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Resum:  

Aquest TFM és una proposta d’orientació acadèmica i professional per dur a terme a 

les aules d’Educació Secundària Obligatòria. Consisteix en un programa estructurat a 

partir d’unes àrees temàtiques que es desenvolupen en una proposta d’activitats 

educatives. Aquestes estan encarades a una orientació profunda, basada en 

l’autoconeixement. La proposta consisteix en una prova pilot emmarcada a l’INS Cassà 

de la Selva i dissenyada per una hipotètica entitat de serveis pedagògics.  
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1. INTRODUCCIÓ  

 

El treball aquí presentat és un projecte d’orientació acadèmica i professional que consisteix en 

el disseny i planificació de diverses sessions educatives, pensades per ser desenvolupades dins 

d’un Institut. Aquest projecte doncs, és un programa que pretén donar eines als joves  per tal 

de facilitar la presa de decisions respecte la seva futura vida acadèmica i professional.  

 

Actualment els joves es troben en la situació de prendre decisions sobre el seu futur acadèmic 

i professional cada cop en edats més prematures i dins un context socioeconòmic advers. Per 

això creiem que necessiten tenir els recursos suficients per fer-hi front. Tenen al seu abast 

immediat una gran quantitat d’informació, però per tal de discriminar-la i entendre quina és 

rellevant per a ells han d’adquirir una sèrie de coneixements que els ajudin a entendre quines 

són les seves prioritats, què és allò que desitgen i sobretot, quins són els factors que han de 

tenir en compte a l’hora de discriminar la informació i processar-la per arribar a una decisió. 

Des del nostre punt de vista, per arribar a aquesta fita, és indispensable la metareflexió i 

l’autoexploració dels interessos, els límits i les relacions contextuals.  

 

Per tant, el projecte és una eina d’anàlisi i reflexió sobre el procés de presa de decisions. El 

projecte no vol ser una mera transmissió d’informació sobre sortides professionals i 

acadèmiques, sinó que vol que els joves reflexionin sobre el seu entorn i sobre les variables 

internes que al final són les responsables de donar valor a aquesta informació. Actualment els 

joves poden trobar informació molt completa sobre les sortides que ofereix el sistema 

educatiu i el món professional simplement amb una cerca senzilla per Internet. A més, sovint 

els instituts ofereixen xerrades i sortides en les quals es transmet tal informació. Aquest 

projecte el que vol és donar valor a aquesta informació, pretén que els joves aprenguin a 

processar-la i que així prenguin un sentit en el seu context i en la seva situació.  

 

Per aquesta proposta és molt important la visió evolutiva i progressiva. Proposem una 

orientació profunda consistent en el desenvolupament de les capacitats dels alumnes per fer 

front a la informació, integrar-la i administra-la en funció dels seus interessos i les seves 

vertaderes expectatives i motivacions de futur. Es tracta doncs d’una orientació cap al 

descobriment i desenvolupament de les pròpies capacitats, centrada en la gestió de les 

emocions, les expectatives, l’autoconeixement i el coneixement de la realitat i dels altres com 

a part de la realitat de la pròpia persona. Per tant, l’orientació aquí proposada se centra en 

l’aplicació de conceptes tals com intel·ligència emocional, habilitats socials, expectatives, 

estereotips, capacitats, motivació i interessos, entre d’altres. 

 

Per aconseguir aquest objectiu de reflexió profunda, creiem indispensable que el projecte no 

sigui un esdeveniment puntual i aïllat, sinó un procés progressiu i evolutiu, integrat dins la 

dinàmica del centre. Per això proposem diverses sessions, de dinou hores, dins el Programa 

d’Acció Tutorial (PAT) de l’institut que segueixen una línia metodològica per etapes evolutives, 

a partir de les quals els alumnes van assolint diversos conceptes i competències integrats en un 

tot global que respon al procés d’autoconeixement i comprensió de l’entorn necessari per la 

presa de decisions.  
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La tutoria és un moment pensat per a que els professors tutors treballin la dinàmica del grup 

classe i la relació alumne-institut. Sovint, doncs, les hores de tutoria solen estar dedicades a la 

resolució de conflictes, ja sigui entre els alumnes o amb el professorat. Sol ser un moment 

d’avaluació del desenvolupament del curs, sobretot de manera grupal i amb un paper destacat 

dels delegats, que actuen de portaveus de la classe. Tot i això, les hores de tutoria també estan 

destinades a treballar aspectes i matèries que no es treballen en la resta d’assignatures, com 

ara l’orientació. El contingut que es treballa durant les tutories, però, no està establert 

legalment d’una manera explícita i concreta, sinó que es deixa un gran marge a l’institut i al 

professorat perquè construeixin el currículum. És per això, que la tutoria és un espai que 

encaixa dins els paràmetres d’aquest projecte, ja que està destinada a la dinamització i la 

interacció del grup classe i per tant, el desenvolupament individual i grupal que proposa el 

projecte respecte a la presa de decisions hi encaixa adequadament. D’aquesta manera, 

formaria part de les activitats previstes com a activitats complementàries, que es duen a terme 

durant l’horari lectiu i que són obligatòries per a tots els estudiants, com s’ha dit anteriorment. 

 

Tot i que creiem que el moment idoni és el PAT, el projecte també podria tenir lloc durant les 

activitats extraescolars. De tota manera creiem que no seria tan adequat, ja que perdria el 

sentit d’obligatorietat, que per una banda és positiu per a la motivació, però que per d’altra 

banda, exclou les persones que d’entrada poden estar menys motivades, però que el projecte 

també els pot fer servei, fins i tot més.  

 

Aquesta proposta formativa es planteja des dels serveis externalitzats oferts per l’entitat, 

Serveis Pedagògics S.L. Aquesta entitat ha dissenyat el projecte i la seva metodologia. 

L’aplicació d’aquest, serà a càrrec dels professionals d’aquesta organització, sempre en 

coordinació i col·laboració amb els diversos agents implicats en l’orientació en el centre. És a 

dir, en coordinació amb l’equip de psicopedagogia i els professors tutors, que són una part 

activa i fonamental pel projecte. Alhora, aquest, no vol dissociar-se de la comunitat, ans al 

contrari, vol que el jove senti que l’educació està integrada en el seu context i és útil per tots 

els estrats de la seva vida, no només per l’estada dins el sistema educatiu formal. És per això 

que també volem que els agents participants en la comunitat, com ara les empreses i les 

persones que treballen i viuen al voltant del joves, siguin part de la seva educació conscient 

dins del projecte.  Per tant, el treball en xarxa és un eix bàsic de la proposta.  

 

El projecte aquí presentat és la primera fase d’una prova pilot. Aquesta primera fase consisteix 

en el disseny de la proposta metodològica i l’oferiment de dur-la a terme a un institut. A partir 

d’aquí s’avaluaran els resultats i es consolidarà o no l’èxit de la seva implementació.  

 

Aquesta primera fase està pensada per ser implementada a l’INS Cassà de la Selva. S’ha escollit 

aquest institut com a receptor del projecte pilot principalment gràcies al coneixement previ 

educatiu i professional de les comarques gironines que en té l’entitat responsable. A més, el 

projecte encaixa amb l’actitud i la línia educativa del centre, especialment de l’equip directiu i 

psicopedagògic, que són conscients de l’acumulació de tasques dels seus professionals i de la 

necessitat dels joves de prendre decisions en edats prematures, que en conseqüència deriven 

a una major necessitat d’atenció d’aquest aspecte orientatiu i consideren adequat aquest 

projecte. És per això, que quan es va presentar el projecte, tant la coordinadora d’activitats, 
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l’equip psicopedagògic i l’equip directiu, van considerar que seria una bona oportunitat poder 

desenvolupar aquest projecte al seu centre com a prova pilot. També s’ha informat al claustre 

perquè siguin coneixedors del projecte. 

 

Aquesta proposta està pensada per ser desenvolupada amb els alumnes de 3r d’ESO. El motiu 

principal pel qual creiem que aquest és el curs idoni és que amb la nova legislació estatal 

(LOMCE), s’obliga ja a tercer d’ESO als alumnes a prendre una decisió important sobre el seu 

futur, escollint quina branca educativa cursaran a 4t d’ESO (acadèmica o aplicada).  

 

Proposem aquest projecte perquè creiem que és necessari posar èmfasi en l’orientació dels 

joves d’una manera més integral i profunda. En el context actual, on la dificultat d’inserció 

laboral juvenil és alta, així com també els índex de fracàs escolar – a Catalunya és del 31,9%, el 

doble de la mitjana europea, que és del 15,2% (Boada i altres, 2011) - Creiem que una bona 

orientació és fonamental perquè els joves triïn un camí que realment els satisfaci, amb 

equilibri amb les seves habilitats i les necessitats del mercat laboral.   

 

Recentment, M. Martínez i L. Arnau (2015), investigadors del departament de Pedagogia de la 

UAB, han publicat un estudi molt valuós que avala en gran part aquest projecte aquí presentat. 

En els seu estudi encarregat per la Fundació Jaume Bofill: Després de l’ESO què puc fer? 

Diagnosi i propostes per a l’orientació educativa de 12 a 16 anys, han realitzat enquestes 

qüestionaris a 123 centres de secundària de Catalunya, públics i concertats. Posteriorment a 

les enquestes, van realitzar també entrevistes grupals als responsables d’orientació de sis 

centres. A partir d’aquí els resultats que han obtingut no han estat sorprenents. Les principals 

conclusions a les que arriben són que l’orientació a Catalunya està bàsicament centrada en la 

feina del tutor, és en aquesta figura on recau la principal responsabilitat d’assessorar i guiar els 

seus alumnes, majoritàriament durant les hores de tutoria. La figura especifica de l’orientador, 

abans anomenat psicopedagog, és part del cos docent i per tant, gran part de les seves 

funcions es desmarquen d’orientar l’alumnat i es dissipen entre docència d’altres matèries i 

l’atenció a les necessitats especials d’alguns alumnes.  

 

Una altra de les conclusions a les que arriba l’estudi és que l’orientació es “realitza sobretot a 

l’hora de tutoria a partir d’accions individuals”, a més, es detecta la necessitat de la “implicació 

i col·laboració de la resta d’agents disponibles dins i fora del centre”.  També afirmen que 

l’orientació segueix essent “una pràctica perifèrica al currículum” i per tant, com a activitats 

puntuals. Per acabar, també detecten una “manca de claredat en la distribució de rols i 

funcions relacionades amb l’activitat orientadora” i en relació a això, també apunten que 

caldria millorar la formació dels responsables d’orientar als alumnes.  

