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1. INTRODUCCIÓ 

El cinema és “la tècnica que consisteix en projectar fotogrames de forma ràpida i 

successiva per crear la impressió de moviment, mostrant algun vídeo o pel·lícula, com 

designa també les sales o teatres en els quals es projecten les pel·lícules.” (Coda i 

Reggiardo, 2010). A més és considerada una bona eina pedagògica.  

Aquesta eina ha estat força útil en una proposta que he portat a terme durant el curs 

2012-2013. Aquesta proposta consisteix en treballar les Habilitats per la Vida amb el 

col·lectiu de joves en risc d’exclusió social que formen part de les entitats que gestiona 

l’Associació Batibull. Aquesta associació gestiona equipaments educatius a diferents 

pobles de la província de Girona. Concretament, en aquest projecte, es basen en dos 

espais de l’associació, que són l’Espai Juvenil Morralla a Blanes i la UEC de Lloret de 

Mar.
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Aquesta proposta, anomenada “Gravem, Aprenem!”, parteix del cinema com a 

metodologia educativa amb els diferents joves participants de totes dues entitats. I és en 

aquesta proposta en la que es basa el meu Treball Final de Grau (TFG). 

Els objectius del TFG són els següents:  

1.1  OBJECTIUS 

a) Treballar les Habilitats per la Vida amb joves d’entre 14 a 18 anys a partir del 

cinema com a mètode pedagògic. 

 

b) Identificar el grau de consciència aconseguit sobre de les Habilitats per la Vida i 

la promoció de la Salut en els joves participants, durant el transcurs del projecte.  

 

c) Aconseguir un canvi transformador de millora en els joves participants 

mitjançant el projecte. 

 

d) Crear un material educatiu per a professionals de l’ensenyament a partir de 

l’experiència del treball realitzat.  

 

e) Treballar amb els joves participants les tècniques cinematogràfiques.   

                                                           
1
 Aquests dos espais és on he realitzat el meu pràcticum 
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1.2  ESTRUCTURA DEL TREBALL 

 

El treball es fonamenta inicialment per un marc teòric sobre els principals elements que 

formen el projecte: els Joves, les Habilitats per la Vida, els Processos Cinematogràfics, 

la UEC i els Espais Juvenils.  

 

En segon lloc hi ha una descripció més específica dels contextos on es va portar a terme 

el projecte: Morralla i la UEC de Lloret de Mar, on també s’explica la metodologia, els 

principis educatius i les principals característiques dels joves que hi participen a tots dos 

centres.  

 

Després, l’anàlisi i comparació dels casos on a partir de la informació obtinguda amb 

l’observació dels participants, les entrevistes als coordinadors i les enquestes als joves 

es genera una triangulació d’informació que dona lloc a les conclusions finals. Aquestes 

estan estructurades i dividides en relació als diferents objectius marcats per tal de 

valorar els resultats.   

 

També hi ha l’apartat del paper del pedagog i una reflexió sobre els coneixements 

apresos durant el grau de pedagogia. 

 

Seguidament, s’exposa un apartat personal anomenat “post escrit” en el qual explico 

breument la meva experiència en l’aplicació del projecte on actualment estic treballant.  

 

Finalment, un petit glossari de les paraules clau del projecte i els annexos amb els 

diferents treballs audiovisuals que van portar a terme els joves participants als dos 

espais. També s’adjunta el material didàctic per a professionals en l’educació que 

vulguin impartir un taller de cinema a qualsevol espai, centre educatiu, formal o 

informal, entre d’altres, sempre i quan aquest sigui adaptat als diferents contextos.  
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 ELS JOVES
2
 CATALANS del S.XXI 

Mellén i Sáez (2007:50) afirmen que “Es consideren joves aquells que estan entre els 

15 i els 24 anys”. Però tal i com els mateixos autors ens expliquen des de la Fundació 

Lluís Carulla, no podem definir tal etapa només amb períodes d’anys, ja que hi ha més 

factors que la delimiten. D’altres autors, per exemple, la defineixen com el període que 

anomenem joventut, on es donen les principals conductes problemàtiques (Pereira, 

2011). Fins i tot, veiem que a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) la definició i 

delimitació de l’etapa que determinen és una altra “Període de la vida que segueix la 

infància i precedeix l’edat adulta.” Així doncs, no es pot concretar tal període d’edat 

com tampoc definir-ho amb tant sols una frase que englobi a tota la humanitat. Però cal 

destacar que actualment aquesta etapa comença més aviat i acaba més tard, allunyant-se 

de la definició que ens oferia l’IEC. 

Per tal de poder parlar del tema més acuradament hi ha molts estudis que intenten 

interpretar el comportament i actuacions que caracteritzen als joves. No obstant això, tal 

i com Pereira (2011) defensa, no es pot negar que dels 10 als 20 anys es comprenen les 

etapes amb més canvis evolutius i on es dóna la principal construcció de la identitat 

personal i de les relacions; tant familiars com adultes o fins i tot de relació amb el medi. 

Tot i així, no es pot saber exactament quan finalitza aquesta etapa (Toro, 2010).  

Des de la Fundació Lluís Carulla (2007:50) es cita a Giménez (2003), qui parla dels 

condicionants canvis socials que finalment ens fan entendre la joventut com “Un estadi 

vital propi, fet que propicia l’aposta per polítiques afirmatives tendents a afavorir 

l’autonomia d’emancipació dels joves, a donar-los capacitat suficient per viure amb 

plenitud l’etapa jove i, alhora, a encarar satisfactòriament l’accés a l’etapa adulta 

quan es produeixi”. Les principals característiques de comportament o d’aspectes 

vinculats amb les relacions socials dels joves han canviat notablement. Un dels canvis 

més accentuats ha estat la relació d’aquests amb les seves famílies, la qual “ocupa el 

primer lloc en allò que els i les joves catalans consideren més important a la seva vida” 

(Mellén i Sáez, 2007:91).  

                                                           
2
 Durant el treball no es fa distinció de gènere quan es parla del col·lectiu de joves. Així cal 

aclarir que la terminologia de joves engloba a tot el conjunt de nois i noies 
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Flaquer (Mellén i Sáez, 2007:91) justifica que el valor social de les famílies 

s’incrementa en els joves segons la classe social. Aquesta qüestió es justifica pels 

avantatges que tenen els joves de classe alta i per contra, les dificultats que tindran els 

que no ho són, a més de ser famílies inestables.  

També, cada cop més els joves en el nucli familiar tenen més llibertat. Aquest canvi 

social es dóna a partir de la incorporació de la dona al món treball i l’excés d’hores 

dedicades a aquests, tant en homes com en dones, que ha provocat una menor atenció 

als fills avançant-se l’etapa d’emancipació (Pereira, 2011:12). A més a més, la 

globalització i la incorporació de les noves tecnologies en el dia a dia dels joves ha 

condicionat notablement la manera de relacionar-se entre ells, donant lloc a relacions 

efímeres, en segons quins casos. També la relació amb el medi i el seu context es 

modifica fent que els joves tot ho vulguin en la màxima immediatesa, esdevenint el 

consumisme i la falta de paciència per obtenir millors resultats. Però aquests canvis són 

part de l’evolució i transformació de tota la societat, com també ens ho defensa Pereira 

(2011:45): “La societat canvia i es transforma. L’adolescència representa quasi bé 

sempre la força i l’empenta de la innovació i el canvi”.  

És important tenir en compte aquesta avançada etapa d’emancipació de la qual parlava 

ja que també avançarà el contacte del jove en el mercat laboral. Cada cop comencen 

més aviat a treballar tot i que la crisi econòmica i l’estancament del mercat laboral no 

perjudiquen d’igual manera a tot el col·lectiu juvenil. Segons l’Enquesta de Població 

Activa (Idescat, 2013), extreta del Informe sobre la situació laboral de les persones 

joves (Direcció General de Joventut), ens demostra que: “L’atur juvenil (16-29 anys) 

actual se situa en el 39,9%, un 18,7% per sobre del de les persones de més de 30 anys.” 

Però, tal i com deia i referenciant les mateixes dades, la situació no afecta d’igual 

manera a tots els joves ja que: “la formació té un paper clau a l’hora d’explicar les 

probabilitats de trobar feina: entre els joves amb estudis obligatoris o inferiors, la taxa 

d’atur arriba a un 54,9%; entre els joves amb estudis post obligatoris, la taxa —tot i 

que igualment alta— es redueix fins al 29,1%.” 

2.1.1 Valors i joves 

Referint-me al que exposo anteriorment i citant a Pereira (2011), els joves creen la seva 

identitat i es desenvolupen mitjançant la interacció amb els diferents àmbits de 
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socialització, on l’individu explora i acaba definint la seva pròpia conducta. Aquesta 

conducta acabarà sent el seu reflex de sí mateix al món, i el que aquest veurà d’ell, per 

aquest motiu serà tant rellevant (Pérez, 1994).   

Així doncs, la ideologia i els valors en l’etapa adolescent creen un marc del que 

sorgeixen normes generals i de comportaments, com també, creences, actituds que 

aquests fan servir per tal de jutjar un comportament o una situació (Martín i Martínez, 

López, Martín, Martín, 1998). És important tenir en compte quines són les seves 

ideologies o sobre quins valors es basen i es relacionen els joves per tal de donar sentit 

als seus comportaments, reflexions i opinions. 

Segons les enquestes sobre valors que ens ofereixen Mellén i Sáez (2007:105) dins de la 

Fundació Lluís Carulla, la consideració de l’amistat és un dels més importants i en 

molts casos es troba just darrera de la família. No obstant això, aquests dos valors per 

als joves no es valoren d’igual manera. Així com la família no només es valora per 

aspectes afectius sinó també pels recursos que aporten, en el cas dels grups d’iguals, es 

valora més la dimensió afectiva ja que podria ser l’únic col·lectiu possible a suplir la 

relació familiar si aquesta fos absent. No obstant això, per tal d’arribar a considerar una 

amistat com un dels valors més importants de l’etapa juvenil, aquests analitzen a l’altra 

persona i primerament en desconfien d’ella (Méllen i Sáez, 2007:107). De fet, en 

l’aplicació de l’Enquesta Europea de Valors, al cas català trobem que el 29% dels joves 

catalans pensen que es pot confiar en els altres, però més de tres quarts pensen el 

contrari. Per tant “la posició de partida envers l’altre és de desconfiar-hi, de veure’l 

com un potencial adversari, com un perill, com un risc indeterminat però, sens dubte, 

amenaçador” (2007:107).  

No obstant això, és important tenir en compte que, tal i com ens demostren Mellén i 

Sáez (2007:27) en el seu llibre, els valors dels joves tenen relació amb la piràmide de 

Maslow, és a dir, prioritzen la família per ser allò que els hi cobreix les qüestions més 

essencials (necessitats fisiològiques i de seguretat). Aquestes necessitats bàsiques estan 

vinculades amb el poder adquisitiu de la família i per tant, fins que aquest nivell mínim 

no està cobert no poden avançar a altres nivells de la piràmide més de caire cultural i 

social. En canvi, un jove amb desestructuració familiar busca cobrir aquestes necessitats 

amb el seu grup d’iguals (com s’esmenta anteriorment) o prioritzant altres valors més 

materials perquè la família no assumeix aquest paper.  
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Aquests mateixos autors ofereixen una taula que mostra l’escala inicial de “Valors 

Materialistes – Post Materialistes”, segons Inglehart (Méllen i Sàez, 2007). Aquest 

paradigma dels valors s’aplica per igual a totes les edats: 

Valors materialistes Valors postmaterialismes 

Material Espiritual 

Manteniment de 

l’ordre social 

Més participació política de 

la ciutadania 

Lluita contra la 

inflació 

Protecció de la llibertat 

d’expressió 

Alta taxa de 

creixement econòmic 

Més participació de la gent 

en aspectes relatius al treball 

o a la comunitat 

Forces armades del 

país potent 

Fer que les ciutats i el camp 

siguin més bonics 

Estabilitat de 

l’economia 

Assolir una societat menys 

impersonal i més humana 

Lluita contra la 

delinqüència 

Avançar cap a una societat 

en què les idees siguin més 

importants que els diners 

 

Aquests doncs, serien els principals aspectes que condicionen el creixement i 

desenvolupament més bàsic del jove, tant a nivell social com del propi individu. És 

important tenir en compte com es desenvolupa l’autoestima, les estratègies 

d’afrontament, la percepció del control, la religió i els valors. Tot i així, cal no oblidar 

que aquests aspectes no es donen sempre per igual ja que el jove actual “reflexa també 

en la seva transició cap a la vida adulta els valors i el discurs que domina avui a la 

nostra societat, de manera no sempre clares ni evidents” (Pereira, 2011:45).  
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És per tant, que la informació que s’ofereix a continuació intentarà apropar-se al màxim 

a la concreció de les característiques que poden delimitar els joves d’avui, encara que a 

diferència d’altres generacions no podrà ser gaire precisa. Es reflexa la importància que 

es dóna a aquesta flexibilitat del creixement de l’individu quan veiem com també, la 

“Convenció sobre els Drets dels Infants i els joves” a l’Article 42 determinen que: “Els 

drets humans s’apliquen a tots els grups d’edats; els infants i joves tenen, per tant, els 

mateixos drets que els adults. Però com són especialment vulnerables, va semblar 

necessari i just que tinguessin drets concrets que els reconeguessin una protecció 

especial” (Arbonés, et al, 2010:7). Per tant, hi ha una consciència social sobre aquesta 

alteració del desenvolupament humà a l’etapa juvenil que ocasiona certa 

“vulnerabilitat”.  

Així doncs, per tal de donar sentit al canvi que es produeix del comportament de la ment 

infantil al rol adult o les condicions bio-psico-socials que fan més o menys vulnerable al 

jove, ens poden ajudar els següents aspectes: 

2.1.2 Autoestima i joves 

Coopersmith defineix l’autoestima com “la forma en què cada persona avalua el 

concepte que té de si mateixa”  (Simon, 1972). Així doncs és en la joventut on es 

construeix el “món exterior”, és a dir, el que serà el reflex d’un mateix envers els altres. 

A partir de les interaccions amb la societat i els aprenentatges que el medi li ofereixi 

serà com creixeran interiorment. No obstant això, s’ha tenir en compte que en funció de 

com siguin aquestes relacions, l’autoestima del jove pot ser més o menys forta i 

normalment es comença a enfortir des de l’inici del seu creixement (Timoneda, 2013). 

També, la valoració de l’atractiu físic influeix fortament en l’autoestima dels joves 

(Toro, 2010:73).  

Continuant amb aquest últim punt i tenint en compte el que ens diuen els estudis de 

neuropsicologia (Timoneda, 2013), es defensa que segons les relacions i vincles que 

s’hagin establert entre el jove en qüestió i la seva família des del seu naixement fins 

aquesta etapa, la persona tindrà una major o menor autoestima. Per tant, l’estimulació i 

afecte per part dels pares serà la principal causant de donar força i seguretat en si mateix 

al nen/a i que condicionarà el seu desenvolupament.  

Toro (2010) també va parlar sobre aquest aspecte, puntualitzant que “La forma com 
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l’adolescent experimenta els seus canvis, propis de la pubertat, depèn del que 

signifiquin per a ell mateix i per als qui l’envolten; entenent que les interpretacions 

d’aquests també influenciaran en el que ell pensi de si mateix” (Toro, 2010:41). Per 

tant, l’autoestima dels joves es veu influenciada per diversos factors i depenent de com 

es confeccionin aquests es donarà una o altra, sense oblidar que és molt important la 

influència dels altres.    

Per tant, pot afectar en la felicitat del jove, afectant així a la seva autoestima, la falta 

d’estimació dels altres en general i no només serà important l’afecte familiar sinó que és 

imprescindible que hi hagi com a mínim algú que els doni afecte i estimació 

(Terricabras, 1998:59). D’altra banda, Terricabras també defensava, en relació aquest 

últim punt, a la seva ponència sobre “Joves i valors” que si aquesta estimació només era 

rebuda per part d’una única persona, podrien no ser feliços per por a perdre-la causant 

així una disminució de la nostra autoestima.  

2.1.3 Estratègies d’afrontament 

Les estratègies d’afrontament representen l’esforç cognitiu i de comportament. Són molt 

canviants i es posen en ús per tal d’enfrontar-se a situacions adverses (Lazarus i 

Folkman, 1984). D’altra banda, quan els joves s’enfronten als problemes demostren les 

eines de les quals disposen per tal d’adaptar-se als constants canvis socials o a les 

demandes de l’entorn. Martín, et al. (1998) diferencien set tipus d’estratègies 

d’afrontament en els joves:  

- Confrontació directa: els joves afronten la situació que s’origina i busquen una 

solució. Els autors referenciats determinen aquesta confrontació com un esforç 

personal que el jove ha de desenvolupar.  

- Escapada: Desitjar i esperar que el problema desaparegui sense fer cap esforç o 

sense posar de la seva part.  

- Evitació interpersonal passiva: evitar tot contacte amb els individus que podrien 

estar o estan involucrats amb la problemàtica en qüestió.  

- Negació-Ignorància: actuar indiferentment al problema, és a dir, com si aquest 

no hagués passat mai.  

- Ocultació: no mostrar a l’entorn social quins són els sentiments sobre el 

problema.  
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- Retraïment: No recórrer a altres persones. No demanar ajuda als altres.  

- Absència de responsabilització: No voler reconèixer la problemàtica i la part que 

formen d’aquesta o dels fets que l’han originat.  

 

A més a més, no només és important conèixer quines són les eines o actuacions dels 

joves davant els problemes, sinó també com controlen aquelles situacions adverses. 

També determinarà en quin punt de maduresa social es troba la persona davant la vida 

(Lazarus  i Folkman, 1984). És en aquests casos on sorgeix la resiliència, quan aquells 

que es troben en situació de risc i davant l’adversitat aconsegueixen ensortir-se’n. (Pont, 

2008).  

D’altra banda, aquesta percepció de control que comporta als joves afrontar-se a 

situacions, emocions i vivències desconegudes poden arribar a ocasionar en ells 

símptomes d’ansietat. Aquesta ansietat es pot diferenciar a nivell somàtic o psíquic. 

Sacristán concreta aquesta classificació de símptomes de la següent manera (López i 

Castro, 2007:153):  

1. Símptomes somàtics:  

- Cardiovasculars: taquicàrdia, arítmia. 

- Respiratori: Dispnea, hiperventilació, apnea, sospirs. 

- Digestiu: vòmits, dolors de panxa i intestinals, diarrees, nàusees... 

2. Símptomes psíquics: 

- Sentiments de culpabilitat, idees obsessives, sentiment de vergonya, de solitud, 

hipocondríac i problemes a nivell de llenguatge... 

- Pors, fòbies, còlera, dependència, conducta de timidesa... 

- Inseguretat, sentiment de inferioritat, hipersensibilitat, inquietud, agressivitat, 

hiperactivitat, rituals, etcètera. 

 

2.1.4 Educació i joves 

“L’educació no pot deixar de ser una transmissió del que es considera culturalment 

rellevant, sinó també pel que implica en la percepció ambiental i social dels subjectes 
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(per tant, a la seva lectura de la realitat)” (Morillas, 2006). Tal i com aquest autor 

defensa, l’educació és un dels elements més importants en l’evolució de qualsevol 

ciutadà, ja que conjuntament amb el medi, participarà en el “modelatge” del que 

finalment acabarà sent el jove en la seva adultesa. No obstant això, de la mateixa 

manera que la globalització i els canvis socials del s.XXI influencien directament en el 

desenvolupament de l’etapa adolescent, també afectaran en l’educació i el seu procés.  

La quantitat, la diversitat i la velocitat dels fluxos d’informació que circulen a escala 

mundial a les xarxes socials informatives fan plantejar a l’educació què és el que 

realment és necessari que els joves d’avui aprenguin i per a què (Ferrer, et al., 1996). 

Per tant, observem així que a causa dels canvis en les relacions familiars, que poden 

afectar a l’autoestima dels joves, els seus comportaments davant els problemes i l’excés 

d’informació a la qual els joves tenen accés actualment, es recullen uns estereotips que 

caracteritzen al jove del s.XXI, fent-lo més vulnerable a nivell social, personal i 

psicològic (Toro, 2010). El mateix autor ho reafirma de la següent manera; “Les 

influències socials i culturals, i per tant històriques, en el desenvolupament del jove són 

molt variables i això el fan més fràgil. És fonamental l’estil educatiu familiar, a més 

d’elements com la disciplina, la motivació per aconseguir objectius o les expectatives 

vinculades al paper sexual o de gènere” (Toro, 2010:27).  

No obstant això, la importància de l’etapa educativa en aquest període vital no és 

valorat d’igual manera pels propis joves. Aquests valoren l’educació, principalment, tal 

i com defensa Comas (Méllen i Sáez, 2007:117) per poder aconseguir una bona feina i 

per tant, una vegada més el valor té una connotació instrumental, però la intenció de 

formar-se culturalment és mínima. D’altra banda, també existeix un gran gruix de joves 

que té un sentiment de rebuig envers la institució educativa. Aquests acostumen a ser 

aquells casos amb fracàs escolar que a efectes de les seves dificultats per millorar en els 

estudis creen un rebuig contra la pròpia educació (Mellén i Sáez, 2007:117).  

A més a més, l’educació durant aquest període de temps, tot i que no només en aquest, 

serà important també en la salut de les persones. A l’anuari 2011 que presentaven la 

Fundació Jaume Bofill ja s’assenyalava que “les desigualtats de salut responen en gran 

part a diferències de renta i de nivells d’instrucció. Així doncs, el 91,5% de les persones 

amb titulacions universitàries i el 84% dels que tenen estudis secundaris afirmen tenir 

una bona o molt bona salut, mentre que entre les persones amb estudis primaris només 
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6 de cada 10 tenen aquesta percepció positiva” (Albaigés i Ferrer-Estevan, 2014:54). 

 

Per tal d’acabar de determinar quines són les principals característiques educatives que 

es donen en els joves, serà important donar un punt de vista més científic i neurològic.  

 

2.1.4.1 Conductes claus sobre processos d’aprenentatge dels joves 

Per tal de poder donar sentit al procés educatiu dels joves, el perquè dels seus 

comportaments i quines podrien ser les seves millors pràctiques o metodologies 

pedagògiques, he considerat important tenir en compte certs aspectes més de caire 

neuronal.  

 

La joventut és un període evolutiu de canvi en la maduració del cervell (Timoneda, 

2006). És justament el moment en què diverses part del cervell canvien de forma, de 

mida o d’estructuració condicionant el funcionament òptim dels sistemes sensor-motor, 

motivacional, emocional i cognitiu. El procés exacte que el cervell experimenta és, 

primerament, un extens procés de “poda” de sinapsis cortical. Aquesta consisteix en una 

“poda” de totes aquelles ramificacions que les neurones del nostre cervell crea per 

connectar-les però, quan aquestes no són estimulades, no s’acaben de desenvolupar ni 

crear tals connexions i així doncs, s’eliminen. Aquesta remodelació neuronal permet 

una millor comunicació entre les regions cerebrals corticals i subcorticals (Toro, 

2010:40).  

 

No obstant això, aquest procés no és homogeni i per tant, hi ha parts que es 

desenvolupen més ràpides que d’altres. És en aquest moment en el que es dóna la 

“maduresa gradual” (Toro, 2010).  

 

Per tal de tenir un màxim coneixement sobre les principals característiques que donen 

forma al comportament d’un adolescent és també necessari tenir present el seu neuro-

desenvolupament. Aquest té lloc primordialment a regions cerebrals associades a la 

motivació, impulsivitat i susceptibilitat (Toro, 2010). D’aquesta manera, es donen  gran 
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varietat de processos i peculiaritats de cada cas, com també la possibilitat de detectar les 

millors metodologies per treballar, tenint en compte aquestes característiques. 

 

Timoneda (2006:32-33), explica el processament neuronal de cada individu de la 

següent manera: “La creença que fonamenta la Teoria d’Integració de la Informació 

ens diu que la intel·ligència es defineix en termes de procés i no de resultat; per tant, el 

que és important és valorar com treballa la intel·ligència de cada infant o jove per 

després potenciar un aprenentatge adaptat a aquest procés del tot individual i peculiar, 

ja que cadascun de nosaltres té un patró o perfil característic segons la seva manera 

peculiar i particular d’utilitzar els processaments”  

 

Aquest es trobarà afectat a causa d’un possible “bloqueig emocional” en major  o menor 

mesura, en funció de la situació de la persona en concret (Timoneda, 2006:49). Aquesta 

afectació emocional té lloc a l’amígdala, part cerebral on es reuneixen i es donen les 

afeccions de les emocions. Aquesta estarà condicionada segons l’experiència apresa i 

memoritzada que determinarà “la posada en acció del mecanisme de perill amb la 

consegüent conducte d’evitació” (Timoneda, 2006:52).  

 

Així doncs, es defensa que aquells joves que emmagatzemen una gran quantitat de 

memòria “negativa” es troben més afectats emocionalment i per tant, acostumen a 

actuar de manera impulsiva i defensiva. Tal i com Timoneda (2006) cita a LeDoux 

(1996) explicant les seves investigacions, afirma que una explicació de  neurobiologia 

d’aquelles conductes automàtiques que els joves amb bloqueig emocional tenen són les 

conductes de la defensa d’un mateix. Aquest descobriment, entre d’altres, ens ajuden a 

entendre el perquè de moltes conductes que posem en marxa les persones “sense 

adonar-nos” i que molts cops, tenen per objectiu l’autodefensa (Timoneda, 2006:56).  

 

Per tant, “la Teoria del Processament Cerebral de les Emocions, per explicar els 

comportaments dels éssers humans, estableix que les emocions són processades 

mentalment, de manera que quan es produeixen emocions negatives, i per tant 

doloroses, es posen en acció conductes inconscients en el seu origen, i que són de 

protecció o defensa davant aquest dolor psíquic” (Timoneda, 2006:57). Aquesta 

“negativitat emocional” és la que provoca el bloqueig de processos cognitius. Cal tenir-

ho en compte a l’hora de treballar amb col·lectius d’infants o joves per tal de detectar i 
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diferenciar si són comportaments causats per aspectes relacionats amb aquests o 

consisteixen més en problemàtiques de base neuronal.  També, hi ha els comportaments 

“emmascaradors”, tal i com els anomena Timoneda (2006). Aquestes conductes 

apareixen carregades de lògica racional conscient davant un mateix, això determina un 

convenciment personal d’estar en allò que és cert, cosa que alhora determina una 

resistència o defensa racional conscient a qualsevol argument contrari a aquesta creença.  

 

2.1.5 El jove i la interacció amb els altres 

 

Constantment, en aquests fragments citats, es dóna importància de la influència dels 

altres en els joves i les relacions que tenen amb aquests, ja que influenciaran en tots els 

aspectes esmentats fins ara del desenvolupament d’un mateix.  

