats per identificar i gestionar les emocions, a comunicar-se de manera eficaç i a 

resoldre conflictes democràticament (Lantieri, 2009). El SEL, aprenentatge social i 

emocional, engloba l’aprenentatge de tècniques dirigides a millorar les interaccions socials i 

la regulació de les emocions i és considerat com la peça que falta en el currículum de tot 

centre educatiu (Carazo, 2010).  Gairebé tots els programes escolars de SEL que 

s’implementen arreu del món es centren en cinc grups de competències socials i emocionals 

que es presenten en la taula següent:  

 

Taula 1. Competències socials i emocionals treballades pel programa SEL. 

 
 

Autoconsciència 

Identificar pensaments, sentiments i fortaleses d’un mateix i 

valorar la influència d’aquests en la presa de decisions i 

accions.  

 

Autogestió 

Regular les emocions pròpies. Establir objectius a curt i llarg 

termini i fer front als obstàcles que puguin aparèixer.  

 

 

Consciència social 

Identificar i comprendre els pensaments i sentiments dels 

demés desenvolupant l’empatia; reconéixer i apreciar les 

semblançes i diferències individuals i grupals. Utilitzar els 

recursos familiars, escolars i comunitàris.  

 

Habilitats interpersonals 

Expressar rebuig a les presions negatives i treballar per resoldre 

conflictes perseguint un model de relació sana entre els 

membres del grup basades en la cooperació. 

 

 

Presa de decisions responsable 

Generar, executar i avaluar solucions positives basades en la 

consideració de les normes ètiques als problemes, i prendre 

consciència de les conseqüències a llarg termini de les accions 

d’un matex i pels demés. Aplicar l’habilitat de presa de decisió 

en situacions acadèmiques i socials.  

Font: Informació extreta de Lantieri (2009). 

 

Lantieri (2009), afirma que de cada vegada més el món educatiu accepta i acull el concepte 

d’intel·ligència emocional com una nova manera d’entendre l’educació. Atendre les 
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necessitats socials i emocionals és indispensable si es pretén que els estudiants se sentin bé a 

l’hora d’aprendre.  

 

5.3. Llenguatge i comunicació 

 
Com s’ha esmentat en l’apartat anterior, el llenguatge i la comunicació esdevenen un element 

fonamental per a la regualació de les emocions i la interacció entre els nostres iguals. Una de 

les característiques que defineix a l’ésser humà com a tal és la seva capacitat lingüística com a 

mitjà de comunicació. La majoria d’antropòlegs consideren que la capacitat socialitzadora de 

la parla fou un dels factors que més decisisvament va influir en l’enlairament lingüístic de 

l’Homo Sapiens (Asensio, 2004). El desenvolupament del llenguatge no només va servir per 

ampliar les nostres possibilitats de referir-nos al món, sinó que també va proporcionar una 

major llibertat d’actuació, de planificació i realització dels pròpis comportaments. Asensio 

(2004) assenyala que disposam de dos tipus de llenguatge per a les nostres interaccions: el 

verbal o digital, conformat de manera arbitrària, on les paraules no guarden relació amb les 

coses que designen, i el no verbal o analògic que sí estableix una certa correspondència entre 

allò expressat i l’objecte de referència. Aquestes dues formes de llenguatge es donen en la 

comunicació humana, però tot i que el llenguatge verbal s’adapta millor que l’analògic a les 

descripcions de les coses, conceptes i teories (als aspectes de contingut), passa el contràri 

respecte als sentiments, als aspectes de relació. Segons l’autor, la comprensió esdevé una 

forma de coneixement essencial tant en l’educació com en qualsevol altre tipus de relació 

entre els éssers humans, ja que aquesta pot incloure aspectes objectius de l’altre persona, però 

pretén, sobretot, posar-se en la seva pell. La comprensió, doncs, s’adquireix a partir de 

l’observació, l’empatia, l’experiència o del pròpi autoconeixement de les persones, però no es 

pot fer al marge d’un context ni d’uns referents compartits. És per això, que sovint 

experimentam malentesos en les converses, atès a que les paraules no transmeten 

significacions pròpies, sinó que és el receptor qui les produeix. 

 

5.3.1. Model sistèmic de comunicació 

 

Les aportacions sobre la Cibernètica de Wiener i de la Teoría General de Sistemes de l’autor 

Bertalanfy foren decisives per establir les bases d’un nou marc conceptual per comprendre la 

naturalesa dels processos comuncatius (Asensio, 2004). Així doncs, Marc i Picard (1992) 
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defineixen des d’una perspectiva sistèmica la comunicació com un conjunt d’elements que 

estan en interacció i que qualsevol modificació d’algun d’ells afecta a les relacions entre els 

altres elements. En aquest sentit, Rizo (2011) entén la comunicació com un sistema obert 

d’interaccions que es dóna en un context determinat i que obeeix a un seguit de principis:  

 

- Principi de totalitat. Un sistema té característiques pròpies diferents de les que tenen 

individualment els elements que el componen. 

- Principi de causalitat circular. El comportament de cada una de les parts del sistema 

formen part d’un conjunt d’implicacions mútues, d’accions i retroaccions. 

- Principi de regulació. No pot existir comunicació que no obeeixi un seguit de regles o 

normes les quals permeten l’equilibri del sistema.  

 

Shannon i Weaver l’any 1949, proposaren un model lineal en el qual la comunicació era 

entesa com el desenvolupament ordenat d’una sèrie de procediments. Uns anys més tard, un 

grup d’investigadors van partir de zero en l’estudi dels fenòmens comunicatius i formaren “La 

Escuela de Palo Alto”, una corrent que aportava un model circular de la comunicació, influït 

per les idees de la cibernètica. Com ens indica Rizo (2011), la principal aportació d’aquesta 

corrent de pensament és que el concepte de comunicació inclou tots els processos a través 

dels quals les persones s’influeixen mútuament. L’autora assenyala que “la comunicació fou 

estudiada, per tant, com un procés permanent i de caràcter holístic, com un tot integrat, 

incomprensible sense el context en el que hi té lloc”. La diferència entre aquests dos models 

de comunicació les podem observar en la Figura 1 i la Figura 2 que es presenta a continuació:  

 
Figura 1. Model de comunicació de Shannon i Weaver. 

 
Font: El·laboració pròpia a partir de la informació extreta de Rizo (2011). 
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Figura 2. Model Sistèmic de la comunicació. 

 
Font: El·laboració pròpia a partir de la informació extreta de Rizo (2011). 
 
 
Seguint el model sistèmic de comunicació que proposa l’Escola de Palo Alto s’entén, doncs, 

la comunicació com un procés relacional d’inevitables conseqüències que inclou qualsevol 

activitat verbal o no verbal susceptible d’influir en l’actuació d’un mateix (comunicació 

intrapersonal), d’un altre individu (comunicació interpersonal) o de molts de subjectes 

(comunicació grupal o cultural), (Asensio, 2004). Aquest autor fa un recull dels axiomes de 

l’escola sistèmica que ens fan comprendre que el procés comunicatiu no és simple sinó 

complex:  

 

- Axioma 1. És impossible no comunicar. El comportament d’una persona té valor de 

missatge pels demés, per tant, el receptor ja tendrà una primera impresió sobre 

nosaltres.  

- Axioma 2. En tota comunicació cal distingir entre aspectes de contingut i aspectes 

relacionals. Els diferents actes comunicatius, no només transmeten informació 

(continguts) sinó que també intencions (relacional) entre emissors i receptors. 

- Axioma 3. La definició d’una interacció es veurà sempre condicionada per les 

seqüències de comunicació entre els participants. Tota informació és portadora 

d’informació i causa de comportament. Ninguna persona capta i perceb un missatge 

tal i com el tenia en ment el seu emissor. El que conta no és el que pensa l’emissor, 

sinó el que entén el receptor. 

- Axioma 4. Els éssers humans es comuniquen tant digitalment com analògicament. El 

nivell emocional és més important que el relacional, al qual condiciona. La paraula és 

només un vehicle per comunicar-nos, però n’hi ha d’altres. 
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- Axioma 5. Tota relació de comunicació és simètrica o complementària.  

 

5.4.  Procés d’aculturació i educació no formal 
 

Existeix una controvèrsia a l’hora de delimitar els conceptes d’educació formal, no formal i 

informal. Com conclouen els autors Coombs i Ahmed (1975), l’educació no formal és aquella 

activitat organitzada, sistemàtica, educativa, realitzada fora del marc del sistema oficial, 

mentre que l’educació formal està relacionat amb allò que es refereix al Sistema Educatiu 

institucionalitzat, graduat, estructurat i comprés dins el marc legislatiu. Per últim, l’educació 

informal és un procés que dura tota la vida en el qual les persones adquireixen de manera no 

intencional coneixements, habilitats i actituts mitjançant l’experiència i la seva relació amb el 

medi. Així doncs, és en l’educació no formal on s’aprèn amb l’ajuda de mitjans i institucions 

que pretenen formar a l’individu sense estar dirigides a l’obtenció d’un títol oficial.  

 

Com s’ha vist en apartats anteriors, l’educació emocional està guanyant de cada vegada més 

terreny en els centres educatius, però això no significa que només es puguin educar les 

emocions a les escoles o als instituts. Cal tenir en compte l’existència de tot un teixit de 

recursos i serveis educatius establerts als barris destinats a donar suport i a suplir algunes de 

les mancances que pot tenir la població del territori, en molts de casos inmigrants. Espanya, 

en no ser tradicionalment un país d’inmigració, no estava preparada per guiar als nous 

immigrants en la seva incorporació (Portes, Vickstrom i Aparicio, 2011). Martínez i Martínez 

(2006) assenyalen que el procés d’immigració és sovint un fenòmen complex que comporta 

una socialització secundària en la nova cultura de la societat d’acollida. Berry (1990) ens 

indica que hi ha un procés denominat procés d’aculturació que “consisteix en una sèrie de 

canvis experimentats per la persona inmigrant en les actituts, comportaments, manera de vida, 

valors i identitats degut al contacte amb una altre cultura”. Els fills d’aquests immigrants 

s’enfronten amb una rivalitat entre dues cultures, idiomes i conjunts d’expectatives. Portes et 

al. (2011) afageixen que existeixen tres tipus d’aculturació intergeneracional:  

 

- Aculturació consonant. Els inmigrants i els seus fills aprenen i s’adapten a la nova 

cultura i al nou idioma a un ritme similar. 