 

Per tant, els resultats d’aquest estudi exhaustiu avalen el projecte que presentem, ja que 

aquest proposa una activitat duradora i progressiva durant tot el curs, en contra de les 

habituals activitats puntuals que se solen realitzar. A més, el proposem a 3r d’ESO, començant 

des de l’inici de curs, sense esperar a que la decisió hagi de ser immediata. També cal remarcar 

que aquest projecte posa molt d’èmfasi en la col·laboració entre agents educatius i agents de 

l’entorn dels alumnes, lligats al territori i a les zones de proximitat, com ara les empreses o els 

instituts propers. D’altra banda, el projecte també pal·lia la manca de formació que tenen 



Projecte d’orientaicó acadèmica i professional – TFM 
 MIJS– Júlia Doltra Soler 

8 

 
alguns tutors, ja que és proposat de realitzar-se principalment pels professionals que l’han 

dissenyat i estudiat a fons, en col·laboració amb els tutors i els psicopedagogs i en interacció 

constant, és a dir, a partir de la formació i aprenentatge mutu.  

 

El projecte consisteix en diversos continguts dedicats a determinats àmbits que els alumnes 

treballaran progressivament. Aquestes diferents temàtiques fan referència a les variables que 

majoritàriament influeixen a l’hora de prendre una decisió. Les vuit temàtiques o continguts a 

partir de les quals s’estructura el projecte, són les següents:  

 

1. Estereotips  i estigmes 

2. Autoconeixement 

3. Gestió d’emocions 

4. Comprensió de l’entorn proper 

5. Informació clau 

6. Experiències  

7. Presa de decisió 

8. Avaluació 

 

El pas per aquestes etapes es farà de forma lineal i progressiva, és a dir, s’aniran adquirint les 

competències que comporta cada àrea fins a obtenir una visió global del que suposa la presa 

de decisions. Creiem que el primer pas que ha de fer un jove a l’hora de prendre una decisió és 

conèixer els seus desitjos reals, saber quins són els seus interessos. Tot i això, en un moment 

com l’adolescència, en què s’està construint la identitat i en què el grup d’iguals és 

fonamental, els altres són un element molt important pel jove. Els altres poden ser una ajuda, 

poden impulsar un creixement positiu i lliure, però també poden limitar. És per això que el 

primer pas necessari és entendre les limitacions imposades socialment.  

 

Cal ser conscients que en tota societat hi ha unes normes explícites, però també unes 

d’implícites. A vegades són normes que tenen un pes social molt marcat i a vegades són 

implícits subtils, però que poden resultar fonamentals per determinar el rumb d’una decisió. 

En el moment en què el jove està construint la seva identitat, sovint amb la intenció de 

d’abandonar el criteris materns i paterns i establir els seus propis dictats; en el moment en què 

el jove adopta un sentiment de rebel·lia en contra d’allò establert per la llei, per les figures 

d’autoritat, el jove veu en els iguals o en les altres figures de referència uns models a seguir. És 

per això que els discursos implícits que s’amaguen en agents socials com els mitjans de 

comunicació, les figures populars i el rols dels altres, juguen un paper fonamental en el 

desenvolupament dels valors i de la identitat del jove. Per tant, l’evidenciació d’aquest 

discursos camuflats, que a vegades passen desapercebuts, són bàsics per la presa de 

consciència i l’assoliment de la plena autonomia a l’hora de prendre una decisió.  

 

Així doncs, la primera temàtica que es treballarà estarà relacionada amb els estereotips i 

estigmes. A partir del treball d’aquesta àmbit, els alumnes han de prendre consciència dels 

estereotips que s’amaguen en la concepció social de les diferents feines, carreres acadèmiques 

o estils de vida. Per tant, han d’entendre que si escullen no seguir a Batxillerat, o escollir una 
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opció tecnològica o fer un a determinada formació professional, socialment hi haurà diferents 

implícits que s’activaran.  

 

Una vegada treballat el primer contingut, i per tant, havent entès el paper que juguen els 

estereotips al nostre entorn i com aquests afecten a les nostres decisions, ha arribat el 

moment en què els joves es treballin a ells mateixos; es posa en joc l’àrea de 

l’autoconeixement. En aquest sentit, els alumnes treballaran el que implica el coneixement 

d’un mateix. Es posarà èmfasi en les autovaloracions, és a dir, com es veu la persona a si 

mateix, com la veuen els altres, quina diferència hi ha entre el “jo ideal” i el “jo real”, què és 

l’autoestima i com es pot desenvolupar fins a un nivell òptim, quines són les seves destreses i 

habilitats i quins són els seus punts febles. També es donarà molta importància a les 

expectatives, les pròpies i les dels demés. Així com també es treballarà l’escala de valors 

propis, és a dir, quins valors considerem més importants i quins altres ens semblen secundaris. 

 

En aquest contingut es vol aprofundir en l’autoimatge i el descobriment dels propis interessos. 

És el moment per a que els joves analitzin les seves prioritats i prenguin consciència de com es 

veuen a si mateixos, quins interessos i quines habilitats tenen.  

 

La tercera temàtica, doncs, se centrarà en la gestió de les emocions, en entendre per què 

serveixen i les diferents maneres de reaccionar davant una determinada emoció o davant els 

conflictes que poden generar. Es treballarà doncs la gestió de les emocions negatives (estrès, 

tristesa, ansietat, ira, por), així com la de les positives (alegria, amor, il·lusió).  

 

Una vegada treballats els estereotips, l’autoconeixement i la gestió de les emocions, ha arribat 

el moment de progressar i posar en pràctica tot el que s’ha après fins al moment, però ara 

centrat en l’entorn proper. A l’àrea quatre, els alumnes analitzaran el seu entorn: la família, els 

amics i l’escola. A partir d’aquí veuran què pensa la família, l’escola i els amics dels seus 

interessos i alhora què és el que els poden oferir.  

 

Fins aquest punt del projecte s’han treballat diversos àmbits molt importants a l’hora de 

prendre una decisió, però evidentment n’hi ha un altre que és fonamental: la informació. El 

contingut cinc consisteix doncs en posar a l’abast dels alumnes diversa informació referent al 

seu futur acadèmic i professional. S’informarà de les diferents possibilitats de continuïtat 

acadèmica, i la relació que mantenen amb el món laboral, així com també s’informarà de les 

possibilitats referents a la formació professional, i evidentment les perspectives laborals un 

cop acabada l’educació obligatòria.  

 

Seguint aquesta línia, s’arribarà a l’etapa sis, consistent en la presentació de diverses 

experiències vitals corresponents a diferents decisions acadèmiques i professionals. A partir de 

les vivències d’altres, els alumnes podran veure un referent real, una font d’informació més, 

però d’una manera més personal i directa. A més, els joves visitaran diverses empreses del seu 

entorn per tal de veure com treballen, quina és la seva feina quotidiana i d’aquesta manera 

poder-se fer una idea de si allò els agradaria pel seu futur.  
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La penúltima temàtica està dedicada a la presa de decisions en sí. És a dir, una vegada treballat 

tots els altres àmbits, hauran d’intentar arribar a una conclusió sobre com veuen el seu futur, 

quins són els seus interessos i a què donen prioritat.  

 

Finalment, l’última àrea consisteix en l’avaluació. Tot projecte ha de tenir una avaluació i 

aquesta farà referència al projecte en sí, però també a la feina feta per part dels alumnes. És a 

dir, ells mateixos s’avaluaran, tenint en compte com s’han implicat amb la feina i si els ha servit 

d’alguna cosa. També avaluaran el projecte aportant crítiques i propostes de millora.  

 

Les fitxes de treball són les pautes a seguir pels professionals durant les sessions de 

desenvolupament del projecte. Son orientatives i sempre depenen de les reaccions i 

necessitats de cada grup diferent, per tant, s’ha de considerar indispensable un marge de 

flexibilitat a criteri de cada professional. 

 

Les fitxes estan estructurades seguint els vuit punts esmentats anteriorment. Dins de cada 

àmbit, hi ha diferents subàmbits als quals es dedica cada sessió:  

 

 

1. Estereotips  i estigmes  

a. Estereotips 

b. Diversitat 

2. Autoconeixement 

a. Autoimatge 

b. Interessos 

c. Competències i habilitats 

3. Gestió d’emocions 

a. Què són les emocions 

b. Les emocions i el cos 

c. Pensament i conducta 

4. Comprensió de l’entorn proper 

a. Expectatives: Família, amics i escola 

5. Informació clau 

a. Adquisió d’informació 

6. Experiències  

a. Experiències d’altres 

b. Vivències pròpies 

7. Presa de decisió 

a. Per a què? 

b. Jo vull 

8. Avaluació 
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2. MARC CONTEXTUAL I TEÒRIC 

 

2.1. Context institucional del projecte 

 

Tal com ja s’ha esmentat, el projecte està pensat per a ser desenvolupat als instituts. 

Concretament, la seva fase pilot es portarà a terme a l’INS Cassà de la Selva. S’ha escollit 

aquest centre com a receptor de la prova pilot del programa pels coneixements previs que 

l’entitat Serveis Pedagògics S.L té de la zona i de les característiques del municipi, ja que els 

seu membres en són natals.  

 

L’INS Cassà de la Selva està  dins al municipi de Cassà de la Selva, situat a la comarca del 

Gironès i a la província de Girona. “El municipi es troba a 12 quilòmetres al sud de Girona i a 20 

quilòmetres de municipis de la Costa Brava. Barcelona està a uns 100 quilòmetres ” 

(Ajuntament de Cassà de la Selva, 2015).  

 

L’INS Cassà de la Selva, és l’únic centre de secundària públic del municipi,  “va iniciar les seves 

activitats el 1988. Després de 2 cursos utilitzant aules cedides per l’ajuntament i 2 cursos més 

en mòduls prefabricats, al 1992 s’estrena l’edifici actual situat a la urbanització Mas Prats. Fins 

a l’any 1995 va funcionar com un centre de BUP i COU i en entrar en vigor la LOGSE va 

esdevenir un centre amb ESO i Batxillerat. [...] Actualment ofereix estudis d’ESO i Batxillerat, i 

compta aproximadament amb 580 alumnes, una cinquantena de professors i quatre membres 

del PAS” (PEC, 2015).  

 

“Els alumnes no només procedeixen de Cassà de la Selva, sinó que hi ha diversos municipis 

adscrits a l’Institut, és a dir, els alumnes dels municipis propers es destinen automàticament a 

l’INS Cassà de la Selva. “Inicialment, els municipis adscrits van ser Cassà de la Selva, Sant 

Andreu Salou, Llambilles, Llagostera, Campllong (tots ells al Gironès), Caldes de Malavella i 

Riudellots de la Selva (Selva). Amb la creació de centres de secundària a Llagostera i Caldes 

l’INS Cassà va perdre l’adscripció dels alumnes de Llagostera i els d’ ESO de Caldes. A nivell de 

batxillerat els alumnes de Caldes estan adscrits a l’INS Cassà de la Selva” (PEC, 2015).  