D’altra banda i contraposant aquest argument, analitzant els diversos apartats tractats 

anteriorment, també veiem que, tal i com Méllen i Sáez (2007:162) ens diuen, els joves 

acaben definint-se com “individualistes, hedonistes i submergits en el consum, amb 

tendència a la indiferència i la irresponsabilitat.” Però, tot i haver perdut molts valors 

que antigament tenien un gran pes social, a l’etapa adolescents, sempre seran molt 

importants les relacions d’aquests amb les seves amistats (Saldaña, 2001). 

Entre els continguts del nostre sistema cognitiu trobem les creences i actituds sobre 

elements del propi entorn social (Saldaña, 2001). Per tant, el que opinen els altres 

influeix en un mateix, amb la mateixa importància que el propi pensament. Aquest 

aspecte és significatiu a l’hora d’analitzar els joves, ja que pot resultar una font de 

problemes per a ells. “En relació amb l’amistat, el pensament intenta cuidar-se 

recíprocament, compartir sentiments i pensaments, proporcionar-se recolzament mutu, 

participar d’una intimitat recíproca o mantenir el comportament amistós amb 

independència de les conseqüències desagradables possibles” (Saldaña, 2001:33). 

Aquests es reconeixen com els principals comportaments que qualsevol adolescent o 

adult hauria d’impartir davant d’una situació d’amistat. En el cas que no es donessin, 

ens hauríem de preocupar.  

Durant la joventut hi ha pensaments contradictoris entre el que es pensa/desitja i el que 

s’acaba fent (Lòpez i Castro, 2007). Aquestes contradiccions acostumen a ocasionar 

conflictes emocionals transitoris en els joves, que s’acaben quan aquests assumeixen 
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que es poden donar contradiccions entre el comportament esperat i el que realment es 

dóna. A nivell pedagògic i educatiu, aquest apartat és important, ja que els educadors 

han de maximitzar aquest aprenentatge dintre dels seus límits.  

Tot i que a l’inici dels primers paràgrafs faig un petit esment, considero important 

reforçar, en aquest apartat, les relacions dels joves amb les seves famílies. 

En l’inici de l’adolescència, els joves comencen a prendre decisions per ells mateixos i 

per tant, comencen a acostar-se a l’etapa emancipadora i intentar salvar la seva intimitat 

(Toro, 2010). Però tot aquest procés es veurà afectat i condicionat directament pel 

comportament i relació que el jove en qüestió tingui amb la família. La construcció de 

l’autonomia inclou la superació progressiva del context familiar (Saldaña, 2001:35), que 

principalment es dóna quan els pares comencen a prendre un menor nombre de 

decisions en la vida de l’adolescent. És en aquesta etapa quan es produeix un nou 

equilibri entre l’autonomia i el vincle amb els pares. A nivell pedagògic és aquest tram 

concret el que haurem de tenir en compte, ja que a partir d’aquesta etapa serà quan 

haurem d’analitzar quin és el comportament dels pares envers l’adolescent, i d’altra 

banda, l’afecte que té aquest amb la seva família, per tal d’identificar possibles 

problemàtiques.  

“La construcció de l’autonomia adolescent va normalment vinculada al manteniment 

d’una relació interdependent amb els pares, tot i que en ocasions, tant els pares com el 

jove puguin tenir sentiments contradictoris” (Saldaña, 2001:35). Per tant, els estudis 

demostren que, no només serà imprescindible la vinculació amb els pares durant l’edat 

prematura (Timoneda, 2013) sinó que també és imprescindible durant l’etapa adolescent 

per tal d’una bona construcció, tant a nivell emocional com cognitiu. Les bones 

relacions familiars i d’amistats seran totalment necessàries i imprescindibles per 

qualsevol etapa del desenvolupament, però especialment en aquesta en concret.  

Finalment, aquest seria un resum de la situació dels joves catalans al s.XII, que els fa 

diferenciar-los als de generacions passades i que determinaran les seves característiques, 

dificultats, problemes... etc. No obstant això, és important també tenir en compte que 

qualsevol anàlisi sobre els joves que sigui generalista no donarà uns resultats 

significatius ja que no tindrà en compte aspectes sociodemogràfics i/o de situació 

particular de cada cas (Martín, et al., 1998:27).  
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2.2 LES HABILITATS PER A LA VIDA 

Les “Habilitats per a la Vida” (HpV) neixen a partir dels continguts d’una Iniciativa 

Internacional formulada l’any 1993 per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

(Mantilla i Chahín, 2010). A més a més, el terme “habilitats” deriva de la definició de 

l’Institut d’Estudis Catalans (IEC): “Perícia, destresa, a fer alguna cosa”. A més a més, 

a partir d’un acord internacional van voler participar en la certificació de les HpV les 

Nacions Unides reunides a Ginebra (1998), l’Oficina Internacional d’Educació 

d’UNESCO (2003) i UNICEF (2003).  

Les HpV (Mantilla i Chahín, 2010:100) parlen sobre aquelles competències que 

desenvolupen amb major facilitat i enginy les persones, a més d’intentar fer més 

efectiva la relació entre l’escola i la vida quotidiana (Morilla, 2006). Aquestes són 

pensades i adaptades per treballar amb diversos col·lectius, de diferents edats i en 

diferents contextos (Fundació EDEX, 2010). Principalment, l’ensenyament i treball es 

proposa a: “escoles, grups o equipaments de lleure, al carrer, per a nens, nenes, joves, 

adults, tercera edat, entre d’altres” (Mantilla i Chahín, 2010:13). D’altres estudis 

centrats en la millora del camp polític i mercantil a nivell de Catalunya (OCDE i 

Fundació Jaume Bofill, 2013) estudien com pot Catalunya maximitzar les competències 

de la seva població i fer-ne un ús eficaç? Com podem aprofitar al màxim el talent de la 

població catalana? Com podem abordar la sobrequalificació frustrada? Què podem fer 

per combatre l’atur juvenil i l’anomenada fuga de cervells? Aquests estudis defensaven 

com a solució principal treballar les competències/habilitats dels ciutadans i tenir en 

compte els exemples i les bones pràctiques internacionals que poden ser d’interès per al 

nostre país. Un dels principals arguments que van donar lloc a tal estudi va ser: “Les 

competències transformen vides i fan avançar les economies. Els individus les 

necessiten per participar plenament en les economies i en les complexes societats 

actuals” (Capsada, Hoeckel i Ortiz, 2013). 

 

Per tant, les HpV consisteixen en deu competències psicosocials que faciliten la manera 

d’afrontar l’entorn social i les complexitats de la vida moderna, de la millor manera 

possible. Com defensen Mantilla i Chahín (2010:101) no s’han de confondre amb les 

habilitats musicals, del treball, entre d’altres, sinó a les complexitats que es presenten en 

el dia a dia quotidià.  
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Mantilla i Chaín (2010) citen a l’Organització Panamericana de la Salut (2001) la qual 

les defineix com destreses o aptituds necessàries per tenir un comportament adequat i 

positiu que permetin enfrontar-se eficaçment als reptes i desafiaments de la vida 

quotidiana. 

De manera semblant ens parla Morilla (2006) sobre el tema, quan ens defensa que són 

necessàries per afrontar un món marcat per la globalització, per fer front a totes les 

imposicions culturals que generen injustícies o per combatre la globalització que ens fa 

perdre identitat. O com també li donen importància, des de la Fundació Jaume Bofill 

(Capsada, et al., 2013) defensant que és una prioritat política formar persones que 

convisquin en societat i responguin a les demandes del mercat laboral. L’OCDE (2012) 

va presentar un enfocament funcional perquè els països millorin el desenvolupament, 

l’activació i l’encaix de competències de les persones en el mercat de treball.  

 

Així doncs, hem pogut veure com les defineixen des de diferents fonts educatives i 

organitzacions que promouen la salut i el benestar social. Per nombrar-les, aquestes a 

vegades les anomenem “competències” i d’altres “habilitats” però sempre referint-se a 

una necessitat de millora i de major implicació educativa, a partir i mitjançant d’elles.  

 

Les deu habilitats són les següents: “l’Autoconeixement;, l’Empatia; la Comunicació 

Assertiva; les Relacions Interpersonals; la Presa de Decisions; la Solució de 

Problemàtiques i Conflictes; el Pensament Creatiu; el Pensament Crític; el Control de 

les Emocions i de les Tensions i/o l’Estrès” (Mantilla i Chahín, 2010).   

L’objectiu de les HpV, tal i com ho defensa la Fundació EDEX (2010), pretén que cada 

persona pugui millorar la seva qualitat de vida, tant personal com col·lectiva, mitjançant 

el pensament crític i creatiu i sobretot disposant d’eines per tal de transformar el seu 

entorn per què sigui més propici al benestar i desenvolupament social. Aquestes eines 

psicosocials, les HpV, també pretenen transformar les condicions de desigualtat i 

inquietud que fan injustícia a la societat (Mantilla i Chahín, 2010:12). 

La innovació que es pretén amb el treball de les HpV no és simplement el treball 

d’aquestes en l’àmbit educatiu formal, sinó donar-les a conèixer en diferents contextos i 

sobretot tenir consciència d’elles quan es treballen. Tal i com Mantilla i Dario (2010:13) 

ens parlen al manual oficial de tals habilitats “Era necessari que l’educació formal 
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complementés l’experiència vital de socialització amb noves oportunitats 

d’aprenentatge, per comprendre i actuar satisfactòriament en el món”. Capsada, et al.  

(2013), citats per la Fundació Jaume Bofill (2013:9), realitzen una diagnosi de les 

principals debilitats en matèria de competències de Catalunya centrant-se en el fracàs 

escolar, la manca de desenvolupament de la formació professional i de la formació al 

llarg de la vida, la sobrequalificació (o subocupació) i l’atur juvenil. Les principals 

actuacions a les quals conclouré, per tal de fer front a la problemàtica, van ser “1) les 

polítiques de prevenció (seguiment de la realitat catalana i millora de l’educació pre-

primària i al llarg de la vida, per evitar un futur desencaixat de les competències de les 

persones, i 2) polítiques actives per millorar la situació dels que no s’han beneficiat de 

les polítiques de prevenció. L’orientació educativa i professional individualitzada i de 

qualitat i l’enfortiment del diàleg entre els actors socials són les principals propostes 

d’aquest informe per millorar la realitat catalana en matèria de competències.”  

 

Per tant, veiem una manca i necessària pràctica de les habilitats a nivell curricular que 

actualment es pretén treballar.  

A continuació es mostra una gràfica extreta de l’estudi realitzar per la Fundació Jaume 

Bofill (2013) sobre la influència i importància de l’aprenentatge de les competències i 

com aquestes poden influir en el desenvolupament de la vida quotidiana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Risc ajustat per edat, sexe, formació, formació dels pares i condició d’immigrant. 

Nota 2: El gràfic parteix de dades preliminars extretes de l’enquesta de competències entre la població adulta, duta a 

terme per l’OCDE en el marc del Programme for the International Assessment of Adult Competencie. (PIAAC). Les 

dades, malgrat que no es basen en mostres representatives, il·lustren tendències. 

Font: PIAAC, dades de prova de camp, 2010. 
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El gràfic mostra que aquells individus amb un nivell de competències/habilitats baix o 

que pateixen problemes de salut el risc de situació d’atur és 1,8 vegades més alt i d’1,4 

respectivament.  

 

En aquest estudi també es reflexa la importància de les HpV quan des de la Fundació 

Jaume Bofill, parlen sobre la necessitat de la formació al llarg de la vida i especifiquen 

que “Generalment l’interès per l’aprenentatge al llarg de la vida (que s’aconsegueix a 

través de la formació però també de manera autònoma) té a veure amb la motivació i 

l’autoestima de les persones i també amb la competència comunicativa dialògica i de 

participació” (Martínez, 2010).  

 

Així doncs, i des de l’enfoc transformador, es proposen també ser una eina potenciadora 

d’una vida saludable i basada en el benestar. Per tant, davant la situació dels constants 

canvis socials: les qüestions econòmiques, de gènere, religió, etc., és més complicat 

construir una vida plena i saludable, tant a nivell mental com físic, i és necessari 

recolzar tal situació (OMS, 2010).  

No obstant això, Ouane (Mantilla i Chahín, 2010:97), parlava d’integrar les perspectives 

individuals i socials de les HpV destacant la necessitat d’aplicar-les tant a l’àmbit 

personal com social. Entenem doncs que les HpV donen importància tant a la 

transformació i millora personal de l’individu com a la social.  La importància 

transformadora és la que les vincula amb les competències psicosocials ja que es 

refereixen (Morillas, 2006:12) a “capacitats que tenen aplicació en l’àmbit de les 

accions i relacions amb un mateix, amb l’àmbit d’interacció social i amb l’entorn”. 

Com d’igual manera es defensa en l’educació per la ciutadania (Morillas, 2006) formar 

persones responsables i autònomes que intervinguin activament en els processos 

democràtics. A més a més d’encarar-se a constituir en valors la diferència i a ser 

sensibles a qualsevol realitat humana.  

A continuació faré una explicació, concretant les característiques principals de les deu 

habilitats, tal i com les classifiquen Mantilla i Chahín (2010) i com en parlen d’elles, de 

manera més concreta, altres autors. 
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2.2.1 Autoconeixement 

Implica el propi reconeixement del nostre caràcter, fortaleses, debilitats, gustos o no a 

través d’una avaluació interna o una introspecció. L’autoconeixement ens facilita 

reconèixer els moments de preocupació o tensió, com també saber on i que ens és més 

beneficiós pel nostre desenvolupament vital (Mantilla i Chahín, 2010:25).  

Per tal de treballar-ho es requereix objectivitat per identificar el que és positiu i negatiu 

de les persones. A més a més, el treball de l’autoconeixement facilita reconèixer quines 

aptituds tenim com a persones, per a què o en què som bons ja que en base a això 

desenvoluparem la nostra autoestima (Mantilla i Chahín, 2010:25): 

- Capacitat de sentir amor i respecte per un mateix. 

- Resultat d’alt coneixement, auto acceptació, sentiment de vàlua personal. 

Sovint aquest coneixement és un requisit de la comunicació afectiva, les relacions 

interpersonals i la capacitat de desenvolupar l’empatia vers els altres (UNESCO,1996). 

Ware (2011) publica una investigació en la que demostra que un dels cinc remordiments 

que acostumen a tenir les persones que estan a punt de morir-se és no haver viscut la 

vida que li hagués agradat. Per tant, hem de ser capaços de ser conscients dels aspectes 

més rellevants de la nostra vida per tal de modificar-los si és que no satisfan. Aquest 

canvi és possible, ja que tal i com defensa la Fundació EDEX (2010), les persones som 

capaces de transformar-nos, per acabar sent la persona que realment ens agradaria. El 

valor del subjectiu, és a dir, de la pròpia persona, és un dels principals en els joves 

catalans de la postmodernitat  

La influència social té un gran pes en l’habilitat d’autoconeixement. Si ens coneixem 

sabrem quines són aquelles persones o contextos que ens són favorables pel nostre 

desenvolupament. Per a Ware (2011) això és necessari per treballar la dimensió 

personal, que defensen com “el desenvolupament de la identitat pròpia en relació amb 

els altres” treballar alhora la dimensió social la qual defineixen com “bàsica en les 

habilitats de convivència per generar cultura de pau, personal i col·lectiva”.  
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2.2.2 Empatia 

Tal i com la neuròloga Saxe (2010) defensa a una conferència sobre processos 

neuronals, hi ha una part del nostre cervell que només treballa sobre els pensaments de 

les altres persones. Però, tot i existir, és necessari treballar-la per tal de fer-la funcionar 

adequadament.  

Per tant, l’empatia com a HpV consisteix en la capacitat de posicionar-se en l’opinió i 

situació de l´altre, poder imaginar com és la vida per aquesta persona, inclòs en 

situacions que no estem familiaritzats. Aquesta habilitat és imprescindible per poder 

aprendre a acceptar a les persones que són diferents a nosaltres i així, millorar les 

nostres interaccions socials (Morillas, 2006).  

Ciaramicoli i Ketcham (2000) defensen que és possible identificar les principals 

característiques d’una persona empàtica ja que defensen que els comportaments 

d’aquestes es basen en: 

- Realitzant preguntes amb final obert per tal que l’altra persona s’expressi lliurement, 

segons la seva pròpia necessitat i desig. Si la pregunta és tancada, simplement afirmarà 

o negarà el que volem saber.  

- Avançant suaument, al ritme de l’expressió de l’altra persona.  

- Evitant fer judicis i prejudicis sobre el que s’escolta, més aviat facilitar que l’altra 

persona escolti i analitzi les seves pròpies paraules.  

Altres autors com Gordon (2000), creadora del programa Roots of Emphaty (RE), 

(Arrels d’empatia) que s’aplica a 140 escoles i que treballa amb 4.875 estudiants de 

Canadà, parla de l’empatia com: “una cosa semblant l’honestedat o la integritat. Un 

nen que sap com els altres es senten, i com les seves accions afecten a la resta”. 

Defensant així que, aquell nen que treballi l’empatia tindrà majors possibilitats de 

generar un comportament honest. “La empatia és la clau de totes les virtuts”.  

 

2.2.3 Comunicació Assertiva  

Consisteix en la capacitat d’expressar-se, tant expressiva com verbalment, en forma 

apropiada a la cultura i a la situació. Permet expressar el que es vol, sent i pensa una 
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persona en una determinada situació (Fundació EDEX: 2010). D’altra banda, Colomé 

(2010:28) ho defineix com “Capacitat d’interaccionar (expressar i entendre) 

mitjançant el llenguatge verbal, el no verbal i l’escrit, amb gestió de la diversitat de 

llengües requerides, amb l’ús de diferents suports, amb el domini de les normes 

sociolingüístiques i l’adequació a les diferents funcions i al context laboral”.  

Per tant, implica un conjunt de pensaments, sentiments i accions que ajuden a les 

persones a assolir els seus objectius personals de forma socialment acceptable. També, 

implica conèixer i utilitzar la comunicació lingüística com a eina per a saber, saber fer, 

saber ser i saber aprendre (Colomé, 2010).  

La comunicació assertiva es relaciona amb la capacitat de demanar consell o ajuda en 

moments de necessitat i sortir airosos d’una situació de risc. És important poder 

comunicar-nos amb els altres, ja que gran part de la nostra pròpia manera de ser i fer és 

afectada directament per les relacions amb els altres (tal i com ja exposo a altres 

apartats). Així doncs, treballant l’habilitat aconseguirem adaptar la forma d’expressió 

segons el context en què ens trobem, respectant les normes sociolingüístiques (saber 

quan parlar, quan escoltar, amb qui i de quina manera).  

Un comportament assertiu implica un conjunt de pensaments, sentiments i accions que 

ajuden a assolir els seus objectius de forma socialment acceptable (Fundació EDEX, 

2010).  

2.2.4 Relacions Interpersonals 

Aquesta habilitat ens ajuda a relacionar-nos de forma positiva amb les persones amb qui 

volem interactuar (Fundació EDEX, 2010). O, com també la defineixen al Diccionari de 

les Competències d’ECAS (2010): “Capacitat i habilitats per a relacionar-se amb 

els/les companys/es i altres de l’entorn de manera satisfactòria, mantenint una actitud 

assertiva i constructiva.”  

És necessària per iniciar i mantenir relacions amistoses, que són importants pel nostre 

benestar mental i social. També, necessàries per conservar bones relacions amb els 

membres de la família, ja que és aquesta una font important de suport social.  

A més a més, conforme anem creixent, el nostre camp de persones amb les quals ens 

hem de relacionar és cada vegada més ampli i serà necessari que sapiguem relacionar-
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nos amb cada una d’elles, de la manera més adient possible. Ens parla d’aquest mateix 

tema Colomé (2010:47) diu que s’ha de “Reconèixer i respectar l’autoritat dels 

professionals que tenen un major grau de responsabilitat.”  

2.2.5 Presa de Decisions 

La principal qüestió que ha d’intentar donar resposta a aquesta habilitat consisteix en 

saber què necessitem aprendre a fer per respondre, de la millor manera possible, els 

problemes que la vida ens planteja diàriament. Així doncs, consisteix en un procés 

cognitiu, racional i reflexiu important, que comporta a la persona fer una elecció davant 

una determinada situació o problema. Treballar tal habilitat ens facilita gestionar 

constructivament les decisions respecte a les nostres vides (Mantilla i Chahín, 2010). 

De la presa de decisions depèn el benestar, la salut, l’assoliment d’objectius, les metes i 

la realització personal i grupal. 

“¿Què és en realitat l’home? És el que sempre decideix el que fa. És el ser que ha 

inventat les càmeres de gas, però a si mateix és el ser que ha entrat en elles amb pas 

segur mussitant una oració” (Frankl, 2003:126).  

Entenem, amb el que ens deia Frank, que tenir l’oportunitat de prendre el control de la 

pròpia vida farà que podem ser el que desitgem, per fer el que creiem que ens farà 

feliços, és a dir:  

- fer que les coses passin per la nostra pròpia voluntat.  

- no deixar que sigui només l’atzar, les circumstàncies o les voluntats alienes les 

que ens ensenyin els camins...   

En la presa de decisions hem de ser conscients que no només hi ha la resposta de si o 

no, sinó que hi ha un gran ventall de possibilitats a contemplar. A l’hora, aquesta presa 

de decisions molts cops es veuen condicionades per les nostres emocions que ens 

impulsen a assolir els nostres objectius, tot i que també ens impulsen les nostres 

percepcions, que acaben modulant les nostres accions (Goleman, 1999:124).  

També en parla de tal habilitat Morillas (2006) quan afirma que per tal d’aprendre a 

actuar en una societat de canvi, com és l’actual, és imprescindible; “la presa de 

decisions, la qual significa un aprenentatge de procediments i d’habilitats socials 
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bàsiques per l’acció, que només poden ser adquirides mitjançant una pràctica real” 

(2006:26).  

Veiem doncs, que la pràctica de tal habilitat ens facilita gestionar constructivament les 

decisions respecte a les nostres vides i les dels altres provocant conseqüències 

favorables per la salut i el benestar (DipSalut, 2011).   

2.2.6 Solució de Problemes i Conflictes 

“Accepta que les dificultats formen part de la feina i assumeix plenament la resolució. 

En cas que no se’n surti, cerca alternatives genuïnes i/o planteja la situació al/la 

responsable de manera raonada. La queixa no està present en la seva resposta, només 

en casos excepcionals.“ (ECAS, 2010). D’aquesta manera detecten una bona 

pràctica/conducta de tal competència  al Diccionari de les competències transversals de 

la Generalitat de Catalunya (2010). De manera molt semblant en parla la Fundació 

EDEX. Aquests la defineixen com l’habilitat que ens permet enfrontar de forma 

constructiva els problemes de la vida. 

Per tal d’aconseguir un bon desenvolupament d’un mateix, així com una vida saludable, 

des de EDEX es defensa que els problemes que no es resolen satisfactòriament poden 

convertir-se en la font de malestar físic: 

- Trastorns psicosomàtics 

- Trastorns Mentals 

- Ansietat i depressió 

- Problemes psicosocials addicionals (alcoholisme, consum de substàncies 

psicoactives) 

Des de la Fundació EDEX també la vinculen amb la capacitat de solució de petits i 

grans conflictes de forma constructiva, creativa i pacifica, com l’ expressió d’una 

cultura de la pau. 

2.2.7 Pensament Creatiu 

Quan no qüestionem la rutina o les habituals maneres de fer les coses, les persones 

correm el gran risc de quedar-nos amb una única manera de fer-les, creient què és la 

“normal” i ens tornem resistents al canvi, inflexibles, és a dir, incapaços de canviar 
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d’idees.  Per tant, si busquem la definició de “rutina” veiem que significa: “ruta única”, 

no obstant creativitat: “ruta nova” (IEC).  

Així doncs, consisteix en la utilització de processos bàsics de pensament per 

desenvolupar o inventar idees o productes nous, estètics o constructius (Fundació 

EDEX, 2010). Tothom té la capacitat per ser creatiu. Tots podem visionar, inventar, 

canviar d’idees i imaginar noves rutes vitals. Hi ha persones amb major intensitat de 

capacitat creativa que d’altres, però tots estem capacitats (Goleman, Kaufman i Ray, 

2009).  

Goleman, et al. (2009) parla més del tema i identifica dos premisses claus per tal de 

posar en pràctica el pensament creatiu. Aquestes són: “La creativitat floreix quan les 

coses es fan per plaer, ja que és molt difícil pensar creativament en allò que no ens 

agrada” (2009:85). I l’altra que és: “... La creativitat és una sort d’adaptació a les 

circumstàncies. Una persona profundament adaptable a les condicions amb les que es 

trobi, serà molt creativa” (2009:64). Amb això veiem que quan parlem de creativitat no 

només ens referim a l’art i que per tant, no només aquells que es dediquin a alguna art 

plàstica podran experimentar al cent per cent aquesta habilitat, sinó que qualsevol 

aspecte de la vida quotidiana podria donar-se com una habilitat en funció de com sigui 

afrontada. Saber-nos adaptar als canvis, buscar solucions, etc., ens demostra que 

diàriament fem servir el pensament creatiu.  

A més a més, la pràctica de tal habilitat contribueix a la presa de decisions i a la solució 

de problemes, el que ens permet explorar les alternatives disponibles i les diferents 

conseqüències de les nostres accions o omissions. 

Ens ajuda a veure més enllà de la experiència directa, i encara que no existeixi un 

problema o s’hagi pres una decisió, el pensament creatiu ens ajuda a respondre de 

manera flexible a les situacions que es presenten en la vida quotidiana. Considero 

aquests dos exemples que esmentaré a continuació una bona manera d’explicar en que 

consisteix aquesta HpV: 

“Qui voldrà escoltar parlar als actors?” Va dir el president de la Warnes Brothers, 

quan s’aproximava la fi del cinema mut (Horn, 1927); o d’altres com: “Després dels 

primers sis mesos, aquest aparat no es mantindrà a cap mercat. La gent es cansarà 

aviat de mirar totes les nits una caixa de fusta...” va comentar el director dels estudis 
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cinematogràfics 20th Century sobre la televisió (Fox, 1946). Exemples històrics que 

demostren que la innovació i creativitat, per sobre de la por al canvi, dóna lloc a l’èxit i 

a l’avenç social.  

2.2.8 Pensament Crític 

El pensament crític és l’habilitat per analitzar la informació i les experiències de manera 

objectiva (Fundació EDEX, 2010). La persona crítica fa preguntes i no accepta les coses 

de forma crèdula, sense una anàlisis curós en termes d’evidència, raons i suposicions. 

Aprendre a fer una lectura més personal i objectiva de la publicitat i l’enorme allau 

d’informació transmesa a través dels mitjans de comunicació contribueix a la salut i al 

desenvolupament personal i social. Això ens ajuda a reconèixer i avaluar els factors que 

influeixen a les nostres actituds i comportaments i a analitzar la violència, la injustícia i 

la manca d’equitat social (DipSalut, 2011). 