- Aculturació disonant. L’evolució cultural dels fills s’adelanta a la dels pares. 
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- Aculturació sel·lectiva. L’adaptació al nou ambient cultural es veu acompanyada per 

la preservació de l’idioma matern, així com d’alguns elements de la seva cultura. 

 

Aquest procés moltes vegades afecta a l’imatge pròpia d’aquestes persones degut a la 

comparació social amb altres i a un creixement d’actituts discriminatòries cap a elles.  

 

6. MARC APLICATIU 

 
6.1. Fundació Catalunya – La Pedrera6 

 

La Fundació Catalunya - La Pedrera neix el dia 1 de Gener de l’any 2013 per donar resposta a 

una nova realitat social i de manera diferent. Degut a l’entorn canviant en el que vivim, i 

sobretot avui en dia, sorgeixen noves necessitats a les que atendre. Dins un context de crisis 

econòmica i social com el que estam visquent actualment, es produeix un notable descens dels 

recursos públics (tant pel que fa a les aportacions econòmiques, com en la pròpia prestació de 

serveis) per fer front a aquestes necessitats. És per això, que la Fundació aposta per l’ètica i la 

innovació, creient en la proximitat i el dinamisme, i transformant en accions el compromís 

amb el territori i amb la seva gent. 

 

Aquesta fundació de caire privat, serveix per adaptar les Caixes d’estalvis de Catalunya 

Caixa, Caixa Tarragona i Caixa Manresa atenent a la llei 9/2012 del BOE que estableix que 

les fundacions que formin part d’entitats bancàries han de destinar part dels seus projectes a 

finalitats socials.   

 

Es creen els Espais Socials, unes entitats que es troben distribuïdes arreu del territori català. 

Actualment la Fundació disposa de 25 Espais Socials, en els quals es desenvolupen projectes 

pròpis i els adapten a les necessitats específiques de la població del territori on es situen. 

L’espai Social Raval és la institució on s’ha duit a terme la intervenció i forma part d’un dels 

espais socials regulats per la Fundació Catalunya – La Pedrera. Aquest espai gestiona un 

Programa d’Acompanyament per a l’Èxit Educatiu, un projecte que ha estat concebut per 

reforçar i complementar la funció educativa de la família i l’escola, donant suport en les 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Informació extreta de la pàgina web de la Fundació Catalunya – La Pedrera (www.fundaciocatalunya-
lapedrera.cat) 
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tasques escolars i promovent la creativitat, la iniciativa personal i els valors socials. Els 

principis rectors7 del PAE8 són els següents: 

 

- Els infants i adolescents són el centre de l’acció del programa i, per tant, els 

veritables protagonistes en el procés educatiu. És per això que hi ha d’haver un 

compromís en promoure la seva participació i en fer possible l’atenció de les 

necessitats de cadascú. 

 

- Cada infant i adolescent té capacitats i potencialitats diferents per créixer com a 

persona i com a estudiant. Cal potenciar una orientació positiva i confiar en les seves 

capacitats de millora i de resiliència davant les dificultats. 

 

- Es precisa d’una metodologia activa, participativa i generadora d’aprenentatge 
significatiu, per tal de generar vinculació amb el procés educatiu i reforçar la 

motivació i els sentits vers l’aprenentatge. Mitjançant aquests factors, el programa 

busca millorar el rendiment escolar, tant en la millora dels resultats acadèmics com 

també la millora de la seva adhesió educativa, entesa com la implicació en els diferents 

recursos socioeducatius que ofereix el territori. 
 

Hi ha dues accions educatives que es desenvolupen en el PAE, d’una banda “l’espai de suport 

a l’estudi” i d’altre banda les “activitats complementàries”, que és en aquestes on s’ha duit a 

terme la intervenció. Com s’esmenta a la guia metodològica per educadors del PAE que 

proporciona la pròpia Fundació, les “activitats complementàries” fan referència a activitats 

opcionals i adicionals al suport a l’estudi a través de les quals es treballa l’adquisició de 

competències personals vinculades a les habilitats socials i comunicatives, i d’autonomia i 

iniciativa dels adolescents. Són sessions amb dinàmiques grupals participatives i de treball 

cooperatiu a través de les quals es busca canalitzar l’aprenentatge d’habilitats d’estudi, 

comunicatives, artístiques…(en funció dels interessos del grup). 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Informació extreta parcialment del Programa d’Acompanyament per a l’Èxit educatiu per a infants de primària 
i adolescents de secundària que proporciona la Fundació Catalunya – La Pedrera.!
8!Programa d’Acompanyament per a l’Èxit Educatiu.!
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6.2. Realitat sociocultural 

 

El Raval és el barri més dens de Barcelona concentrant gairebé el 40% de la població de la 

Ciutat Vella. A més a més, segons les dades de l’Informe del Barri del Raval, realitzat pel 

Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona (2013), es caracteritza actualment 

per ser el barri amb més oferta cultural de tota Europa, aglutinant el 56% dels inmigrants del 

districte. Les principals nacionalitats estrangeres que resideixen al Raval són: Pakistan, 

Filipines i Bangla Desh. Ciutat Vella ha estat i és un districte caracteritzat per ser acollidor de 

població provinent d’arreu del món. Aquesta població tant variada provoca una gran 

diversificació de cultures i religions amb les seves respectives institucions: 11 esglèsies 

catòliques, 5 esglèsies protestants, 1 esglèsia greco-catòlica, 4 oratoris musulmans i 1 temple 

sikh. Els factors que feren que el Raval tingués tanta afluència de persones fou el procés 

d’industrialització, la instal·lació de fàbriques al barri i el posterior desenvolupament 

comercial de la zona. L’esperança de vida, tant a Ciutat Vella com al Raval, és més baixa que 

en el conjunt de la ciutat, segons indica la fundació Tot Raval (2013). El nivell de salut és un 

reflex clarament relacionat amb les condicions de vida de la població i al Raval i a Ciutat 

Vella en general, la salut està considerada pitjor que a la resta de la ciutat. 

 
Pel que fa al nivell educatiu de les persones que es troben en edat d’escolarització, observam 

que la població que posseeix un títol universitari (20%) o un títol de batxillerat (17%) és 

inferior al percentatge total de Barcelona. En el cas dels estudis universitaris, aquestes dades 

possiblement siguin com a conseqüència del nivell adquisitiu o per qüestió de cultura. Si 

analitzam les dades que ens proporciona el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de 

Barcelona al 2011, observam que hi ha una desigualtat de gènere en l’àmbit formatiu, ja que 

un 10,09% de les dones no tenen estudis. Si ens centram en l’educació primària les dades 

canvien positivament, superant el total de la ciutat de Barcelona. Podem trobar-hi l’explicació 

en que el Raval és un dels barris amb menys població envellida o que hi ha més centres 

dedicats a l’ensenyament públics que concertats i ni un de privat. Aquest fet va relacionat amb 

el baix nivell adquisitiu, que com indica la Fundació Tot Raval (2007), aquest barri és un dels 

territoris que reb més ajuts econòmics en temes d’habitatge, educació i salut.  

 

6.3. Objectius generals de la intervenció 
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L’Espai Social Raval es troba en un context on entren en joc diverses cultures, distintes 

maneres d’entendre el món, diferents maneres de fer. Per tant, a l’hora de plantejar les 

activitats s’ha tengut en compte que existeix aquesta diversitat cultural i la manera 

d’aprofitar-la. Hi ha una necessitat vigent de crear un espai que sigui dels joves, on se sentin 

agust i se sentin integrats. Aquest espai ha de servir per aprendre a conviure i a crear vincles 

entre iguals. No es tracta d’imposar una cultura sobre una altre, sinó de formar una idea de 

grup i que dins aquest hi és benvingut tothom. Cal experimentar que tots i totes som diferents 

i que aquestes diferències enriqueixen al conjunt. Tenint en compte aquests factors, l’objectiu 
general d’aquesta intervenció és el següent: 

 

! Reforçar l’autoestima del jove a través de la interacció entre iguals i el sentiment de 

pertenença de grup.  

 

A través del sentiment de pertenença de grup i de la millora de la cohesió i la comunicació 

entre ells i elles, es cerca suplir la manca d’autoestima que presenten la majoria. Alguns dels 

objectius específics que es pretenen assolir amb les dinàmiques són: 

 

- Identificar els diferents conflictes que puguin sorgir durant les activitats i analitzar els 

distints rols que han adoptat durant la resolució d’aquests. 

- Posar en pràctica el funcionament grupal i l’escolta activa potenciant l’interacció i el 

treball en equip entre els membres del grup. 

- Reflexionar sobre les dificultats de la presa de decisions en grup. 

- Posar en pràctica les habilitats socials dels membres del grup a través del rol-playing. 

- Treballar l’autoconcepte i la pròpia identitat mitjançant la generació d’un 

autoconeixement dels valors pròpis. 

- Analitzar les emocions experimentades treballant la confiança en el grup i descobrint 

qualitats positives sobre ells mateixos. 