 

El perfil socioeconòmic i cultural de l’alumnat ve determinat pel context en què s’ubica el 

centre. “La població majoritàriament treballa en els sectors serveis i indústria. Hi ha un atur 

d’un 20% aproximadament” (Ajuntament de Cassà de la Selva, 2012). “L’alumnat procedeix 

majoritàriament de Cassà de la Selva, i també dels municipis de Riudellots de la Selva, 

Campllong, Llambilles, Sant Andreu Salou i Caldes de Malavella” (PEC, 2015). Segons una 

enquesta lingüística realitzada entre els alumnes de l’INS Cassà de la Selva l’octubre de 2012, 

per part de l’equip directiu del centre, la llengua familiar predominant és el català. 

 

Segons les dades de l’Ajuntament de Cassà de la Selva (2012), en l’actualitat hi ha un 16,71% 

de població immigrant sobre la població total. Pel que fa a la població nouvinguda, 

majoritàriament prové del Marroc, Amèrica Llatina, Gàmbia, Romania i altres països. 

 

L'Institut d'Educació Secundària de Cassà declara com a valors principals “ l'ensenyament de 

titularitat pública, aconfessional, català de llengua i continguts i, al mateix temps, plural i obert 
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al món” (PEC, 2015). També segons el Projecte Educatiu del Centre,  “l'objectiu fonamental a 

assolir ha de ser, des d'aquesta declaració de principis, garantir un ensenyament de qualitat”. 

 

2.2. Marc legal del projecte 

 

Per tal de tirar endavant aquest projecte, cal tenir present el marc legal en el qual s’inclourà la 

present proposta.  

 

L’Institut i totes les activitats que s’hi duen a terme, es regulen a partir de les següents 

legislacions: 

a) Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) 

b) Llei 13/ 1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de  

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

c) Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius. 

d) Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments  

de l'educació secundària obligatòria (DOGC núm. 4915, 29.06.2007) 

e) Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyament  

de batxillerat (DOGC núm. 5183, 29.07.2008) 

f) Llei 2/2006, de 3 de maig. Llei Orgànica d’Educació (LOE) 

g) Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la  

convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670,  

de 6.7.2006) 

 

Concretament, com que es tracta d’un projecte vinculat a l’orientació cal tenir en compte les 

següents especificacions legals. L’educació secundària obligatòria (ESO) a Catalunya es regeix 

en primer terme per la llei educativa estatal, en aquest cas, la LOMCE (Llei Orgànica de Millora 

de Centres Educatius), que entra en vigor el curs 2015/16. En segon terme, l’autonomia de 

Catalunya té delegades diverses competències educatives. Finalment, el centre educatiu públic 

també té autonomia per definir el seu projecte educatiu.  

 

Cal destacar, però, que a partir del curs que ve entrarà en vigor com a sèptima llei d’educació 

de la democràcia, la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, del 9 de desembre, que evoca canvis molt 

significatius que afecten l’Educació en d’educació i específicament, en l’Educació Secundària 

Obligatòria -en la qual se centra aquest projecte-.   

Aquests canvis són els següents: 

L’ESO s’organitza en matèries i comprèn dos cicles: el primer de tres cursos escolars i el segon, 

d’un. Les matèries s’organitzen en blocs  d’assignatures:  

Troncals: continguts comuns, estàndards d’aprenentatge avaluables i horari lectiu 

mínim establerts pel Govern Espanyol, amb caràcter general per tot l’alumnat i 

obligatòries. Aquestes es divideixen en matèries generals (per tot l’alumnat) i matèries 

d’opció (a 3r i 4t algunes troncals s’han d’escollir pels estudiants). 

Específiques: els estàndards d’avaluació estan establerts pel Govern Espanyol, però les 

Comunitats Autònomes poden determinar-ne els continguts i complementar els 
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criteris d’avaluació. Seran obligatòries per a tothom: Educació Física i Religió o Valors 

Ètics. Seran elegibles entre una i quatre assignatures, en funció de la programació i la 

regulació que estableixi l’Administració educativa i el centre docent.  

De lliure configuració autonòmica: el disseny curricular és competència de les 

Autonomies, s’hi inclou la matèria de Llengua Cooficial i Literatura, a més, s’ha 

d’escollir entre:  

- Opció d’ensenyament acadèmic per a l’alumnat que vulgui continuar a Batxillerat. 

- Opció d’ensenyament aplicat per a l’alumnat que vulgui continuar amb estudis de      

Formació Professional.  

Segons diu la llei, les Administracions educatives, i en el seu cas, els centres, podran elaborar 

itineraris per orientar a l’alumnat en l’elecció de les matèries troncals d’opció.  
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 Per tant, el sistema educatiu queda estructurat d’aquesta manera: 
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El que és més remarcable d’aquesta nova llei en referència a aquest projecte d’orientació és la 

necessitat d’una presa de decisions ja a tercer d’ESO, on els alumnes hauran de decantar-se 

per un camí vers la Formació Professional o l’entrada al mercat laboral i un camí acadèmic amb 

continuació a Batxillerat. Per tant, és una decisió important, que pot marcar el seu futur, com a 

mínim dels propers tres anys, per la qual cosa haurien de tenir els màxims recursos per escollir 

autònomament i en funció dels seus interessos i motivacions.  

 

A més, també cal destacar que l’orientació acadèmica i professional quasi ni es menciona 

durant tota la llei, de fet, només apareix en aquestes frases:  (BOE 3 de gener 2015, Capítol II 

Educación Secundària Obligatoria Artícle 10. Principis generals) “2. En la Educación Secundaria 

Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumnado.” (Artcle 15). Proceso de aprendizaje y atención individualizada) 3. Corresponde a 

las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal 

del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un 

elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.” 

 

Per tant, segons diu la nova llei, l’orientació és suposadament un àmbit on “parar especial 

atenció”, però després es pot apreciar que en el currículum que dissenya no hi ha cap espai 

pensat especialment per poder-la desenvolupar. Deixa la responsabilitat de dur a terme les 

mesures orientatives necessàries a les Administracions, és a dir, a les Comunitats Autònomes. 

 

La tutoria, moment en el qual se sol desenvolupar les poques accions d’orientació que es fan 

als instituts no és una de les matèries dissenyades des de l’Estat, sinó que encaixa dins les 

assignatures de lliure configuració autonòmica.  

 

Pel que fa a la legislació actual sobre l’orientació als centres educatius des del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la principal legislació és  La Llei 12/2009, del 10 

de juliol, d’educació, que “és el marc normatiu dels principis i les actuacions que el sistema 

educatiu desplega per a donar resposta a les necessitats educatives de cada persona. 

 

En el Preàmbul, la llei presenta l’educació de qualitat com aquella que dóna oportunitats 

educatives a tothom durant tota la vida i, a la vegada, permet a cada persona el bastiment del 

seu projecte vital .En el seu articulat, situa la tutoria d’entre les funcions de tots els docents i la 

identifica com l’acció que ha d’assolir la implicació dels alumnes en el seu procés educatiu a 

partir d’un treball de l’àrea que permet la direcció i l’orientació global dels aprenentatges 

d’aula (art.104 2 c). 

 

Com a criteris d’organització pedagògica de la secundària obligatòria també assenyala 

l’equilibri de l’especialització curricular del professorat amb la necessària globalitat d’una acció 

educativa professional (art.79.6) i, per a l’assoliment d’aquesta equivalència, la garantia d’un 

sistema global d’orientació professional i acadèmica (art.59). Per a fer-ho possible, la 

competència professional educativa demana la incorporació dels valors de col·laboració, de 

coordinació entre els docents i els professionals d’atenció educativa així com el  treball en 

equip de tots els seus professionals (art.104.7). 

 



Projecte d’orientaicó acadèmica i professional – TFM 
 MIJS– Júlia Doltra Soler 

16 

 
Al seu torn, el  Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius concreta 

que la tutoria i l’orientació és part de la funció docent per ser, a la vegada, l’element essencial 

en la tasca educativa dels centres (art.38). Així mateix, el  Decret 143/2007 de 26 de 

juny d’Ordenació d’ensenyaments d’educació secundària obligatòria ja defineix la docència 

com l’activitat que implica, a més del fet d’impartir els ensenyaments propis de l’àrea, el 

seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge de l’alumnat i l’adaptació dels 

ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que presenta l’alumnat (art.16). 

 

En resposta a aquests cabdals principis normatius, el Pla de Govern 2011-2014 (Eix 2. Objectiu 

2.2, 2.3, 2.4.,2.5) converteix la millora de l’èxit escolar, la qualitat de centre, la formació 

permanent dels alumnes i la prioritat de les actuacions administratives al servei de 

l’acompanyament i aprenentatge de l’alumnat, en encàrrecs explícits per a desplegar.” 

(Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 2015). 

 

Per tant, com a entitat Serveis Pedagògics, S.L, proposem, en base a l’esmentada legislació -

que deixa opció al centre a organitzar el Pla d’Acció Tutorial i l’orientació des de l’equip 

psicopedagògic a partir del seu projecte educatiu- aquest projecte d’orientació acadèmica i 

professional, dut a terme col·laborativament d’acord amb l’equip directiu i pedagògic de l’INS 

Cassà de la Selva i amb el professorat de l’alumnat, sobretot amb la figura del tutor/a. 

 

El reglament intern que regeix un centre d’educació secundària és el NOFC (Normes 

d’Organització i Funcionament del Centre). L’orientació ja apareix en un dels seus principis 

generals: “L’orientació dels alumnes perquè puguin assumir progressivament la responsabilitat 

de la seva pròpia educació i de les activitats complementàries que aportin un enriquiment a la 

seva formació”.  

 

A l’IES Cassà de la Selva les responsabilitats i competències de l’orientació es desenvolupen 

d’aquesta manera:  A partir de l’equip psicopedagògic, que és l’equip format pel professor/a 

de Psicopedagogia (actualment denominat orientador/a), la psicòloga de l’EAP i el coordinador 

pedagògic (que forma part de l’equip directiu), formen la CAD (Comissió d’Atenció a la 

Diversitat). Aquest equip vetlla per l’atenció als alumnes amb necessitats educatives especials i 

als alumnes amb més dificultats per aprendre, en col·laboració amb la resta del professorat, 

especialment els tutors i coordinadors de nivell. Per tant, aquest equip principalment 

s’encarrega de les persones amb necessitats educatives especials, però també fa 

l’assessorament acadèmic i personal de qui ho demani. A  part d’aquest punt, l’orientació no 

es torna a mencionar en el NOFC.  

 

L’altre document regulador de l’acció educativa al centre i el principal eix a seguir és el 

Projecte Educatiu de Centre (PEC). Una de les principals intencions educatives que recull 

aquest document, fa referència a la tutoria, que és considerada “una acció orientadora global 

que conjunta tot allò que és instructiu i aprenentatge acadèmic, amb tot allò que és educatiu 

(desenvolupament personal i social). El pla d'acció tutorial (PAT) pren un relleu cabdal en la 

vida de l'adolescent, ja sigui per les necessitats formatives d'aquesta etapa, com per la 

complexitat de les relacions, els canvis en la personalitat i en les actituds, i les moltes preses de 

decisió que cal fer amb una gran repercussió per al seu futur. És també el vehicle habitual de 
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relació del centre amb les famílies. [...] A l'INS de Cassà tots els professors som educadors que 

proporcionem atenció i informació personalitzades a tots els alumnes del centre tant de forma 

individual com en grup” (PEC, 2015).  