2.2.9 Control d’Emocions i Sentiments 

Treballar aquestes habilitats ens ajuden a reconèixer sentiments, emocions pròpies i dels 

altres, a ser conscients de com influeixen en el nostre comportament social i a respondre 

de forma apropiada (Fundació EDEX, 2010).  

“En essència, totes les emocions són impulsos per actuar, plans instantanis per 

enfrontar-nos a la vida que l’evolució ens ha inculcat” (Goleman, et al., 2009:22-24).  

Aquestes habilitats també tenen una gran importància a nivell neurològic. A la part més 

antiga del nostra cervell i també a la més baixa, sobre el tronc cerebral, es troba 

l’amígdala. Aquest és el dispositiu de tot l’estat emocional que hem heretat de les 

últimes 50 mil generacions humanes (Timoneda, 2006). L’Amígdala actua cada vegada 

que ens assalta alguna qüestió. Aquests moments es caracteritzen per una reacció 

impulsiva en la qual no es pensa, se sent.  

Però, de vegades els assalts emocionals no ens convenen.  Tal i com Goleman et al. 

(2009:26) ens explica: “Una atac de violència era una avantatge enorme. Avui dia, ens 

posa en risc i més encara si tenim una arma a la mà.” És a dir, és important tenir un 

control de les emocions i sentiments, ja que aquells que no estan “registrats” en la 

memòria de l’amígdala són els que ens poden donar lloc als comportaments de risc. 

Aquest xoc, si no està ben controlat podria portar-nos a comportaments agressius o de 
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canvis emocionals que afectin a la persona en qüestió, sobretot en edats més joves 

(Timoneda, 2006).  

No obstant això, aquest control de les emocions i sentiments no es relaciona al rebuig 

d’aquestes. Són essencials i, ens segons quins aspectes, primordials a l’hora del 

desenvolupament humà. Així ho defensa el neuròleg portuguès Damasio (2001: 50-51) 

quan ens parla del tema: “No sembla ser veritat que la raó guanyi res si funciona sense 

el contrapès de les emocions. Pel contrari, les emocions probablement ajudin al 

raonament, sobretot quan es tracta d’assumptes personals i socials que suposen riscos 

o conflictes.” Així doncs, no només haurem de donar importància, en l’àmbit educatiu, a 

la gestió i treball del raonament en si, sinó que també es necessari que estigui 

complementat amb el treball de les emocions, ja que la gestió d’aquestes és transversal 

al nostre cervell.  

Per acabar de donar rellevància a tal transversalitat de coneixements, també va parlar 

del tema Ferrés (2000:131) quan referencià a Russell afirmant que: “Els desitjos, les 

emocions, les passions són les úniques causes possibles de l’acció. La raó no és la 

causa de l’acció, sinó només un regulador.” 

2.2.10 Control de Tensions i Estrès 

Ens permet reconèixer les fons d’estrès i els seus efectes a la vida. Per tant, treballant 

tals habilitats podríem desenvolupar una major capacitat de respondre i controlar el 

nivell d’estrès (Mantilla i Chahín, 2010).  

Segons ens demostren els estudis ESTAFOR II (2007) que donen suport pedagògic per 

a l'autoformació i la formació en habilitats d'afrontament de l'estrès per a docents, veiem 

que; “Els conflictes interpersonals són el principal risc psicosocial que intervé en el 

deteriorament de la salut i benestar”.  

Cal doncs, realitzar accions que redueixin les fonts d’estrès fent canvis en el nostre 

entorn físic o el nostre estil de vida. I aprendre a relaxar-nos, de tal manera que quan 

l’estrès sigui inevitable la tensió no ens generi problemes de salut (DipSalut, 2011).  

 

 



27 
 

2.3. PROCESSOS DE LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA 

 

“L'esforç i el desig de l'home de poder explicar i mostrar a la resta de la humanitat les 

seves històries a través d'un televisor no va ser gens fàcil” (Calvo i Vilà, 1999:304). De 

fet, fins que això va poder ser possible l'home va haver de fer diferents combinacions 

amb la tecnologia de l'època fins aconseguir l'actualment anomenat cinema. Sabem per 

tant, que aquest art ha viscut un llarg procés de creació i de molta investigació, fins a 

arribar als nostres televisors (Calvo i Vilà, 1999:305). Així doncs, es dona nom al 

cinema, que és la forma abreujada dels mots cinematògraf i cinematografia. A més a 

més, es categoritza com el setè art a l’actualitat, basant-se en la representació d'imatges i 

fotografies en moviment (Kracauer, 1989:53).  

Mitry (1989:1) definia “l’Estètica i psicologia del cinema” com: “Un nou art, diferent 

a tots els altres – encara que integra certs aspectes propis de cada un d’ells- que ha 

provocat nombrosos problemes, plantejant la qüestió d’una estètica corresponent a la 

seva autonomia”.  

Com a justificació del meu treball utilitzo la visió del cinema des d’una visió educativa, 

per tant, un dels aspectes que trobo imprescindible tractar són els processos de 

producció d’un “film”. Així doncs, a continuació faré una explicació exhaustiva de tots 

els passos que es porten a terme, més tots els agents que hi participen a l’hora de crear 

qualsevol producció cinematogràfica.  

2.3.1 La Realització 

 

Al marge de ser una vessant d'entreteniment, el cinema té una dimensió artística 

immensa, les formes d'expressió de la qual mantenen nombrosos vincles amb altres 

camps artístics (Mitry, 1989:1). Aquests últims són avui dia pràcticament incalculables 

combinant pintura, arquitectura, música, teatre i dansa. Tot i així, per aconseguir 

interpretar tots aquests arts i poder barrejar-los es necessita un llarg procés realitzat en 

grup, que és el que s’anomena: “la Producció Cinematogràfica i de Vídeo” (Calvo i 

Vilà, 1999:330). 

Aquest procés es troba subdividit en vuit parts, les quals sempre s’han de portar a terme 

a qualsevol producció cinematogràfica mitjançant sofisticats mecanismes tecnològics a 
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les grans produccions i d’altres menors en aquelles menys professionals. Aquests vuit 

passos són els següents: 

2.3.1.1 Estudi del projecte 

El primer pas per poder realitzar una Producció Cinematogràfica és: “l'Estudi del 

Projecte” on hem de tenir clara la “Idea Base”. Aquesta consisteix en la sinopsi del que 

es vol dir, és a dir, la idea principal de tota la gravació que finalment donarà forma a la 

història que es vol transmetre (Kodak, 2014).   

El següent pas que caldrà tenir en compte seran “els destinataris” del film, és a dir, el 

públic que veurà la filmografia (Sala, 2005). Aquest pas de “l'Estudi del Projecte” és 

important ja que segons el públic les característiques de la gravació seran d'una 

tipologia o d’altra. En aquest marc englobem: els vestuaris, actors, diàlegs, etc.  Lligat a 

la determinació del públic també serà essencial concretar quins seran els “Principals 

Personatges” ja que en funció de les seves qualitats i professionalitat poden influir en 

major o menor mesura en els següents passos cinematogràfics.  

Finalment i com a últim pas hi ha la “proposta sobre el director i actors” per tal 

d’acabar concretant quins seran els agents participants a cada uns dels processos i 

sobretot, qui serà l’encarregat de dirigir totes les funcions ha fer de cada un d’ells, que 

seria la feina del director (Kodak, 2014).  

 2.3.1.2 Valoració del projecte 

Un cop acordat els passos de l’apartat anterior es pot fer una “Valoració del Projecte” 

la qual consisteix en dur a terme un “Guió Previ”. Aquest és el pas principal d’aquesta 

segona etapa del procés i configura el recull de dades necessàries per posar en ordre tot 

l'equip de producció com localitzacions, actors i figurants, equips i material tècnic i el 

personal especialitzat (Sala, 2005).  

L’economia o pressupostos d’una producció cinematogràfica és també un dels aspectes 

a tenir en compte i valorar un cop es pretén engegar el projecte. En funció d'aquesta es 

podrà disposar d’uns recursos o d’altres (com materials, decorats, efectes especials, 

actors de més renom…etc.) (Lindsay, 1995). Hi ha dos tipus de despeses econòmiques 

en el món del cinema: “les directes” (guions, director, actors, personal...) i “les 

indirectes” (decorats, vehicles...). Si ja s’han desenvolupat aquestes fases i són 
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avaluades per l’equip directiu, i a més la majoria d’elements tècnics com els actors 

principals, el director i el director de fotografia es podria dir que el projecte està 

plenament finançat. En aquest moment del projecte, el guió es troba en un punt 

important ja que ha de ser satisfactori per a tots els financers, que són els productors. Si 

aquest s’aprova, s’aconsegueix donar llum verda per iniciar la producció 

cinematogràfica.   

 2.3.1.3 La preproducció 

La Producció Cinematogràfica s’inicia amb passos més pròxims a la pròpia gravació, 

però està més centrada en aspectes formals que donen forma i opcions al projecte. Un 

cop avancem, ens apropem a la producció, però prèviament es requereixen d’altres 

passos. Aquests s’emmarquen en la “Preproducció”. 

El primer pas és la “redacció del guió tècnic definitiu”, conjuntament al “guió literari” 

(Sala, 2005). El “guió tècnic” narra la pel·lícula en imatges (descripcions) i els so 

(efectes i diàleg). Està dividit en actes i escenes amb una sèrie d'indicacions tècniques 

(mida de pla, moviments de càmera, etc.), útils pel desenvolupament de l'equip tècnic en 

la seva tasca. És necessari concretar la “localització dels escenaris” per tal de portar a 

terme les diferents escenes, concretades al “guió tècnic”.  

Com he mencionat anteriorment, un dels primers passos era conèixer els personatges 

principals. Per aquest motiu, s’haurà de seleccionar tots aquells actors que compleixin 

les característiques que s’adeqüin als personatges. Quan es disposi de tots els actors 

amb tals característiques es durà a terme el “Càsting del rodatge” (Nova Enciclopèdia 

Catalana de l’Estudiant, 1999) que simbolitza una prova de selecció dels personatges.  

No obstant això, no només serà necessari trobar els personatges principals sinó també el 

que serà “l'equip tècnic” format pel productor, el director i els ajudants d’aquests. 

També s’inclouen totes les càmeres, decoradors i il·luminadors. Finalment, es 

necessitaran persones encarregades del muntatge, so i el efectes especials.  

A continuació serà important realitzar una “preparació del pla de treball” per tal de 

preparar i  posar a punt l’inici de la filmació. Per tant, es realitzarà una “revisió final i 

ajustos del pressupost” (Kodak, 2014), tant que sempre es fa una anàlisi de pressupost 

inicial, i al final de la preproducció s’avaluen les possibles variacions d’aquest a causa 



30 
 

dels inconvenients que es poden haver trobat durant els passos esmentats.  

 2.3.1.4 El pla de rodatge 

El “Pla de Rodatge” és la programació minuciosa i exacta de tot el procés del rodatge, 

optimitzant tots els recursos, el control i reajustament pressupostari en temps real de 

totes les seves fases, que tal i com ens explica Lagny (1997) aquestes són: 

   –  Determinar quines escenes, localitzacions d’aquestes i ordre 

s’estableix per a cada dia de rodatge.   

   –  Determinar minuciosament el temps previst pel rodatge de cada 

escenes, és a dir, fer un horari en el qual es concretin els dies en què es faran les 

diferents filmacions.  

   –  Quin equipament i personal es requereix per a cada dia de rodatge, que 

són: el repartiment, l’equip, figurants i extres.  

   –  Preveure les diferents situacions de càmera, il·luminació i 

“atrezzo”(decorats utilitzats pels personatges amb els que interactuaran durant la 

interpretació).  

   –  Finalment, inclourà el pla particular de tots els equips de suport que hi 

intervenen.  

 2.3.1.5 El rodatge i la postproducció 

Arribant a aquest punt s’inicia el “Rodatge” utilitzant tots els passos que s'han estat 

elaborant. Un cop finalitzat el rodatge, aquest s’editarà classificant i ordenant les 

escenes i demés efectes del film durant la “Postproducció”. 

Així doncs, la “Postproducció” consisteix en el “Muntatge de la pel·lícula”, és a dir, 

l'ordenació narrativa i rítmica dels elements objectius del relat (Mitry, 1989). 

S’ordenaran doncs, la selecció de plans registrats, segons una idea i dinàmica 

determinada al guió o segons la idea del director. Més concretament, aquests seran els 

aspectes a editar durant la Postproducció, tal i com s’explica a la guia de cineastes 

(Kodak, 2014): 
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   –  “Títols de crèdit, el so, muntatge musical”, normalment va a càrrec de 

músics professionals o d'orquestres.  

   –  “Efectes especials visuals i auditius”, els quals es realitzen a partir de 

les noves i més potents tecnologies del moment.  

   –  “L'entalonatge”, no és més que el procés de correcció de la intensitat 

del color de cada pla d'una pel·lícula per donar continuïtat visual al conjunt o per 

aconseguir un efecte determinat.  

   –  I, finalment, s'aconsegueix el “Producte Audiovisual acabat”, fent un 

control financer final partint de les mateixes partides del desglossament inicial ja 

que s'han de comparar les previsions inicials amb les despeses reals.  

 2.3.2 El Guió 

Per la realització d’un guió sempre s’impartirà la mateixa dinàmica i descomposició del 

treball, independentment del tipus de producció audiovisual que es durà a terme, que es 

divideixen en quatre fases: “abans del guió”, la “redacció”, el “guió literari” i el “guió 

tècnic” (Mitry, 1989).  Cadascuna d'aquestes fases comporten un seguit de passos que a 

continuació explicaré: 

 Abans del guió: 

Prèviament és important concretar quin serà el tema o història que es voldrà tractar, els 

aspectes que es voldran acotar, i en quins es voldrà incidir més. A més a més, es 

precisaran els objectius i la idea principal. D’altra banda, en funció del gènere que es 

tracti s'utilitzarà un tipus de producció o un altre (Sala, 2005) i per tant, s’haurà de 

concretar prèviament.  

 Redacció d’un guió: 

Tal i com (Miltry, 1989) ens explica, la “redacció del guió” es divideix per etapes: 

   ●  Idea (màxim dues línies). 

   ●  Sinopsi (primer esbós de la història).  

   ●  Diàlegs. 
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   ●  Redacció definitiva (desenvolupament de la sinopsi). 

   ●  Escaleta (guió tècnic). 

   ●  Story board (opcional, fet amb dibuixos). 

 El guió literari: 

El guió literari és un text escrit amb mentalitat audiovisual (Sala, 2005) on s’explica la 

història que es pretén filmar dividida en escenes i seqüències de manera detallada. Per 

tant, és on es concreten: espais, ambients, caracterització dels personatges més els seus 

moviments, gestos.. etc., que permet a l’actor fer la interpretació de manera acurada. 

També apareixen els diàlegs complets i el desenvolupament temàtic total del ritme de la 

trama i dels recursos expressius (imatge, música i sons) (Kodak, 2014).  

 El guió tècnic: 

A partir del “guió literari” es concreta el “guió tècnic”. El guió tècnic és la transcripció 

escrita de les imatges i dels sons tal i com hauran d’aparèixer a la pantalla. Així doncs, 

determina exactament com s'ha de gravar cada una de les seqüències de la pel·lícula. En 

el guió tècnic es fa un desglossament dels plans de cada seqüència, s'especifica el 

comportament dels actors i de la càmera, es detallen altres elements tècnics 

(il·luminació, efectes...) i es concreta la banda sonora en relació amb els diferents plans 

més la localització i elements temporals de cada un dels aspectes (Sala, 2005). 

També els caracteritzen per l’ús de terminologies que fan més senzill el procés de 

creació. Alguns exemples poden són: el “Fotograma” (quadre visual de la imatge), 

“l’Enquadrament” (visió de la càmera), el “Pla” (temps mig d'engegar i apagar la 

càmera), “l’Escena” (unitat dramàtica en temps i espai), la “Seqüència” (unitat 

dramàtica més àmplia) (Sala, 2005).   

2.3.3 L’Enquadrament i el Camp 

 

“L'enquadrament defineix l'espai transversal del visor de la càmera que després es 

reproduirà a la pantalla, mentre que el camp és l'espai longitudinal que es divisa” 

(Calvo i Vilà, 1999:333). 
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Segons l'enquadrament i el camp, és a dir, segons la distància que hi hagi entre l'objectiu 

de la càmera i el motiu a filmar és on es distingeixen els diferents tipus de plans, que 

van des de el més pròxim al més llunyà. L'ús dels plans es determina pel to més la 

intenció dramàtica de l'acció. Per aquest motiu es pot afirmar que els plans llargs tenen 

un caràcter més descriptiu, mentre que els plans curts denoten més càrrega emocional i 

expressiva. En aquest sentit, Calvo i Vilà (1999: 330) ens parlem de: 

–  “Gran pla general”: Les figures són gairebé imperceptibles en l'ampli camp visual i 

es confonen amb el paisatge o decorat. Ens mostra l'espai on es desenvolupa l'acció, 

amb un sentit descriptiu, de situació geogràfica o èpica. 

– “Pla de conjunt o general”: Mostra la figura humana en la seva totalitat situada en un 

espai obert. Aquest pla acostuma a tenir un sentit descriptiu i es fa servir en accions on 

participa un nombrós grup de persones.  

–  “Pla sencer”: És un pla curt on es veu la totalitat de la figura humana.  

–  “Pla americà o de tres quarts”: Ens mostra el personatge des dels genolls fins el cap.  

– “Pla mitjà”: És el que mostra les figures de cintura cap amunt (conegut com pla mitjà 

llarg) o des del pit (pla mitjà curt). 

– “Primer pla”: Mostra el rostre del personatge amb totes les seves expressions. Es 

parla també de “primeríssim pla” (centrat en el rostre), i de “pla detall” (enfoca una 

petita part del rostre humà o de qualsevol objecte). S’acostuma a fer ús d’aquests plans 

per intensificar el dramatisme del moment o l'impacte de l'acció. 

Tal i com ens deia Miltry (1989:65); “Amb els diferents tipus de plans, l'escala dels 

quals es basa en la superfície que la figura humana ocupa a la pantalla, es creen 

poderosos efectes expressius i descriptius en la narració i en la creació dels 

personatges”. 

2.3.4 La Posició Angular 

 

La “Posició Angular” és el punt de vista que adopta la càmera en relació amb el 

personatge o objecte que està filmant (Calvo i Vilà, 1999: 333)  i en podem distingir 

entre:  
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– “Angle normal”: situa la càmera a l'altura dels ulls dels personatges, amb un eix 

paral·lel al terra. 

– “Angle inclinat”: en el qual la càmera varia la posició de dreta a esquerra per 

accentuar el dramatisme o l'efecte estètic que es pretén aconseguir. 

– “Angle picat”: la càmera es situa en una posició més elevada del objecte o persona 

que es pretén filmar per tal d’aconseguir un efecte reductor de les seves mides, donar 

sensació de soledat, abandonament o por. 

– “Angle contrapicat”: es situa la càmera per sota del nivell dels ulls del personatge, per 

tal d’accentuar el poder i triomf del personatge. 

A més a més, totes aquestes posicions angulars es poden realitzar des del punt de vista 

de la càmera (plans objectius) o bé des del punt de vista del personatge (pla subjectiu), 

fet que permet, en aquest últim cas, simular la visió de l’espectador. També es parla de 

“l'angle impossible” que consisteix en una posició insòlita que s'aconsegueix mitjançant 

trucs de decorat de laboratori. 

D’altra banda, per aconseguir donar un efecte de profunditat en una escena es poden 

utilitzar diversos recursos com l'obertura d'una zona molt lluminosa en un 

enquadrament ple d'obscuritat o la combinació i contrast entre colors (Miltry, 

1989:339). Malgrat tot, fonamentalment el que es fa servir són procediments òptics, 

basats en la teoria que una menor obertura del diafragma de la càmera proporciona més 

profunditat, per on poden moure's els personatges sense haver de sortir del focus (Calvo 

i Vilà, 1999: 333). 

2.3.5 L’Edició 

 

Les característiques particulars del rodatge cinematogràfic han estat contínuament 

afectades per la necessitat d'economitzar la producció provocant que el rodatge 

esdevingués, forçosament fragmentat. Aquesta fragmentació consisteix en la necessitat 

d’agrupar l’aparició dels mateixos actors a determinades escenes o pels decorats 

ocasionant que les pel·lícules siguin filmades per escenes separades, sense cap lògica 

narrativa o estructural. Aquesta irregularitat de gravació serà el que s’organitzarà durant 

l’edició seguint les instruccions del director o del productor, per donar una forma 
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definitiva a la pel·lícula (Sala, 2005).  

Aquest procés doncs, requereix una gran dedicació temporal. Els passos a seguir, tal i 

com Sala (2005) defensa són: 

 Determinar la seqüència lineal de tots els plans o clips que formen la pel·lícula 

(en un llarg metratge hi ha entre 800 i 1.200 talls). 

 El pas previ consisteix en l'ordenació de tots el clips i calcular quin serà l'ajust 

de continuïtat. 

 També pot haver-hi un muntatge fet no a partir del material rodat segons un pla 

preestablert, sinó a partir de material que ja existeix d'altres projectes o bé 

material d'arxiu. 

 Finalment, el muntatge ha de garantir un pas suau d'una presa a una altra sense 

que l'espectador percebi res. 

En funció d’aquest es pot transmetre unes sensacions o d’altres, pot conduir la història 

d'una forma concreta, o ens pot fer veure una mateixa pel·lícula des d'un altre punt de 

vista molt diferent. Per aquest motiu hi ha diferents punts de vista narratius bàsics a 

l'hora de portar a terme l’edició (Sala, 2005): 

   – “Lineal”: Imperceptible, cronològic. Aquest tipus d’edició és el més 

utilitzat, ja que és un muntatge bàsic que ens fa veure una gravació 

cinematogràfica de forma continuada, de manera entenedora.  

   –  “Paral·lel o Alternat”: Dues accions simultànies. En aquest cas 

l’edició ens permet explicar dues històries al mateix temps, tot i que potser 

aquestes succeeixen en espais i moments oposats sense perdre el “fil” narratiu de 

cap de les dues.   

   –  “Invers”: Desenvolupament cronològic alterant el temps en sentit 

contrari. Són els casos de les filmacions en què la història es comença pel final.  

   –  “Flahshack”: Record d'accions o situacions procedents en un moment 

del passat. L'anomenat “flashback” ha estat una tècnica molt utilitzada pels 

productors cinematogràfics, pel fet de poder connectar escenes del passat en un 

moment més actual, facilitant així l'explicació d'alguns treballs cinematogràfics.  
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   –  “Flashforward”: En aquest cas es fa un salt cap al futur per preveure o 

anticipar una acció o situació.  

   2.3.5.1 Classificació de Tècniques d’Edició 

1. Segons el model de producció: 

Segons el tipus de producció hi ha dos tipus diferents de muntatge: el “muntatge intern” 

i el “muntatge extern” (Miltry, 1989).   

Anomenem “muntatge intern” aquell que es realitza sense talls, només variant la forma 

en les imatges que es presenten a l'espectador i sobretot l'ordre en que aquest focalitza 

les accions.  

Si treballem amb la càmera podem ampliar o disminuir el camp amb el zoom i també 

podem fer qualsevol tipus de moviments, panoràmiques, travellings, grues, etc. per 

determinar la part d'acció que es presenta. D'altra banda, podem utilitzar el “muntatge 

extern”, que consisteix en retallar i enganxar amb la pròpia càmera o en un equip 

d'edició. 

2. Segons la continuïtat o discontinuïtat temporal: 

En relació al temps, l’edició pot ser a temps real, poc comuna, o a temps alterat. En el 

cas del muntatge continu podem veure l'acció sempre en pantalla o una acció que passa i 

no es veu en aquell moment, però sempre mantenint la durada de les accions. 

Les “foses”, “encadenats”, “escombrats” o “cortinetes” s'han utilitzat normalment per 

indicar el pas del temps i en alguns casos per evocar un altre temps (encadenats). 

(Kodak, 2014). També les tècniques del “muntatge continu”, sigui lineal o no, s'utilitzen 

per indicar el pas del temps de forma suavitzada. 

3. Segons el tractament de l’espai: 

“L'espai” és el conjunt d’escenaris diferents en els quals trobem les escenes del projecte 

audiovisual, que varien contínuament. Per aquest motiu hem de saber com fer aquests 

canvis d'escenari amb la càmera per després realitzar un bon muntatge. La guia per a 

cineastes de Kodak (2014), ja citada anteriorment proposa quatre formes diferents per 

fer-ho: 
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  – De forma “contínua”: consisteix a passar d'un escenari a un altre que es troba situat 

al mateix costat. 

–  “El·lipsi amb continuïtat”: es dóna quan passem d'un espai escènic a una part 

d'aquest mateix. 

–  “El·lipsi amb discontinuïtat i relació”: tècnica per passar d’un espai diferent a un 

altre, però situat en relació amb l'anterior.  

–  “El·lipsi amb discontinuïtat i sense relació”: es dóna al passar a un espai diferent 

però que no podem situar respecte de l'anterior, ja que segons el context hem de deduir 

com hem arribat a aquest lloc.  
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2.4 UEC’S A CATALUNYA 

La Unitat d'Escolarització compartida (UEC) és “un servei educatiu municipal que 

consisteix en un programa de diversificació curricular específic per a alumnes amb 

inadaptació al medi escolar i risc d'exclusió social, amb la finalitat de prestar atenció 

educativa, complementant la que ofereixen els centres educatius” (Ajuntament de 

Tarragona, 2014).  

S’inicia el projecte educatiu de les UEC’s a partir de la necessitat de garantir l’atenció 

educativa amb el col·lectiu de joves amb necessitats educatives especials, afectats per la 

inadaptació al medi escolar en els centres on cursen els estudis de secundària 

obligatòria. Així doncs, les UEC’s pretenen complementar l’espai educatiu del centre 

formal derivant els casos excepcionals corresponents, on se’ls s’oferiran tallers, entre 

d’altres activitats més adaptades a les seves necessitats. 

EL Departament d’Educació (Gencat, 2014) ha arribat a acords amb entitats i 

equipaments educatius locals per tal de poder oferir els serveis UEC’s. Així doncs, la 

necessitat i servei que cobriria una localitat amb el projecte seria donar “atenció a joves 

amb risc de marginació, amb trets d’inadaptació social, amb conductes agressives, 

predelictives o d’altres de naturalesa similar” (XTEC, 2014). Per tant, l’alumne estarà 

escolaritzat al centre ordinari i alhora a la UEC, de manera que haurà de continuar 

donant compte al centre d’origen.  

Les UEC’s ofereixen als seus alumnes poder continuar amb l’etapa educativa de la ESO 

en un grup reduït de 12 alumnes i amb adaptacions curriculars.  

Referent al currículum educatiu, aquest anirà en relació amb els estudis d’educació 

secundària però de manera més globalitzada. La finalitat de tal adaptació consisteix, 

principalment, en poder oferir als alumnes, la possibilitat de promocionar per poder 

acabar els estudis obligatoris. A més a més, el currículum variarà en aspectes principals.  