 
6.4. Metodologia 

 

La metodologia ens dóna la possibilitat de reflexionar sobre quin i com serà el 

desenvolupament i el plantejament del programa, per tant, ens permet establir i seguir un fil 

conductor en l’aplicació de la intervenció. Per poder establir aquest fil s’ha de tenir clar el 
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paper que tendrà el destinatari de les activitats plantejades. Una de les metodologies que 

s’utilitza és l’aprenentatge cooperatiu.  L’aprenentatge cooperatiu és una metodologia que 

“converteix l’heterogeneitat, això és, les diferencies entre els nois i noies (…), en un element 

positiu que facilita l’aprenentatge. La diversitat (…) és vista com a positiva.” (Duran, 2009). 

Aquest tipus d’aprenentatge pot potenciar habilitats com el respecte als demés, la 

comunicació o l’autoestima i es sustenta en valors com la col·laboració, l’ajuda mútua i la 

solidaritat. (Slavin, 1995). A més a més, aquest aprenentatge condueix a un aprenentatge 

significatiu. Johnson i Johnson (1999), van establir les condicions necessàries que afavoreixen 

la cooperació en un grup i que s’intenten seguir en la mesura de lo possible: 

 

- Interdependència positiva. L’èxit de cada membre està unit al de la resta del grup i 

viceversa. Això s’estableix a través d’objectius d’equip, com per exemple a l’activitat 

del llençol. 

- Responsabilitat individual. Mitjançant una avaluació individual aleatòria (per 

exemple), tracta d’evitar la difusió de responsabilitats (que algú aporti poc o res). Això 

es pot aplicar a distintes activitats. 

- Interaccions positives. Es refereix a les oportunitats d’interacció que permeten el 

suport i reforç entre els membres del grup. S’acompleix amb l’activitat de “coses que 

sé fer molt bé” o la dels “salts”. 

- Ús apropiat de les habilitats socials. Les habilitats necessàries per la cooperació, com 

poden ser una comunicació apropiada, s’han d’ensenyar perqué es puguin dur a la 

pràctica. 

- Autoreflexió de grup. Els membres del grup destinen un temps per reflexionar 

conjuntament sobre el procés del treball. Despés de cada dinàmica sempre es farà una 

reflexió sobre com ha anat i que han sentit. 

 

No es tracta d’utilitzar un mètode cooperatiu per excel·lència, sinó com indica Echeita (1995), 

d’escollir en cada moment, en cada activitat i per a cada grup aquell que potenciï més les 

facultats del conjunt. 

 

L’altre metodologia que s’utilitza és el rol-playing. Aquesta metodologia permet al jove 

adoptar la perspectiva d’un personatge i amb ell poder expressar-se, manifestar o 

experimentar vivències, a vegades llunyanes, però que hi ha la possibilitat de que ens apropin 
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a sentiments i a punts de vista de persones que en la vida real pensen, actúen i senten d’una 

manera molt diferent a la nostra. Segons Fabra (1994), el rol-play segueix unes fases de 

posada en marxa: 

 

- Explicació de la situació problemàtica. 

- Identificació i distribució de rols. 

- Preparació o estudi individual del paper assignat. 

- Primer torn d’arguments per part dels distints personatges que intervenen. 

- Segon torn d’intervencions, en el que cada personatge planteja alguns contrarguments. 

- Tercer torn d’intervencions, en el que uns i altres intenten convèncer als demés del 

punt de vista personal. 

- Possibilitat de canviar de bàndol i rol. 

- Síntesi final, en la que l’educador i el grup recullen els principals arguments exposats i 

comenten el valor social de les idees, amb la finalitat de canviar algunes actituds. 

 

Les dinàmiques estan pensades de tal manera en que els joves esdevenguin els principals 

protagonistes del seu propi coneixement. Es planteja una interacció entre educadora – 

adolescent mitjançant el diàleg. Depenent de l’activitat el referent adoptarà un rol més actiu o 

més passiu.  

 

6.5. Disseny i desenvolupament de les sessions 
 

La intervenció s’ha aplicat en un grup format per dotze adolescents participants del Programa 

d’Acompanyament per l’Èxit Educatiu de l’Espai Social Raval. Els joves cursen 1r, 2n i 3r de 

Secundària, tot i que la majoria assisteixen a l’aula d’acollida, ja que la seva arribada al país 

és recent. El grup en el qual s’ha aplicat la intervenció és un grup que té dificultats amb 

l’idioma i molts d’ells assisteixen a l’Espai Social derivats dels Serveis Socials. La gran 

majoria es troben en situació de risc d’exclusió social, degut a que la seva realitat familiar és 

vulnerable i molts d’ells han d’assumir responsabilitats que no li pertoquen a un adolescent. 

És per això que les activitats que conformen aquesta intervenció són molt senzilles i 

dinàmiques per tal d’adaptar-se a les característiques del grup, però que dónen peu a treballar 

els aspectes emocionals i de comunicació que persegueixen els objectius. 
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6.5.1. Temporalització 

 

La intervenció es va dur a terme en el temps de les activitats complementàries, a la sala gran 

per tal de tenir espai suficient. Aquesta intervenció consta de deu activitats que es realitzaren 

durant quatre sessions d’una hora i mitja cada una. Les sessions es feren un dia a la setmana, 

concretament els dimarts. Degut a l’espai de temps entre sessió i sessió, cada una tendrà un 

principi i un final, és a dir, les sessions conclouràn amb una reflexió final.  

 

Les activitats s’iniciaren dia 5 d’Abril i finalitzaren dia 26 del mateix mes. Durant la primera 

sessió, vam treballar la comunicació grupal. Aquesta sessió la componen tres activitats i 

l’estructuració es presenta en la següent graella: 

 
Taula 2. Temporalització de la sessió 1 

Horari Activitat Durada 

17:30 h. Donar la benvinguda als 

joves. 

10 min. 

17:40 h. Activitat 1. Fila Muda 20 min. 

18:00 h. Activitat 2. Llençol 30 min. 

18:30 h. Activitat 3. Telèfon trencat 20 min. 

18:50 h. Reflexió final. 10 min. 

19:00 h. Acomiadament.  

 
La segona sessió es va fer dia 12 d’Abril i es va treballar la cohesió grupal. Aquesta sessió la 

conformen tres activitats estructurades de la següent manera: 

 
Taula 3. Temporalització de la sessió 2 

Horari Activitat Durada 

17:30 h. 

 

Donar la benvinguda als 

joves. 

10 min. 

17:40 h. Activitat 4. Dreta – 

esquerra. 

25 min. 

18:05 h. Activitat 5. Mà tancada. 15 min. 

                 18:20 h. Activitat 6. Saquet de 

llegums. 

30 min. 
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18:50 h. Reflexió final. 10 min. 

19:00 h. Acomiadament.  

 

En la tercera sessió es va treballar l’autoestima, les expectatives i els valors pròpis. Aquesta es 

va dur a terme dia 19 d’Abril i va tenir la següent estructura: 

 

Taula 4. Temporalització de la sessió 3 

Horari Activitat Durada 

17:30 h. Donar la benvinguda als 

joves. 

10 min. 

 

17:40 h. Activitat 7. Salts. 20 min. 

18:00 h. Activitat 8. Microteatre. 50 min. 

18:50 h. Reflexió final 10 min. 

                 19:00 h. Acomiadament  

 

En la quarta i darrera sessió, la qual es va dur a terme dia 26 d’Abril, també es van treballar 

aspectes sobre l’autoestima. La temporalització és la següent: 

 
Taula 5. Temporalització de la sessió 4 

Horari Activitat Durada 

17:30 h. Donar la benvinguda als 

joves. 

10 min. 

17:40 h. Activitat 9. Coses que sé fer 

molt bé 

25 min. 

18:05 h. Activitat 10. L’arbre 45 min. 

18:50 h. Reflexió final 10 min. 

                 19:00 h. Acomiadament  

 
6.6. Agents de la intervenció 

 

Els destinataris, la dinamitzadora de les activitats i les dues educadores referents prenen 

diferents papers durant la intervenció. En primer lloc, les educadores referents adopten el rol 

d’observació i supervisió durant les tres primeres sessions, ja que la quarta l’hauran de 

dinamitzar. A més a més, tendran la tasca d’avaluar la intervenció de distintes maneres que 
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s’explicaran més endavant. La dinamitzadora de les activitats adoptarà una postura de 

“facilitadora”, animant i fortificant la confiança dels joves en el seu aprenentatge autònom. A 

més, actuarà com a referent amb el seu comportament i mostrant habilitats, actituds 

cooperatives i interaccions positives. Haurà d’observar, detectar i resoldre situacions 

problemàtiques i reconduir l’activitat en el cas de que algú la distorsioni o no funcioni. Hi 

haurà d’haver una retroalimentació envers el desenvolupament del treball grupal.  

 

Pel que fa als destinataris es demana que siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge, 

hauran de ser capaços de gestionar la informació de manera eficaç. Hauran de col·laborar, 

participar i jugar un paper actiu en les activitats, ja que sense la seva implicació no es podrien 

dur a terme les activitats plantejades a la intervenció. 

 

6.7. Programa d’activitats 
 

6.7.1. Activitats 

 
Tenint en compte els objectius de la present intervenció s’ha optat per fer el programa 

d’activitats a partir de l’agrupació de les dinàmiques en tres blocs, en funció del contingut que 

es treballa a cada una d’elles. A continuació es mostrarà, en forma de síntesi, l’estructura de 

les sessions i una explicació breu de les activitats que la conformen. Podem consultar a 

l’annex 1 una informació més detallada i completa de cada activitat.  

 

! Activitats per reforçar la comunicació grupal. Les dinàmiques que conformen 

aquesta sessió persegueixen millorar la comunicació grupal i cerquen que tots els 

usuaris es relacionin entre ells independenment dels petits grups que hi hagi formats. 

Els participants han d’aconseguir l’objectiu de cada activitat a través de la cooperació, 

convertint-se en protagonistes del seu propi apranentatge. Al final de les dinàmiques es 

dedicarà un temps de reflexió sobre els conflictes que es puguin generar a causa de la 

manca d’una bona comunicació, la presa de decisions grupals o el paper que juga la 

comunicació tant dins l’espai social com fora d’aquest. S’extreuran els punts que tenen 

en comú les distintes activitats i s’animarà als joves a extrapol·lar-los al seu dia a dia. 