 

A més, com a principi pedagògic defineix “la tutoria personal dels alumnes i l’orientació 

educativa, psicopedagògica i professional” (PEC, 2015). Un altre aspecte relacionat amb 

l’orientació, però específicament al final de l’ESO que estableix el Projecte Educatiu de Centre 

és l’orientació a partir de la nota final d’etapa, “la junta d’avaluació dóna la seva orientació 

sobre el futur dels alumnes (cursar batxillerat, cursar cicles formatius de grau mitjà, anar a  

programes de qualificació professional (PQPI, actuals PFI, Programes de Formació i Inserció), 

accés directe al món del treball, cursar un any més ESO).” 

 

Concretament per a l’orientació tal com s’entén en aquest projecte, l’INS Cassà manté 

contactes amb diversos serveis de la comarca, que d’entre molts altres serveis -la majoria 

relacionats amb la salut (Programa Salut i Escola)- també ofereixen un servei d’orientació 

professional i acadèmica mitjançant xerrades d’orientació. Internament, també organitzen 

taules rodones amb d’universitaris i professionals i treballen els tests d’orientació vocacional. 

Aquest servei s’ofereix de manera puntual en les activitats esmentades.  

 

Vista la legislació vigent i la proposta orientativa de l’institut, i donat que les plantilles docents 

són ajustades i que aquest projecte requereix d’un esforç addicional important, plantegem el 

projecte com una proposta d’activitat externalitzada. Aquesta proposta estaria emmarcada 

dins el PAT, el Pla d’Acció Tutorial, i tot i que la durien a terme professionals de l’Entitat Serveis 

Pedagògics S.L., sempre seria amb col·laboració i coordinació amb els diversos agents 

educatius del centre. Per tant, serien el que la normativa del centre estableix com a activitats 

complementàries, és a dir, aquelles que, “estipulades pels departaments o seminaris o òrgans 

de coordinació del Centre, complementen els continguts relacionats amb la programació de les 

diferents matèries i enriqueixen el procés d'ensenyament-aprenentatge. Es fan en horari lectiu 

i tindran caràcter obligatori.” 

 

Primer de tot s’ha de presentar la proposta a la Coordinadora d’Activitats. Aquest càrrec 

gestiona els recursos pedagògics que proposin els Ajuntaments, el Consell Comarcal, la 

Diputació o altres entitats, com és el cas del present projecte. Un cop acceptada la proposta, 

s’hauria de desenvolupar coordinadament amb l’equip d’atenció psicopedagògica, les funcions 

del qual ja han estat esmentades, i els tutors de curs.  El desenvolupament del projecte estaria 

finançat per el pressupost del centre, una subvenció de l’AMPA i  per la regidoria d’Educació de 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva, que també serien coneixedors de la proposta que els fem 

des de l’entitat Serveis Pedagògics S.L. 
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2.3. Teories i conceptes relacionats amb el projecte 

 

Per tal de comprendre el projecte, cal tenir en compte alguns conceptes i teories que han 

servit per fonamentar-lo.  

 

2.3.1. L’orientació 

 

Primer de tot hem d’entendre les diferents concepcions que es tenen de l’orientació, així com 

l’origen del concepte entès com una temàtica educativa.  

 

“L'orientació acadèmica i professional forma part de l'acció educativa orientadora i té la 

finalitat de concretar al final de l'etapa educativa la presa de decisions de l'alumnat” (Xtec, 

Departament d’Ensenyament). 

 

L’orientació en la presa de decisions encarada a la vida acadèmica i professional no és res de 

nou. “La revolució pedagògica de l’educació que es va dur a terme en molts països occidentals 

cap a la dècada dels 70, va provocar un canvi d’òptica pel que fa a l’orientació, que va passar a 

focalitzar-se en el concepte de carrera, entesa com la seqüència de lloc i de rols que ocupa 

l’individu al llarg de la seva vida” (Ríos, 2000). Així, a partir dels anys 70, s’ha entès l’orientació 

des de dues perspectives: “una perspectiva d’inamobilitat, és a dir, l’orientació com un fet 

puntual referent a l’elecció professional en un determinat moment vital; i per altra banda, una 

percepció més evolutiva, que entén l’orientació i la construcció d’una carrera professional com 

a quelcom canviant, que es desenvolupa amb el temps i evoluciona a través de les experiències 

vitals” (Ríos, 2000).  

 

“Si bé el marc teòric de la reforma educativa considera l’orientació com una eina indispensable 

i prioritària en l’ensenyament secundari, és força habitual en la pràctica trobar-nos amb un 

tractament de segon ordre d’aquests continguts, que no valora adequadament la seva 

importància ni el seu lloc en el currículum escolar, a vegades per atendre a objectius docents 

considerats més urgents o molts cops per manca dels estris necessaris per desenvolupar una 

tasca orientadora amb garanties” (Ríos, 2000). 

 

A partir d’aquí l’orientació s’ha enfocat des de diferents perspectives teòriques que podrien 

resumir-se en quatre enfocaments: psicomètric, clínic, humanístic i didàctic. “Evidentment, 

l’enfocament psicomètric es basa en testos estandarditzats amb la intenció de determinar 

diferents característiques que ajudin a classificar una persona dins un grup concret. La 

perspectiva clínica se centra en el diagnòstic per a una intervenció orientativa, es focalitza en 

els denominats casos problema, i assumeix que aquests són de naturalesa intrapsíquica i 

resideixen exclusivament en l’alumne. [...] Pel que fa a la perspectiva humanística, aquesta 

dóna la major importància al context i es fonamenta en l’autoconeixement i l’autodirecció. 

[...]Finalment, la perspectiva didàctica és principalment una visió preventiva i educativa, 

bàsicament  duta a terme a l’aula” (Ríos, 2000).  Així, seguint la visió històrica de l’orientació 

proposada per Ríos, el projecte aquí presentat adopta les perspectives humanística i 
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preventiva, ja que centra l’orientació en l’autoconeixement, donant importància al context, 

però des de l’aula, mitjançant els recursos educatius que aquesta ofereix.  

 

En conclusió, l’orientació ha anat evolucionant durant la història i s’ha definit des de diferents 

corrents de pensament i perspectives tòriques. Actualemnt, però, la perspectiva predominant 

és la de Bisquerra, un dels autors espanyols més reconeguts en referència a l’educació 

emocional i l’orientació. Bisquerra afirma que l’orientació psicopedagògica és un “procés 

d’ajuda i acompanyament continu a totes les persones, en tots els seus aspectes, amb 

l’objectiu de potenciar la prevenció i el desenvolupament humà al llarg de tota la vida. Aquesta 

ajuda es realitza mitjançant una intervenció professionalitzada, basada en principis científics i 

filosòfics” (Bisquerra, 2005).  

 

Segons Martínez i Arnau (2015), l’orientació és “el conjunt d’accions destinades a ajudar les 

persones a prendre decisions sobre les seves vides (en els àmbits personal, social, educatiu i 

vocacional) i a implementar aquestes decisions”. Plant (2001, extret de Martínez i Arnau 2015) 

identifica catorze accions relacionades amb l’orientació: “informar, aconsellar, assessorar, 

ensenyar, possibilitar, defensar, treballar en xarxa, retroalimentar, gestionar, innovar, 

assenyalar, mentorar, mostrar experiències de treball i fer seguiment”. 

 

2.3.2. Emocions i educació emocional 

 

En tant que el concepte d’orientació té molt a veure amb l’autoconeixement, bona part 

d’aquest projecte es basa en el coneixement de les pròpies emocions i en la bona gestió 

d’aquestes. Pensem que entendre les pròpies emocions és una part fonamental per a 

l’autoconeixement. Per tant, cal que fem un repàs al concepte d’emoció i d’educació 

emocional.  

 

Segons l’Institut Obert de Catalunya (Molina, T., 2010), les emocions són “les responsables de 

la manera especial i única que cadascú de nosaltres té de veure les coses, de viure allò que ens 

passa a cadascú de nosaltres”. A més, Molina (2010) en fa la descripció i classificació següent: 

 

- Segons la complexitat de l’emoció: 

“Quan naixem sembla que només podem manifestar les anomenades emocions bàsiques o 

primàries: alegria, sorpresa, por, tristesa, ira i aversió. Aquestes emocions estan molt 

vinculades a la supervivència, són universals i es poden considerar estats corporals i mentals 

intensos. Paral·lelament al procés evolutiu de la persona es produeix un procés de 

desenvolupament emocional, al llarg del qual cada persona va construint el seu estil afectiu i 

va adquirint tot un seguit de competències emocionals. En aquests procés s’incorporen 

les emocions secundàries, associades a les primàries, i les matisen i amplien. Aquestes 

emocions secundàries fan referència a estats emocionals més persistents que les emocions 

primàries” (Molina, 2010). 

 

- Segons la tipologia de l’emoció: 

“Es poden distingir emocions positives i emocions negatives en funció de la valoració que fem 

dels esdeveniments que ens envolten. Si valorem un esdeveniment com un pas endavant 
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envers el nostre benestar experimentarem una emoció positiva. En canvi, si l’esdeveniment el 

valorem com una barrera, un retrocés, una dificultat o un impediment amb vista al nostre 

benestar, aleshores experimentarem una emoció negativa” (Molina, 2010). 

 

Goleman i Ekman, entenen les emocions com a dimensions, i les principals o bàsiques (alegria, 

tristesa, ira, por, sorpresa, amor), com les més rellevants dintre els “matisos infinits de la 

nostra vida emocional” (Goleman, 1997). 

 

Des d’una perspectiva orientadora, doncs, l’orientació vocacional (acadèmica i professional) té 

molt a veure amb l’educació emocional. Els processos de presa de decisions es basen en la 

gestió de la informació, per una part, però també, en la gestió de les emocions. Segons el 

reconegut neurocientífic portuguès Antonio Damasio (1994), “les emocions són una part 

fonamental en la nostra presa de decisions, que fins i tot, a vegades, actuen com un 

condicionant inconscient”.  

 

Damasio va popularitzar el concepte de marcador somàtic. Aquest consisteix en “una part del 

cervell que envia una senyal en forma de sensació somestètica, que contribueix a optimitzar 

les nostres decisions” (Damasio, 1994). És a dir, a partir del nostre procés d’aprenentatge, 

diferents estats emocionals s’associen a classes d’estímuls específics. Així, davant d’una 

situació concreta, en la qual es rep un estímul, el nostre cervell envia una senyal relacionada 

amb experiències anteriors. Per tant, davant d’una nova decisió, s’activarà l’emoció d’una 

experiència semblant, que ens farà decantar-nos cap a un camí o un altre. Així doncs, si la 

situació actual s’associa a una experiència anterior que hagi tingut un resultat negatiu, el 

marcador somàtic enviarà una senyal de rebuig, mentre que si s’associa a una emoció prèvia 

positiva, el marcador somàtic promourà la nova experiència. 