Prioritzarà en el treball d’activitats i tallers on puguin desenvolupar habilitats que els 

apropin a la inserció social i laboral.   

Tal i com s’estableix al procediment d’autorització, (DOGC núm. 2807, de 18.1.99), per 

realitzar modificacions en els currículums educatius de secundària obligatòria la 

comissió de treball que elaborarà tal currículum serà: el tutor/a del centre de referència, 

l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) i la persona responsable de 
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l’alumne a la UEC, és a dir, l’educador de referència més proper. Si es dona algun cas 

excepcional, només seria en aquest moment quan el director del centre podria modificar 

aspectes rellevants del currículum, com ara continguts o objectius d’una àrea.  

L’escolarització a aquest tipus de centres és temporal i per tant, els alumnes no podran 

cursar dos anys, tot i que en casos excepcionals es podrien allargar fins a tres. Un cop 

acabats aquests anys, l’alumne tornaria al seu centre de procedència fins acabar l’etapa 

obligatòria (Gencat, 2014).  

Respecte a l’alumnat, tal i com deia anteriorment, són adolescents del segon cicle de 

l’ESO i com a tals situats en un context vital de canvi i crisi constant. La majoria dels 

joves presenten un quadre d’immaduresa emocional que dificulta les habilitats de 

relació i trastorns en el seu procés d’aprenentatge i que generalment porta el rebuig al 

medi escolar amb conductes agressives, de vegades desenvolupant trastorns de 

personalitat amb problemes de comportament i negativisme desafiant, on destaca 

l’enfrontament amb l’adult permanentment, amb els companys del grup classe, 

conductes agressives en el seu entorn on viuen (baralles, petits robatoris, 

extorsions,...)... (XTEC, 2014).  

Els grups el formen nois i noies que davant “la violència estructural del sistema 

educatiu” desenvolupen actituds i conductes desafiadores i de confrontament que 

generen tot tipus de conflicte a l’aula i al INS.  Normalment en un context més acollidor 

i de proximitat a la seva realitat personal, en un clima més afectiu que genera confiança 

les seves conductes es van modificant i el conflicte es va rebaixant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

2.5 ELS ESPAIS JUVENILS A CATALUNYA 

La Direcció General de Joventut (2014) defineix els espais juvenils com Serveis 

d’Informació i Espais d’Educació i Lleure que fan actuacions tant descentralitzades als 

Instituts del seu municipi com treballs coordinats amb aquests (cartelleres d’informació, 

atencions a l'hora del pati, xerrades, tallers als espais o als instituts, corresponsals,...). 

Per tant, són espais d'atenció als joves i associacions juvenils que pretenen posar a 

l'abast d’aquests, recursos informatius i activitats vinculades amb els seus interessos per 

tal de promoure experiències de participació: a l’espai en qüestió, al seu entorn més 

proper o fins i tot al barri i municipi (XCSIJ, 2014). En el cas de l’Espai Juvenil 

Morralla (2012) aquests els defineixen com “un entorn d’aprenentatge on s’aprofiten 

tot tipus de situacions per millorar les habilitats per a la vida de les persones, sempre 

que s’aconsegueixi establir un vincle amb elles”.  

Aquest model pot ser dissenyat a partir de coordinacions entre els professionals de 

l’espai i Serveis Socials, per tal de realitzar un treball conjunt i així atendre a més 

població necessitada d’aquestes edats (Associació Batibull, 2014).  

El camp d’edats que acostumen a donar servei és d’entre 13 i 20 anys, de manera que 

se’ls hi pugui ajudar amb una orientació acadèmica, professional, etc... També, els 

espais juvenils pretenen oferir tot un conjunt d’activitats que puguin ser d’interès per als 

joves de la vila als quals pretenen arribar, com també, un punt de trobada (Associació 

Batibull, 2012). D’altra banda, així com també s’exposa al recull d’activitats de l’espai 

juvenil “la Fontana” (2014), aquests poden acollir esdeveniments de cultura i lleure 

d’interès per als joves, que sovint són organitzats per les pròpies associacions a qui 

donen recolzament.  

Les característiques que poden diferenciar aquests equipaments es relacionen amb la 

seva ubicació urbanística, context social o equip educatiu que proposi una innovació en 

la metodologia pedagogia, sinó, aquests serien els principals distintius de qualsevol 

Espai Juvenil a Catalunya.  

 

. 
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3. METODOLOGIA 

Per tal de dur a terme el meu estudi, inicialment vaig concretar que les metodologies 

que faria servir serien: l’estudi de casos, és a dir, l’observació participant que es veuria 

reforçada per un anàlisi documental sobre els eixos vertebradors del meu estudi més 

unes entrevistes semi-estructurades als coordinadors dels diferents espais als quals es va 

aplicar el meu projecte. Finalment, vaig realitzar unes enquestes als joves participants 

de l’espai Morralla per tal de complementar la informació obtinguda amb el mètode 

qualitatiu i així reforçar l’avaluació del projecte, més les gràfiques dels resultats i la 

tabla de doble entrada que sintetitzen el recull de dades. 

3.1 TÈCNIQUES DE RECOLLIDA I ANÀLISI D’INFORMACIÓ 

 L’Anàlisi documental, el qual va consistir en la màxima cerca d’informació 

principal i més important sobre els 5 eixos vertebradors que creen l’estructura 

del meu estudi: els joves, les Habilitats per la Vida, els processos 

cinematogràfics, la UEC i l’Espai Juvenil a Catalunya. Aquest anàlisi es va 

fonamentar de llibres dels principals autors que han parlat sobre aquests aspectes 

o fundacions rellevants a Catalunya i d’altres països que també en parlen. Un 

exemple és la Fundació Lluís Carulla que en parla de joves, la Fundació EDEX 

que s’especialitza en les Habilitats per la Vida o fins i tot la Universitat 

Politècnica de Mataró que es centra en els estudis de Sistemes Audiovisuals.  

Finalment, les fonts d’informació pel coneixement bàsic d’una UEC o dels 

Espais Juvenils a Catalunya han estat espais webs catalans com la Generalitat de 

Catalunya, entre d’altres.  

 

Gràcies al gran volum d’informació que hi ha sobre els joves, n’he pogut cercar 

molta i molt variada, però en el cas de les Habilitats per la Vida, de les quals el 

gruix d’informació és més inferior, he hagut de sustentar-ho amb altres autors 

que parlessin de les mateixes però de manera més independent al terme en 

qüestió.  

 

 Estudi de cas. Aquest fa referència a l’observació participant directa que vaig 

realitzar als dos espais on es va aplicar el projecte que proposo. Gràcies a la 

meva coordinació d’aquest i constant participació, vaig poder observar i 
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conviure en el 100% de la seva durada, formant-ne finalment com part de 

l’equip.  

Aquesta vivència s’inicia amb el meu pràcticum del curs passat (2012-2013) i a 

partir del qual vaig descobrir els espais, deixant-me aquests participar amb la 

meva proposta. Així doncs, gran part de l’anàlisi del meu estudi és fonamentat 

sobre les meves observacions ja que no vaig poder finalitzar el projecte amb la 

mateixa avaluació en tots dos casos, i per tant, les mancances d’avaluació del 

col·lectiu UEC es reforcen amb la meva observació i valoració final.  

 

 Entrevistes semi-estructurades, són aquelles amb preguntes obertes i que per 

tant, no esperen una resposta tancada, sinó que deixen total llibertat a 

l’entrevistat vers la seva resposta. Aquestes les vaig realitzar a cada un dels 

coordinadors dels dos espais (UEC de Lloret de Mar i Espai Juvenil Morralla). 

Tot i que la finalitat era aconseguir que fossin entrevistes lo més semblants 

possibles, per tal d’aconseguir una major fonamentació de les conclusions finals, 

van haver-hi petites variacions segons les diferències dels col·lectius o espais en 

qüestió.  

 

 Enquestes. També vaig realitzar unes enquestes als joves del col·lectiu 

Morralla, participants del projecte formada per preguntes qualitatives, algunes 

més obertes i d’altres més tancades. Aquestes van ser enviades via Facebook als 

12 participants, de les quals només vaig rebre tornada de 9. És doncs, el punt de 

reforç per l’avaluació del projecte en el cas Morralla i la mancança de la qual 

parlava anteriorment, per l’avaluació a la UEC.  

 

 Gràfiques dels resultats. A partir dels resultats obtinguts a les enquestes dels 

joves participants vaig obtenir la informació suficient per crear un parell de 

gràfics que mostren quina ha estat la significació del treball de les HpV en els 

joves del col·lectiu Morralla. 

 

 Tabla de doble entrada. Amb les respostes d’anàlisi qualitatiu del projecte a les 

mateixes enquestes dels joves sorgeix una tabla de doble entrada que resumeix 

les seves valoracions i observacions vers “Gravem, Aprenem!”.  
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En relació al desenvolupament de l’estudi i projecte impartir, aquest es va iniciar al curs 

passat, tal i com exposo anteriorment i durant l’estiu d’aquell mateix curs, en el cas 

Morralla. Una gran facilitat ha estat la coneixença dels coordinadors arrel del meu 

pràcticum, que es va prolongar en tots dos casos fins al final de curs, per voluntat 

pròpia. No obstant això, hi ha hagut grans inconvenients durant el procés com la 

prolongació excessiva del projecte en el cas Morralla (més de 3 mesos de projecte) i les 

limitacions legals que impossibiliten la pràctica d’activitats alternatives en el cas de la 

UEC.  

La prolongació a Morralla va dificultar les trobades amb tots els participants ja que a 

finals de curs els joves tenien exàmens a l’Institut i durant l’estiu molts d’ells marxaven 

amb les famílies de vacances. A més a més, el tancament del projecte amb l’estada d’un 

cap de setmana es va haver de posposar fins al Setembre, és a dir, fins l’inici del següent 

curs, també per la manca de disponibilitat dels joves vers les dates proposades.  

Parlant més concretament sobre el projecte “Gravem, Aprenem!” vaig decidir crear 

modificacions en la seva aplicació a la UEC per tal de donar-li una estructura més 

marcada que darrerament vaig anar modificant, segons les adversitats presentades al 

llarg de la seva aplicació. Per tant, l’esbós que em vaig marcar inicialment, en relació a 

aquest, va ser modificat constantment. En el cas Morralla, la seva realització plantejada 

a l’inici no va ser modificada. No obstant, si que vaig tenir problemes i canvis en relació 

al control de temps, tal i com esmento al paràgraf anterior. Aquest descontrol va 

ocasionar una allargada del projecte no prevista i provocant problemàtiques pel seu 

tancament.  

D’altra banda, com deia, una de les principals dificultats en el cas UEC va estar les 

imposicions legals que no permetien tot un seguit de propostes que formaven part del 

projecte, com gravar escenes a espais externs al centre de referència, disposar de 

material digital per portar a terme les gravacions i l’edició final o la sortida d’un cap de 

setmana a una casa de colònies. Així doncs, totes aquestes propostes que els joves de 

l’espai Morralla van poder experimentar, en el cas UEC el projecte es va quedar limitat 

a les normatives del centre imposades des del Departament de Joventut de l’Ajuntament 

de la Vila.  

Seguint en la línia de les limitacions i dificultats afegides durant el procés, en relació a 

l’estudi del treball una problemàtica va estar concretar quins eren els principals eixos 
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vertebradors que estructuraven el meu marc teòric. A conseqüència d’això vaig iniciar 

la meva recerca bibliogràfica i el temps restant que em va quedar per elaborar les altres 

parts del treball va ser més limitat del que m’hagués agradat dedicar-li.  

Així doncs, tot i que el meu treball es centra en l’anàlisi del projecte que vaig dur a 

terme durant el curs passat, i per tant, aquesta part ja estava finalitzada, he tingut 

serioses problemàtiques en relació al temps. Tot i així, vaig aconseguir acabar el marc 

teòric i començar a desenvolupar les altres parts del treball de manera més lleugera. En 

relació a aquest apartat de l’estudi m’agradaria justificar la seva extensió. Considero que 

és totalment necessària i útil tota la informació que aporto a l’anàlisi documental, ja que 

és aquesta mateixa informació sobre la qual vaig desenvolupar el projecte “Gravem, 

Aprenem!”.  

Uns dels exemples que podria justificar la seva importància són, en el cas dels 

Processos Cinematogràfics, tota la informació que aporto va ser necessària per poder 

impartir el taller de cinema a la UEC, com a una assignatura més i per la coordinació a 

l’espai Morralla. D’altra banda, en l’apartat “joves” vaig considerar totalment 

imprescindible tota la informació que adjunto sobre els processos i desenvolupament 

cerebral que es produeixen en l’etapa adolescent, que tant útil em va ser per tal de donar 

sentit a molts dels seus comportaments.  

Respecte a la meva participació i coneixement del projecte és un condicionant favorable 

que hi treballo al centre UEC de Lloret de Mar actualment, arrel d’una baixa per 

maternitat de la pedagoga del centre. Gràcies a això, durant el curs actual he pogut 

aconseguir més informació per al meu estudi, com també tornar a aplicar el projecte 

amb uns nous alumnes. La meva continuïtat doncs, no només ha afectat en la facilitat de 

cerca d’informació com podria ser l’accés a les memòries dels cursos anteriors, sinó que 

també ha provocat una segona proposta d’avaluació del projecte comparant 

l’experiència del curs actual amb l’anterior. A més a més, no només s’aplica actualment 

el projecte a la UEC de Lloret de Mar, sinó també a l’Espai Juvenil “els Químics”, de 

Girona. Com valoro de gran rellevància per a la reflexió i perfeccionament que 

m’ofereix aquesta nova aplicació del projecte per avaluar-ho, he decidit dedicar un 

apartat concret en el meu treball que en parli: el “post escrit”.  

Per tant, amb la informació obtinguda vers la meva observació a participants, més les 

entrevistes semi-estructurades als coordinadors i les enquestes dels joves he pogut 
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realitzar una triangulació d’informació que dóna forma a les meves conclusions. 

Aquestes es reflecteixen al final del treball contrastades amb els objectius marcats 

inicialment.  

3.2 CRONOGRAMA D’ACTIVITATS 

 Dilluns Dimarts  Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

Març   5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

 17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

Abril 31 1 2 3 4 5 6 

 7 8 9 10 11 12 13 

 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

Maig 28 29 30 1 2 3 4 

 5 6 7 8 9 10 11 

 12 13 14 15 ENTREGA    

Llegenda calendari:  

Groc: Anàlisi documental – Lectura dels diferents documents.  

Vermell: Redacció del marc teòric.  

Verd: Creació de les enquestes als coordinadors més l’anàlisi documental de la  UEC i 

Morralla. També enquestes qualitatives als joves participants de Morralla.  

Blau: Anàlisi del treball realitzat a la UEC de Lloret de Mar i l’Espai Juvenil Morralla durant 

els dos cursos, veure quins han estat els canvis.  

Taronja: Creació del material didàctic pel “Taller de Cinema”. 

Lila: Conclusions finals. Realització de gràfics, tabla de doble entrada i triangulació dels 

resultats a les conclusions finals.  

Rosa: Repàs final, imprimir i enquadernació. Entrega.  
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4. COS DEL TREBALL 

4.1 UEC LLORET DE MAR  

“Aquest servei té per objecte la realització d’activitats complementàries específiques de 

l’educació secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives 

específiques derivades de la inadaptació al medi escolar. El projecte es regeix per 

aquest plec de clàusules administratives i particulars, el Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic (en endavant RD Legislatiu 3/2011), i la resta de normativa aplicable” (Doc. 

Intern de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 2012). 

La UEC de Lloret de Mar és gestionada per l’Associació Batibull, que és subcontractada 

per l’Ajuntament del poble. L’equip educatiu que hi treballa està format per dos 

professionals; el coordinador Jordi Urgell (Educador Social i Psicopedagog) i 

l’educadora Eva Molina (Pedagoga) amb 12 places de joves derivats de tres instituts 

diferents del poble: INS Roca Grossa, INS Coll i Rodés i el INS Institut Escola. Per part 

de l’Ajuntament de Lloret de Mar, hi ha la coordinació i supervisió de la tècnica de 

l’Àrea de Joventut, la Cristina Pinto (Pedagoga).  

Tal i com ho defineix el document legislatiu que facilita, en aquest cas, l’Ajuntament de 

Lloret de Mar, el projecte de la vila consisteix en un centre d’educació formal adreçat 

als joves que es trobin matriculats a la secundaria, és a dir, entre 1er i 4t d’ESO i que, a 

causa de les seves conductes, són derivats a tal centre compartit.  

A causa de la vinculació que s’estableix entre el centre ordinari i la UEC es donen uns 

mínims de relacions entre els agents que estan intervenint amb els joves, mitjançant una 

Comissió de Seguiment.  

 

La funció de la “Comissió de Seguiment” de la UEC en qüestió és la següent: 

 Avaluar el procés educatiu del jove. 

 Proposar els objectius per treballar amb l’alumne i el seu entorn. 

 Proposar l’horari que ha de fer cada curs l’alumne, i veure les possibles 

activitats compartides. 

 Valorar, si existeixen, les possibles activitats compartides. 
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 Coordinacions amb altres agents que treballen amb l’entorn social i 

familiar del jove. 

 Fer l’avaluació de cada curs i veure les possibilitats d’acreditar el graduat 

de secundària l’últim curs. 

 

Aquestes relacions han de ser habituals i han de configurar un autèntic treball en equip 

per ajudar al jove a superar amb garanties aquesta etapa de la seva vida.  

 

Aquestes reunions de la “Comissió de Seguiment” es porten a terme cada trimestre 

(UEC de Lloret de Mar, 2012).  

 

Així doncs, a la UEC de Lloret de Mar treballen per tal d’aconseguir una atenció més 

directe a aquells casos de joves que es troben en situacions de risc. Es proposen, a partir 

de l’acompanyament pedagògic, aconseguir allunyar-los d’una possible exclusió social. 

El psicopedagog de la UEC, Urgell explica que és un espai educatiu i formatiu pensat 

per trencar la successió de fracassos en la que està immers l’adolescent i eliminar el seu 

sentiment de frustració i inadaptació tot oferint-li un camí de transició cap a la vida 

adulta i el món laboral (Urgell, 2012).  

 

Per tant, la proposta d’aquesta UEC és; “possibilitar una formació que; estimuli, ajudi 

al canvi, al desenvolupament integral  i a la millora de la qualitat de vida. Un formació 

socialitzadora que generi experiències reals, compartides i satisfactòries que potenciïn 

la vivència de valors” (Doc. Intern de l’Ajuntament de Lloret de Mar, 2012). 

Així doncs, es proposen treballar les principals competències socials de cada un dels 

alumnes, i així poder facilitar les seves possibilitats, desenvolupant habilitats 

psicosocials que els seran útils pel seu dia a dia.   

4.1.1 Objectius del projecte 

Els principals objectius pedagògics que es proposen portar a terme a la UEC de Lloret 

de Mar són els següents: 

 Realització d’activitats manipulatives relacionades amb perfils professionals que 

possibilitin el començar a construir un futur laboral. 
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 Garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i 

exclusió. 

 Ajudar a l’alumne a adonar-se de les seves capacitats i augmentar l’autoestima. 

Que descobreixin que són capaços de fer coses útils, ben fetes, que s’adonin de 

les seves destreses. 

 Crear espais d’aprenentatge que eviten la sensació de fracàs, frustració i 

inadaptació que poden sentir alguns dels alumnes. 

 

4.1.2 Principis educatius 

 

Tal i com el projecte especifica al seu currículum educatiu, els principis pedagògics amb 

els quals treballen són: 

 Principi d’atenció a la diversitat  

 Principi de garantia  

 Principi  d’integració 

 

“Pensament arrelat a la voluntat de garantir la igualtat d’oportunitats, que proposa 

passar de les polítiques compensatòries a les que la desigualtat s’atén amb polítiques 

de massa (“per tots el mateix”, “tractem a tots igual”, etc.), a treballar des de 

polítiques de subjectivitat a les que es presta una major atenció a la dimensió 

subjectiva de les persones en el procés pedagògic” (UEC Lloret de Mar, 2012). 

 

Aquesta política educativa proposa identificar aquells aspectes que apareixen en el 

trajecte vital de les persones i grups que poden superar els determinismes socials i 

culturals. Parlem, per tant, de resiliència treballant-la per tal de buscar aquells factors 

que permeten superar els determinismes en les situacions més dures i adverses.  

 

A més a més, com a eixos vertebradors identifiquen que la UEC predica tal acció 

pedagògica: 

1. Treballant la capacitat per elaborar un projecte de futur. 

2. Treballant la capacitat per elaborar una narrativa de la situació personal, per 

poder treballar la gestió de les emocions, les vivències de fracàs i rebuig. 
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3. Treballant la confiança en la capacitat de l’adolescent per superar la situació 

adversa des del vincle educatiu d’adults significatius. 

 

Així doncs, segons Urgell, es sintetitzarien els elements claus de la UEC de Lloret de 

Mar o les principals bases que fonamenten el currículum educatiu d’aquesta. 

 

Les principals parts que formen el currículum de la UEC de Lloret de Mar són les 

següents: 

1. Un currículum adaptat en les àrees curriculars (diferents tallers, ben dotats) 

que permeti imaginar-se un possible ofici …)  

2. Un currículum on la tutoria té un espai central …. 

3. I, a més, un currículum on les estratègies d’ensenyament - aprenentatge  

porten a aprenentatges significatius: 

a. Importància de la transferència que adquireix tot el valor quan hi ha 

productes concrets que l’alumne realitza i pot ser reconegut per ells. 

b.  Suposició del saber del mestre de taller, que porta al alumne a 

treballar  

c. Un projecte necessita d’un subjecte, saber qui és per poder projectar-

se. 

d. Treballar per fomentar, enfortir la seva capacitat de demanda per 

dissenyar el seu projecte personal.  

 

No obstant això, el principal agent a tenir en compte un cop analitzem la UEC, com a projecte 

educatiu en concret, són els joves amb els quals treballen. Tot i que ja ho esmentava 

anteriorment, és important determinar algunes de les principals característiques. D’entrada 

són adolescents del segon cicle de l’ESO i com a tals situats en un context vital de canvi i 

crisi constant. 

 

D’altra banda, el mateix coordinador de la UEC, defensa que; “els últims anys hem anat 

comprovant en la pràctica educativa diària que la dimensió emocional i psíquica d’aquests 

col·lectius de nois i noies que tenen uns trets en comú, ens han dut a la reflexió i reorientació 

de l’espai educatiu i de la necessitat de la intervenció de nous professionals” (Urgell, 2014).  
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4.1.3 Principals característiques dels joves 

 

- Joves que creen la necessitat d’un canvi d’estructura escolar, per tal de millorar el 

sistema educatiu i així no haver d’optar per alternatives aïllades del propi centre.  

- Aquells que no tenen interès per un aprenentatge exclusivament acadèmic 

- Presenten un quadre d’immaduresa emocional que dificulta les habilitats de relació i 

trastorns en el seu procés  d’ aprenentatge i que generalment porta al rebuig al medi 

escolar amb conductes agressives, de vegades desenvolupant trastorns de 

personalitat amb problemes de comportament, negativisme desafiant... 

- Joves amb dificultat per construir un projecte vital, per elaborar un projecte de futur  

personal i laboral. 

- Joves més vulnerables amb les conductes delictives. 
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4.2 PROJECTE EDUCATIU: ESPAI JUVENIL MORRALLA 

 

Morralla s’ha configurat com un espai educatiu i lúdic, de reflexió, creació i  difusió de 

projectes així com un punt de recolzament i assessorament al col·lectiu jove del poble 

costaner Blanes. Pretén potenciar el desenvolupament d’iniciatives dels joves de la vila, 

ja siguin individuals o col·lectives, dins l’àmbit social i/o cultural. També, pretén reduir 

al mínim les possibilitats d’exclusió social dels joves de la població.  

L’equip directiu és format pels membres de l’Associació Batibull: Glòria Muñoz 

(coordinadora pedagògica), Jordi Hernández (coordinador de l’equip dinamitzador) i 

Miquel Roura (dinamitzador de l’espai). Per part de l’Ajuntament, hi ha la coordinació i 

supervisió de la tècnica de l’Àrea de Joventut, la Marina Cáliz.  

Els agents coordinadors i educatius de l’Espai seran al meu treball els autors 

referenciats i facilitadors principals de la informació que s’ofereix sobre el projecte a 

continuació. Després d’una reunió amb el coordinador educatiu de l’Espai Juvenil 

Morralla, es recull el seguit d’informació sobre el projecte. No obstant, els principals 

fonaments pedagògic neixen dels llibres publicats a la Universitat de Lleure, Deusto, 

Bilbao; (Cuenca, 2004) i (Rovira, i Trilla, 1996). 

4.2.1 Principis educatius  

“La intencionalitat educativa és possibilitar un escenari que estimuli, ajudi al canvi, al 

desenvolupament comunitari i a la millora de la qualitat de vida” (Hernández, 2014). 

Morralla “espai juvenil” pretén ser un espai socialitzador que generi experiències reals, 

compartides i satisfactòries que potenciïn la vivència de valors; i un marc de referència 

per la realització  d’accions socioculturals. En aquest punt intervé la figura del 

psicopedagog com assessor en l’elaboració de les línies d’acció que realitzarà a 

l’esmentat espai. Per tal de realitzar aquestes línies d’acció, es treballa amb diferents 

professionals; per una banda, els professionals del centre, dos educadors que estan a 

temps complert i que gestionen el projecte en el seu dia a dia amb la coordinadora (que 

realitza les funcions de tutora externa). A un altre nivell hi haurà relacions amb la 

tècnica de joventut, per tal de fomentar la divulgació de l’activitat i consensuar la 

realització d’aquestes, i finalment Serveis Socials per tal que es produeixin derivacions 

a les activitats realitzades i el posterior seguiment.  
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La tasca conjunta del professionals es crear un espai que assoleixi les condicions 

necessàries per acomplir les funcions d’educació integral del temps de lleure 

(Muñoz, 2012) : 

 La  Funció lúdica creativa: de lliure expressió, de diversió, estimulant tots 

els llenguatges artístics (Educació artística). 

 La Funció de participació comunitària: temps col·lectiu, temps de practicar 

la democràcia, la ciutadania i la implicació dels joves en els afers socials i 

culturals (Educació cívica). 

 La Funció de relacions socials i d’identitat individual: temps d’ amistats, de 

trobada, d’ autoconeixement, de desenvolupament de l’afectivitat i les 

emocions. 

 La Funció ètica: temps de viure i interioritzar la solidaritat, el compromís i la 

responsabilitat (Educació ètica). 

 La Funció compensatòria de les desigualtats: pot ser un temps per equilibrar 

les oportunitats (Educació social). 