Les activitats són les següents: 
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" Activitat 1 “La fila muda”.  Consisteix en que els usuaris han d’intentar ordenar-

se en fila sense parlar seguint unes directrius que anunciarà la persona 

dinamitzadora. La idea és que el grup segueixi les iniciatives més eficaces que 

sorgeixin entre els participants sense utilitzar la comunicació verbal.  

 
" Activitat 2 “El llençol”. Es posa a terra un llençol en el qual el conjunt d’usuaris 

s’hauran de situar de peu a sobre. Seguidament hauran d’aconseguir donar-li la 

volta i posar-lo del revés sense que cap persona del grup es surti de la tela. Es 

tracta de que els participants cooperin per aconseguir l’objectiu de l’activitat. 

 

" Activtat 3. “Telèfon trencat”.  Es divideix el grup en dos equips heterogènis que 

es col·locaran en fila paral·lelament. La dinamitzadora de l’activitat llegirà un text 

breu a la persona situada la primera de la fila, i aquesta li haurà de transmetre el 

missatge a la persona que té al davant de la manera més semblant possible al text 

original. Quan el missatge arribi a la darrera persona el dirà en veu alta i es 

compararà amb el text original. Es poden consultar a l’annex 2. 
 

! Activitats per reforçar la cohesió grupal. Les següents activitats pretenen enfortir el 

vincle entre els participants i consolidar el concepte de grup. Les dinàmiques donen 

peu a posar en pràctica el funcionament grupal i faciliten la comunicació participativa. 

A més, es treballen les habilitats socials a través del rol-play i aspectes relacionats 

amb la comunicació i els valors pròpis. Una reflexió posarà fi a cada activitat en la 

qual els joves tendran l’oportunitat d’explicar com s’han sentit, els problemes que han 

pogut sorgir i la proposta de solucions als conflictes representats durant rol-play, els 

quals podem consultar a l’annex 3. A continuació es fa una breu descripció de les 

activitats que conformen aquesta sessió: 
 

" Activitat 4  “Dreta- Esquerra”. L’objectiu d’aquesta dinàmica és aprendrer-se 

els noms de tots els companys i companyes. Tot el grup fa una rotllana amb la 

dinamitzadora de l’activitat al mig. Aquesta, assenyalarà a una persona i li indicarà 

“dreta” o “esquerra”. La persona assenyalada haurà de dir el nom de la persona 

que tingui a la seva dreta o a la seva esquerra. Si el company que té a la dreta o 

esquerra diu el nom de la persona assenyalada abans de que la persona assenyalada 
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digui el del company, aquesta queda eliminada. Si s’equivoquen de nom, tothom 

es canvia de lloc. És important que si es vol treballar el concepte de grup i la 

cohesió d’aquest, se sàpiguen el nom dels seus companys i companyes. 
 

" Activitat 5 “La mà tancada”. Els usuaris es posen per parelles i la dinamitzadora 

de l’activitat demana que tots tanquin el puny. Aleshores tendran 1 minut per 

intentar obrir el puny del company sense fer-li mal. Quan finalitza el temps es 

pregunta quantes persones han resolt el conflicte mitjançant el diàleg i es 

reflexiona sobre els mètodes que han utilitzat.  

 

" Activitat 6 “Saquet de llegums”. Es tracta de que tot el grup es desplaçi 

lliurement per tota la sala amb una bosseta de llegums al cap. Cal tenir en compte 

que no es poden utilitzar les mans per evitar que la bossa es caigui. Quan a algú li 

cau el saquet del cap, automàticament s’immobilitza. Per continuar l’activitat, 

algun company s’haurà d’ajupir, agafar-li la bosseta i col·locar-li al cap sense que 

la seva pròpia es caigui.   
 

! Activitats per reforçar l’autoestima. Les següents activitats cerquen afavorir un 

coneixement propi i dels demés treballant la confiança del grup. A través de la posada 

en pràctica d’aquestes dinàmiques es pretén descobrir qualitats positives d’un mateix i 

treballar l’autoconcepte i la pròpia identitat. Els joves prendran un paper actiu en les 

activitats i s’hauran d’obrir a la resta de companys i companyes, degut a aquest fet és 

important que els dinamitzadors creïn un clima de confiança on els participants se 

sentin a gust. 

 

" Activitat 7. “Salts”. Els usuaris s’han de col·locar en en fila, un al costat de l’altre 

amb els peus junts. La dinamitzadora de l’activitat fa una senyal al terra indicant la 

punta dels peus dels joves i se’ls demana que endevinin fins on creuen que poden 

arribar si fan un salt amb els peus junts. La dinamitzadora fa una senyal on han dit 

que creuen que poden arribar. Ara toca saltar. Una vegada realitzat el salt el grup 

es seu en rotllana i es comparen les dues senyals: fins on creien que podien arribar 

i fins on han arribat. Es suggereix repetir l’activitat, aquesta vegada es saltarà amb 
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l’ajuda de dos companys. Finalment es compara el primer salt que han realitzat 

sols i el segon salt que han realitzat amb ajuda. 

 
" Activitat 8. “Microteatre”. La dinamitzadora de l’activitat formarà grups 

heterogènis de tres o quatre persones. Seguidament se’ls proporcionarà un paper 

amb una situació explicada i els rols que s’han de representar. La resta dels 

companys fan d’espectadors. Al final de cada escena, el públic comenta si han 

sabut identificar la situació i es fa una pluja d’idees amb possibles solucions al 

conflicte. 

 

" Activitat 9 “Coses que sé fer molt bé”. El grup fa una rotllana i la dinamitzadora 

de l’activitat llança un rodet de llana a una altre persona del grup, subjectant el bri. 

Abans de llançar-lo, però, hem de dir en veu alta una cosa que sabem fer molt i 

molt bé. Cal deixar clar que no ha de ser una cosa que ens agrada fer, sinó una 

cosa que se’ns dóna bé. Cada persona que rebi el rodet de fil, rodeja un dels seus 

dits amb la llana i passa el rodet a una altre persones, així fins que tot el grup hagi 

parlat. 

 
" Activitat 10 “L’arbre”. La dinamitzadora de l’activitat indica als joves que 

dibuixin un arbre en un full de paper. L’arbre ha d’estar complet, amb les seves 

arrels, les seves branques i els seus fruits, es farà un dibuix a la pissarra com a 

model. En les arrels hauran d’escriure qualitats positives que cadascú cregui tenir, 

en les branques coses positives que fan i en els fruits èxits o triomfs que hagin 

assolit fins ara. Es posarà música per tal d’inspirar-los. Quan hagin finalitzat el 

dibuix el grup es posarà en rotllana i cadascú haurà de llegir l’arbre del company 

del costat. En podem veure algun exemple a l’annex 5. 
 

6.7.2. Principis pedagògics 
 

El programa d’activitats i les sessions van ser dissenyades a partir d’uns principis establerts 

prèviament: 
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- Treball cooperatiu. La majoria de les activitats presentades es realitzen a partir de la 

interacció entre els membres del grup. Aquestes, busquen el desenvolupament de la 

persona juntament amb el desenvolupament grupal a través d’un ambient obert i que 

estimuli la creativitat. Es valora l’experiència en sí mateixa i l’aprenentatge generat 

d’aquesta. 

 

- Procés reflexiu. Quan es finalitza cada activitat es realitza una reflexió a partir de 

l’intercanvi d’idees entre els membres del grup. Els usuaris a partir de la seva 

experiència hauran de ser capaços de conéixer, avaluar i reflexionar els resultats del 

seu  pròpi aprenentatge. 

 

- Reconéixer i atendre la diversitat. Les activitats en qüestió parteixen de la idea del 

respecte i la valoració de les diferències, és a dir, s’entén que tots els usuaris són 

diferents i s’aprofiten aquestes diferències per enriquir el procés d’aprenentatge de 

cadascú.  

 

- Participació activa. Aquest principi respon a la necessitat de que els joves 

s’involucrin en el procés del seu aprenentatge a través de la interacció i l’experiència 

per descobrir coneixements nous. S’entén la participació com un mitjà per aprendre a 

aprendre, i no com una finalitat. 

 

6.7.3. Aspectes destacats de l’aplicació de la proposta 
 

Es considera necessàri expressar alguns trets que van quedar reflectits en les converses amb 

els educadors implicats, així com en el diari de camp. Els elements que es presenten a 

continuació permetran facilitar la comprensió d’algunes valoracions que es faran 

posteriorment: 

 

• Prèvia modificació en la intervenció. En un principi, el disseny previst contemplava 

cinc sessions enlloc de quatre. Per problemes de disponibilitat d’espai i temps, es va 

decidir adaptar les activitats per poder dur-les a terme en quatre sessions. No es va 

contemplar la possibilitat d’eliminar alguna activitat, perquè es considerava important, 
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per l’assoliment els objectius, que es duguessin a terme les deu dinàmiques 

prèviament plantejades.   

• Participació en les activitats. L’equip de treball va expressar, de manera freqüent, 

l’alta participació i implicació dels alumnes que, en les situacions ordinàries de treball 

a l’Espai Social, passen desapercebuts degut a la seva timidesa i poca interacció amb 

la resta de companys.  

• Activitats d’introspecció. Degut a les característiques del grup, esmentades 

anteriorment, la majoria d’activitats proposades eren de caire dinàmic. Tot i així, 

l’equip d’educadors constatà el baix seguiment de participació en les activitats més 

estàtiques com la de “coses que sé fer molt bé” o la de “l’arbre”. 