 

Aquesta teoria pot semblar molt evident, però remarca la importància de ser conscients de les 

nostres emocions i saber-les gestionar, ja que aquestes són, a part d’una factor fonamental pel 

nostre benestar, també un factor contundent a l’hora de prendre decisions.  

 

La Declaració Universal del Drets Humans estableix els principis fonamentals dels drets i les 

llibertats humanes, entre els quals s’inclou l’educació emocional: “[...] l’educació tindrà per 

objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana i l’enfortiment del respecte pels 

drets humans i les llibertats fonamentals; afavorirà la comprensió, la tolerància i l’amistat. 

[...]”(Declaració Universal dels Drets Humans, 1948, extret de Viladot, 2009). Per tant, veiem 

que el concepte d’educació que entén la Declaració Universal dels drets humans té una forta 

relació amb les habilitats socials i emocionals. “El que es coneix com alfabetització emocional 

s’està convertint en un dels factors més determinants per la manera de viure les nostres vides, 

perquè implica la capacitat de comunicar-nos (i comunicar-nos bé), de treballar amb els altres i 

de gestionar i resoldre conflictes” (Viladot, 2009). 

 

L’agost de 2007, l’UNESCO, juntament amb un grup de 18 experts de 13 països, va redactar la 

Declaració Kronberg sobre el futur de l’adquisició i la distribució del coneixement, en la qual 

sentenciaven: “Les institucions educatives del futur s’hauran de dedicar d’una manera molt 

més intensiva a les capacitats socials i emocionals, com també a transmetre un concepte 
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educatiu més ampli i orientat en els valors. La importància d’adquirir un coneixement fàctic 

disminuirà dràsticament a favor de la capacitat per orientar-se dins de sistemes complexos i de 

trobar, avaluar i utilitzar creativament la informació rellevant.” ( Declaració de Kronenberg, 

extret de Viladot, 2009). 

 

Bisquerra també propugna la importància de l’educació emocional: “L’Educació emocional és 

doncs una temàtica cada cop més en comuna dins l’educació, i és que es tracta d’una mesura 

preventiva. L’educació encarada a les emocions permet promoure conductes constructives 

enlloc de destructives, en diferents àmbits de la vida i davant de dificultats que apareixen en 

qualsevol estadi de desenvolupament. L’educació emocional contribueix a prevenir 

problemàtiques molt diferents, tals com consum de drogues, comportaments sexuals de risc, 

angoixa, estrès, trastorns alimentaris, depressions, mal rendiment acadèmic, etc.” (Bisquerra, 

2005). I en tot això, evidentment, també és un factor decisiu la presa de decisions adequades 

per la persona.  

 

“Les habilitats de vida (life skills) i les habilitats per afrontar situacions de conflicte (coping 

skills) s'han de considerar com a recursos que tota persona hauria dominar per superar les 

crisis i conflictes que la vida ofereix. En aquest marc té cabuda l'entrenament assertiu, el canvi 

d'atribució causal, la relaxació, la reestructuració cognitiva, etc.” (Bisquerra, 2005). 

 

L’educació emocional és un concepte estretament lligat al de la intel·ligència emocional. 

Emotianal Intelligence, de Salovey i Mayer (1990), se sol considerar el primer article científic 

sobre intel·ligència emocional. Però el llibre a través del qual el concepte realment es va 

popularitzar  va ser Emotional Intelligence, de D. Goleman publicat el 1995. 

 

Goleman (1997) afirma que la intel·ligència emocional “és igual o fins i tot més important que 

la intel·ligència convencional (IQ)”. A més, l’autor defensa la capacitat d’aprenentatge d’aquest 

tipus d’intel·ligència. És a dir, que la intel·ligència emocional és una capacitat que s’aprèn i es 

desenvolupa al llarg de la vida, i per tant, no es tracta d’un tret estable i perdurable.  

 

Mayer, Salovey i Caruso (2000) estructuren la intel·ligència emocional en quatre branques 

interrelacionades (extret de Bisquerra, 2015): “Percepció emocional (identificació, 

comunicació i valoració de les emocions precisament i honestament), Facilitació emocional del 

pensament (hi ha interacció conscient entre emoció i cognició), Comprensió emocional 

(entendre la relació entre causa i emoció que desencadena i percebre les dels demés), i 

Regulació emocional (capacitat de potenciar les emocions positives)”.  

 

Dit d’una altra manera, però entorn als mateixos conceptes, Goleman (1997), definia les 

característiques necessàries de la intel·ligència emocional com:  “conèixer les pròpies 

emocions, saber gestionar-les, motivar-se a un mateix, reconèixer les emocions dels demés, i 

establir relacions”. 

 

Rafael Bisquerra (2015) resumeix els conceptes exposats i proposa diverses competències 

concretes que condueixen a l’aprenentatge i desenvolupament de la intel·ligència emocional:  
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- Consciència emocional: consistent en la presa de consciència de les pròpies emocions, la 

capacitat de donar-los un nom, la comprensió de les emocions dels altres i la presa de 

consciència de la interacció entre l’emoció, la cognició i el comportament. 

 

- Regulació emocional: consistent en expressar emocions de forma apropiada, regular les 

emocions negatives i propiciar les positives, i capacitat d’afrontar els reptes i les emocions que 

desperten. 

 

- Autonomia emocional: consistent en tenir una bona imatge d’un mateix (autoestima), tenir 

capacitat d’automotivació, ser eficaç en les relacions interpersonals gràcies a la regulació de 

les pròpies emocions, desenvolupar responsabilitat, tenir una actitud positiva, fer un anàlisi 

crític de les normes socials, i desenvolupar la capacitat d’enfrontar-se amb èxit a les 

adversitats (resiliència). 

 

- Competència social: consistent en dominar les habilitats socials bàsiques (escoltar, demanar 

disculpes, fer un favor, etc.), mostrar respecte pels demés, comunicar-se receptivament, 

comunicar-se expressivament, compartir les emocions, tenir un comportament prosocial i vers 

la cooperació, tenir un comportament equilibrat entre la passivitat i l’agressivitat (assertivitat), 

prevenir i solucionar els conflictes, i reconduir situacions emocionals depenent del context. 

 

- Competències per la vida i el benestar: consistent en fixar objectius positius i realistes, 

assumir la responsabilitat de les pròpies decisions, saber buscar ajuda i recursos, estar 

compromès amb la ciutadania, procurar transmetre el benestar emocional, i tenir la capacitat 

de generar experiències òptimes (fluir).  

 

Per tant, un projecte educatiu que procurés desenvolupar la intel·ligència emocional hauria de 

tenir en compte aquestes competències.  

 

2.3.3. El concepte de jo ideal i jo real 

 

També en relació a l’educació emocional, el programa que aquí proposem fa referència 

explícita a la concepció de persona del psicòleg americà Carl Rogers. D’aquesta concepció 

n’extraiem una part de les temàtiques programades, que treballaran el “jo ideal i el jo real”.  

 

Aquest concepte de jo o self es deriva de la perspectiva centrada en la persona del psicòleg 

Carl Rogers, fundador de la corrent psicològica humanista. Rogers defensa una teràpia 

centrada en la persona. “En comptes de controlar i preveure la conducta, el terapeuta 

humanista posa èmfasi en els processos de motivació, o en el seu vocabulari, en l’actualització 

del Self. Es tracta de desenvolupar les capacitats creatives que cadascú tingui i donar-les-hi un 

potencial de creixement” (Powydomenge, M. L., 1986).Hi ha dos tipus de Self o Jo: 

- El Jo real (o autoconcepte) que és el que en realitat som. 

- El Jo ideal que és el que ens agradaria ser. 

 

“La diferència entre una persona sana i una persona inadaptada té a veure amb la congruència 

entre el Self i l’experiència. En general, la persona neuròtica fabula el seu món i mogut per un 



Projecte d’orientaicó acadèmica i professional – TFM 
 MIJS– Júlia Doltra Soler 

23 

 
Jo ideal que actua com a màscara i és incapaç de comprendre la realitat. El Self és sempre un 

procés i, en conseqüència, la personalitat d’un individu està sempre oberta. Es caracteritza, 

doncs, per la llibertat” (Powydomenge, M. L., 1986). 

 

Rogers proposa un procés creixement personal en 10 punts que anomenà El procés de 

convertir-se en persona. Segons Powydomenge, M. L. (1986) esquemàticament es pot resumir 

així: 

1.- Deixar de fer servir màscares: no aparentar allò que no s’és, perdre la por a ser un mateix, 

tot i que això signifiqui assumir febleses, insuficiències, etc. 

2.- Deixar els ‘hauria de...’: assumir la responsabilitat dels propis actes. 

3.- Deixar de satisfer expectatives imposades: escollir els objectius propis, en comptes de voler 

ser com els altres pretenen que jo sigui, aprendre a rebutjar les pressions externes. 

4.- Deixar d’esforçar-se per agradar els altres. 

5.- Començar a autoorientar-se: acceptar la possibilitat d’error i tenir el valor de discernir per 

un mateix. 

6.- Entendre que sempre estem en situació de canvi. Saber adaptar-se als canvis és una mostra 

de salut psicològica. 

7.- Saber-se diferent dels altres i adequar-se a la responsabilitat que implica la individualitat. 

8.- Obrir-se a l’experiència: no estar a la defensiva, sinó saber escoltar els propis sentiments, 

reconèixer-los i acceptar la manera de ser pròpia. 

9.- Acceptar els altres: acceptant les diferències i tractant-les amb empatia. Val a dir, esser 

capaç d’entendre i de percebre els àmbits de referència dels altres sense compartir-los 

necessàriament. 

10.- Confiar en un mateix: acceptant l’existència pròpia i vivint els valors personals. 

Per tant, el concepte de jo ideal i de jo real és clau perquè els joves construeixin una identitat 

sana i puguin desenvolupar-se autònomament. És per això que creiem que és molt adequat 

treballar aquest concepte dins el projecte que proposem.  

2.3.4. Estereotips 

També creiem molt important, en tant que és una part destacada de la temàtica del projecte, 

entendre el concepte d’estereotip.  

Segons la pàgina web de material educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, 

Xtec, els estereotips “són les idees preconcebudes, val a dir prejudicis, que s’han anat 

construint i transmetent en les societats amb el pas del temps. Són, doncs, construccions 
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culturals i socials que classifiquen els atributs psíquics i físics de les persones, dividint-los en 

homes i dones, i limitant les seves respectives possibilitats de desenvolupament de certes 

capacitats personals, culturals, socials, econòmiques, polítiques, esportives, emocionals, etc”.  