 

4.2.2 Principals característiques dels joves 

Hi ha una diversitat vinculada a la ubicació de l’espai, que és al polígon industrial del 

poble, ampliant a altres segments de la població que, tot i la llunyania del servei “s’han 

sentit atrets per l’oferta d’oci creatiu que aquest oferia” (Hernández, 2014). 

 

Els participants de Morralla acudeixen de tota la població de Blanes, tot i no ser cèntric 

ni de fàcil accés. El que si que es pot distingir clarament són les diferències que hi ha 

entre: els grups motors, que es reuneixen i es troben per planificar activitats, i els 

participants dels tallers.  

 

El perfil del participant majoritàriament respon a un/a jove d’entre 16 i 18 anys sense 

cap tipus de necessitat educativa especial, més aviat al contrari, jove amb interessos i 

motivacions creatius diferents. Es tracta d’un col·lectiu juvenil amb motivacions però 

sense haver d’implicar-se gaire, és a dir, només tenen motivació per fer allò que els hi 

agrada. 
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Pel que fa als tallers, el perfil varia mínimament i l’edat s’eleva fins els 22 anys. Es 

tracta de joves que fan us del servei amb un interès molt concret; aprendre 

específicament allò que els hi agrada. 

D’altra banda, també hi ha gent jove que no participa en l’execució de les activitats en 

l’espai físic, però que formen part activa del projecte ja sigui fent difusió, proveint 

contactes, proposant activitats, donant suport i assessorament a activitats 

extraordinàries, etc. Aquest grup és un grup molt heterogeni, on s’agrupen artistes (de 

tots els estils i tendències), des de joves a títol individual passant per joves empresaris 

que tenen d’entre 18 i 35 anys.  
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4.3 PROJECTE “GRAVEM, APRENEM!” 

4.3.1 Context  

Davant d’un marc educatiu i social on la gran majoria dels joves que acostumen a  ser 

derivats en una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) o aquells que desmotivats en 

l’àmbit educatiu cauen en el fracàs escolar, observem que es detecta una mancança de 

treball en les habilitats de qüestions del dia a dia d’aquests. Per tant, es desenvolupa el 

projecte “Gravem, Aprenem!” per tal de a partir del cinema, com a metodologia 

participativa, els joves podran treballar les diferents habilitats on finalment puguin ser 

conscients del seu aprenentatge. 

Per concretar més l’actuació del projecte, aquest es portarà a terme a la UEC de Lloret 

de Mar i a l’Espai Juvenil Morralla, on detectem que el nombre de casos amb fracàs 

escolar és elevat. En el cas de Lloret de Mar, el poble conté quatre Instituts i per tant, les 

derivacions dels alumnes a la UEC seran procedents d’aquests i, en el cas Morralla, es 

treballarà amb els joves que realitzen activitats a l’Espai habitualment.  

Arrel aquest fracàs,  es pretén a través de projectes i del treball amb aquests joves, des 

de una vessant menys curricular però igual d’educativa, que puguin desenvolupar les 

seves capacitats i ajudar-los amb la falta d’autoestima que pateixen. 

4.3.2 Objectius 

4.3.2.1 Objectiu general  

Treballar les Habilitats per la Vida amb joves d’entre 14 a 18 anys a partir del cinema 

com a mètode pedagògic. 

4.3.2.2 Objectiu específics 

 

- Potenciar la creativitat dels participants a partir de la creació d’un guió 

cinematogràfic. 

- Oferir la possibilitat d’aprendre tècniques i nocions bàsiques del cinema, gràcies 

a la manipulació i pràctica durant del projecte. 

- Conèixer diferents realitats a partir de la relació amb els diferents membres del 

equip. 



55 
 

- Establir vincles entre els joves participants i els educadors en qüestió que poden 

donar lloc a un acompanyament i ajut en l’etapa adolescent dels joves. 

 

4.3.3 Destinataris 

Els destinataris del projecte són els alumnes de la UEC de Lloret de Mar i els joves 

participants de l’Espai Juvenil Morralla . Aquests joves tenen entre 14 i 18 anys i es 

troben en situació d’exclusió social, potencialment per part de l’àmbit escolar.  

En el cas concret de la UEC, al ser joves amb moltes dificultats, se’ls forma amb un 

currículum marcat i adaptat, amb la complementació de diverses activitats per fer 

l’experiència educativa més adequada per les seves capacitats. A més, se’ls ajuda a 

motivar-los per assistir al centre i treballar, fent que se’n adonin de les capacitats reals 

que tenen i així ajudar-los a augmentar la seva autoestima i fer-los coneixedors dels  

diversos mons per ajudar-los amb el seu futur educatiu i professional. D’aquesta manera 

se’ls prepara per tornar a conviure amb la societat sense presentar cap risc d’exclusió 

social. En el cas de Morralla, també, a partir d’activitats i tallers es pretén potenciar les 

capacitats dels joves participants i sobretot motivar-los per tal d’aconseguir la seva 

reincorporació al sistema educatiu.  

4.3.4 Funció dels agents  

La implicació dels professionals (els educadors de la UEC i de Morralla) seran  

purament d’acompanyament. També s’inclou a una coordinadora pedagògica, que serà 

la que dinamitzarà el projecte juntament amb els professionals dels centres. 

 L’esforç l’hauran de portar a terme els mateixos joves implicats en el projecte, creadors 

i productors principals de la gravació del documental i edició d’aquest. No obstant, tot i 

tant sols ser mers acompanyadors del recorregut educatiu, seran a l’hora essencials per 

tal de donar les eines i referències necessàries a cada pas.  

El conduïment de cada pas del projecte serà l’element principal que podrà donar lloc a 

un treball realment realitzat només pels joves.  
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Es necessitarà, doncs, que l’equip educatiu sigui creatiu i capaç de donar total llibertat al 

procés de creació, com també eficaç a l’hora d’incentivar als participants i motivar-los 

en la creació audiovisual que ells mateixos portaran a terme.  

4.3.5 Eines TIC 

Per poder dur a terme el projecte necessitarem un equip de gravació (càmera de vídeo, 

càmera de fotografia, micròfon, trípode... entre d’altres aparells que depenent del 

pressupost podrien millorar el treball) i ordinadors amb els programes adequats 

(Windows: AdobePremier, Mac: Final Cut Pro) per poder editar els vídeos. 

A més, es planteja la idea d’una creació d’un BLOG on s’expliqui el projecte i puguin 

penjar-se tots els documents i vídeos utilitzats (curts, making off, videoblogs...). 

4.3.6 Descripció del projecte 

El projecte consisteix en la gravació d’un curtmetratge dissenyat pels alumnes de la 

UEC i els participants de l’Espai Morralla, cada grup independentment l’un de l’altre. 

No obstant, el projecte s’impartirà amb diferències en certs aspectes a cada un dels 

centres.  

En el cas de la UEC es farà a partir de classes més teòriques durant el primer trimestre, 

les quals seran combinades amb exercicis pràctics relacionats on els joves aniran 

descobrint els inicis del cinema i les seves principals tècniques. Una vegada s’ha 

treballat la història del cinema, durant el segon trimestre es portaran a terme pràctiques 

relacionades amb el treball concret de tècniques cinematogràfiques i els passos a seguir 

per tal de realitzar un film. Finalment, durant el tercer trimestre, els alumnes ja estaran 

preparats per realitzar la seva pròpia gravació i a partir d’una repartició de tasques seran 

ells mateixos els que hauran de; dissenyar el guió, gravar-ho, dirigir-lo i finalment, 

editar-lo.  

En el cas de Morralla, el projecte iniciarà directament amb l’edició i redacció del guió, a 

partir de les propostes dels participants i es continuarà amb la filmació i edició. A l’inici 

de curs es decidirà el dia que es durà a terme l’activitat de cinema (i les hores que 

aquesta ha de durar) en tots dos casos.  

 



57 
 

4.3.7 Metodologia 

- Estructura 

El projecte “Gravem, Aprenem!” treballarà a partir de la metodologia per projectes on, 

gràcies al acompanyament dels educadors, siguin els mateixos joves els que pensin, 

investiguin i aprenguin dels seus errors i encerts, de manera crítica i significativa. 

La metodologia per projectes ofereix la capacitat de posar en pràctica les “Habilitats per 

a la Vida” (HpV) i a més, de fer-ho d’una manera interdisciplinària i significativa 

permet un treball amb transversalitat d’aprenentatges.   

Per tal de poder portar a terme els objectius que es pretenen assolir al projecte 

s’utilitzarà la metodologia a través de propostes d’activitats, dinàmiques i sobretot 

d’escenes i gravacions que els mateixos participants realitzaran. El projecte s’inicia amb 

la idea que porta el seu propi títol; “Gravem” per tant, un cop els joves decideixin quina 

elaboració audiovisual volen portar a terme, a partir de tertúlies que els facin posar-se 

d’acord, portaran a terme el seu film cinematogràfic. 

D’altra banda, en la metodologia del projecte es treballa a partir de l’aprenentatge 

inductiu, on des de l’experimentació s’aconsegueixen aprenentatges significatius 

importants que seran productius pel seu desenvolupament vital.   

- Sessions 

És molt important la feina a fer dels educadors, ja que seran els encarregats de detectar 

en quins casos concrets és imprescindible treballar les HpV. Detectant doncs, on hi ha 

les principals mancances serà on primerament treballarem per tal d’aconseguir una 

participació del col·lectiu. Així doncs, es farà una observació i un contacte amb aquests 

joves de manera que finalment s’aconsegueixi despertar en ells un interès per participar 

en el projecte. 

Concretats els destinataris a participar i a més, un cop interessat en fer-ho, s’inicia un 

seguit de dinàmiques i activitats relacionades amb les audiovisuals, dintre de l’espai 

establint d’aquesta manera un horari setmanal. A partir d’aquí, es desenvolupen 

reunions concretades durant les quals es crearà el guió del film. En el cas de Morralla, 

aquestes sessions poden ser més espontànies a diferència de la UEC, on estaran 

marcades dintre de l’horari lectiu que tinguin establert.  
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Arribant a aquest punt, en el cas Morralla, els participants es reuniran amb la 

coordinadora pedagògica del projecte reiterat cops en sessions on pugui assistir el major 

nombre dels participants, ja que es tracta d’un treball en equip. D’altra banda, en el cas 

de la UEC, aquestes reunions es faran de manera setmanal dedicant un temps de la 

classe, per poder parlar sobre el projecte cinematogràfic i el seu desenvolupament. 

Seran molt importants les reunions, ja que en aquestes s’haurà de concretar quin és el 

temps necessari per realitzar cada escena i de quina manera s’haurà de fer, elaborant 

així un calendari on apareguin totes les activitats que es realitzaran, on, què es 

necessitarà...etc., és a dir, per tal de realitzar el guió tècnic. A més, tots els participants 

hauran de dur a terme fins al final tots els propòsits cinematogràfics, de manera que fins 

que no s’aconsegueixin gravar totes les escenes pensades prèviament no es realitzaran 

d’altres noves, per tal de no abandonar o que poguessin donar-se’n per vençuts. En 

aquest punt és important que es treballi sobretot, els seus interessos i que es 

comprometin a fer-ho. Una part de l’aprenentatge és la implicació en el projecte, però 

per aconseguir-ho hauran de ser ells els que determinin els seus propòsits.  

L’elaboració del curtmetratge i tot el seu procés acabarà recollit en un vídeo que ells 

mateixos elaboraran, amb ajudes externes i el continu recolzament de la coordinadora 

pedagògica.  

El tancament del projecte consisteix en una autoavaluació d’aquest, ja sigui a nivell 

d’aprenentatges curriculars, professionals com personals, els alumnes hauran de 

reflexionar sobre allò que han aprés. Un cop aquesta es dugui a terme, es prendrà 

consciència a partir d’una “taula rodona” on es posaran en comú les autoavaluacions i 

reflexions sobre què s’ha aconseguit, quines Habilitats per la Vida s’han anat treballant, 

etc. D’aquesta manera es pretén aconseguir un aprenentatge significatiu “prenen 

consciència” sobre allò que inconscientment han estat treballant.   

Serà important tenir en compte el procediment del projecte i la metodologia a 

desenvolupar, tant aquesta mateixa com els diferents acords i dinàmiques preestablertes 

que seran susceptibles a ser modificades durant el procés. Aquests canvis són degut a 

que es prioritzaran les propostes dels propis joves participants davant les proposades pel 

projecte i pels propis educadors.  
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4.3.8 Treball de cada Habilitat per la Vida 

“Gravem, Aprenem!” proposa treballar de la següent manera cadascuna de les Habilitats 

per la Vida: 

 Habilitats Socials:   

- Solució de problemes: Gràcies a les assemblees i la necessitat de coordinar-

se entre tots els participants, aconseguir davant els problemes que 

esdevindran solucions entre tots.  

 

- Comunicació assertiva: Exposant les seves idees, proposant i elaborant un 

guió en grup posaran en pràctica una comunicació assertiva.  

 

- Relacions interpersonals: El treball en equip total que comporta el procés i 

realització del projecte donarà lloc a una comunicació constant entre tots els 

participants. 

 

 Habilitats de Control Emocional: 

- Gestió tensions i estrès: Hi hauran problemàtiques durant la realització del 

procés i serà necessari aconseguir solucionar-les entre tots. A més, hi ha la 

possibilitat de que algunes de les propostes de gravacions i escenes no siguin 

viables i serà necessari aprendre a afrontar aquestes situacions de la millor 

manera possible. 

 

- Gestió emocions i sentiments: El treball en equip donarà lloc a posar en 

pràctica una comunicació entre tots que pot ocasionar moments d’alta tensió 

amb sentiments forts que hauran de saber controlar i aprendre a canalitzar de 

forma positiva.  

 

 Habilitats Cognitives: 

- Presa de decisions: La creació del guió cinematogràfic es portarà a terme 

gràcies a la bona gestió dels seus propis participants.  
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- Pensament crític: Prèviament a l'elaboració del guió, els participants del 

projecte reflexionaran sobre aspectes varis del seu propi context, tant a nivell 

col·lectiu com individualment. D’aquesta manera se’ls hi donaran idees per 

poder reflexionar sobre qüestions interessants i així poder treballar en equip. 

Tot el procés serà conduit per la Coordinadora del Projecte entre d’altres 

educadors que treballaran per fer possibles aquestes reflexions en els 

participants. 

 

- Pensament creatiu: Podríem dir que una de les habilitats més treballades en 

el projecte. A partir elaboració pròpia del producte audiovisual tenint en 

compte cada una de les parts. De manera democràtica es realitzaran tots els 

passos del projecte, gràcies també a la coordinació del equip educatiu, 

facilitant així la participació creativa de cada membre per tal de donar 

màxima importància a cadascuna de les propostes.  

 

- Auto coneixement: Gràcies al projecte es pretén fer consciència tant; de les 

seves limitacions com de les virtuts i facilitats de cadascun. Saber què és allò 

que puc fer jo sol com també tot allò que gràcies amb la ajuda dels altres puc 

arribar a aconseguir.  

 

- Empatia: El treball en equip que requereix el procediment de “Gravem, 

Aprenem” exigeix un contacte directe i constant entre els diferents membres 

que els hi farà experimentar una comunicació constant entre ells. A més, 

d’igual manera que d’altres habilitats, haver de crear un producte final entre 

tots, en aquest cas un audiovisual, els obligarà a aconseguir posar-se d’acord, 

ja que serà totalment necessari escoltar i comprendre els altres per tal 

d’arribar a un acord i aconseguir dur a terme els nostres propòsits. 

4.3.9 Activitats 

A continuació es presenten les activitats que es duran a terme durant el projecte: 

- El contacte amb els joves participants. 

- El coneixement del projecte, el primer contacte amb la càmera i l’equip 

audiovisuals a partir de dinàmiques més “pluja d’idees”.  
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- La repartició de tasques. 

- Les reunions amb els membres participants per concretar i elaborar tant el 

guió com el seu propi projecte. 

- La gravació amb els joves.  

- L’edició del seu propi treball. 

- Una activitat d’autoavaluació sobre com han treballat individualment 

aquestes habilitats. 

- El seguiment de l’evolució dels joves per comprovar millores. 

- L’estada a una casa de colònies amb el grup Morralla, per un tancament del 

projecte que permeti una major reflexió sobre les HpV treballades. 

 

Quadre resum: 

HABILITATS ACTIVITAT 

Cognitives:  

 Autoconeixement  

 Pressa de decisions  

 Pensament crític  

 Pensament creatiu  

 Empatia  

 

 Decisió de realització d’un producte 

audiovisual.  

 Escollir diferents disciplines artístiques 

o tecnològiques.  

 Empoderament individual.  

Dinàmiques de grup per fomentar:  

 El coneixement d’un mateix: 

fortaleses.  

 L’autoestima.  

 Clarificació de valors i interessos.  

 El desenvolupament de la capacitat 

d’imaginar, d’inventar i crear, la 

autonomia i la autocrítica.  

 La presa de decisions 

responsables.  

 El respecte a la diversitat 

d’opinions.  

 L’ acceptació de la diferència.  

 L’establiment d’objectius  

 

Socials:  

 Solució de problemes  

 Comunicació assertiva  

 Relacions Interpersonals  

 

 Repartiment tasques i responsabilitats. 

 Creació grups de treballs i comissions.  

 Empoderament col·lectiu.  

Treball amb equip per tal de treballar:  

 La identificació de problemes, 

causes i alternatives de solució.  

 Els recursos per la negociació i el 

diàleg.  

 La comunicació directa i clara de 

les opinions i les seves necessitats.  

 El desenvolupament de vincles 

d’identificació.  

 La promoció de la cooperació.  

 

Emocionals:  

 Gestió tensions i estrès  

 Gestió emocions i sentiments  

Activitats lúdiques i creatives per:  

 Treballar la expressió adequada 

dels afectes, dient el que es vol, 
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Procés de creació artística, vivència 

d’emocions i valors.  

pensa i sent respectant els drets 

dels altres.  

 Potenciar el sentit del humor.  

 Crear un clima d’ ambient que 

provoqui benestar i satisfacció.  

 

4.3.10 Avaluació 

L’avaluació del projecte principalment consistirà en l’autoreflexió dels joves un cop 

analitzin el recorregut que han realitzat. No obstant, els educadors també avaluaran el 

projecte en general, tenint en compte tant aspectes educatius com evolutius. 

Els educadors l’avaluaran en vers a una comparació de l’estat inicial de la qüestió – 

situació contextual i comportament dels joves, com també les relacions entre ells i la 

final- i comparant les observacions als dos casos. És important, però, tenir en compte 

que aquesta avaluació final s’estableix segons les diferents situacions que es donin, és a 

dir, sense un marc previ estrictament establert. Seran els mateixos educadors els que 

hauran de detectar les situacions avaluables que s’esdevindran i seran importants de 

tenir en compte per tal de comprovar si han millorat gràcies al projecte o d’altra banda, 

han continuat en la mateixa línia.  

A efectes de la dualitat d’espais i contextos on s’aplica el projecte, aquestes avaluacions 

individuals, finalment es contrastaran realitzant una comparació per tal d’obtenir més 

elements de millora del projecte. A més, sobre les identificades situacions avaluades al 

final del projecte, es farà una segona observació, passat un temps acordat, per tal 

avaluar si han millorat amb el temps les relacions, habilitats i diferents aspectes dels 

joves participants en concret.  

Finalment, aclarir que després de les avaluacions finals que l’equip educatiu acordi, es 

revisarà el projecte per tal de millorar aspectes de les diferents etapes que el comporten i 

perfeccionar l’adaptació d’aquest als diferents espais.  

Els instruments d’avaluació principals què es faran servir són: entrevistes 

semiestructurades als coordinadors dels dos centres, enquestes amb mètode qualitatiu 

via Internet als joves participants i taules de doble entrada vinculades amb la informació 

recollida a l’observació participant.  
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4.4 ANÀLISI COMPARATIU DEL PROJECTE A MORRALLA I A LA 

UEC 

Un cop portat a la pràctica el projecte “ Gravem, Aprenem!” al llarg del meu pràcticum, 

tant a Morralla com a la UEC, es genera un recull d’informació a analitzar i comparar. 

Principalment, es pretén analitzar les diferències d’aplicació i les nombroses 

adaptabilitats del projecte als diferents contextos i agents, com també la resposta dels 

propis joves davant el projecte. És per aquest motiu que he establert una divisió dels 

principals passos realitzats durant el procés d’aplicacions, comparant constantment els 

dos casos, per tal de facilitar l’anàlisi de la meva observació participant. 

Així doncs, finalitzaré la comparació amb una taula d’anàlisi qualitatiu dels 

comportaments dels joves on sintetitzaré els aspectes més importants i destacables.  

Creació grup Morralla  

Els participants d’aquest espai són un grup de 12 joves amb edats entre els 16 i 18 anys. 

Tal i com s’especifica al Marc Teòric d’aquest treball, els joves que participen a aquest 

tipus d’espais ho fan de manera totalment voluntària i amb intencionalitat de formar-ne 

part del grup Morralla, en concret. Així doncs, el grup base del projecte no era format 

inicialment, sinó que es va haver d’anar formant i ampliant conforme van passar les 

primeres setmanes de realització del projecte.  

Primerament, el grup es va iniciar amb una parella de joves, l’A. i la N., els quals eren 

molt constants en la participació de certes activitats que l’espai oferia. A més, l’A. 

estava molt interessat en el món del cinema. Gràcies a la meva participació a l’espai 

durant el meu període del pràcticum, vaig poder conèixer els joves (les seves aficions, 

habilitats, interessos, etc.). A partir d’aquí, li vaig proposar la idea de participar en un 

projecte educatiu que es basava principalment en la realització d’un curtmetratge per tal 

de no focalitzar la meva proposta en les HpV. Molt entusiasmat va acceptar. A mesura 

que vam començar a treballar conjuntament dins l’espai, tots aquells que ens veien 

s’interessaven per descobrir què fèiem i molts d’ells s’acabaven afegint.  

D’aquesta manera, el grup es va acabar formant per un conjunt de 23 participants, dels 

quals només 12 van finalitzar. Aquests 12 van ser constants durant tot el procés i per 

tant, van ser finalment els que van participar a l’estada d’un cap de setmana a una casa 

de colònies.  
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Creació grup UEC 

A diferència del grup Morralla, els joves que van participar al projecte “Gravem, 

Aprenem!” són 12 joves que obligatòriament assisteixen al centre. Aquest projecte es va 

introduir com a un taller més en el seu currículum educatiu i per tant, com una 

assignatura més a aprovar i avaluar. Així doncs, el grup ja està format des de l’inici del 

projecte i continua sent el mateix fins al final.  

D’altra banda, aquest grup no va poder gaudir de l’experiència de l’estada a la casa de 

colònies per aspectes legals, ja que des de l’Ajuntament no s’autoritzava la possibilitat 

de tal viatge amb aquest grup per “les possibles conseqüències que podrien haver”.  

Així doncs, el tancament amb aquest grup no es pot avaluar d’igual manera en aquest 

aspecte com amb el grup Morralla. 

Desenvolupament grup Morralla 

Durant el desenvolupament del projecte vaig poder observar aspectes importants a 

destacar en el comportament dels joves. Primerament, l’empoderament del projecte és 

un dels aspectes a destacar. Aquest no s’ocasiona d’igual forma en tots els casos, ja que 

aquells més temperamentals o fins i tot, amb major caràcter van ser els que van intentar 

dirigir el projecte per on més els hi interessava com si fos únicament d’ells. Per tant, 

podríem dir que aquests van estar el nucli motor del projecte. Tot i que és favorable i 

totalment imprescindible un grup motor, és important que aquest lideratge sigui positiu, 

entenent per líder positiu aquell que té en compte el grup, les seves peculiaritats i 

sobretot que no pretén l’exclusió d’alguns. En el cas Morralla el lideratge que es va 

originar va ser negatiu, la qual cosa va afectar al desenvolupament del projecte i va fer i 

essencial el meu acompanyament pedagògic, de manera constant.  

Així doncs, tot i que la meva intencionalitat inicial era deixar-los amb la màxima 

llibertat per desenvolupar la seva creativitat en la creació del guió (que és l’inici del 

projecte), va ser necessària la meva participació i aturar en molts casos la imposició 

d’idees en aquests joves. Per tant, l’actuació dels joves participants més autoritaris va 

impossibilitar la fluïdesa del projecte i dificultar, en molts casos, el seu 

desenvolupament. No obstant això, aquest aspecte va donar lloc a poder treballar les 

HpV constantment durant tot el procés.  
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Desenvolupament UEC 

La dificultat del procés del projecte també va ser molt destacable a la UEC. 

Comparativament amb Morralla, podríem dir que els dos espais comparteixen el grau de 

dificultat a l’hora de treballar amb els joves, ja sigui per les seves particularitats 

personals o influències socials. Així doncs, en l’aplicació a la UEC també ràpidament hi 

va haver un petit grup de dos joves que es van voler implicar més en la participació i 

que per tant, es van convertir en el grup motor de l’equip. No obstant això, a diferència 

de l’altre cas, aquest grup motor va estar de caràcter positiu. Aquests eren els que 

portaven el major lideratge dintre de la UEC i per tant, el fet que fossin ells els que 

volguessin dedicar esforços al procés del curtmetratge, va donar lloc a una major 

implicació per part dels altres. Vaig observar que els que acostumaven a no implicar-se 

en la resta d’activitat, finalment es van comprometre amb el projecte i van arrossegant a 

la resta influenciant positivament al grup, creant així una major implicació de tots els 

alumnes i per tant, facilitant el treball de les HpV.  

Tipologia de conflictes Morralla 

Un altre dels aspectes més rellevants a destacar de la meva observació participant durant 

tot el procés que va esdevenir el projecte, va ser la diversitat de conflictes. Considero 

aquest aspecte molt destacat ja que gràcies a la dualitat del projecte em va permetre 

comparar al mateix temps quins eren els conflictes que esdevenien a la UEC i els que 

s’originaven al grup Morralla, els quals es vinculaven totalment, amb les diferències 

socials dels joves.  

Primerament, a Morralla els conflictes es vinculaven amb l’exigència dels mateixos 

joves a l’hora d’aconseguir un bon resultat en el projecte. Per tant, aquells participants 

que no s’impliquessin al cent per cent, eren els que acabaven involucrats en una 

discussió amb els que defensaven el bon treball i constància. Les baralles principalment 

eren via “Whatsapp” o “Facebook” i en pocs casos es donaven confrontacions cara a 

cara. Els propis joves van crear un xat comú on, inicialment, s’aportaven idees. 

Darrerament, es va convertir en una eina de conflicte, la qual els joves utilitzaven per 

exposar les seves opinions sobre la implicació dels altres, en molts casos, de manera 

despectiva, donant lloc a una mena de “foro”, on tots acabaven participant. En aquests 

casos, va ser on vaig creure que la meva participació era necessària per tal d’aturar i 

intervenir en aquestes converses.  
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La gran majoria de joves es van aturar pel vincle amb l’educador (jo mateixa), donant 

els joves importància a la meva dedicació i paciència, amb frases com; “la Patri no se 

merece esto, va, vamos a parar ya de insultarnos”.  Així doncs, podríem dir que el 

paper de l’educador (el meu), en molts moments va esdevenir el nexe d’unió entre els 

joves per tal de treballar fins al final.  