 
6.8. Disseny de l’avaluació 

 
Les quatre sessions que conformen la intervenció han estat avaluades de quatre maneres 

diferents: 

 

• Avaluació formativa de cada activitat per part dels educadors. Cada activitat ha 

estat avaluada pels dos educadors que supervisaven les sessions, de manera que s’ha 

fet un seguiment continu de la intervenció. Aquesta avaluació consisteix en una 

checklist formada per una graella amb afirmacions. Els educadors, al final de cada 

sessió, l’han emplenada segons com hagin cregut que les activitats s’ajusten a les 

afirmacions. S’han avaluat diferents factors, com per exemple, si s’ha acomplit la 

temporalització o els objectius. Cada activitat té una checklist pròpia i distinta de les 

altres per tal de que l’avaluació s’ajusti més a cada dinàmica i sigui més precisa. 

Aquestes checklist es poden consultar a l’annex 5. 

 

• Avaluació inicial i sumativa per part dels joves. A la primera sessió i abans de 

començar les activitats se’ls ha passat als joves un qüestionari de respostes tancades 

per tal de saber quines percepcions tenen del grup, d’ells mateixos i dels companys. 

L’últim dia de la intervenció es va tornar a passar el mateix qüestionari. D’aquesta 

manera s’ha pogut observar si les activitats han fet canviar d’opinió a algú o pel 

contrari no han fet el mínim efecte. Aquesta avaluació la podem consultar a l’annex 6.  
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• Avaluació sumativa per part dels educadors. Al finalitzar la intervenció se’ls ha 

passat un qüestionari als educadors per tal de que avaluin les quatre sessions en 

conjunt. Aquest qüestionari es pot consultar a l’annex 7. 
 

• Avaluació de la posada en pràctica de la intervenció. L’última sessió de la 

intervenció no ha estat dinamitzada per l’autora del present treball, sinó pels 

educadors de l’Espai Social. Se’ls ha proporcionat la programació de la sessió, que 

inclou l’explicació de les activitats, la temporalització, la metodologia i els recursos 

necessaris, i els professionals han hagut de posar-ho en pràctica. El motiu ha estat 

poder avaluar si el disseny de la programació que s’ha elaborat el podria desenvolupar 

un centre de les mateixes característiques que l’Espai Social Raval. 
 

7. PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 
 

En aquest punt s’exposarà un recull i síntesi dels resultats obtenguts a partir dels tres tipus 

d’avaluació que es van dur a terme en la intervenció i que es troben explicats en el punt 

anterior.  

 

En primer lloc, es partirà dels objectius i expectatives marcades a l’inici de la intervenció i 

mostrats al anteriorment.  A través de l’anàlisi de les respostes extretes del qüestionari que 

van emplenar els joves abans i després de participar en la intervenció, s’han el·laborat uns 

grafics, els quals podem consultar a l’annex 8. Es pot observar que a cada pregunta del 

qüestionari li corresponen dos gràfics; el que duu per títol “inicial” fa referència al qüestionari 

que els participants contestaren abans de començar la primera sessió, i el que porta per títol 

“final” fa al·lusió al que contestaren una vegada conclosa la intervenció. Cada color mostrat 

en el gràfic pertany a les possibles respostes que contempla cada pregunta, les quals es troben 

especificades a la llegenda; els nombres ens indiquen quantes persones van contestar aquella 

opció. Així doncs, si analitzam els gràfics esmentats podem observar una millora en quant als 

aspectes que fan referència a la comunicació i cohesió grupal. Abans de la intervenció, una 

majoria absoluta considerava que no hi havia bona comunicació entre el grup ja que “tothom 

va a la seva bolla” i no tots sentien que formaven part d’un grup quan assistien al l’Espai 

esmentant que no es portaven tant bé entre ells o que els era totalment indiferent, a més, la 

meitat dels participants exposaven que els agradaria relacionar-se més amb la resta de 
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companys o que només es relacionaven amb els seus amics de fora. Si ens fixam en les 

respostes del qüestionari final veurem que hi ha hagut canvis favorables; la majoria del grup 

assegura que després de la intervenció es relaciona amb gairebé tots els companys i que la 

comunicació entre els membres del grup és adequada, també augmenta el nombre de persones 

que senten que formen part d’un grup quan assisteixen a l’Espai.  

 

Si consultam les preguntes que es refereixen al funcionament del grup, ens adonarem de que 

no hi ha variacions en quant a les persones que majoritàriament prefereixen treballar en equip 

a treballar individualment. D’altre banda, cal destacar el canvi favorable que s’ha produït en 

la pregunta sobre si se sentien discriminats pels companys de l’Espai per haver nascut en un 

altre país, ja que inicialment 10 persones sí que s’hi sentien i després de la intervenció el 

nombre es veu reduït a 1. De totes maneres, en el segon qüestionari augmenta lleugerament el 

nombre de persones que consideren que quan parlen són escoltats per part de la resta del grup, 

un canvi positiu degut a que inicialment només ho considerava un usuari. 

  

Es pot veure un gran canvi pel que fa als aspectes relacionats en el conjunt de percepcions i 

sentiments que conformen l’autoestima dels usuaris. Al qüestionari inicial, 7 persones 

afirmaven sentir-se inferiors a la resta de companys del grup, aquest nombre es veu afectat 

favorablement en el qüestionari final, en el qual tots els participants esmenten que no se 

senten inferiors als seus iguals. A més, l’única persona que abans d’iniciar la intervenció 

apuntava que no confiava en ella mateixa, canvia de parer al segon qüestionari, conformant 

així que la totalitat del grup mostri autoconfiança. Els gràfics mostren una subtil variació en 

quant a la pròpia percepció de la capacitat dels usuaris per aconseguir les seves metes i 

objectius: les persones que inicialment no es veien capaces d’assolir les seves expectatives, 

canvien de resposta i manifesten que ho intenten encara que hi ha vegades que ho 

aconsegueixen i hi ha vegades que no. També cal mencionar, l’augment de persones que en 

acabar la intervenció afimern que si tenguessin qualque problema podrien confiar en algun 

dels seus companys del grup.  

 

Les preguntes no mencionades es refereixen a aspectes sobre el context dels usuaris els quals 

es consideren externs als objectius que persegueix la intervenció. Aquestes qüestions es van 

realitzar amb la finalitat de proporcionar una informació més completa a l’equip de treball del 



Memòria del treball de Final de Grau 

!
36!

centre. Cal mencionar que no s’han produït variacions notables en les respostes d’aquestes 

qüestions d’abans i de després de dur a terme la intervenció.  

 

Arrel de l’avaluació9 realitzada després de finalitzar cada sessió per l’equip de treball, format 

per dos educadors els quals supervisaren la intervenció, s’ha el·laborat una graella on es 

mostra en forma de síntesi els resultats obtenguts sobre cada activitat. A continuació, es 

podran observar els comentaris, opinions i propostes de millora que els professionals 

aportaren de manera escrita: 

 

Taula 6. Síntesi dels comentaris dels educadors respecte a les activitats 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Es pot consultar a l’annex 5. 

  
Força destacat 

 
Destacat 

 
Propostes de millora 
 

 
Activitat 1 
Fila muda 

• Consignes adequades 
• Bona dinàmica 

introductòria 

• Activitat adequada 
al grup 

• Augmentar el nivell 
de dificultat 

 
 

Aactivitat 2 
Llençol 

• Dinàmica interessant  
• Dinàmica adequada 

per assolir l’objectiu 
• Debat posterior 

enriquidor 

• Ha donat peu a la 
reflexió 

• Participació de tots 
els components del 
grup 

• Clima distès i 
còmode 

• Posar un llençol més 
gran 
 

 
 
 

Activitat 3 
Telèfon trencat 

• Reflexió posterior 
molt important 
 

• Debat posterior molt 
interessant 

 
• Activitat reflexiva a 

nivell individual 

• Possibilitat de 
relacionar l’activitat 
amb accions 
quotidianes 

• Gran participació 
dels joves 

• Activitat adequada 
per assolir l’objectiu 

• Fomentar més el 
debat que sorgeix 
arran de l’activitat 
 

• Aprofundir en els 
temes que els 
preocupa als joves 

 
 

Activitat 4 
Dreta - esquerra 

 
 

• Activitat adequada a 
les característiques 
del grup 

• Activitat ben 
planificada 

• Activitat necessària 
per assolir l’objectiu 

• Disposar de més 
temps 

 
Activitat 5 

Mà tancada 
 

• Dinàmica senzilla 
però que promou una 
gran reflexió 

• Activtiat molt adient 
per treballar els 
continguts 

 

 
 
 

Activitat 6 

• Promou la interacció 
entre els companys 

• Fomenta la cooperació 
• Establiment de manera 

• Bona activitat i ben 
adequada a les 
característiques del 
grup. 

• Proposar noves 
consignes 
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A trets generals, s’extreu una valoració força positiva tant de la planificació com de 

l’aplicació de les activitats. Si s’analitza la graella, es pot veure que en opinió dels educadors, 

gairebé totes les dinàmiques eren adients per assolir els objectius, tant a nivell de continguts 

com a nivell d’adequació a les característiques del grup. Cal destacar, la consideració 

totalment favorable respecte als debats i reflexions posteriors a les dinàmiques, ja que van 

esdevenir imprescindibles en el procés de consolidació de continguts i d’aprenentatge dels 

usuaris. Tot i la participació activa dels joves en la majoria de dinàmiques, cal esmentar que 

aquesta va disminuir en les activitats 9 i 10, degut a que es tracten d’exercicis més 

introspectius i el grup al qual anava dirigit presenta dificultats per dur a terme aquest tipus de 

pràctica. En quant a les propostes de millora, destaca disposar de més temps per fer les 

activitats i d’aquesta manera poder fomentar el debat posterior aprofundint en temes que els 

preocupa als joves.  