Els estereotips doncs, simplifiquen la realitat esdevenint eines que ens la fan més 

comprensible, però alhora ens fan caure en la trampa del prejudici i ens posen traves per 

conèixer el nostre entorn i els demés profundament. “Els estereotips són molt necessaris per a 

la socialització, és a dir, per al desenvolupament i integració dels individus en un entorn que 

altrament seria agressiu, desconegut, incomprensible i, en definitiva, inabastable. Són un 

mecanisme de defensa i una eina de comprensió per a economitzar esforços” (Rom, J., 2011). 

 

2.3.5. Competències 

Una vegada vist el concepte d’estereotip, cal aclarir un concepte que es presenta amb èmfasi 

durant el programa, el concepte de competència. 

Segons el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, s’entén per 

competència “la capacitat de resoldre problemes reals, aplicant i relacionant coneixements, 

habilitats i actituds en contextos diversos”. 

 

Seguint aquesta línia, el projecte Educaweb (2015) fa la següent proposta: “Per molt que 

valorem la importància de la formació dirigida a l'adquisició de coneixements tècnic-científics i 

culturals, hi ha una sèrie de competències clau que s'associen més a unes conductes i unes 

actituds de les persones. Aquestes competències són transversals perquè afecten a molts 

sectors d'activitat, a molts llocs de treball i, la qual cosa és més rellevant, estan molt en 

sincronia amb les noves necessitats i les noves situacions laborals”. 

 

“Aquestes actituds que conformen les competències clau dels professionals del present i el 

futur no són un mer complement útil a les competències tècniques per les quals un ha estat 

contractat o valorat en el seu lloc de treball. Aquestes competències han d'incorporar-se en el 

currículum de la formació professional com a elements identificadors d'una actitud 

professional adequada als temps moderns” (Educaweb, 2015). El projecte Educaweb proposa 

les següents competències clau: 

 

La primera de les capacitats clau és la capacitat de resolució de conflictes, és a dir, la 

disposició i habilitat per enfrontar-se i donar resposta a una situació determinada mitjançant 

l'organització i/o aplicació d'una estratègia o seqüència operativa -identificació del problema, 

diagnòstic, formulació de solucions i avaluació- definida o no per trobar la solució. 

 

La segona és la capacitat d'organització del treball o, dit d'una altra manera, la disposició i 

habilitat per crear les condicions adequades d'utilització dels recursos humans o materials 

existents pera desenvolupar les tasques amb el màxim d'eficàcia i eficiència. 
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La capacitat de responsabilitat en el treball és la disposició per implicar-se en el treball, 

considerant-la l'expressió de la competència professional i personal i cuidant que el 

funcionament dels recursos humans i materials sigui l'adequat. 

 

La capacitat de treballar en equip és la disposició i habilitat per col·laborar de manera 

coordinada en la tasca realitzada conjuntament per un equip de persones per conquistar un 

objectiu proposat. 

 

La cinquena capacitat és la d'autonomia és a dir, la capacitat de realitzar una tasca de forma 

independent, executant-la de principi fins al final, sense necessitat de rebre cap ajuda o 

suport. Aquesta capacitat de treballar de forma autònoma no vol dir, no obstant això, que en 

certes etapes o tasques concretes el professional no hagi de ser assessorat. 

 

La sisena és la capacitat de relació interpersonal. Per aquest terme entenem la disposició i 

habilitat per comunicar-se amb els altres amb el tracte adequat, amb atenció i simpatia. 

 

L'última de les capacitats clau que hem seleccionat és la capacitat d'iniciativa o habilitat i 

disposició per prendre decisions sobre propostes o accions. Si aquestes propostes van en la 

línia de millorar el procés productiu, el servei als clients o el producte, podríem estar ja parlant 

de la capacitat d'innovació. 

 

2.3.6. Dinàmiques de grup 

 

Finalment, pel que fa a la metodologia del projecte, cal presentar el concepte de dinàmica de 

grup. El material didàctic de l’Institut Obert de Catalunya, dissenyat per Molina (2010), defineix 

molt adequadament segons la visió d’aquest projecte les dinàmiques de grup com “vivències 

pedagògiques que ajuden a prendre consciència dels diferents fenòmens que es donen en un 

grup. Per elles mateixes no són ni bones ni dolentes. Tot depèn de la preparació, la capacitat 

de diagnòstic, el sentit comú i l'habilitat dels professionals que les apliquin. Totes les 

dinàmiques de grup tenen en comú el caràcter vivencial i lúdic”.  

 

En les dinàmiques de grup, l’aprenentatge es realitza mitjançant l’experiència de l’altre i de la 

vivència grupal. Per tant hi ha adquisició de coneixements i habilitats gràcies a la pràctica i a la 

participació en el grup. Es pretén integrar la teoria mitjançant l’experiència i la pràctica, 

l’aprenentatge individual i grupal de manera participativa, i així, desenvolupar les habilitats 

cognitives i afectives. Aquesta metodologia propicia doncs l’aprenentatge lúdic.  

 

“Les dinàmiques de grup es presenten en forma de joc o exercici que dóna un valor específic 

de diversió, i estimulen la creativitat i l’aflorament d’emocions. Aquest caràcter lúdic integra 

quatre components bàsics del desenvolupament humà: físic, afectiu, cognitiu, social. Les 

dinàmiques no són un joc. Tenen un objectiu que va més enllà de l’entreteniment. No són mai 

un fi en si mateixes, sinó que són un mitjà per aconseguir un objectiu” (Institut Obert de 

Catalunya, 2012). 
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2.4. Característiques evolutives de la franja d’edat a la qual ens dirigim 

Aquest projecte se centra en el curs de 3r d’ESO, per tant, va dirigit a joves d’uns 13/14 anys, a 

més dels alumnes que siguin repetidors. Convé analitzar doncs quines són les principals 

característiques evolutives d’aquest marge d’edat, per tal de conèixer millor el target al qual 

ens dirigim i adaptar de manera adequada les activitats i els materials que proposem.  

 

El primer concepte que hem de tenir en compte és el concepte d’adolescència. Aquesta té 

diverses definicions, però majoritàriament, s’entén com el “període de la vida que segueix la 

infància i precedeix l’edat adulta, aproximadament dels 14 als 20 anys en el noi i dels 12 als 18 

en la noia, tot i que varia segons l’individu” (Gran Enciclopèdia Catalana) i al qual se li 

atribueixen unes característiques determinades. S’ha de tenir en compte, però que 

l’adolescència és un concepte construït socialment i que depèn de la cultura. Per tant, es tracta 

d’una sèrie de “trets definitoris que no són els mateixos en cultures menys avançades 

tecnològicament, ni que tenen a veure amb els d’altres èpoques històriques. Avui dia, cada 

adolescent creix i es desenvolupa en un nínxol cultural específic, que defineix tant la duració 

com les característiques d’aquesta transició de la infància a l’edat adulta”. [...]“L’ésser jove es 

construeix en raó del context històric que li ha tocat viure, del model o models de societat 

proposats en els que s’està desenvolupant, de les estructures sociodemogràfiques de la 

societat en la que viu, dels grups socials que la composen, dels valors dominants en ascens i 

descens, dels pesos dels diferents agents de socialització” (Elzo, J., 1999). 

 

La psicologia i la pedagogia han aportat diverses visions i teories sobre l’evolució de l’ésser 

humà des que neix fins que mor i moltes d’elles s’han focalitzat en la infància i l’adolescència. 

Les principals teories i escoles psicològiques sobre l’adolescència són les següents (Jiménez, L., 

2013): 

 

- Teoria Epigenètica de Jean Piaget: Aquesta teoria elaborada pel psicòleg suïs J. Piaget, 

assenyala la importància del canvi cognitiu i de la seva relació amb l’efectivitat. Durant 

l’adolescència es produeix un important canvi cognitiu, que genera un nou egocentrisme 

intel·lectual, confiant excessivament en el poder de les idees.  

 

- Teoria de l’adolescència d’Erik Erickson: Per aquest autor, l’adolescència és una crisis 

normativa, és a dir, una fase normal d’increment de conflictes on la tasca més important és 

construir una identitat coherent i evitar la confusió de rols.  

 

- Teoria psicoanalítica de Sigmund Freud: L’adolescència és un estadi de desenvolupament en 

el que broten els impulsos sexuals i es produeix una primacia de l’erotisme genital que suposa, 

per una banda reviure el conflicte edípic infantil i la necessitat de resoldre’l amb major 

independència dels progenitors, i per altra, un canvi en els llaços efectius cap a nous objectes 

amorosos.  

 

- Teoria focal de Coleman: Aquesta teoria entén l’adolescència com una crisis, tot i que els 

conflictes es donen en una seqüència de tal manera que l’adolescent pot afrontar-los i 

resoldre’ls.  
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- Visió psico-sociològica: Aquesta perspectiva subratlla la influència dels factors externs. 

L’adolescència es caracteritza per l’aprenentatge de nous papers socials i la recerca de la 

independència respecte els pares.  

 

A partir d’aquestes teories clàssiques i d’altres teories més contemporànies, la Psicologia 

Evolutiva, ha dividit l’adolescència en diverses subetapes. Gerardo Castillo, doctor en 

Pedagogia per la Universitat de Navarra, descriu aquestes subetapes en el seu llibre Claves 

para entender a mi hijo adolescente (2003), en el qual parla de tres fases: la primera 

adolescència o pubertat,  l’adolescència intermitja i l’adolescència superior o edat juvenil. Les 

principals característiques de cada subetapa que indica Castillo són les següents: 

 

- Primera adolescència o pubertat: Aquesta fase es prolonga, en el cas de les noies, 

entre els onze i els tretze anys. En el cas dels nois, entre els tretze i el quinze. El canvis físics tan 

ràpids que pateix el cos fan que, sovint, el púber se senti insegur. Com a conseqüència, pot 

tendir a tancar-se en si mateix. També es pot experimentar en aquesta etapa un cert 

comportament antisocial. És cert que es poden produir conductes negatives, però solen ser 

puntuals. Normalment, l’adolescent d’aquesta primer etapa és espontani i emotiu, està mogut 

per l’entusiasme i fins i tot, s’apassiona per les coses excessivament.  

 

- Adolescència intermitja: Se sol experimentar entre els tretze i els disset anys en les 

noies, i entre els quinze i els divuit, entre els nois. Aquest moment es caracteritza, entre 

d’altres coses, per l’aparició de conductes contradictòries. L’adolescent es mou entre la 

inseguretat i la rebel·lia. En aquesta crisi interna i de personalitat, el jove s’enfronta de manera 

caòtica a una sèrie de reptes que ha de superar per tal d’arribar a ser un adult. El descobriment 

de la pròpia identitat, el desenvolupament intel·lectual, la conquesta de l’autonomia i el 

desenvolupament de la consciència moral pròpia, són desafiaments característics d’aquest 

moment.  