Tipologia de conflictes a la UEC 

En el cas dels joves de la UEC els conflictes eren molt variats. Aquests, acostumaven a 

originar-se en moments de vergonya, burla o falta de respecte entre ells mateixos a 

l’hora d’actuar i representar escenes que per a ells, podrien ser vergonyoses. La falta de 

confiança i autoestima en ells mateixos ocasionava baralles constants durant el rodatge. 

En el moment en que algun dels joves reia de l’actuació d’un altre, aquest primer es 

tornava contra ell de manera violenta i en molts cops, arribant a l’agressió física.  

Les altres tipologies de baralles que s’originaven eren d’un nivell més lleu, com 

discussions verbals que es solucionaven in situ. Aquestes, en molts dels casos vaig 

considerar no actuar directament, sinó deixar que ells mateixos les solucionessin o fins i 

tot no reforçar-la deixant que tots l’oblidessin.  

Presa de Consciència de les HpV a Morralla 

Tot i que ja s’exposa en l’explicació del projecte, el tancament d’aquest consisteix en la 

presa de consciència de les HpV per la vida adquirides i per tant, de tot el recorregut 

establert. Aquest va estar l’únic grup que va poder fer el tancament del projecte 

“Gravem, Aprenem!” tal i com estava estipulat passant un cap de setmana a una casa de 

colònies, on a partir de dinàmiques i d’altres activitats es reflexionava sobre els 

aprenentatges. És per aquest motiu què amb aquest grup els resultats es poden avaluar 

de millor manera i alhora són més significatius. 

Presa de Consciència de les HpV a la UEC 

En el cas del grup UEC no es va poder consolidar tant el pas final del projecte, a causa 

de la impossibilitat d’anar a l’estada a la casa de colònies amb els participants. D’altra 

banda, la immaduresa que presentava el grup també dificultava les possibilitats de 

reflexió sobre aspectes d’aprenentatges aconseguit, com era el cas. Per tant, tot i que 
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poder treballar les HpV amb el grup UEC aquest no va poder treballar plenament la 

presa de consciència d’aquestes.  

RESULTATS OBTINGUTS A MORRALLA - UEC 

 Espai Juvenil (Morralla) UEC – Lloret de Mar 

Creació del Grup El grup no estava format 

inicialment. A partir de dos joves 

de l’Espai es va començar a 

expandir el grup fins els 12 

interessats en el projecte.  La 

figura del coordinador de l’Espai 

i la seva influència va ser 

necessària per donar a conèixer el 

projecte entre els joves i així 

aconseguir que s’interessessin.  

El grup ja estava format 

inicialment (grup classe).  

 

 

Desenvolupament 

del projecte 

Majoritàriament satisfactori, 

gràcies a la gran participació dels 

joves. Tot i això, els constants 

conflictes entre ells 

condicionaven i dificultaven el 

desenvolupament i avenç de la 

seva realització.  

El ritme de treball era 

generalment molt lent i dificultós. 

No obstant, els passos establerts 

inicialment, així com el guió i 

escenes es van aconseguir portar a 

terme. Però, els constants 

conflictes entre els mateixos 

companys va provocar un 

desenvolupament més lent i 

menys motivador, tant 

personalment com pels alumnes. 

Motivació dels 

participants 

Alta generalment. No obstant, 

l’actitud autoritària d’alguns 

membres del grup va ocasionar la 

desmotivació del projecte per la 

gran majoria, a causa de l’alt 

nombre de conflictes que aquest 

fet provocava.  

No era molt generalitzada. Tot i 

així, la influència d’alguns 

membres del grup va provocar un 

augment de motivació en la resta 

del grup.  

Possibilitats per 

treballar les HpV 

Alta. Constantment es donaven 

moments per tal de posar en 

pràctica les HpV, ja fos per: 

Mitjana. Tot i que constantment 

es donaven moments per tal de 

treballar-les, a l’hora de 
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solucionar un conflicte entre ells, 

reflexionar sobre algun 

esdeveniment o  els continus 

moments de creació. També, el 

fet de viure la mateixa 

experiència joves tant diferents i 

desconeguts entre ells ha 

possibilitat la pràctica de les 

relacions interpersonals, 

l’empatia, entre d’altres.  

Finalment, la maduresa de la 

major part del grup va provocar 

una facilitat a l’hora de 

reflexionar sobre aquelles que 

estàvem aprenent.  

reflexionar amb els joves sobre 

aquestes es complicava l’activitat.  

La immaduresa del grup va 

provocar dificultats en el moment 

de treballar-les, i per tant, la 

impossibilitat d’acabar de 

profunditzar en elles.  

Quantitat de 

conflictes 

Major nombre de conflictes Menor nombre de conflictes 

Tipologia dels 

conflictes 

 

Via xarxes socials. Només 

verbals i no altament amb 

agressivitat.  

Físics i verbals amb elevada 

agressivitat.  

Relació de les 

baralles per baixa 

autoestima 

Alta en els casos puntuals dels 

joves més distorsionadors del 

grup. A la resta del grup no es 

donava aquesta problemàtica.  

Alta en tots els casos. La 

vergonya d’actuar davant els seus 

companys, a més de la por a 

l’error va provocar la gran 

majoria dels conflictes.  

Importància del 

vincle amb 

l’educador/a 

Molt alta. Va estar un dels grans 

pilars i motius pels quals es va 

poder portar el projecte fins al 

final.  

Important, ja que si no fos per 

aquest, la gran majoria de les 

activitats que es proposen durant 

el projecte, els alumnes no les 

haguessin realitzat. Tot i així, la 

obligatorietat del taller 

condicionava la relació amb 

l’educador (jo) que passava a tenir 

un paper més de 

“professora/autoritat” i per tant, es 

reduïa el vincle necessari.  
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Necessitat d’un 

grup motor 

És imprescindible, ja que 

inicialment el grup no és format i 

per tant es necessitarà d’uns 

agents que aportin interès a la 

resta. 

 També imprescindible. Tot i que 

el grup ja sigui format com a grup 

classe, és necessari que aquest 

sigui motivat per alguns dels seus 

companys.  

Lideratge 

positiu/negatiu del 

grup 

Es va establir un lideratge 

negatiu. 

Es va establir un lideratge positiu. 

Presa de 

Consciència de les 

HpV 

Més profunditzat i aconseguit. 

També la influència de l’estada a 

la casa de colònies va permetre la 

interiorització final de les HpV 

en els participants.  

No suficient. Encara s’hagués 

pogut treballar molt més, però les 

dificultats dels grup i la 

immaduresa d’aquest va provocar 

una mancança del coneixement de 

les HpV. També, la manca 

d’experiència en aquest grup em 

va dificultar més aquest punt. 

Coneixements 

adquirits sobre 

tècniques de 

cinema 

Alt. Passant de tenir-ne uns 

coneixements mínim a dominar 

les principals tècniques 

cinematogràfiques. 

Alt. Passant de no tenir cap mena 

de coneixement sobre el cinema i 

les seves tècniques a dominar i 

controlar una càmera i les seves 

particularitats.  
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4.5 RESULTATS  

Gràfiques dels resultats de les enquestes als joves participants de Morralla:  

Gràfica 1 

 

1 2 3 4 5 

Autoconeixement   1 

 

1 7 

Empatia   1 1 2 5 

Pensament creatiu   

  

4 5 

Pensament crític   

  

4 5 

Presa de decisions   

 

1 3 5 

Grup 1 0 2 2 14 27 

Gestió tensions i estrès 

  

3 3 3 

Gestió d'emocions i 

sentiments 2 2 2 1 2 

Grup 2 2 2 5 4 5 

Solució de problemes 1 0 2 5 1 

Comunicació assertiva 

  

1 4 4 

Relacions interpersonals 

  

1 2 6 

Grup 3 1 0 4 11 11 

 

A la gràfica 1 es mostren els resultats de les pròpies avaluacions que els joves 

participants van fer sobre les seves impressions d’aprenentatges envers cada habilitat. 

Cal a dir, que els resultats són els obtinguts de 9 participants que van contestar a les 

enquestes, dels 12 que van ser durant tot el projecte.  

Per tal d’interpretar la taula veiem que a la banda esquerra hi ha cada una de les HpV. 

Aquestes estan dividides en tres grups, que són aquells pels quals la Fundació EDEX 

(2010) els divideix: Habilitats Cognitives (Grup 1), Habilitats de control emocional 

(Grup 2) i Habilitats socials (Grup 3). Així doncs, observem com de l’1 al 5 els joves 

han posicionat el seu estat actual en relació a cada habilitat on (1 és poc i 5 és molt).  

Així doncs, per tal de fer més visual els resultats aconseguits en aquest apartat, a 

continuació mostraré un gràfic de barres que interpreta la taula anterior: 
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Gràfica 2 

 

Al gràfic observem quina és, per als joves, la sensació d’aprenentatge adquirit envers 

cada una de les HpV. Si interpretem la gràfica observem que l’Habilitat que més 

consideren haver desenvolupat i treballat ha estat l’Autoconeixement. Seguint aquesta, 

amb una diferència d’un 10% trobem les Relacions Interpersonals.  

Darrerament, i al mateix nivell valoren: l’Empatia, el Pensament Creatiu, el Pensament 

Crític i la Presa de Decisions. Finalment trobaríem aquelles que menor significació de 

treball han tingut per als joves durant el projecte, que són: la Comunicació Assertiva, la 

Gestió de Tensions i Estrès, la Gestió d’Emocions i Sentiments, i per últim la Solució de 

Problemes. 

Així doncs, l’Autoconeixement i les Relacions Interpersonals serien les habilitats que 

més consideren haver desenvolupat els joves participants i la Gestió d’Emocions i 

Sentiments i la Solució de Problemes les que menys.  

Interpretant les dades es demostra que el treball autònom que comportava el projecte i la 

reflexió constant d’aquest ha ocasionat una major sensació d’aprenentatge i descoberta 

d’ells mateixos i per tant, un increment d’autoconeixement. Però, a banda d’això els 

joves van haver de viure una experiència compartida amb diferents persones que 

desconeixien i amb les quals no van mantenir una bona relació. Aquest fet, el qual va 

ocasionar nombroses discussions i conflictes en els mateixos participants va dificultar el 
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desenvolupament de les habilitats relacionades amb la solució dels conflictes o la gestió 

dels sentiments. No obstant això, la meva valoració com ha coordinadora del projecte i 

vers la meva Observació Participant he pogut comprovar que aquestes han estat les 

Habilitats més practicades i per tant, més han interioritzades i apresses.  

Així doncs, la sensació que tenen en vers l’aprenentatge no acaba de relacionar-se amb 

el que realment han dut a terme perquè potser el resultat no ha estat tant visible a 

primera vista. 

Gràfica 3 

 

A la Gràfica 3 es mostra amb les diverses barres quines han estat les categories d’HpV 

amb les quals he aconseguit un major treball i significació en els joves participants.  

El Grup 1 ha estat el camp d’Habilitats que més significatiu ha estat pels joves, el qual 

engloba: l’Autoconeixement, l’Empatia, Presa de decisions, Pensament Creatiu i 

Pensament Crític. D’altra banda, el camp que menys significació ha repercutit en els 

joves ha estat el Grup 2: Gestió de Tensions i Estrès i Gestió d’Emocions i Sentiments. 

En relació al que ja interpretava a la Gràfica 2, en aquest cas s’acaba de demostrar que 

la percepció d’aprenentatge aconseguit en els joves és major en totes aquelles habilitats 

que comporten l’autoconeixement i el propi desenvolupament. Però, aquelles que  tenen 

a veure amb les relacions socials són les que han obtingut una menor puntuació a causa 

de les complicacions relacionals que hi han hagut durant tot el recorregut. La sensació 
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L’Autoconeixement és l’Habilitat 

que ha rebut la majoria de 

respostes amb la màxima 

puntuació, un 77,77%.  

Només un 22,22% dels 

participants consideren no haver 

millorar ni desenvolupat tal 

habilitat.  

Els resultats vinculats a l’Empatia 

també superen la meitat del grup 

de joves amb la màxima 

puntuació.  

No obstant això, en aquesta 

comencen a demostrar la 

desconfiança dels joves en vers 

l’aprenentatge fet, amb un 11,11% 

qualificant-la com a gens 

practicada.  

de conflicte constant els fa concloure amb la impossibilitat de poder controlar les seves 

emocions i estrès ocasionat pels altres o per la situació que es doni.  

4.5.1 Anàlisi de cada una de les Habilitats per la Vida 

A efectes de voler concretar al màxim els resultats obtinguts sobre els aprenentatges 

“Presa de Consciència” aconseguida sobre les HpV en els joves, he considerat necessari 

realitzar un desglossament de cada una d’elles en percentatges representatius al total 

dels 9 participants que van donar resposta a les enquestes enviades.  

 

 

 

Autoconeixement 

5

4

3

2

1

77,77% 

11,11% 

Empatia  

5

4

3

2

1

55,55% 
22,22% 

11,11% 
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Tant en el cas del Pensament 

Creatiu com en el Crític, els joves 

valoren l’adquisició de tal habilitat 

amb les màximes puntuacions. 

No obstant això, aquestes no són 

les més valorades ja que hi ha un 

44,44% dels participants que 

consideren que tot i estar 

treballades no les han acabat 

d’interioritzar plenament.  

 En la Presa de Decisions els 

resultats obtinguts són més 

diversos. 

Tot i que la majoria, un 55,55% 

opina que realment s’ha treballat 

tal habilitat i s’ha aprés, un 

33,33% considera que encara 

hagués estat necessària més 

dedicació i un 11,11% encara un 

major aprofundiment.  

 A la Gestió de la Tensió i Estrès  

és on trobem més diferències en 

les opinions dels participants.   

Tot i que cap d’ells va avaluar-la 

amb la mínima puntuació, hi ha 

tres escales de puntuació que en 

definitiva ens diuen que 

consideren haver-la aprés però no 

de igual manera en la totalitat del 

grup.  

  

 

  

  

Pensament creatiu 

5

4
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1

55,55% 

44,44% 

Pensament Crític 

5

4

3

2

1

55,55% 

44,44% 

Presa de decisions 

5

4

3

2

1

55,55% 
33,33% 

11,11% 

Gestió de tensió i estrès 

5
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2

1

33,33% 

33,33% 

33,33% 



75 
 

 Aquesta és la única habilitat que 

ha rebut una major diversitat 

d’opinió entre els membres 

participants.  

Podríem dir doncs, que la Gestió 

d’Emocions i Sentiments no ha 

quedat plenament interioritzada 

entre els joves participants, a 

diferència de l’Autoconeixement.   

 Tal i com ja es reflexa als 

anteriors gràfics, aquest acaba de 

demostrar la influència dels 

diferents conflictes i diferències de 

grup que van esdevenir durant el 

procés. 

La part del grup que es mantenia 

més al marge de tals 

problemàtiques són els que 

representen aquest 55,55% i tots 

aquells que formaven part de les 

baralles i discussions són la resta 

de percentatges.  

 El gràfic ens demostra que la gran 

majoria dels participants 

consideren haver treballat i aprés 

l’habilitat de Comunicació 

Assertiva i tant sols un percentatge 

més baix no es troba del tot segur 

amb el seu aprenentatge.  
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Conjuntament, amb els resultats 

aconseguits sobre 

l’Autoconeixement, aquesta és 

l’habilitat en la que més 

participants es troben d’acord en 

valorar-la amb la màxima 

puntuació.  

Tot i haver-hi diferències, un 

66,66% dels participants 

consideren que s’ha treballat i ha 

estat un aprenentatge significatiu 

per a ells.  
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5. CONCLUSIONS 

Les conclusions del meu treball s’estructuren en els 5 objectius que es marquen a l’inici. 

Cal a dir, però, que les argumentacions de cada subapartat es fonamenten en totes les 

metodologies analitzades al llarg de l’estudi: l’anàlisi i comparació dels casos vers la 

meva observació participant, la taula comparativa del mètode qualitatiu, els gràfics 

individuals de cada una de les HpV, les gràfiques qualitatives de les entrevistes als 

coordinadors més la taula de doble entrada dels joves participants.  

a). Treballar les Habilitats per la Vida amb joves d’entre 14 a 18 anys a partir del 

cinema com a mètode pedagògic. 

La dificultat afegida que comporten els casos concrets de joves amb risc d’exclusió 

social van facilitar el treball de les HpV durant el projecte ja que els seus 

comportaments (violents o impulsius en molts dels casos) ocasionaven la necessitat de 

solucionar-los entre tots i continuar treballant de manera grupal. Aquests moments, en 

la majoria dels casos greus, van enfortir les relacions dels joves ja que cada vegada que 

s’aconseguia solucionar la problemàtica, alhora, es cohesionava i enfortia l’equip. Per 

tant, el treball de les HpV vinculades al cinema són un bona metodologia educativa pels 

col·lectius de joves amb tals característiques.  

Un punt a destacar, per tal d’aconseguir treballar les Habilitats per la Vida, és la 

importància del vincle de l’educador amb els joves. Gràcies a aquest, els joves poden 

trobar una motivació en la continuïtat del projecte. A més a més, per a l’educador, 

consisteix en la possibilitat d’aconseguir treballar les HpV de manera significativa. Si 

els joves creuen en el paper de l’educador/a, la seva paraula i el respecten, serà més 

senzill que els consells i aprenentatges s’adquireixin més ràpidament i de forma més 

significativa.  

La intensitat de conflictes entre els joves del grup UEC van ser menors que la del grup 

Morralla, tot i que tenien major connotacions agressives els conflictes primers que els 

altres. Les característiques psicosocials de cada grup diferencien els comportaments i 

formes que tenen els joves per relacionar-se i solucionar els conflictes. Arrel d’aquestes 

dades he comprovat que la majoria de joves de la UEC de Lloret de Mar pretenien 

solucionar-los a partir del confrontament físic. En canvi, els joves de Morralla pretenien 

solucionar les seves diferències via xarxes socials. D’aquesta manera i a partir de la 

intencionalitat de treballar les HpV l’actuació pedagògica consistia sempre en aturar, al 
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màxim possible, tal baralla i reflexionar sobre quina ha estat la principal problemàtica. 

Amb el cas Morralla, la solució va consistir en tornar a parlar del conflicte 

individualment amb els joves en qüestió i, un cop es trobessin tots junts, parlar de la 

problemàtica de manera grupal per tal d’escoltar i conèixer l’opinió de tots. En el cas de 

la UEC consistia en aturar l’activitat de cinema i, a partir d’una assemblea arribar a una 

solució que ells mateixos podrien decidir.  

D’aquesta manera, vaig aconseguir que cada vegada les baralles fossin menors amb el 

grup de la UEC. En el cas de Morralla, que els joves utilitzessin en menor mesura les 

xarxes socials per solucionar els conflictes, però aquestes no van reduir-se per complert.  

Una altra conclusió en relació amb la pràctica de les Habilitats per la Vida, és la 

impossibilitat de treballar cada una, de les 10 que són, de manera individual. Aquestes 

es treballen en constant transversalitat ja que quan pretens treballar-ne una, alhora 

sorgeix l’oportunitat de treballar-ne unes altres. Aquest aspecte que podria semblar obvi 

l’exposo com rellevant, tant que des de la Fundació EDEX proposen una pràctica d’elles 

de manera transversal però a partir d’activitats que donen atenció focalitzada en cada 

una d’elles. Per tant, es contradiuen en la seva proposta metodològica pel treball de les 

HpV. És per aquest motiu que “Gravem, Aprenem!” no pretén treballar-les de manera 

individual i parteix del Cinema com a metodologia que oferirà el treball transversal de 

totes.  

Així doncs, la meva postura és contrària a la proposta d’activitats que ofereix la 

Fundació EDEX. Considero que aquest tipus de metodologies educatives no poden 

obtenir una totalitat dels objectius que s’esperen aconseguir amb els joves. Les activitats 

o dinàmiques directament vinculades a una de les “habilitats” que es pretenguin 

treballar, focalitzen en excés la temàtica i sobretot alerten al jove en que s’estan 

treballant. És per això, que he aconseguit treballar-les, així com es mostra als “Gràfics 1 

i 2” dels meus anàlisis. Això ha estat possible gràcies a la idea motivadora que suposa 

pels joves la gravació d’un film, que comporta el projecte amb el que a més, es puguin 

sentir totalment vinculats treballant alhora les HpV.  

Un altre punt a destacar sobre l’eficiència del treball de les Habilitats per la Vida a partir 

del cinema com a mètode educatiu, és la manca de finalitat del projecte. Per tal 

d’incrementar l’interès dels joves en el projecte és convenient que l’equip educatiu 
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emfatitzi la importància del producte cinematogràfic ja que si des d’un bon inici 

coneixen la principal finalitat del treball “d’habilitats” podrien perdre interès. 

Aquesta desestimació cap a projectes de caràcter educatiu que els joves d’avui 

demostren obliguen al camp pedagògic a treballar i recuperar el vincle amb l’escola i 

per tant, és necessària la innovació educativa. L’acostament de les metodologies a les 

pràctiques o interessos més comuns dels joves és una de les eines més eficients per 

aconseguir que aquests mostrin interès per l’àmbit educatiu. A més a més, si es tracta 

d’un projecte realitzat fora de l’àmbit formal o obligatori, com és en un d’aquest casos, 

la implicació i constància dels joves és més difícil de mantenir. Aconseguir que els 

joves participessin de forma voluntària fins al final del procés es va convertir en tot un 

repte, el qual vaig tenir en compte per tal de “mantenir viva” la motivació dels 

participants.  

Vinculat a aquest últim punt, gràcies a la pràctica d’aquest mateix projecte a l’Espai 

dels Químics (Girona) a l’actualitat, observo que les dinàmiques i treballs que es 

focalitzen sobre les “habilitats” d’una manera molt directe i explicita, provoca en els 

joves un rebuig i desaprovació que per tant, evoca en la desmotivació o abandonament 

del projecte.  

Conclouré doncs que per tal de treballar les Habilitats per la Vida en l’àmbit formal serà 

necessari que s’apliquin a partir d’una altra activitat que “desperti” una motivació en els 

joves, ja que pel contrari, es provocarà l’abandonament dels participants, el desinterès i 

desmotivació d’aquests.  

b). Identificar el grau de consciència aconseguit sobre les Habilitats per la Vida i la 

promoció de la Salut en els joves participants, durant el transcurs del projecte.  

 

El grau de consciència aconseguit, en els joves participants sobre les HpV treballades, 

ha estat major amb el grup Morralla que amb el grup UEC. Primerament, el nivell de 

maduresa que demostrava el primer va facilitar la reflexió de cada “habilitat” que, a 

diferència del segon, la immaduresa va impossibilitar gran part del treball d’aquestes. 

Tanmateix, cal a dir que la manca de possibilitats a la UEC, per acabar el projecte amb 

l’estada a la casa de colònies ha condicionat, provocant el no poder completar el procés 

del projecte i per tant, a no avaluar d’igual manera tots dos casos. No obstant això, 
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considero que tot i així es pot comprovar quin ha estat el resultat final del procés i que, 

en el cas que s’hagués pogut portar a terme, els resultats tampoc haurien variat tant.  

D’altra banda, els resultats obtinguts no són plenament significatius, tant que es 

necessita el pas de temps per tal de comprovar si realment s’ha aconseguit un augment 

en la percepció i consciència de les “habilitats” en els joves. Tot i així, els resultats 

obtinguts en les enquestes als participants, aquest consideren un aprenentatge d’aquestes 

en el major dels casos, elevat. En part, estic d’acord amb les seves opinions, però 

destaco la importància del pas del temps, novament, i l’estada final a la casa de 

colònies, que va millorar.   

c). Aconseguir un canvi transformador de millora en els joves participants 

mitjançant el projecte. 

 

Una de les principals conclusions de l’estudi consisteix en la necessitat del pas del 

temps per aconseguir resultats significatius en un projecte d’aquestes característiques. 

L’observació dels canvis aconseguits en els joves participants del projecte ha estat  molt 

complexa en els dos casos, tot i haver passat un any des de la seva finalització. Així 

doncs, he arribat a la conclusió que, tant les impressions dels joves sobre la seva 

transformació com també les meves són provisionals, ja que conforme ha anat passat el 

temps hi ha hagut canvis en les seves conductes i relacions interpersonals.  

 

Un dels canvis transformadors que ha succeït molt recentment i que per tant, reforça la 

meva afirmació de la necessitat del pas del temps per comprovar la influència del 

projecte, són els canvis de comportament del “grup motor” (Espai Morralla) amb 

lideratge negatiu. Aquests, al cap de pràcticament 7 mesos, s’han posar en contacte amb 

mi i amb la resta dels participants del projecte per tal de demanar disculpes sobre les 

seves actuacions conflictives.  

 

Tot i així, en relació als “grups motors” i el lideratge, cal a dir que són imprescindibles 

per tal de facilitar l’evolució d’un projecte a un Espai Juvenil però, tot i així, serà més 

imprescindible que aquest sigui de lideratge positiu, per tal de no distorsionar o afectar 

tot el procés. Si es dóna el cas contrari, la participació i acompanyament pedagògic ha 

de ser constant per tal d’evitar que alguns dels casos siguin influenciats negativament 
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pels altres i que les aportacions finals del projecte no siguin majoritàriament negatives, 

sinó que s’aconsegueixin el màxim d’objectius educatius establerts.  

A causa dels lideratges negatius que van acabar establint-se en el grup Morralla i els 

positius al grup UEC, no només es van aconseguir canvis transformadors, sinó que van 

condicionar el treball i participació per part de tots els joves. Per tant, el canvi 

transformador es veurà afectat segons si el lideratge és negatiu, com al grup Morralla on 

va ser dificultosa l’expressió i participació per part de tots els participants, ocasionant 

així l’abandonament d’alguns casos o si, d'altra banda, el lideratge és positiu com al 

grup UEC, provocant l’estimulació de la resta de companys i la plena participació de 

tots ells.  

Finalment, destacar la continuïtat del projecte en els joves que van participar. La meitat 

del grup Morralla va continuar aprenent i practicant tècniques i arts relacionades amb el 

cinema, concretament 6 dels 12 participants, per tant, el 50% de l’equip. En el cas de la 

UEC, un dels dotze va continuar experimentant, el qual suposa també tot un èxit, ja que 

no m’esperava un resultat així a l’inici del projecte. D’aquesta manera doncs, també es 

demostra el canvi transformador de millora que el projecte ha provocat en els joves 

participants.  

d). Crear un material educatiu per a professionals de l’ensenyament a partir de 

l’experiència del treball realitzat.  