 

Saquet de 
llegums 

indirecta de noves 
relacions dins el grup 

 

• Proporciona 
informació als 
educadors sobre els 
vincles entre els 
joves 

 
 

Activitat 7 
Microteatre 

• Molt bona activitat per 
treballar valors 

• Bona dinamització 
• Dóna peu a la 

reflexió i al debat 
• Intervencions 

interessants 

• Adequar millor les 
situacions 

• Disposar de més 
temps per debatre 

 
Activitat 8 

Salts 

 • Bona activitat per 
reflexionar 

• Activitat pràctica, 
visual i acertada 

• Disposar de més 
temps 

 
 
 

Activitat 9 
Coses que sé fer 

molt bé 

• Dificultats per obrir-se 
al grup per part dels 
usuaris 

• Activitat oportuna 
per l’edad dels 
integrants del grup 

• Activitat necessària 
per treballar 
l’autoestima 

• Ofereix una visió 
general dels usuaris 
als educadors 
 

 

 
Activitat 10 

Arbre 

• Dificultat per part del 
grup per fer exercicis 
d’introspecció 
personal 

• Activitat ben 
planificada 

• Disposar de més 
temps 
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Com s’ha esmentat en el punt anterior, l’última sessió, la qual compren les activitats 9 i 10, la 

va dinamitzar l’equip de treball per tal de que es pogués avaluar si la intervenció estava ben 

planificada i si es podia extrapol·lar a un altre centre de les mateixes característiques. Els 

resultats d’aquesta avaluació mostren que la programació de la sessió ha estat clara i 

completa, ja que no hi ha hagut necessitat de modificar la temporalització ni les activitats, i a 

més, no s’han necessitat més recursos dels proposats. Els dinamitzadors esmenten que no han 

tengut dificultats per inmaginar-se la sessió gràcies a la informació proporcionada. 

 

Per acabar l’anàlisi de resultats, faré referència a l’avaluació final de la intervenció10. Es tracta 

d’un qüestionari contestat pels educadors supervisors en el qual es fa una valoració general de 

les quatre sessions conjuntes. Es considera, doncs, que degut a la coherència existent entre els 

objectius perseguits i les mancances del grup, la intervenció ha servit per reforçar algunes 

d’aquestes necessitats, com per exemple la millora de la comunicació i la cohesió entre el 

conjunt. A més, els joves han respost bé a les dinàmiques, els continguts s’han transmès de 

manera clara i els recursos utilitzats no només han estat els adequats, sinó que s’han adaptat 

als espais disponibles. En quant a la planificació, es pot dir que es fa una valoració positiva, ja 

que s’esmenta que la seqüenciació de les activitats i els continguts era coherent i la 

metodologia emprada en cada moment era l’adequada. Finalment, les activitats duites a la 

pràctica eren realistes i adients per captar l’interès i l’atracció dels adolescents. 

 

8. CONCLUSIONS 
 

Aquest Treball de Final de Grau contemplava uns objectius que consider que s’han assolit en 

gran mesura. Soc conscient de que per treballar aspectes emocionals com és l’autoestima en 

un col·lectiu d’adolescents és necessàri disposar de més temps, però després d’analitzar els 

resultats obtinguts de les avaluacions i de poder comprovar per mi mateixa com ha canviat el 

funcionament del grup en acabar de realitzar aquestes activitats, estic satisfeta. Tot i així, cal 

dir que es tracta d’una intervenció molt ajustada a les necessitat d’un grup en concret, per tant, 

és possible que si es dugués a terme en un altre centre de les mateixes característiques 

s’hauria de modificar. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Es pot consultar a l’annex 7. 
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Pens que és molt important i necessari que des dels centres socioeducatius es dediqui temps a 

tractar els sentiments i les emocions, ja que esdevenen un paper fonamental que afecta a 

diferents àmbits de la nostra vida, com per exemple les relacions socials; un aspecte molt 

valorat en l’etapa de l’adolescència. És en aquesta edad on l’autopercepció dels joves es veu 

afectada pels estereotips poc realistes i poc saludables que marca la societat. Molts d’ells 

creuen que han d’arribar a estar a l’altura del que se’ns marca com a model, això fa que sentin 

frustració i altres sentiments negatius per no concordar amb els cànons que se’ns imposen. 

Després de l’experiència viscuda, crec en tota aquella activitat que promogui un procés de 

reflexió en els destinataris. Encara que els continguts i les idees es transmetin de manera 

indirecta, a través d’una participació activa es pot aconseguir que el destinatari inicii un 

procés d’autoconeixement i de replantejament d’idees i pensaments.  Consider que no és un 

tema que hagi de quedar reduït a l’educació no formal ni informal, sinó que també s’hauria de 

promoure que en els centres educatius i instituts es destinés part de la jornada lectiva a tractar 

les emocions.  

 

Opin que és interessant enfocar les activitats baix un prisme introspectiu, sense caure en la 

banalització i frivolitat de tractar les emocions com una cosa tabú. En general, va costar molt 

que els joves s’obrissin al grup i poguessin compartir les seves idees. Molts d’ells parteixen 

de la idea preconcebuda de que són la resta qui ha de dir i valorar com som nosaltres 

mateixos, i de que no és ben vist reconéixer els pròpis atributs positius.  

 

M’agradaria destacar l’èxit que va tenir el rol-play, pel qual a través de la interpretació els 

joves es van posar a la pell d’altres persones i es van replantejar els seus pròpis valors 

mitjançant un debat posterior, en el qual van aportar diferents punts de vista de resolució dels 

mateixos conflictes amb els quals se sentien identificats. Crec en la comunicació des d’un 

punt de vista sistèmic com a model d’interacció en un grup, ja que ens permet extreure al 

màxim els beneficis de les relacions que esdevenen en ell. Pens que aquesta intervenció ha 

proporcionat informació útil sobre els destinataris al centre en el qual s’aplicava i ha 

identificat la situació real sobre la comunicació i la interacció entre el grup, la qual cosa pot 

conduïr a la millora de la pràctica futura. 

 

Finalment, m’agradaria comentar que durant l’elaboració d’aquest Treball Final de Grau m’he 

adonat de totes les competències que he adquirit al llarg de tot el Grau, així com del meu 
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creixement personal des de que el vaig iniciar, aprenent a aprendre i reafirmant els meus 

valors. Crec fermement en l’educació i en la responsabilitat que comporta el fet d’educar en 

una societat com la nostra. 
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10. ANNEXOS 

 

Annex 1. Explicació completa de les activitats. 
 
Activitat 1. Fila muda ( 20 min.) 

 

 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

!  Utilitzar diferents 

recursos de 

comunicació que 

no sigui la verbal. 

 

!  Treballar en 

equip. 

 

!  Aconseguir 

col·locar-se en 

ordre. 

 

Es tracta d’ordenar-

se en fila sense 

utilitzar la paraula. 

S’hauran d’ordenar, 

per exemple, 

segons la quantitat 

de germans que 

tinguin o l’altura 

que facin. 

 

! Aprenentatge 

cooperatiu. 

Els nois i 

noies hauran 

de cooperar si 

volen 

aconseguir 

l’objectiu 

final. Tenen 

un paper actiu 

en l’activitat.  

 

L’educadora 

fa de guia. 

 

! Interacció. 

Hauran 

d’interactuar 

de manera 

diferent a 

com 

interactuen 

normalment. 

 

! Altaveus 

! Ordinador 

 

!  

 

Dinamització de 

l’activitat: Rosa Gil 

 

Dinamització 

passiva: la resta 

d’educadors. 



Memòria del treball de Final de Grau 

!
44!

 

Activitat 2. Llençol (30 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Detectar els 

diferents 

conflictes que 

hagin sorgit. 

 

! Donar la volta 

al llençol sense 

que els nois i 

noies es surtin 

de la tela. 

 

! Saber 

identificar i 

analitzar els 

distints rols que 

han adoptat 

durant 

l’activitat. 

 

! Treballar en 

equip. 

 

Els nois i noies 

s’han de posar drets 

damunt un llençol i 

entre tots 

aconseguir donar-li 

la volta sense que 

se surtin de la tela.  

 

! Aprenentatge 

cooperatiu.  

Els nois i noies 

hauran de 

cooperar si 

volen 

aconseguir 

l’objectiu final. 

Tenen un paper 

actiu en 

l’activitat, ja 

que són ells qui 

han de prendre 

les decisions.  

 

L’educadora 

juga el paper 

d’observadora. 

 

 

 

! Una sala gran 

! Un llençol 

! Ordenador 

! Altaveus 

! Dinamització de 

l’activitat: Rosa 

Gil 

! Dinamització 

passiva: la resta 

d’educadors 

 

Activitat 3. Telèfon trencat (20 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Practicar 

 

Es divideix el 

 

! Aprenentatge 

 

! Text breu  

! Dinamització de 

l’activitat: Rosa 
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l’escolta activa. 

 

! Diferenciar els 

elements 

comunicatius. 

 

! Transmetre el 

missatge de la 

manera més 

semblant al 

missatge 

original. 

 

! Exemplificar 

l’activitat a la 

vida real. 

 

! Treballar la 

comunicació 

 

grup en dos. Els 

nois i noies es 

col·loquen en fila. 

Al primer de la fila 

se li llegeix un text 

breu. Aquest li 

haurà de comunicar 

a la persona que té 

al davant de la 

manera més precisa 

possible i així 

successivament fins 

que arribi a l’altre 

extrem de la fila. 

La darrera persona 

dirà en veu alta el 

missatge que li ha 

arribat i ho 

compararem amb el 

text original. 

cooperatiu.  

Els nois i noies 

hauran de 

cooperar si volen 

aconseguir 

l’objectiu final. 

Són els 

protagonistes de 

l’activitat i del 

resultat final.  

 

Les educadores 

fan de guies.  

! Pissarra Gil 

! Dinamització 

passiva: la resta 

d’educadors 

 

 

Activitat 4. Dreta – Esquerra ( 25 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció 

de l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Saber els noms 

de tots els 

companys i 

companyes. 