- Adolescència superior o edat juvenil: S’estén des dels disset fins el dinou anys en les 

noies, i des dels divuit fins el vint-i-u en els nois. Es constitueix per una fases de maduració i 

desenvolupament de la personalitat.  

 

L’etapa en la qual se centren els destinataris d’aquest projecte correspondria doncs entre la 

primer adolescència i l’adolescència intermitja. Cal remarcar, però, que cada adolescent viu 

aquesta etapa d’una manera diferent i que com també apunta Castillo, hi ha una enorme 

diversitat d’adolescents.  

 

Així doncs, durant l’adolescència, les persones ens enfrontem a diferents reptes que 

suposadament hem de superar per a tal d’arribar a convertir-nos en adults. Strasburger i 

Wilson, proposen en el seu llibre Children, Adolescents & the Media (2002), cinc reptes que ha 

de superar els adolescents: “Un dels principals reptes als quals s’enfronta un adolescent és la 

formació de la identitat [...]. Un segon desafiament és la creixent independència que requereix 

el jove, la qual cosa ens porta a un tercer tret de l’adolescència, l’experimentació del risc [...]. 

En quart lloc, cal destacar la importància del grup d’amics; i finalment, la pubertat i el 

desenvolupament sexual són trets propis d’aquesta etapa”.  
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Per tant, com també afirma Oliva (1999) en el seu llibre Desarrollo de la personalidad durante 

la adolescencia, el jove haurà de “perfilar la imatge que té de si mateix, adoptar alguns 

compromisos de caràcter ideològic i religiós, escollir una professió, definir la seva orientació 

sexual, optar per un estil de vida i de relacions i assumir valors de tipus moral, entre d’altres”. 

Per tant, és un moment clau en el qual els joves han de prendre diverses decisions importants 

per la seva vida, potser per primer cop.  

 

Evidentment, el desenvolupament físic és també un factor molt important durant 

l’adolescència. A partir de la pubertat, apareix la regla a les noies, els joves creixen d’alçada, 

augmenta el pes, apareix més pèl, es desenvolupen els genitals, incrementa la força i canvia la 

veu, entre d’altres. Aquests canvis, sovint ràpids, poden variar fàcilment la imatge que tenen 

de si mateixos i de com els perceben els altres, la qual cosa pot provocar diversos canvis 

psicològics, que derivin cap a sentiments d’inseguretat, inferioritat o confusió, per exemple. 

 

Tal com ja s’ha esmentat, el descobriment de la identitat és un factor clau durant 

l’adolescència.  “La nova identitat neix, per tant, de la suma de tot el que la persona és i del 

descobriment vinculat al desenvolupament de la personalitat, a la presa de consciència, al 

descobriment del jo i a l’autoafirmació. A mesura que l’adolescent va creixent per dins i es va 

coneixent a si mateix, forja un autoconcepte que derivarà en la pròpia identitat. Així doncs, 

resulta imprescindible que es produeixi un creixent descobriment personal” (Castillo, G., 

2003). Per tant, aquest projecte vol contribuir a aquest autoconeixement necessari pel 

desenvolupament de la identitat, vol donar als joves un espai dedicat a la introspecció i 

l’autoavaluació, per tal de facilitar la construcció de la pròpia imatge i almenys d’un projecte 

vital a curt termini.  

 

L’adolescència és també un moment de desenvolupament intel·lectual. La teoria epigenètica 

de Piaget, situa el jove en l’estadi d’operacions formals. A partir dels dotze anys Piaget 

considera que el cervell està “potencialment capacitat per formular pensaments abstractes o 

pensaments de tipus hipotètic deductiu. A més, pot manejar hipòtesis de manera simultània i 

té la capacitat de manejar a nivell lògic enunciats verbals i proposicions enlloc d’objectes 

concrets. També és capaç d’entendre abstraccions simbòliques i desenvolupar estratègies de 

pensament hipotètic deductiu. [...] A més també s’aprecia una millora en el processament de 

la informació. [...] Totes aquestes noves destreses aconsegueixen que l’adolescent sigui més 

conscient de la seva pròpia existència i desenvolupi el pensament reflexiu” (Flavell, J.H., 1984).  

 

Un altre tret molt important de l’adolescència és la recerca d’autonomia. Per tal d’aconseguir-

ho, el jove “es desvincula progressivament de tot allò que l’unia a la infància, inclosa la família. 

Escull els seus amics, posa molt d’èmfasi en la seva intimitat, augmenta la seguretat en si 

mateix i tendeix a l’emancipació emocional. A més, l’adolescent també desenvolupa la seva 

consciència moral. L’adolescent comença a elaborar conceptes globals sobre la societat i les 

formes institucionals, juntament amb els principis ètics que traspassen la seva experiència en 

les relacions personals” (Craig, G. J., 1997).  

 

En conclusió, hem tingut en compte aquests factor evolutius per tal de fer una proposta que 

s’adapti a la situació que plantegen, i que per tant, afavoreixi la recerca de la identitat tenint 
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en compte el nivell cognitiu al qual ja poden assumir els adolescents de 3r d’ESO per tal de fer 

front a les diferents decisions que han de prendre durant aquesta etapa, sobretot en relació a 

l’àmbit acadèmic i professional.  

 

2.5. Projectes previs de referència 

 

L’estudi de Martínez i Arnau (2015) Després de l’ESO què puc fer? Diagnosi i propostes per a 

l’orientació educativa de 12 a 16 any mostra diverses bones pràctiques de referència en relació 

a les mancances que han detectat.  Les més destacades són les següents:  

 

- En alguns centres, s’incrementa la presència del tutor assignant dos tutors per grup, que 

treballen junts a l’hora de tutoria setmanal i que esdevenen referents per  a la meitat del grup. 

A més, s’assignen tutors específics per a l’alumnat amb especials dificultats. Tots els docents 

tutoritzen (més enllà de l’acció tutorial, pròpia de tot l’equip docent) un petit grup d’alumnes. 

A partir d’un determinat nivell, a banda del tutor de grup, l’alumnat pot escollir un tutor 

personal.  

 

- L’exalumnat és protagonista i referent, en tant que aporta informació sobre els itineraris que 

ha seguit i el comparteix a partir de xerrades.  

 

- El centre organitza una xarxa d’empreses, comerços i professionals que hi col·laboren, no 

només per a les pràctiques i estades professionalitzadores pròpies dels cicles formatius, sinó 

per a les experiències d’estades formatives, el tast d’oficis i les visites a contextos laborals. 

 

- Dissenyar i presentar optatives a partir d’elements motivacionals. S’apel·la als interessos i 

motivacions de l’alumne, i per tant, al seu protagonisme tant en el disseny com en la 

presentació de l’oferta i sobretot en l’elecció.  

 

- Seguir individualment mitjançant contactes regulars amb l’alumne al centre i amb la família a 

través de tutories i entrevistes individualitzades per tal d’una orientació específica.  

 

- Treballar específicament amb les famílies mitjançant 10 sessions de treball en format 

seminari/debat, amb estudi de casos sobre els principals temes que poden afectar un o una 

jove en el seu desenvolupament dels 12 als 16-18 anys. Sessions conduïdes per un orientador 

que, amb l’esmentat format de seminari i l’anàlisi de casos permet construir elements 

referencials compartits pel centre i les famílies en relació amb qüestions sobre les quals 

s’actua col·laborativament.  

 

També cal tenir en compte les experiències i pràctiques que realitzen altres països en relació a 

l’orientació. En el cas del sistema educatiu finlandès, en els últims tres anys d’educació bàsica, 

els estudiants tenen 28 classes d’orientació amb una durada de dues hores. En l’ensenyament 

secundari superior hi ha un curs d’orientació de 38 hores. Als centres de formació professional 

els alumnes reben orientació per valor d’1,5 crèdits durant els seus estudis. Aquestes són 

prestacions mínimes obligatòries per a tots els estudiants. A més, poden utilitzar diferents 
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serveis d’orientació grupal i individual. Creiem doncs que és tota una referència, ja que es 

tracta d’un projecte educatiu profund i progressiu.  

 

Un projecte que creiem particularment interessant i que es desenvolupa també a Catalunya, és 

el portal Barcelona activa i totes les propostes orientatives que s’hi poden trobar. 

Concretament, s’hi desenvolupa un projecte anomenat Projecte de Vida Professional, 

promogut per Barcelona Activa, el Consorci d'Educació de Barcelona, la Fundació BCN 

Formació Professional i FemCat, que consisteix en diversos monogràfics i xerrades que volen 

promoure l’orientació adequada dels joves i facilitar la presa de decisions respecte el futur 

acadèmic. Estan adreçades a joves a partir de 4t d’ESO. 

 

 

3. DISSENY I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 

3.1. Objectius didàctic 

Aquest projecte té com a principal objectiu que els alumnes aprenguin que una decisió està 

condicionada per molts factors i que siguin capaços d’identificar quins són aquests factors, és a 

dir, que prenguin consciència de les variables que influeixen en les seves decisions 

acadèmiques i professionals. La finalitat del projecte no és la decisió en sí, sinó l’aprenentatge 

de què suposa una decisió d’aquest tipus, quins en són els condicionants, com fer-los front i 

com intentar prendre una decisió de manera conscient i sincera. Per tant, d’una manera 

operativitzada, l’objectiu principal del projecte és: Conèixer les variables que poden influir a 

l’hora de prendre una decisió. 

 

A partir d’aquesta finalitat principal se’n deriven diversos objectius específics: 

- Aprendre què són els estereotips i com poden afectar a una decisió 

- Prendre consciència dels estereotips relacionats amb les professions 

- Prendre consciència dels estereotips relacionats amb els diferents àmbits acadèmics 

-  Reconèixer la diversitat de camins vitals, professions i estils de vida 

- Entendre què és l’autoimatge 

- Reflexionar sobre la pròpia autoimatge 

- Potenciar una autopercepció positiva 

- Reflexionar sobre els propis interessos 

- Analitzar els propis valors i prioritats 

- Entendre què vol dir el concepte de competència 

- Reflexionar sobre les pròpies habilitats 

- Entendre què són les emocions 

- Prendre consciència de la importància de les emocions en la presa de decisions 

- Prendre consciència de la relació entre les emocions, el cos i els pensaments 

- Potenciar les emocions positives 

- Reflexionar sobre la gestió de les emocions 

- Reflexionar sobre les pròpies expectatives 

- Reflexionar sobre les expectatives de la família i l’escola 

- Conèixer les diferents possibilitats de formació acadèmica i professional després de l’ESO 
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- Veure i reflexionar sobre les vivències d’altres en relació a la presa de decisions 

- Establir un objectiu acadèmic i/o professional  

- Reconèixer quin és el camí més idoni per assolir l’objectiu acadèmic i/o professional establert 

 

Per tal de dur a terme aquests objectius, es posaran en pràctica diferents competències: 

evidentment es treballarà la competència comunicativa i la interacció amb els demés, en tant 

que moltes de les activitats proposades requereixen de la cooperació entre els alumnes i 

l’exposició d’arguments i pensaments propis. Així, es treballa l’estructuració del coneixement, 

la comunicació, la definició de conceptes, la reflexió crítica, l’argumentació i la fonamentació 

d’idees. Es desenvolupa la competència de recerca i la metareflexió. 