 

Quan s’inicia un projecte cinematogràfic, tant sigui a nivell educatiu com no, es 

requereix: una terminologia, unes tècniques, uns procediments, unes eines i una 

professionalització imprescindible per el seu bon funcionament. És aquest el motiu que 

em va condicionar a desenvolupar un material didàctic per a qualsevol professional de 

l’educació que volgués impartir un taller de cinema. Tot i que la improvisació dóna peu 

a una gran quantitat habilitats a treballar, he comprovat que és necessari un ordre i una 

programació inicial que podrà ser modificada, en el cas que sigui necessari, com també 

facilitarà la improvisació en altres moments.  

No obstant i en relació amb la meva pràctica, he comprovat que la diferència de grups, 

segons l’espai on es troben, pot provocar canvis molt dràstics en el desenvolupament 

marcat prèviament. L’obligatorietat del projecte a la UEC va condicionar el 
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comportament dels joves i per tant, la manca d’implicació d’aquests en molts dels casos. 

D’altra banda, a l’espai Morralla, on els joves participants no van fer ús de la totalitat 

del material didàctic i on a més no estaven obligats a participar, la seva vinculació i 

l’empoderament del projecte eren molt més elevats.  

Per concloure doncs, exposo que per una banda l’aplicabilitat del projecte a nivell més 

formal, acompanyat del material didàctic, pot provocar una desmotivació per part de 

l’alumnat si la seva aplicabilitat és molt sistemàtica. Els alumnes la interpretarien com 

una assignatura més. En el cas oposat, si el projecte té una interpretació més lliure i 

lúdica, per part dels joves, sense l’ús excessiu del material didàctic (només fent-lo servir 

com a guia), hi ha més probabilitats d’una major participació dels joves en el projecte.  

e). Treballar amb els joves participants les tècniques cinematogràfiques.   

 

Tots dos grups van poder aprendre i experimentar les principals tècniques 

cinematogràfiques. Tal i com ens mostren els resultats qualitatius de la taula de doble 

entrada, la gran majoria dels participants han passat de no tenir coneixements del 

cinema a dominar amb seguretat els processos de creació d’un film.  

No obstant això, no només la influència de la pràctica cinematogràfica va tenir cabuda 

en els joves participants sinó que també, en els centres on es va impartir, suposant una 

innovació pedagògica en el currículum educatiu establert a tots dos casos. La 

comparació tant de les dues entrevistes als coordinadors dels centres com també les 

memòries dels cursos 2012-2013 i l’actual, demostren que no hi havia cap projecte que 

a partir del cinema treballés les HpV o simplement habilitats psicosocials. Per tant, 

aquesta innovació curricular ha desenvolupat una metodologia alternativa de treball que 

ha esdevingut una continuïtat en el centre UEC, ha aportar un nou projecte audiovisual 

“Jo vaig ser-hi”, a l’Espai Morralla i finalment, s’imparteix a l’actualitat a l’Espai “Els 

Químics” de Girona durant el curs 2013-2014.  A més a més, el projecte forma part de 

la programació curricular del curs vinent a la UEC “lloretenca” i està pendent d’una 

altra subvenció. 
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6.  POST ESCRIT 

A partir dels òptims resultats i els efectes que ha tingut el projecte he considerat oportú 

dedicar un apartat de reflexions i conclusions. 

Un cop finalitzat el projecte a la UEC de Lloret de Mar, directament es va proposar per 

la promoció curricular del següent curs. En el cas Morralla, no es va poder continuar 

aplicat per impossibilitats horàries, però, l’Associació Batibull va presentar a subvenció 

tal projecte a Girona i aquesta va ser acceptada per aplicar a “els Químics”. A 

l’actualitat continua formant part del currículum UEC i torna a estar a la espera d’una 

altra subvenció a Girona, per tal de tornar-ho a fer.  

El fet de portar-ho ha terme dos anys consecutius a espais molts similar entre ells, però 

amb joves totalment diferents en ambdós casos, m’ha aportat un segon anàlisi i 

avaluació de la seva aplicabilitat. Primerament, la maduració personal vers l’aplicació 

del projecte, la millora d’experiència professional en tant que el meu segon any per 

coordinar-lo i també l’adquisició de nous coneixements pedagògics va ampliar les 

meves capacitats i seguretat a l’hora d’aplicar “Gravem, Aprenem!”. Aquest va ser un 

dels principals aspectes que van millorar per millorar la qualitat del projecte. 

D’altra banda, la comparació dels resultats amb els joves participants el curs passat amb 

l’actual m’ha ofert la possibilitat d’arribar a un major nombre de conclusions que poden 

millorar el projecte i parts de la seva metodologia. Un dels exemple és que, en el cas de 

la UEC, en el curs passat, moltes de les activitats que es portaven a terme les 

organitzava en grups separats per tal d’oferir una atenció més directe als alumnes. 

Aquest any, vaig proposar fer-les però amb el grup sencer a l’hora per tal de que també 

treballin en grup. Realment, ha estat més complexa aquesta segona opció però ha ajudat 

ha aconseguit el meu objectiu educatiu, el treballar les Habilitats per la Vida a partir del 

cinema com a mètode pedagògic. 

També, gràcies al pas del temps del projecte he pogut comprovar que el resultat va ser 

significatiu, ja que és en l’actualitat quan es veuen indicis dels participants del primer 

any com per exemple, demanant solucionar les diferències entre ells amb una nova 

trobada, entre d’altres. Per tant, és rellevant visualitzar la consecució dels objectius a 

llarg plaç. Això no vol dir que no es pugui dur a terme igualment una avaluació al 

acabar el projecte, però si que és més convenient fer-la passat un temps mínim, per 
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exemple un any, tal i com s’ha fet al meu treball. A més a més, aquestes impressions 

han repercutit als coordinadors de forma bidireccional, a nivell motivacional. 

A més a més, m’agradaria aclarir que on s’ha originat una major repercussió de l’èxit 

del projecte ha estat en mi mateixa. El fet de portar-ho ha terme sola, sense experiència 

prèvia i amb mínims coneixements ha esdevingut una millora a nivell professional i 

personal, i amb una millora de les meves habilitats i competències, però sobretot, una 

millora en la seguretat en mi mateixa. La motivació i ganes d’aprendre han incrementat 

en mi per aquest motiu ja he iniciat la proposta d’un nou projecte, aquest cop amb un 

altre col·lectiu: la gent gran. També, he proposat una nova avaluació del projecte 

“Gravem, Aprenem!” però aquest cop comparant els resultats analitzats en aquest 

estudis del TFG més els de l’actual aplicació a la UEC i a “els Químics”, tenint en 

compte la maduració del primer i les seves conseqüències que està pendent d’aprovació. 

Finalment, la ponència de tal projecte i de les HpV durant les Converses Pedagògiques 

de la Universitat de Girona (2014) i l’exposició a la trobada dels membres participants 

de la XEASC (2014) m’ha aportat gran satisfacció professional. 
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7. EL PAPER DEL PEDAGOG I ANÀLISI CRÍTIC DELS 

CONTINGUTS TRANSMESSOS DURANT EL GRAU 

7.1 EL PAPER DEL PEDAGOG 

Valoro com imprescindible el paper del pedagog en l’estudi que he portat a terme. 

Aquesta figura és l’especialista a l’hora de identificar una problemàtica social i/o 

educativa i és capaç de trobar una mesura per tal de solucionar-ho, o com a mínim 

millorar-ho. Davant la problemàtica educativa i de risc d’exclusió social que es 

presentava en el meu cas, el fet d’estudiar pedagogia vaig disposar de les eines 

suficients per trobar la manera d’actuació que fos significativa i que a més donés uns 

bons resultats.  

El disseny del projecte, la seva adaptabilitat, tenir en compte les variacions de cada 

participant, més les característiques educatives del centre o espai on es portarà a terme, 

les condicions o inconvenients legals que es poden originar, la viabilitat i/o 

impossibilitat de certes propostes, etc... són els passos, condicionants i característiques  

en les que un Pedagog/a és totalment expert i per tant, el fa imprescindible davant d’una 

proposta educativa d’aquest estil.  

No obstant això, no m’agradaria que amb aquest últim paràgraf quedés la idea de que el 

Pedagog/a és l’únic professional i expert en la matèria, no. Considero i a més, he pogut 

comprovar durant el meu pràcticum i elaboració del TFG que és més imprescindible la  

dualitat de professionals davant qualsevol projecte. Tot i ser molt important el paper del 

pedagog/a, és més important encara que aquest es complementi amb un professional 

d’un altre camp de l’educació (docent, educador social, psicopedagog... etc.) ja que 

d’aquesta manera s’amplien els coneixements, capacitats i habilitats de les quals parlava 

anteriorment, en l’equip de treball.  
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7.2 ANÀLISI CRITICA DELS CONTINGUTS TRANSMESOS DURANT 

EL GRAU 

Tenint en compte els meus dubtes sobre el grau quan vaig iniciar-ho i la meva opinió 

actual he de valorar com un bon recorregut aconseguit amb un ampli gruix de contingut, 

no només transmesos, sinó apressos. La meva visió per la Pedagogia ha canviat per 

complert, tant que ara sóc més apassionada de l’educació i amant d’aquesta i imagino 

que això és a causa de tots els aprenentatges aconseguits i la influència dels docents, per 

descomptat. Recordo un llibre que vam haver de treballar a primer de grau, aquest es 

diu “Pedagogia i Vida” de Xirau (1999) el qual em va transmetre un dels principals 

principis que m’han format com a futura professional de la Pedagogia; “la importància 

de l’amor per l’educació. Si s’aconsegueix aquest primer amor, serà més fàcil estimar a 

l’educand i així ell també podrà estimar a l’educador. Sense aquest amor, l’aprenentatge 

serà realment difícil”. Per tant, des de primer s’ha creat una base de coneixements que 

ens conduïen a una estimació pel grau i que a l’hora ens formava per la professionalitat.  

Així doncs, aquesta va ser una de les principals assignatures, que valoro personalment 

com imprescindibles, és a dir, per a la formació d’un bon pedagog conèixer quins van 

són els clàssics, que ens deien i com s’inicia la Pedagogia. L’estudi dels clàssics 

filosòfics també van denotar importància en mi, durant el primer curs així com l’estudi 

dels primer filòsofs i psicòlegs que van voler estructurar el creixement i etapes 

evolutives de qualsevol persona.  

Contraposant-se a aquesta base dels principals fonaments, hi ha tot un seguit de 

matèries que han estat menys significatives per a mi durant el segon i tercer curs; 

economia, història, dret... etc. Matèries les quals em costen vincular amb la seva 

aplicabilitat en el nostre camp d’actuació. No defenso però, que anys endavant sí em 

siguin de gran utilitat, però de moment no és el cas. Probablement hagués estat més 

profitós unes altres en el lloc d’aquestes a les quals no se’ls hi ha atribuït els suficients 

crèdits o directament no s’han treballat, com “Ètica i deontologia professional” (amb 

tant sols tres crèdits d’assignatura). En relació a aquest últim punt, destaco doncs, la 

mancança de coneixements transmesos en la pràctica pedagògica, com les relacions amb 

les famílies, l’actuació vers certes problemàtiques o l’elaboració un projecte encarat a 

demanar una subvenció i d’altres més d’anàlisi com la cerca d’informació per l’estudi o 

anàlisi d’un cas.   
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Tot i així, he de reconèixer que a banda d’aquesta última puntualització valoro 

positivament els aprenentatges transmesos i la preparació que la Universitat de Girona 

ha transmès als futur i primers pedagogs graduats. A banda també dels inconvenients 

que han esdevingut ser la primera promoció, com cursar matèries que probablement no 

faran els futurs alumnes de pedagogia com “Anglès per a professional de la 

pedagogia”, entre d’altres canvis d’aquest últim curs, han estat com deia 4 anys 

significatius.  

Per acabar, reconec que la meva opinió és segurament molt diferent a la resta dels meus 

companys, ja que durant les diverses crítiques i canvis que han proposat al llarg del curs 

he acostumant a mantenir-me bastant al marge. Com deia, sí considero que aquelles 

assignatures que no acaben de vincular-se amb el que realment serà útil pel pedagog no 

es facin, dedicant aquest espai a d’altres que podrien ser més profitoses per millorar els 

estudis de pedagogia. Però, defenso que aquests treballen una gran quantitat de 

competències que ens fan més versàtils en diferents contextos. Estic i he estat tranquil·la 

i confiada amb el funcionament del grau i el seu transcurs, per tant no seria sincera si la 

meva valoració no fos positiva. 
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9. GLOSSARI DE TERMES 

Amígdala: Òrgan del cervell que emmagatzema la memòria de record i sentiments 

vinculats amb les emocions.  

Atrezzo: Conjunt d’instruments, eines i diferents objectes que s’utilitzen a l’hora de 

decorar una escena o escenari.  

Autoconeixement: Capacitat de coneixença dels interessos, aficions, preferències, etc., 

d’un mateix i ser-ne conscient d’elles.  

Comunicació Assertiva: Capacitat de comunicació amb altres persones de manera 

respectuosa.  

Diversitat social: Pluralitat social en un mateix context.  

Edició cinematogràfica: Pas previ a l’obtenció del producte audiovisual en el qual es 

categoritzen i ordenen totes les escenes gravades, complementant-les amb efectes i 

d’altres tècniques a partir de programes informàtics especialitzats.  

Eines TIC: Utensilis tecnològics necessaris per portar a terme el projecte audiovisual.  

El Camp: És l’espai visual que pren la càmera des del punt de vista en què es troba, 

tenint en compte l’angle d’enquadrament.   

Empatia: Capacitat de posicionament en el lloc o situació d’un altre.  

Empoderament: Paraula derivada de l’anglès “empowerment” que dona sentint al 

sentiment de poder i autoritat sobre un aspecte o situació concreta.  

Exclusió social: Procés o estat de les persones les quals no disposen dels mínims 

benestars socials o que es troben en situació marginal.  

Espai Juvenil: Centre d’atenció i recolzament als joves i associacions d’aquests per tal 

d’oferir informació, activitats i assessorament que pugui ser dels seu interès pel context 

proper on es situat amb intencionalitat educativa i de lleure.   

Guió Literari: Redacció de la història que es vol explicar al reportatge audiovisual, on 

també apareix allò que els personatges diran, les entonacions i descripcions dels seus 

moviments per tal de que qualsevol actor només llegint-lo pugui interpretar.  
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Guió Tècnic: És on es concreten els aspectes organitzatius segons la història 

especificant allò que es veurà, s’escoltarà, etc. 

Habilitats per la Vida: Capacitats que tenen les persones per tal de desenvolupar les 

tasques, solucionar els problemes i créixer en el seu dia a dia quotidià.  

Integració social: Procés que pretén aconseguir que totes aquelles persones que es 

troben en situació d’exclusió social, aconsegueixin viure els mínims del benestar social 

comú.  

La posició angular: Perspectiva que rebrà l’objecte o personatge que apareixerà a la 

imatge. Aquesta podrà ser: picat (gravació des de d’alt del objecte) i contrapicat (des de 

a baix de l’objecte).  

La realització (cinematogràfica): Tècniques de gravació i organització que 

s’estableixen durant el procés d’un treball audiovisual.  

L’enquadrament: Es refereix a la manera en com queden col·locats els objectes dins 

d’unes limitacions, dins un “quadre” visual. En el cas d’una fotografia seria tot allò que 

podem veure a la imatge i la seva disposició.  

Making Off: Gravació que pretén enregistrar tot el procés tècnic que a comportat la 

producció cinematogràfica, és a dir, gravar darrere de les càmeres.  

Pla de rodatge:  Per tal de coordinar: protagonistes, actors secundaris, càmeres, entre 

d’altres agents de la gravació es necessita realitzar una coordinació prèvia on s’acordin 

els espais, materials, horaris i d’altres aspectes imprescindibles per cada escena filmada. 

Postproducció: Etapa posterior a la gravació i edició del film, on es perfecciona i 

finalitza el producte que es pretén aconseguir.  

Preproducció: Procés previ a la edició del film, on es concreten els principals agents 

condicionants i necessaris de la gravació audiovisual.  

Processos cinematogràfics: Passos a seguir per tal d’aconseguir un producte 

audiovisual que desenvolupi l’explicació d’una història.  
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Promoció de la Salut: Consisteix en el conjunt de resultats favorables que demostren 

l’eficiència d’un projecte que promogui l’aprenentatge d’hàbits i costums propis d’un 

vida saludable.  

Resiliència: Capacitat de superació satisfactòria vers una situació complicada.  

UEC: Unitat d’Escolarització Compartida. Centre d’escolarització formal de secundària 

que permet una major atenció als casos derivats des dels Instituts d’una població, els 

quals es troben en situació de risc d’exclusió social i/o abandonament escolar. A partir 

d’una coordinació entre el centre de procedència i la UEC es farà el seguiment del 

alumne.  
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10.1 ENTREVISTES ALS COORDINADORS DELS ESPAIS 

 

Entrevista al coordinador de morralla espai creatiu: 

Nom i Cognoms: Jordi Hernández González 

Edat: 34 anys 

Estudis realitzats: Historiador i Titulat en Director de Lleure.  

Coordinador de l’Espai Juvenil des del 2010 

 

1. Quin destacaries què és el principal perfil dels joves que participen a 

l’espai? 

 

R- Bé, tenint en compte que aquest perfil ha anat canviat i nosaltres també l’hem anat 

“modificant” ja que hem necessitat passar d’un col·lectiu destructiu que tant sols feia ús 

del servei a modo de “guetto” i per passar les hores a un lloc calent, a un col·lectiu més 

juvenil i amb més motivacions. Per tant, podríem dir que el col·lectiu Morralla es 

fomenta bàsicament de joves entre els 15 anys als 26 i 29 en alguns dels casos.  

Però, tal i com deia, aquest col·lectiu no sempre ha estat el mateix i des del mateix 

equip educatiu vam haver de prendre la decisió per tal de modificar-ho i aconseguir per 

tal d’aconseguir que l’Espai no fos només “un passa-temps” pels joves, sinó que un 

espai que promogués la creativitat i l’autonomia.  

Actualment, aquests joves són els que s’encarreguen de totes les activitats que portem a 

terme, sempre des del nostre acompanyament. No obstant, molts d’ells es troben en risc 

d’exclusió social i és aquí on actuem nosaltres per tal d’evitar que empitjori la seva 

situació.  
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2. Així doncs, podríem dir que gran part d’aquest col·lectiu té problemes de 

relacions socials, familiars, a nivell escolar…? I per tant, podríem dir que 

una mancança d’habilitats psicosocials? 

 

R- Sí, encara que no en tots els casos eh! Però sí. Crec que podria fer una llarga llista de 

tots aquells casos en els quals he hagut de posar-me en contacte amb pares, mares i fins 

i tot amb Serveis Socials. Recordo molts exemples. Però com deia, som conscients que 

per molt que vulguem que un Espai Juvenil no es converteixi en un “guetto”, en moltes 

de les vegades acaba sent el refugi de tots aquells que no volen parar molt per casa, 

entens? 

Però, que digui això no vol dir que en el fons no em sembli una genial idea que utilitzin 

aquet espai per evadir-se, conèixer nova gent i així donar-nos la oportunitat als 

educadors de “ficar mà” en aquesta mancança d’habilitats que deies.  

 

3. Es porta, actualment, a terme algun projecte que promogui el treball 

d’aquestes habilitats de les quals parlem? 

 

R- Sí, encara que imagino que em preguntés a banda del que estàs coordinant tu clar! 

(Riu). Doncs bé, sí. Actualment portem a terme un projecte que, tot i que des de 

l’Associació Batibull ja es va realitzar a Girona fa 5 anys, l’hem volgut instaurar  

novament aquí a arrel de l’èxit de “Gravem, Aprenem!” de l’any passat.  

Aquest projecte es diu “Jo vaig ser-hi” i consisteix en la realització d’un documental 

portat per joves, en el qual es plasma la vivència d’avis durant la Segona Guerra 

Mundial. D’aquesta manera, realitzem una continuïtat del teu projecte amb els mateixos 

joves i aconseguim que d’altres que no havien aparegut mai per l’espai ara el coneguin.  

A banda d’aquests, també coordinem una sala de concerts, que es troba a la planta 

inferior de l’Espai on són els joves els que organitzen i gestionen tots els passos a 

seguir: des de la contractació dels músics, com les gestions de la barra o fins i tot la 

difusió d’informació de l’event. D’aquesta manera, aconseguim treballar amb ells 
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l’empoderament de l’espai i dels concerts i a l’hora, aconseguim que aprenguin noves 

habilitats tant relacionals, d’autoconeixement com pròpiament vivencials.  

No obstant, també l’Espai ofereix tot un seguit de tallers on són molts dels mateixos 

joves els que els coordinen i dirigeixen com: dibuix de manga, cuina japonesa, dibuix 

artístic, circ… etc. 

 

4. Ja que parlaves del projecte “Gravem, Aprenem!”, quin consideres que ha 

estat el principal efecte en els joves, en l’Espai, etc.?  

 

R- Realment va ser un bon treball. Llàstima que no hi haguessin més recursos, però 

realment va tenir uns bons resultats. Primerament, per tal i com et deia, actualment, 

iniciem un nou projecte amb gran part dels joves que van participar en ell i per tant, això 

demostra l’èxit del projecte, ja que, aconseguir que uns joves que estan força 

desmotivats educativament, es mantinguin durant tota la realització del projecte i a més 

continuïn amb un altre, amb característiques molt similars, demostra una bona feina.  

D’altra banda, a nivell curricular de l’Espai també ha estat un bon projecte a porta a 

terme i podríem dir que el que ha despertat o iniciat una altra tipologia de projectes a 

portar a terme. Podríem dir que, si comparem les memòries dels últims anys de Morralla 

veiem que la gran majoria dels projectes realitzats es basen en tallers dirigits, concerts i 

alguna que altre activitat alternativa però, projectes audiovisuals on es treballin aspectes 

emocionals i de més que acabin en una estada, cap. I com deia, això ha fet que el 

col·lectiu Morralla també es comenci a interessar per una altra manera de i passar 

l’estona.  

 

5. I en relació als joves participants? A banda del projecte on ara també hi 

participen? 

 

R- Si et refereixes a la influència que ha repercutit en ells, a nivell vivencial o com els 

ha afectat de manera emocional he de dir que hi ha un canvi. Un exemple seria la nova 

proposta que et comentava de tipologia de projecte i d’altra banda destacarien els 
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avenços que han realitzat alguns dels joves. Si vols, et comento: L’A. per exemple, 

després de la seva participació al projecte va començar a interessar-se molt més pel món 

del cinema i les càmeres i va buscar pel seu compte cursos de formació sobre el tema, a 

més de participar a altres projectes cinematogràfics. Una altra seria la N. i la M. les 

quals també, després de “Gravem, Aprenem!” van començar a fer classes de teatre, 

interessant-se pel món de la interpretació.  

 

6. Consideres que el projecte “Gravem, Aprenem!” ha estat una bona 

metodologia per treballar les Habilitats per la Vida? I, quins aspectes 

canviaries? 

 

R- Sí, els resultats ho demostren no? (Riu). Sí, sincerament considero que va estar una 

gran aposta a l’Espai i que va ser molt significatiu pels joves que van participar com 

també per a la mateixa Associació. No obstant, tal i com ja et vaig comentar quan va 

acabar, hi ha aspectes que sí que hagués fet de manera diferent. Primer, durant la 

realització del projecte hagués realitzat alguna dinàmica per fomentar la cohesió de 

grup, ja que conec bé el col·lectiu i sé que hi havia problemes entre ells i també a 

l’Estada hagués contractat un altre espai que fos més acollidor i sobretot, que s’hagués 

trobat més a prop, per evitar el transport. A més, poder també hagués estat convenient 

que haguessis demanat més ajuda a l’equip Morralla, o sigui, a nosaltres, ja que crec que 

en molts casos et vas saturar amb tanta feina i, un projecte així, una persona sola és 

complicat de portar amb eficiència. Tot i així, vas fer molt bona feina i això és 

important de reconèixer.  

 

7. Ja per acabar, ets coneixedor de l’aplicació del projecte que a l’hora es va 

portar a terme a la UEC de Lloret de Mar durant el meu període de 

pràctiques. Quins creus que han sigut els resultats amb els joves, en 

comparació amb els del grup Morralla? 

 

R- Bé, imagino que haurà estat, si més no, molt significatiu per a ells. Primerament, 

perquè se’ls hi ha oferint un taller on han pogut explorar la seva creativitat, entre 
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d’altres habilitats, però, tot i així, imagino que no s’hauran aconseguit els mateixos 

resultats que a Morralla. La UEC té un col·lectiu molt complicat de portar i són casos 

que necessitarien un acompanyament molt més prolongat que no només la duració d’un 

projecte com el de “Gravem, Aprenem!”. Això ho dic pensant en l’exemple que 

exposava amb els joves de Morralla, que molts d’ells darrerament del projecte han 

continuat aprenent tècniques de cinema i interpretació i dubto que el joves de la UEC ho 

hagin fet.  

Parlem de joves molt diferent. Per molts problemes i un gran risc d’exclusió social que 

puguin arribar a tenir els nostres nens (Morralla), no és comparable el nivell de 

problemàtiques socials o si més no, la intenció que tenen per solucionar-ho ja és 

significativa i diferenciadora.   

 

- Moltes gràcies Jordi, ha estat de gran ajuda la teva aportació! 
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Entrevista al coordinador de la UEC de Lloret de Mar: 

 

Nom i Cognoms: Jordi Urgell Martínez 

Edat: 34 anys 

Estudis: Educador Social i Psicopedagog 

Coordinador de la UEC de Lloret de Mar des del 2012 

 

1. Quin destacaries què és el principal perfil dels joves d’aquesta UEC en 

concret? 

 

R- Bueno, tot i que diria que totes les UEC comparteixen aquest mateix perfil, tenint en 

compte les excepcions òbviament, aquest perfil consisteix en joves entre 14 a 16 anys 

que a partir dels seus comportaments agressius o pel contrari, passius a l’Institut han 

acabat sent derivats a la UEC. Per tant, parlem de joves que es troben en risc d’exclusió 

social. També, tots ells són casos que Serveis Socials de Lloret de Mar treballen i fan un 

seguiment familiar, ja que una altra de les característiques que comparteixen són el gran 

nombre de problemàtiques relacionals amb la família i context en general.  

Podríem dir doncs, que són joves que requereixen una atenció més propera en la que es 

pugui treballar i desviar el camí directe que fan a la marginació social. Encara que en 

molts dels casos, tot allò que puguem fer es queda limitat, per només fer-ho nosaltres i 

no continuar-ho treballant des de casa o l’Institut, però això ja és un altre tema.  

 

2. Per tant, podríem dir que aquest col·lectiu de joves pateix una gran 

mancança de practica i treball d’habilitats psicosocials? 

 

R- Totalment. És més, nosaltres ens dediquem cent per cent a treballar-les al màxim i en 

molts dels cops prioritzem el treball d’aquestes al treball de les assignatures troncals, 

com bé ho saps tu.  
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Per tant, sí, aquesta és la seva principal mancança i allò que intentem solucionar. Però 

tal i com deia, aquest és un treball molt complicat que amb només un o dos anys no es 

pot treballar, ja que requereix un seguiment durant tota l’etapa adolescent, però com 

deia, són joves que no han tingut aquesta oportunitat i per tant, arriben al centre amb 

mancances notables a l’hora d’edats molt grans.  