 

! Treballar la 

cohesió grupal. 

 

 

Els nois i noies es 

col·loquen asseguts 

en forma de cercle. 

Hi ha una persona 

enmig del cercle. 

Aquesta persona 

assenyalarà a algú i 

li dirà “dreta” o 

! Aprenentatge 

cooperatiu.  

Els nois i noies 

hauran de 

cooperar si volen 

aconseguir 

l’objectiu final. 

Es tracta de 

cooperar i fer un 

 

! Altaveus 

! Ordinador 

! Dinamització de 

l’activitat: Rosa 

Gil 

! Dinamització 

passiva: la resta 

d’educadors 
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! Posar en 

pràctica el 

funcionament 

grupal. 

 

! Interactuar entre 

els membres del 

grup. 

 

! Facilitar la 

comunicació 

participativa 

“esquerra”. La 

persona 

assenyalada haurà 

de dir el nom del 

company de la 

seva dreta o la seva 

esquerra en qüestio 

de 5 segons. Si 

s’equivoca tot el 

grup es canviarà de 

lloc. 

esforç per saber 

els noms de 

tothom. 

 

Les educadores 

realitzaran una 

tasca 

d’observació i 

dinamització de 

l’activitat. 

 

 

Activitat 5. Mà tancada (15 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció 

de l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Obrir el puny 

del company. 

 

! Resoldre 

l’entremat amb 

el diàleg. 

 

! Proporcionar un 

mètode de 

resolució de 

conflictes. 

 

 

 

S’organitzen per 

parelles. 

L’educadora 

demana a tots que 

tanquin el seu 

puny. Aleshores 

tenen 30 segons 

per tractar d’obrir 

el puny del seu 

company sense fer-

li mal. 

 

! Metodologia 

interactiva.  

Els nois i noies 

seràn els 

principals 

protagonistes de 

l’activitat. 

Hauran 

d’interactuar amb 

la seva parella. 

 

Les educadores 

adoptaran el rol 

de 

dinamitzadores 

de l’activitat. 

 

! Altaveus 

! Ordinador 

! Dinamització de 

l’activitat: Rosa 

Gil 

! Dinamització 

passiva: la resta 

d’educadors 
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Activitat 6. Saquet de llegums (30 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Aconseguir 

que no es 

caigui el 

saquet de 

llegums. 

 

! Reforçar 

valors 

d’autoestima. 

 

! Treballar la 

cooperació. 

 

! Interactuar 

entre els 

membres dels 

grup. 

 

 

 

Totes les persones 

que formen el gurp 

es desplaçen per la 

sala amb alguna 

cosa al cap (un 

estoig, una goma…). 

Al ritme de la 

música s’hauran de 

moure intentant que 

no se li caigui el que 

duen al cap. No 

poden utilitzar les 

mans per subjectar-

ho. Si se lis cau es 

quedaran inmòbils i 

hauràn d’esperar a 

que una altre 

persona lis recoieixi 

. 

 

! Aprenentatge 

cooperatiu.  

Els nois i noies 

hauran de 

cooperar si 

volen 

aconseguir 

l’objectiu final. 

Tenen un paper 

actiu en 

l’activitat.  

 

L’educadora fa 

d’observadora. 

 

 

!  Saquet de 

llegums 

!  Ordinador 

!  Altaveus 

! Dinamització de 

l’activitat: Rosa Gil 

! Dinamització 

passiva: la resta 

d’educadors 

 

 

Activitat 7. Salts (20 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Promoure el 

coneixement 

 

Es col·loquen en 

fila, un al costat de 

 

! Metodologia 

interactiva.  

 

! Cinta aïllant. 

! Tisores 

! Dinamització de 

l’activitat: 

educadors 
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de les 

capacitats que 

tenim en 

relació a una 

tasca. 

 

! Reforçar 

l’autoestima . 

 

! Cooperar per 

aconseguir 

millors 

resultats. 

l’altre. L’educadora 

fa una marca allà on 

estàn els seus peus. 

Ells i elles han 

d’endevinar on 

creuen que arribaran 

si fan un salt amb els 

peus junts. 

L’educadora fa una 

marca allà on ha dit 

que arribaria. El noi 

o noia es concentra i 

salta. Es posa una 

marca en el lloc on 

han arribat les 

puntes dels seus 

peus. Es torna a 

repetir el salt amb 

l’ajuda de companys 

o educadors. 

Els nois i noies 

són els 

protagonistes del 

seu propi 

aprenentatge. Es 

produeix una 

interacció entre 

noi – educadora, ja 

que aquesta 

dinamitza la 

activitat, així com 

fan de guia per a 

que els nois 

puguin realitzar 

aquest 

aprenentatge amb 

èxit. 

! Ordinador. 

! Altaveus. 

! Dinamització 

passiva: Rosa Gil 

 

 

Activitat 8. Microteatre (50 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Reflexionar 

sobre les 

dificultats de la 

presa de 

decisions en un 

grup. 

 

! Representar 

 

Els nois i noies 

s’organitzaran en 

petits grups i se’ls hi 

donarà una situació 

conflictiva que 

posteriorment 

hauran de 

representar en forma 

 

! Rol – play.  Els 

nois i noies 

hauran 

d’adoptar 

diferents rols, 

això farà que 

ells siguin els 

protagonistes de 

 

! Una sala gran 

! Papers amb els 

rols que han 

d’interpretar. 

! Ordenador 

! Altaveus 

! Dinamització de 

l’activitat: Rosa 

Gil 

! Dinamització 

passiva: la resta 

d’educadors 
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Activitat 9. Coses què sé fer molt bé (25 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Parlar bé de 

nosaltres 

mateixos. 

 

! Reforçar 

l’autoestima

. 

 

! Treballar 

l’autoconce

pte i la 

pròpia 

identitat. 

 

! Sentir 

 

Ens col·loquem tots i 

totes en rotllana. La 

primera persona té 

un cabdell de llana. 

Ha de dir en veu alta 

una cosa que sap fer 

molt bé i tirar-li el 

rodet de fil a una 

altre companya sense 

amollar el fil. Així 

successivament fins 

que tothom hagi 

parlat. 

 

! Metodologia 

interactiva.  

Els nois i noies 

seran els 

protagonistes del 

seu aprenentatge. 

Hauran 

d’interactuar entre 

ells de manera que 

cadascú aportarà el 

seu granet d’arena. 

 

Les educadores 

dinamitzaran 

l’activitat i a més 

 

! Cabdell de llana. 

! Sala gran 

! Altaveus 

! Ordinador 

 

! Dinamització 

de l’activitat: 

educadors 

 

! Dinamització 

passiva: Rosa 

Gil 

una situació 

problemàtica. 

 

! Generar un 

autoconeixeme

nt dels valors 

pròpis.  

 

! Posar en 

pràctica les  

habilitats 

socials. 

de teatre. 

Seguidament el grup 

en conjunt fa 

propostes de 

resolució del 

conflicte i reflexiona 

sobre el mateix. 

l’activitat.  

 

! Metodologia 

cooperativa. 

Hauran de 

cooperar per 

poder 

respresentar 

l’escena 

 

Les educadores 

dinamitzen 

l’activitat. 
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emocions 

positives. 

 

! Dir qualitats 

positives 

sobre 

nosaltres 

mateixos. 

animaran als 

destinataris per a 

que tinguin 

confiança i s’obrin 

cap al grup. 

 

Activitat 10. Arbre (45 min.) 

Objectius 

específics 

Breu descripció de 

l’activitat 

Metodologia i 

tècniques a 

utilitzar  

Recursos 

necessàris 

Responsables de 

l’activitat 

 

! Afavorir el 

coneixement 

pròpi i dels 

demés. 

 

! Treballar la 

confiança del 

grup. 

 

! Reforçar 

l’autoestima . 

 

! Sentir 

emocions 

positives. 

 

! Descobrir 

qualitats 

positives. 

 

Els nois i noies han 

de dibuixar en un 

paper un arbre, amb 

les arrels, fulles i 

fruites. En les arrels 

escriuran les 

qualitats positives 

que cadascú creu 

tenir. En les 

branques escriuran 

les coses positives 

que fan i en les 

fruites, els èxits o 

triomfs.  

 

! Metodologia 

interactiva.  

Els nois i noies 

jugaran un paper 

actiu en 

l’activitat. 

Hauran 

d’exposar a la 

resta de 

companys 

l’autopercepció 

que tenen d’ells 

mateixos. 

 

L’educador farà 

de guia. 

 

! Fulls de paper 

! Retoladors 

! Pissarra 

! Altaveus 

! Ordinador 

! Dinamització de 

l’activitat: 

educadors 

! Dinamització 

passiva: Rosa Gil 
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Annex 2. Textos utilitzats per l’activitat del “telèfon trencat” 
 

Text 1 Hoy llueve y mañana no lo sé. 

Text 2 He dinat espaguetis amb tomàquet i formatge. 

Text 3 M’encanta la xocolata. M’agraden les oreo, el kinder bueno, el gelat i els 
bombons. Els bombons com tu. 

Text 4 El otro día, María me dijo que Paula fue a casa de Raúl para darle una 
sorpresa.  

Text 5 Vaig escoltar que la professora de mates li deia al professor de català que la 
classe de 2n A es quedaria sense l’excursió a la platja de la Barceloneta. 

Text 6 Hello, my name is John and I love cats. 

Text 7 Mi madre le dijo a mi padre que mi hermana estaba en casa de su amigo 
Alejandro y que estaban haciendo deberes. 

Text 8 Ara mateix m’agradaria estar a una illa deserta, prendre el sol amb un coco a 
la mà i nadar amb els peixos de colors. 

Text 9 Les notícies van anunciar que demà fara molta calor. Estarem a 35 graus. 
Ens recomanen no sortir de casa. 