 

3. Dintre del currículum educatiu establert a aquesta UEC hi havia 

anteriorment, és a dir, abans de “Gravem, Aprenem!” algun altre taller que 

centrés els seus objectius en promoure les HpV? 

 

R- Bueno, principalment, tots els nostres tallers i activitats són enfocats en treballar les 

habilitats psicosocials com et deia, però un taller d’aquestes característiques mai. He de 

reconèixer que les teves pràctiques van ser profitoses, si més no, es demostra veient que 

és el segon any que el portes a terme a la UEC i si no hagués anat bé no hagués estat 

així (Riu). Doncs això, realment sí, com deia prioritzem el treball d’habilitats i 

competències socials a d’altres activitats. Sempre que hi ha algun conflicte o qüestió a 

solucionar intentem parar-ho tot i fer que allò sigui el centre d’atenció. A més, en molts 

dels casos, intentem que, si és possible, siguin els mateixos joves els que solucionin la 

baralla i arribin a un acord, ells mateixos.  

 

4. Quin creus que ha estat el principal efecte en els joves el projecte “Gravem, 

Aprenem!”? 

 

R- L’autoconeixement. Crec que cap d’ells s’hagués imaginat actuant, agafant una 

càmera o editant el seu propi film i per tant, considero que han descobert una part d’ells 

mateixos que tenien oblidada o que desconeixien.  

D’altra banda, el fet de aconseguir un resultat final, que ells mateixos han portat a terme 

i que han estat treballant durant tot un semestre ha estat també molt satisfactori i 

significatiu per a ells. Crec que els objectius que et vas marcar inicialment els has 

aconseguit, no?  



108 
 

He de reconèixer que, quan et vam donar la llibertat de realitzar un taller tu mateixa 

durant el teu pràcticum i ens vas proposar el taller de cinema vam dubtar. No estàvem 

del tot segur que realment es pogués portar a terme fins el final, però he de reconèixer 

també que va estar una bona aposta perquè als joves els hi encanta i a més, els aporta 

moltes coses.  

També crec que els hi ha estat molt significatiu a l’hora de relacionar-se entre ells. Han 

aprés ha compartir alguna cosa, un procés o treball que, com volien que quedés bé, han 

posat de la seva part per deixar de banda les seves diferències i continuar cap endavant. 

 

5. Hi ha hagut algun cas que actualment estudiï o treballi d’alguna manera el 

camp del cinema? 

 

R- És una llàstima però, una vegada deixen la UEC és difícil seguir el rastre d’aquests 

joves, per molt que ens continuem posant en contacte amb Serveis Socials i en alguns 

dels casos, amb les seves famílies. Però, tot i així hi ha un que sí. En P. ara edita 

cançons i grava videoclips als seus amics. Això ho sabem perquè molts dels alumnes 

que cursen aquest anys ens ho han explicat. Crec que ja s’interessava en P. per tots 

aquests temes però, després del projecte es va incrementar aquesta afició.  

 

6. Consideres que el projecte “Gravem, Aprenem!” ha estat una bona 

metodologia per treballar les Habilitats per la Vida? I, quins aspectes 

canviaries?  

 

R- Totalment! Una de les grans dificultats que ens trobem tots els educadors o pedagogs 

que treballem a les UECs és aconseguir que els joves s’interessin per l’aprenentatge. 

Som conscients que hi ha d’altres metodologies educatives, com per exemple el cinema, 

que són molt motivacionals per a ells, però no podem sempre treballar d’aquesta manera 

i hi ha assignatures en les quals també és important aprendre amb “paper i llapis”. Però, 

per aquest motiu et deia que totalment, ja que els joves s’interessaven moltíssim i 
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gràcies ha aquesta motivació aconseguíem treballar molts aspectes que a altres moments 

era molt més complicat.  

Si hagués de canviar algun aspecte? Suposo que el que ja s’ha canviat aquest curs, fer 

que el projecte no només duri un semestre sinó que tots dos, és a dir, tot el curs escolar. 

Res més.  

 

7. Ja per acabar, ets coneixedor de l’aplicació del projecte que a l’hora es va 

portar a terme a “Morralla Espai Creatiu” durant el meu període de 

pràctiques. Quins creus que han sigut els resultats amb els joves, en 

comparació amb els del grup UEC? 

 

R- Sí, sí, ho sabia. Doncs, imagino que els resultats ha Morralla hauran sigut molt 

millors. Els joves són conflictius i tenen també problemàtiques però no al nivell dels de 

la UEC. Treballar amb aquells joves que sempre tenen ganes de fer coses ha de ser molt 

més senzill que no pas el treball que s’aconsegueix a la UEC. 

No obstant, m’atreveixo a pensar que, tot i que els resultats hauran estat uns altres a 

Morralla, l’experiència a la UEC haurà sigut molt més significativa, ja que el repte era 

més elevat i finalment el resultat va ser molt positiu.  

A més, si no m’equivoco a Morralla els joves marxaven un cap de setmana a una casa 

de colònies. Això a la UEC és impensable, tant a nivell familiar, com curricular o fins i 

tot ja pels mateixos joves. Per tant, els resultats òbviament que no poden haver estat els 

mateixos perquè ni tant sols el tancament del projecte ha estat el mateix, però com deia, 

crec que en certs aspectes el resultat haurà sigut més significatiu a la UEC que no pas a 

l’aprenentatge dels joves de Morralla.  

 

 

- Moltes gràcies Jordi, serà de gran ajuda la teva aportació al meu treball! 
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10.2 ENQUESTES ALS PARTICIPANTS DEL PROJECTE (GRUP 

MORRALLA) 

Enquesta als participants del projecte “Gravem,  Aprenem!” 

Edat:  

Sexe:  

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en 

cursiva les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb 

cada habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

     

 

Empatia 

 

     

 

Comunicació 

Assertiva 

 

     

 

Relacions 

Interpersonals 

 

     

 

Presa de 

decisions 

 

     

 

Solució de 

problemes i 

conflictes 

 

     

 

Pensament crític 

 

     

 

Pensament 

creatiu 
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Control de les 

emocions i 

sentiments 

     

 

Control de 

tensions i estrès 

 

     

 

2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable               5. Ineficient 

 

3-Consideres que ha estat significatiu? 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què?_______________________________________________________________ 

 

4- Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas 

afirmatiu, t’han influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

En aquest afirmatiu… 

____________________________________________________________________ 

  

5- Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb 

l’entorn? Contesta sí o no als espais de la graella. 

 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

 

 

  

 

6- En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable               5. Ineficient 
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7- Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de 

colònies, valora de l’1 (el que menys) al 10 (el que més) en relació a la 

significació que ha repercutit en tu.  

 

1. “el moment creatiu” 

 

 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels 

Oscars) 

 

 

3. Cerca de les Habilitats  

 

 

4. Pressa de consciència 

final sobre aquestes 

(avaluació final) 

 

 

8- Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el 

recorregut establert? En cas afirmatiu, per què? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè 

…____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________ 

 

9- Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal 

fortalesa? Es van solucionar? 

 

Problemàtica Fortalesa 

  

Es va solucionar? Es va solucionar? 

 

10 - Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a 

millora en el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

______________________________________________________________________ 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 16 anys 

Sexe: Masculino 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

 

   

X 

 

Empatia 

 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

   

X 

 

          

 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

 

 

X 

 

 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

X 

 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

   

 

         X 

 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

X 

 

 

Pensament creatiu 

 

    

X 

 

 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

 

 

 

X 

   

Control de tensions i 

estrès 

 

            

         

 

X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Porque hemos podido hacer un cortometraje cuando muchos de los que 

participavamos no sabíamos. Tambien hemos aprendido ha trabajar en equipo.  

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

Conocia ya muchas técnicas y ya me gustaba mucho, pero ahora mas. A de mas siempre he 

querido aprender a editar mis propios videos, sobretodo con Adobe Premier y por eso, estoy 

muy contento de haber aprendido.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí No Sí 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

Yo y mi novia no fuimos 

 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

1. “el moment creatiu” 

 
- 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
- 
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3. Cerca de les Habilitats  

 

- 

4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
- 

 

 

8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè… yo no participe en la salida final, ni yo ni mi novia que también participaba en el 

proyecto pero aun asi si que es verdad que al final del proyecto con Patricia siempre 

intentábamos solucionar los problemas y ser conscientes de todo lo que íbamos aprendiendo i 

eso ayudaba también a mejorar el equipo y sobretodo a seguir grabando.   

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

Problemàtica Fortalesa 

El hecho de que cada uno fuera un poco 

a su bola, por lo menos al principio. 

Porque no siempre nos llevábamos bien, 

no todos claro, algunos si.    

Las ganas que teníamos. Tambien el 

hecho de que Patri siempre estuviera con 

nosotros hizo que muchas veces por ella 

no nos enfadaramos tanto y siguiéramos.  

Es va solucionar? Un poco.   

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

Supongo que solo decir que el proyecto estuvo muy bien aunque sigo pensando que seria mejor 

si todos los que participamos seamos amigos o no nos llevaramos tan mal. Pero aun asi genial. 

Me gustaría que se hiciera otra vez y aunque tuviera que ser con las mismas personas 

seguramente lo haría, fuera una buena experiencia.  

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 16 anys 

Sexe: Femení 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

 

  

X 

 

 

 

Empatia 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

   

 

 

         X 

 

 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

 

 

 

 

X 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

 

 

X 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

  

X 

 

 

          

 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

 

 

X 

 

Pensament creatiu 

 

    

 

 

X 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Control de tensions i 

estrès 

 

            

         

 

X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Me lo he pasado muy bien y sobretodo hemos aprendido ha estar juntos. También 

hemos hecho nuevos amigos, lo cual también es importante.     

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

Claro porque yo no sabia mucho. Aún asin siempre me a gustado hacer montajes de vides 

“movie maker” pero claro, esto a sido mas pro y entonces hemos aprendido mucho mas.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí Sí 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

1. “el moment creatiu” 

 
10 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
8 

 

3. Cerca de les Habilitats  

 

8 
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4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
9 

 

 

8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè… nos dimos cuenta de que en muchos de los momentos del proyecto no fuimos muy 

justos con algunos de los participantes. Muchas veces intentábamos solucionar los problemas 

con la lei del mas fuerte, siempre con peleas en el mobil i de mas y claro, cuando se hablo todo 

eso en las colonias nos dimos mucha mas cuenta que no solo cuando lo hablábamos mientras 

pasava. También supongo porque en aquellos momentos estavamos en caliente y en el momento 

de las colonias no y asin podíamos reflexionar mucho mas.     

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

Problemàtica Fortalesa 

Que nos costara tanto ponernos de 

acuerdo en muchos de los momentos.     

Muchos de nosotros nos hicimos muy 

buenos amigos y eso nos hacia mas 

fuerte. A parte de que teníamos ganas de 

ver el cortometraje acabado.  

Es va solucionar? Si.     

 

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

 

Me gustaría volver a vivirlo la verdad. Estoy esperando rodar la segunda parte… jejeje 

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 16 anys 

Sexe: Femení 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

    

X 

 

Empatia 

 

    

 

 

X 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

    

         X 

 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

     

X 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

X 

  

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

X 

    

 

Pensament crític 

 

 

 

   

X 

 

 

Pensament creatiu 

 

     

X 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

  

 

X 

   

Control de tensions i 

estrès 

 

            

        X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Perquè va ser una cosa molt diferent a fer. També perquè no ens coneixem entre 

nosaltres, no al principi i ara si. També perquè al cole no fem coses d’aquestes i podem 

aprendre moltes coses amb treballs així.  

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

En aquest afirmatiu… Clar! Ara faig teatre, encara que abans també m’agradava molt el 

teatre, però sí. En relació al cinema, bueno en lo que és gravar no tant, perquè durant el 

projecte m’he dedicat més a la interpretació  i no he donat tanta importància a les coses més 

“tecnològiques”.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí No ho sé 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

1. “el moment creatiu” 

 
10 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
7 

 

3. Cerca de les Habilitats  
6 
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4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
10 

 

8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè …va ser el moment en el que ens vam poder dir a la cara totes les coses que vam viure, 

pensar, sentir, etc… entre nosaltres mateixos. Van haver molts moments de discussió i en els 

quals no ens posavem dacord uns i altres i poder dir-nos tot el que creiem pues… clar, era 

important perquè sinó no haguessim aprés la lliçó principal de poder dir que ara sabriem com 

fer-ho.  

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

Problemàtica Fortalesa 

Molt diferents. Era molt difícil posar-nos 

d’acord.  

Ganes de treballar. Motivació i bon rollo 

amb la Patri. També ens vam fer amics 

molts de nosaltres. 

Es va solucionar? Més o menys  

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

 

Jo crec que va ser una gran experiència. Primer de tot perquè vam poder crear un curtmetratge 

nosaltres mateixos, que, tot i la ajuda de la Patri, que va ser súper imprescindible, ho vam fer 

nosaltres i aixó és genial. També perquè he vist que ens agrada molt el tema i molts de nosatres 

ara fem teatre.  

També, el fet d’anar a una casa de colònies va ser molt important, ja que vam poder compartir 

moments d’una manera diferent, encara que a les colònies hi havia gent que hauria d’haver 

vingut i no ho va fer… els casos que més van complicar-ho tot, però bueno… els que sí va anar, 

ens ho vam passar d’allò més bé i vam aprendre moltes coses.  

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 16 anys 

Sexe: Femení 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

Empatia 

 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

   

 

 

          

 

X 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

 

 

 

 

X 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

 

 

X 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

  

 

 

 

        X  

 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

X 

 

 

 

Pensament creatiu 

 

    

 

 

X 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Control de tensions i 

estrès 

 

            

        X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Porque ha estado una cosa que hemos hecho nostros mismos, sin que nadie nos 

tuviera que obligar. Lo hacíamos porque queríamos, no era como unos deberes del Instituto o 

algo asi, sinó una manera de pasárnoslo bien.      

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

He aprendido ha seguir los pasos para realizar un guión, como se escribe, las partes, quienes 

son los personajes i como se debe de organizar el tiempo.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí No lo sé 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

1. “el moment creatiu” 

 
10 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
10 

 

3. Cerca de les Habilitats  

 

10 

4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
10 
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8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè… asi podimos ver que era lo más importante, lo que habíamos aprendido. Ahora 

habíamos crecido, somos más maduros y los problemas o dificultades del corto hicieron que 

nos espavilaramos.      

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

Problemàtica Fortalesa 

Ser tan distintos y las peleas Nos lo pasábamos bien y eso ayuda 

porque hacia que aunque ha veces fuera 

difícil seguíamos haciéndolo.   

Es va solucionar? Si.     

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

 

Está muy bien y nosotros hicimos un buen trabajo.  

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 19 anys 

Sexe: Masculí 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

 

   

X 

 

Empatia 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

   

 

 

          

 

X 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

 

 

 

 

X 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

X 

 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

  

X 

 

 

          

 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

 

 

X 

 

Pensament creatiu 

 

    

 

 

X 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

 

 

X 

   

Control de tensions i 

estrès 
            

         

 

 

 

X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Moltíssim. Estic molt content i orgullós d’haver participat en el projecte i de fer-ho 

des del inici, fins al final de la seva realització. A més, el fet de ser més adult que els altres 

participants això m’ha permés veure el projecte des de la vessant educativa i poder ajudar a 

Patricia en certs moments organitzatius o d’altres àmbits. La vivència d’un projecte així ha 

significat, principalment, l’esforç del treball convertit en un resultat exitós que els propis 

participants han pogut “palpar” amb les seves pròpies mans.   

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

Obviament. Mai havia practicat cap aspecte o tècnica cinematogràfica. Desconeixia totalment 

com es feia servir una càmera o quins eren els objectes necessaris per fer certs plànols. No 

obstant, sempre m’ha interessat el camp del teatre i per tant, vaig intentar dedicar-li més 

atenció ha aprendre aspectes cinematogràfics, ja que d’interpretació en coneixia més.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí Sí 

 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 
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7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

 

1. “el moment creatiu” 

 
10 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
9 

 

3. Cerca de les Habilitats  

 

9 

4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
10 

 

8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè… va ser com el tancament de tot el recorregut que vam fer. D’aquesta manera es van 

poder sintetitzar tots aquells aprenentatges que de manera innconscient vam portar a terme 

tots, fins i tot la Patri. Gràcies a tots els moments que vam viure i totes les complicacions, entre 

d’altres aspectes, es van ocasionar escenaris en que haviem de posar tots de la nostra part per 

tal de solucionar-ho. Per tant, acabar el recorregut recordant aquests moments i parlant-hi va 

ser una bona idea.    

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

 

Problemàtica Fortalesa 

La principal problemàtica considero que 

va estar el comportament d’algun dels 

joves que van participar. Els hi costava 

molt relacionar-se i quan es va voler 

treballar més amb ells els aspectes 

d’Habilitats a les colònies, no van voler 

venir.    

Las ganas que teníamos. Tambien el 

hecho de que Patri siempre estuviera con 

nosotros hizo que muchas veces por ella 

no nos enfadaramos tanto y siguiéramos.  

Es va solucionar? En part sí, però 

encara s’hagués pogut fer molt més 

treball.   
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10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

 

M’agradaria deixar clar, tot i que ja ho he parlat molts cops amb la Patri, que el que considero 

més important d’aquest projecte ha estat el ser conscients de que constantment treballavem 

unes habilitats, és a dir, unes formes de relacionar-nos, aprendre a conviure i sobretot a 

solucionar les problemàtiques que constantment apareixien.  

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 15 anys 

Sexe: Femení 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

Empatia 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

   

 

 

          

 

X 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

 

 

 

 

X 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

 

 

X 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

X 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

 

 

X 

 

Pensament creatiu 

 

   

X 

 

 

 

 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

Control de tensions i 

estrès 

 

            

         

 

 

 

X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Sí perquè hem aprés moltes coses i també hem fet amics.       

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí Sí 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

1. “el moment creatiu” 

 
10 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
10 

 

3. Cerca de les Habilitats  

 

10 

4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
10 
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8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

 

Problemàtica Fortalesa 

Que fos difícil quedar tots el mateix dia o 

quan algú arribava tard.  

Que voliem fer-ho suposso.    

Es va solucionar? Si.     

 

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

 

Nose... 

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 16 anys 

Sexe: Mujer 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

X 

   

 

 

Empatia 

 

  

X 

  

 

 

 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

    

         X 

 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

X 

  

 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

X 

 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

   

 

         X 

 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

X 

 

 

Pensament creatiu 

 

    

X 

 

 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

X 

 

 

 

   

Control de tensions i 

estrès 

 

            

         

 

X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Pues porque necessitavamos hacer una cosa así. Yo por ejemplo soy una chica que le 

cuesta mucho relacionarse con los demás, i sobretodo con las chicas. La verdad esque me 

cuesta mucho controlarme, intentar llevarme bien i así. Por eso en el primer ejercicio no 

puntuo ninguno con un cinco… porque la verdad esque me cuesta pero creo que he mejorado.  

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

Aunque mi novio que también estaba en el proyecto i que ha sido el principal camaara durante 

el rodaje i el siempre me a enseñado cosas, si. Porque en muchos momentos grababamos juntos 

i demás. Pero yo realmente quiero ser actriz, asin que me preocupava por actuar bien i no tanto 

por gravar i esas cosas.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí No ho sé 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

Yo no fui 

 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

1. “el moment creatiu” 

 
Yo  

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
No  
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3. Cerca de les Habilitats  

 

Fui 

4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
 

 

8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè… bueno, e puesto que no lo se porque la verdad esque no lo tengo claro. Osea si pero 

no. Yo no fui a las colonias porque no me acabe de llevar nada bien con unas que estaban en el 

proyecto i aunque hubiera ido… no se hubiera arreglado nada. Pero eso no significa que no 

haya aprendido mucho!! Porque si.  

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

Problemàtica Fortalesa 

No nos llevavamos bien. A algunas les 

gustava mucho el critiqueo i tal, pero 

bueno aun asi se hizo i salio muy bien.   

Lo hicimos todo nosotros mismos. 

Aunque teníamos diferencias lo hacíamos 

bien.  

Es va solucionar? No del todo.   

 

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

A mi me gustaría decir primero que gracias a la Patri podimos hacer que el grupo no se 

separara del todo y que también las ganas que teníamos de seguir haciéndolo fue importante. 

Tambien que al principio nos costaba mucho ponernos de acuerdo pero luego ya no tanto, 

aunque nos discutiéramos mucho siempre acabábamos solucionándolo.  

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  



135 
 

Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 17 anys 

Sexe: Femení 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

 

   

X 

 

Empatia 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

   

 

 

         X 

 

 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

 

 

 

 

X 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

 

 

X 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

  

 

 

 

         X 

 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

 

 

X 

 

Pensament creatiu 

 

    

 

 

X 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

  

Control de tensions i 

estrès 

 

            

        X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Sí. Ha estat una genial experiència.    

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

Sí. Només havia fet teatre i de fet, encara en faig, però relacionat amb el cinema no sabia fer 

res i ara podria agafar una càmera i gravar, com a mínim, una escena amb prou il·luminació i 

“encant”.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí Sí 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

1. “el moment creatiu” 

 
10 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
10 

 

3. Cerca de les Habilitats  

 

10 
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4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
10 

 

8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Perquè… gràcies al moment final molts de nosaltres vam poder adonar-nos de totes aquelles 

actuacions que durant el projecte haviem tingut i poder no havien estat del tot correctes. És 

important, un cop has acabat una feina, pensar en com l’has fet i perquè no l’has fet bé, o si… 

així saps on no t’has de tornar a equivocar.    

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

Problemàtica Fortalesa 

Les baralles.    Les emocions que ens portaven a fer-ho. 

Es va solucionar? Si.     

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

 

És una bona manera de pràcticar habilitats i d’aprendre a solucionar problemes ja que mentres 

estan fent el curtmetratge no veus tot lo que esta passant fins que ho penses.  

 

També crec que ha estat important la implicació de la Patri, perquè sinó en molts cops ens 

haguessim barallat molt més.  

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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Enquesta als participants del projecte “Gravem, Aprenem!” 

Edat: 17 anys 

Sexe: Masculí 

Si us plau, subratlla amb la eina Word en groc el text les teves respostes i marca en cursiva 

les respostes escrites.  

 

1- Valora de l’1 al 5 la teva percepció sobre lo fort o dèbil que et sents amb cada 

habilitat després del projecte? (1 és poc i 5 és molt).  

 

 1 2 3 4 5 

 

Autoconeixement 

 

 

 

 

 

  

 

 

X 

 

Empatia 

 

  

 

 

 

 

 

 

X 

 

Comunicació 

Assertiva 

 

   

 

 

         X 

 

 

 

Relacions 

Interpersonals 

 

   

 

 

 

 

X 

 

Pressa de decisions 

 

   

 

 

 

 

 

X 

 

Solució de problemes 

i conflictes 

 

 

 

 

  

 

 

 

        X 

 

 

 

Pensament crític 

 

 

 

   

 

 

X 

 

Pensament creatiu 

 

   

 

 

X 

 

 

 

Control de les 

emocions i sentiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X 

Control de tensions i 

estrès 

 

            

         

 

 

 

X 
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2- Com valoraries la eficàcia del projecte “Gravem, Aprenem!”? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

3.  Consideres que ha estat significatiu? 

 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

Per què? Perquè és una bona manera de treballar amb joves que són emprenedors com 

nosaltres. 

 

 4. Creus que has aprés aspectes de cinema gràcies al projecte? En el cas afirmatiu, t’han 

influenciat en els teus interessos de futur i aprenentatge? 

1. Sí       2. No      3. No sap/No contesta.  

Sí, per exemple, a mi m’agraden tots els aspectes relacionats amb la música i la edició 

d’aquesta. Després de l’edició del curtmetratge tinc moltes ganes d’estudiar per ser tècnic de 

so, ja que ara domino una mica el tema del vídeo i m’agradaria ara dominar l’audio.  

 

5. Ha canviat algun aspecte, en relació amb tu mateix, amb els altres o amb l’entorn? 

Contesta sí o no als espais de la graella. 

Amb tu mateix Amb els altres Amb l’entorn 

Sí Sí - 

 

6. En relació amb l’estada a la casa de colònies, quina valoració faries? 

 

1. Molt bona            2. Bona             3. Normal            4. Millorable           5. Ineficient 

 

7. Segons les activitats que es van portar a terme durant l’estada a la casa de colònies, 

valora de l’1 al 10 en relació a la significació que ha repercutit en tu  (1 és el mínim i 10 és 

el màxim).  

 

1. “el moment creatiu” 

 
8 

2. Mostra i reflexió del  

film (entrega dels Oscars) 
9 
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3. Cerca de les Habilitats  

 

9 

4. Pressa de consciència final sobre aquestes (avaluació 

final) 
9 

 

8. Va ser significativa per a tu la pressa de consciència final sobre tot el recorregut 

establert? En cas afirmatiu, per què? 

1. Sí       2. No    3. No sap/No contesta. 

 

9. Quina consideres que va ser la principal problemàtica del grup i la principal fortalesa? 

Es van solucionar els problemes? 

Problemàtica Fortalesa 

La complexitat de quedar sempre que 

alguns volien i altres no podien.   

Que sabiem entrar en raó.     

Es va solucionar? Més o menys  

 

10. Creus que el treball de les Habilitats per a la Vida poden influenciar com a millora en 

el teu futur i desenvolupament vital? 

 

 

               1. Sí, Molt               2. Una mica              3. No ho sé               4. Gens 

 

 

Finalment, voldries donar la teva opinió sobre algun aspecte de tot el projecte? 

 

Lo que més m’ha agradat del projecte ha estat que tots hem aconseguit arribar fins al final 

junts i seure per tal de veure la nostra obra mestra, encara que hi haguessin problemes pel mig 

del camí, vam aconseguir arribar! jajaj 

 

 

Gràcies per la vostra col·laboració.  
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● ● ● 

Aquest estudi no pretén ser més que l’anàlisi i avaluació 

d’un projecte pedagògic: “Gravem, Aprenem!”. Aquest 

s’inicia amb la intenció de voler treballar les Habilitats per 

la Vida a partir del Cinema com a mètode pedagògic amb 

joves en situació de risc. El recorregut del projecte va donar 

lloc a un procés educatiu a analitzar i avaluar. Aquesta 

anàlisi i avaluació es porten a terme a partir de la pròpia 

observació participant, l’anàlisi qualitatiu d’entrevistes i 

enquestes tant als participants com als professionals. 

Finalment, tot aquest recorregut a abocat a la creació d’un 

material didàctic, per treballar el cinema, més dos 

curtmetratges que els propis joves van desenvolupar. 

 

Paraules clau: Joves, Habilitats per la Vida, Cinema, UEC i 

Espai Juvenil. 

● ● ● 

 