Text 10 Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria del treball de Final de Grau 

!
52!

Annex 3. Situacions representades en el microteatre 

Situació 1 
 

Inmagineu-vos un dia qualsevol a una aula qualsevol. És l’hora abans d’anar al pati i els 

alumnes ja estan una mica nerviosos i tenen gana. El professor de matemàtiques es disposa a 

començar la classe, però un alumne no ho fa possible. Aquest alumne es nega a fer classe i es 

posa a fer comentaris inoportuns, a molestar als companys, a fer soroll, a cridar 

l’atenció…cosa que impossibilita al professor de matemàtiques dur a terme la classe i fa que 

es generi un conflicte. A més a més, demà és l’examen de matemàtiques i avui era l’últim dia 

per demanar dubtes.  

 

Personatges: professor de matemàtiques, alumne que no vol fer classe, companys de classe. 

 

Situació 2 

 

Avui és l’últim dia del trimestre! Això significa que a l’institut t’han donat les notes. Les 

notes que has tingut son bones: un excelent, tres notables, dos bé, un suficient i un insuficient. 

L’assignatura que has suspès és la de català perquè no vas entregar un treball a temps. Tot i 

així, els comentaris dels professors et segueixen animant a que coninuis així. Quan li mostres 

les notes als teus pares es posen fets una fúria. No entenen com pots haver suspès una 

assignatura, a més a més, totes les notes haurien de ser excelents! Et comparen amb les teves 

amigues, et castiguen estan molt decepcionats i enfadats. Tu ni et pots explicar. 

 

Persontatges: Pare, mare, filla. 

 

Situació 3 

 

Ets nou a l’institut. Durant les dues primeres setmanes no t’has relacionat amb ningú, excepte 

del company que s’asseu al teu costat a la classe. Sembla que us portau molt bé, però quan 

acaba la classe fa com si no et conegués. Al pati berenes sol, als passadissos camines sol, 

tornes a casa sol. La majoria dels teus companys de classe passen de tu, però n’hi ha un que et 

fa la vida impossible. Ell fa que els teus companys de classe t’insultin i t’espitgin quan passes 

pel davant, a educació física aprofita qualsevol activitat per fer-te caure, als treballs de classe 

ningú vol que vagis amb el seu grup.  
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Personatges: agressor, víctima, companys de classe. 

 

Situació 4 

 

Durant tot el curs heu estat preparant una obra de teatre que a final de curs haureu de 

representar davant totes les famílies. És un acte molt important ja que cada classe ha de 

repesentar allò en el que han estat treballant tot l’any. És l’hora de decidir qui de tota la vostra 

classe presentarà aquest acte. A tu et fa moltes ganes, així que t’ofereixes voluntàri juntamnet 

amb altres companys. El professor quan veu que t’has presentat voluntàri et diu que millor 

que no ho presentis tu, que prefereix que ho presenti una persona que no sigui inmigrant. 

 

Personatges: company inmigrant, professor, altres companys de classe. 

 

Situació 5 

 

A Educació física hi ha temps lliure, el professor ha dit que es pot jugar al que volgueu. 

Gairebé tots els nois volen montar equips per jugar a futbol i tu ets l’única noia que vol també 

jugar-hi, ja que les altres fan activitats que a tu no et ve de gust. A l’hora d’elegir els jugadors 

de cada equip, els nois no volen que juguis perquè diuen que les noies no saben jugar a futbol.  

 

Personatges: noia que vol jugar a futbol, nois que juguen a futbol. 

 

Situació 6 

 

Vas caminant pel carrer, disfrutant del bon dia que fa quan just enfront teu veus que una àvia 

cau al terra. Ella demana ajuda, que algú l’ajudi a aixecar-se del terra. Com tu ets allà mateix, 

vas de pressa a ajudar-la. Quan ella veu que ets inmigrant diu que no l’ajudis, que no vol que 

una persona que és d’un altre color a ella la toqui. Aleshores, l’ajuda una altre noia que 

passava per allà. 

 

Personatges: àvia, persona immigrant, l’altre persona que passava per allà. 
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Annex 5. Avaluació formativa de cada activitat per part dels educadors 













































Annex 6. Qüestionaris d’avaluació contestats pels joves
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Annex 7. Avaluació final realitzada pels educadors
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Annex 8. Gràfics d’anàlisi de resultats de les avaluacions per part dels joves 

 

 

1. Com et sents, generalment, quan vens al PAE? 

 

            

 

2. Tens facilitat per relacionar-te amb la resta de companys? 

 

 

 

11 

1 

Inicial 

A!gust!

No!m'agrada!
venir!

Indiferent!
11 

1 

Final 

A!gust!

No!m'agrada!
venir!

Indiferent!

6 

3 

3 

Inicial 

Gairebé!no!em!relaciono!amb!ningú!

Em!relaciono!amb!quasi!tots!els!meus!companys!

M'agradaria!relacionar?me!més!

Només!em!relaciono!amb!els!meus!amics!

9 

1 

2 

Final 

Gairebé!no!em!relaciono!amb!ningú!

Em!relaciono!amb!quasi!tots!els!meus!companys!

M'agradaria!relacionar?me!més!

Només!em!relaciono!amb!els!meus!amics!
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3. Confies en els educadors? 

 

4. Confies en tu mateix/a? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

9 

3 

Inicial 

Si,!quan!he!tingut!
problemes!m'han!
escoltat!

No!!

No!ho!sé! 9 

3 

Final 

Si,!quan!he!tingut!
problemes!m'han!
escoltat!

No!

No!ho!sé!

11 

1 

Inicial 

Si! No!

12 

0 

Final 

Si! No!
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5. Et veus capaç d’aconseguir les teves metes i objectius? 

 

 

 

6. La teva família et dóna suport per aconseguir les teves metes? 

 

 

7. Els teus amics o amigues t’ajuden a aconseguir els teus objectius? 

 

 

5 

2 

5 

Inicial 

Si,!aconsegueixo!tot!el!que!em!proposo!

No,!no!em!veig!capaç!

Ho!intento,!a!vegades!ho!aconsegueixo!i!a!
vegades!no!

5 

7 

Final 

Si,!aconsegueixo!tot!el!que!em!proposo!

No,!no!em!veig!capaç!

Ho!intento,!a!vegades!ho!aconsegueixo!i!a!
vegades!no!

11 

1 

Inicial 

Si!

No!els!necessito!

No,!però!m'agradaria! 10 

1 
1 

Final 

Si!

No!els!necessito!

No,!però!m'agradaria!
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8. L’institut t’anima a que puguis donar el millor de tu? 

 

9. Si tinguessis algun problema, podries confiar en algun company/a del PAE? 

 

 

 

 

 

7 

5 

Inicial 

Si,!m'animen!

No!parlem!
d'aquestes!coses!

Mai!no!em!donen!
consells!

6 6 

Final 

Si,!m'animen!

No!parlem!d'aquestes!
coses!

Mai!no!em!donen!
consells!

2 

1 

2 7 

Inicial 

No,!només!em!posen!problemes!

Em!tenen!mania!

Sempre!que!faig!les!coses!bé!m'ho!diuen!

Si,!quan!tinc!problemes!m'ajuden!a!resoldre'ls!

2 

1 
1 

8 

Final 

No,!només!em!posen!problemes!

Em!tenen!mania!

Sempre!que!faig!les!coses!bé!m'ho!
diuen!
Si,!quan!tinc!problemes!m'ajuden!
a!resoldre'ls!

3 

9 

Inicial 

No!tinc!tanta!
conHiança!amb!
ningú!

En!algú!podria!
conHiar!

1 

11 

Final 

No!tinc!tanta!
conHiança!amb!
ningú!

En!algú!podria!
conHiar!
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10. Creus que hi ha bona comunicació entre el grup del PAE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Què prefereixes: treballar en equip o per tu mateix? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sents que formes part d’un grup quan véns al PAE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

1 

5 

Inicial 

Tothom!va!a!la!
seva!bolla!

No!

Si,!ens!entenem!
molt!bé!

3!

1!
8!

Final 

Tothom!va!a!la!
seva!bolla!

No!

Si,!ens!
entenem!molt!
bé!

8 

4 

Inicial 

Treball!en!equip!

Treball!
individual!

8 

4 

Final 

Treball!en!equip!

Treball!
individual!

4 

5 

3 

Inicial 

No!ens!portem!
tant!bé!

Si,!ens!ajudem!
mútuament!

Indiferent!

1 

7 

4 

Final 

No!ens!portem!
tant!bé!

Si,!ens!ajudem!
mútuament!

Indiferent!
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13. Et sents inferior als teus companys/es del PAE? 

 

 

14. Et sents dicriminat pels teus companys o companyes per haver nascut en un altre 

país?  

 

15. Saps escoltar als demés? 

7 

5 

Inicial 

Si! No!

0 

12 

Final 

Si! No!

10 

2 

Inicial 

Si! No!

1 

11 

Final 

Si! No!
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16. Creus que els companys/es del PAE t’escolten quan parles? 

 

 

 

17. Creus que hi ha un o una líder en el grup? 

 

7 

5 

Inicial 

Crec!que!si!

Si!

No,!em!costa!
molt!

5 

7 

Final 

Crec!que!si!

Si!

No,!em!costa!
molt!

9 

1 

2 

Inicial 
Van!a!la!seva!
bolla!

Alguns!

Si!

No!els!interessa!
el!que!jo!pugui!
dir!

6 6 

Final 
Van!a!la!seva!
bola!

Alguns!

Si!

No!els!
interessa!el!
que!jo!pugui!
dir!

2 

10 

Inicial 

Si! No!

1 

11 

Final 

Si! No!
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18. Durant el dia com et sents majoritàriament? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

3 

2 7 

Inicial 

animat!

desanimat!

les!dues!
opcions!

8 
1 

3 

Final 

animat!

desanimat!

les!dues!
opcions!