 

També considerem important posar en relació els continguts de les diferents àrees 

d’aprenentatge del projecte, així com de la resta del currículum educatius de l’institut, i 

facilitar l’ús transversal dels coneixements. La pràctica de la reflexió entorn a diferents 

temàtiques i entorn al propi funcionament, pot millorar la capacitat dels alumnes per definir 

conceptes i usar-los amb propietat, analitzar críticament les idees i argumentar i dialogar amb 

raons a favor o en contra. Els àmbits treballats a partir del projecte mantenen relació amb 

d’altres matèries curriculars, com ara les ciències per al món contemporani, l’educació 

ciutadana, les llengües, etc.  

 

3.2. Temporalització 

El projecte està pensat per ser desenvolupat durant les hores de tutoria. L’any acadèmic 

consta de trenta-set setmanes, en les quals hi ha una hora de tutoria setmanal. Per tant, un 

curs acadèmic consta també de trenta-set tutories. Tot i això, no creiem convenient que el 

projecte tingui una durada de trenta-set hores, ja que també és necessari que hi hagi sessions 

de tutoria destinades a altres àmbits que no siguin aquest projecte, com ara la mediació de 

conflictes, la planificació del curs, l’avaluació, la transmissió d’informacions, etc. Per tant, el 

projecte es reduirà a dinou hores totals.  

 

Durant la primera setmana de setembre, en la qual encara no hi ha hores lectives de classe, es 

realitzarà la coordinació dels professionals de l’entitat amb els professors tutors. Se’ls explicarà 

detalladament el projecte en una sessió de quatre hores i se’ls donarà tot el material 

necessari. 

 

Per tant, proposem el següent calendari de desenvolupament del projecte, a partir del qual 

s’estructuren les sessions:  

 

Setembre 

Setmana: Sessió: 

1a setmana: 

del 14/09 al 18/09 
 

Tutoria 

2a setmana: 

del  21/09 al 25/09 
 

Tutoria 
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3a setmana: 

del  28/09 al 02/10 

Estereotips i estigmes  

1a sessió: estereotips 

 

Octubre: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana: 

del 05/10 al 09/10 

Estereotips i estigmes 

2a sessió: diversitat 

2a setmana: 

del 12/10 al 16/10 
 

Tutoria 

3a setmana: 

del  19/10 al 23/10 

Autoconeixement 

1a sessió: autoimatge 

4a setmana: 

del 26/10 al 30/10 

Autoconeixement 

2a sessió: autoimatge 

 

Novembre: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del 02/11 al 06/11 

Autoconeixement 

3a sessió: Interessos 

2a setmana: 

del 09/11 al 13/11 

Tutoria 

3a setmana: 

del 16/11 al 20/11 

Tutoria 

4a setmana: 

del 23/11 al 27/11 

Autoconeixement:  

4a sessió: competències i habilitats 

 

Desembre: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del 30/11 al 04/12 

Autoconeixement 

5a sessió: competències i habilitats 

2a setmana: 

del 07/12 al 11/12  

Tutoria  

3a setmana: 

del  14/12 al 18/12  

Vacances de Nadal 

4a setmana: 

del 21/12 al 25/12 

Vacances de Nadal 

 

Gener: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del 04/01 al 08/01 

Vacances de Nadal 

2a setmana: 

del 11/01 al 15/01 

Tutoria 

3a setmana: 

del  18/01 al 22/01 

Tutoria 
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4a setmana: 

del 25/01 al 29/01 

Gestió d’emocions 

1a sessió: què són les emocions 

Febrer: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del 01/02 al 05/02 

Tutoria 

2a setmana: 

del 08/02 al 12/02 

Gestió d’emocions 

2a sessió: Les emocions i el cos 

3a setmana: 

del  15/02 al 19/02 

Gestió d’emocions 

3a sessió: les emocions i el cos 

4a setmana: 

del 22/02 al 26/02 

Tutoria 

 

Març: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del  29/02 al 04/03 

Gestió d’emocions 

4a sessió: Pensament i conducta 

2a setmana: 

del 07/03 al 11/03 

Comprensió de l’entorn 

1a sessió: Expetatives: família, amics i 

escola 

3a setmana: 

del  14/03 al 18/03 

Tutoria 

4a setmana: 

del 21/03 al 25/03 

Vacances Setmana Santa 

 

Abril: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del 28/03 al 01/04 

Tutoria 

2a setmana: 

del 04/04 al 08/04 

Informació clau 

1a sessió: Adquisició d’informació 

3a setmana: 

del 11/04 al 15/04 

Experiències 

1a sessió: experiències d’altres 

4a setmana: 

del 18/04 al 22/04 

Tutoria 

5a setmana: 

del 25/04 al 29/04 

Tutoria 

 

Maig: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del  02/05 al 06/05 

Experiències 

2a sessió: visita empreses 

2a setmana: 

del 09/05 al 13/05 

Experiències 

3a sessió: visita empreses 
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3a setmana: 

del  16/05 al 20/05 

Tutoria 

4a setmana: 

del 23/05 al 27/05 

Presa de decisió 

1a sessió: per a què? 

 

Juny: 

Setmana: Sessió: 

1a setmana:  

del  30/05 al 03/06 

Presa de decisió 

2a sessió: Jo vull 

2a setmana: 

del 06/06 al 10/06 

Avaluació 

3a setmana: 

del  13/06 al 17/06 

Tutoria 

4a setmana: 

del 20/06 al 24/06 

Tutoria 

 

Cal remarcar que aquest calendari és només orientatiu i que s’haurà d’adaptar al ritme del 

grup classe i a les necessitats que puguin sorgir. En cap moment el projecte pretén ser una 

imposició rígida, sinó que ha de ser flexible a la realitat particular de cada grup al qual s’apliqui 

i a les diferents demandes i necessitats que es detectin. Tot i això, les sessions estan pensades 

per fer-se de manera successiva, és a dir, una després de l’altra, per tal d’adquirir els 

coneixements evolutivament, tot i que com ja hem dit, som conscients que hi ha altres factors 

que poden influir en el desenvolupament del programa, com ara activitats paral·leles, fets 

puntuals a tractar, etc.  

 

3.3. Agents educatius implicats 

 

Els primers agents educatius implicats són els mateixos dissenyadors del projecte. Aquest 

projecte ha estat creat i impulsat per Serveis Pedagògics S.L., una entitat dedicada a 

l’assessorament pedagògic, psicològic i altres serveis derivats. El perfil dels professionals que la 

composen és de llicenciats i graduats en psicologia i pedagogia.  

 

Aquesta entitat va ser fundada l’any 2013, té la seu social a Girona, al Carrer Migdia, 33 1r 2a, 

està composta per tres persones, dues professionals llicenciades en psicologia i un professional 

llicenciat en pedagogia. L’entitat ha impulsat diversos projectes d’orientació educativa i 

assessorament psicològic a alguns instituts i escoles de les comarques gironines.  

En primer lloc s’ha pensat aplicar una prova pilot del projecte a l’INS Cassà de la Selva. Segons 

els resultats obtinguts, es plantejarà fer-ne una segona fase de millora i implantació a altres 

centres. Per tal de dur a terme aquesta primera fase, el primer contacte amb l’institut s’ha fet 

a través de la coordinadora d’activitats i el coordinador pedagògic. Aquests, després d’estudiar 

la idea exposada en una reunió prèvia, han considerat el projecte interessant i l’han traspassat 

a l’equip directiu, que ha donat la seva conformitat a la implantació pel curs 2015/16.  

 

A part dels professionals de l’entitat, els professors tutors dels grups de 3r d’ESO també tenen 

un paper fonamental en el desenvolupament del projecte. Els tutors estaran dins l’aula i 
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actuaran en coordinació amb els professionals de Serveis Pedagògics S.L. com a transmissors i 

dinamitzadors directes del projecte. És a dir, dins l’aula, amb els alumnes, sempre hi haurà un 

professional extern i el professor tutor. A més, l’orientadora del centre, també tindrà un paper 

important d’assessorament, coordinació, suport i valoració de l’evolució del projecte.  

 

També actuaran com a agents educatius totes les persones externes que col·laborin amb el 

projecte: les persones que donaran el seu testimoni i explicaran la seva experiència en l’àmbit 

acadèmic i professional; i les empreses i organitzacions de l’entorn proper als joves que 

col·laboraran obrint les seves portes a les visites dels estudiants i als aclariments que en 

puguin sorgir.  

 

Els diversos agents eductius involucrats en el projecte faran diverses reunions de coordinació, 

almenys una reunió bimensual, per tal d’avaluar el desenvolupament, compartir experiències i 

opinions i procurar que el projecte prengui un sentit global dins el currículum acadèmic. 

 

 

3.4. Metodologia emprada 

 

Aquest projecte metodològicament vol incentivar la implicació dels alumnes, fomentant la 

participació i la vivència. El projecte vol fugir de les classes magistrals i tendeix al coneixement 

a partir de l’experiència viscuda i del joc. Vol fomentar la cooperació entre els alumnes, 

procurant afavorir el diàleg i l’argumentació, la defensa de les pròpies idees i la crítica 

constructiva.  

 

Per tal d’aconseguir-ho, la metodologia emprada serà activa, es faran dinàmiques grupals, 

s’utilitzarà material audiovisual, es donarà molta importància al debat i a les aportacions dels 

alumnes a través dels seus coneixements previs adquirits en la quotidianitat i en les altres 

matèries curriculars. Un altre punt a favor de la participació és el treball en grups reduïts. És 

per això que el projecte vol distribuir el grup classe, ja d’entrada, en dos grups. És a dir, un 

grup classe realitzarà tot el projecte dividit en dos subgrups permanents, cadascun en una aula 

diferent, que evolucionaran paral·lelament, però al seu propi ritme. Evidentment, només si és 

possible, tenint en compte el número d’aules, sinó es farà en grup gran, però la prioritat és 

partir el grup. És per això, que cada grup estarà liderat per un professional de l’entitat, i el 

tutor de classe combinarà la seva presència en els dos grups en funció del seu criteri i 

necessitats educatives puntuals. A més, dins de cada grup es realitzaran altres subgrups per les 

activitats determinades que ho requereixin.  

 

L’organització en l’espai físic de l’institut es determinarà de tal manera: per a cada hora de 

tutoria d’una classe, per exemple, 3r B, es necessitaran dues aules, ja que es parteix el grup. A 

més, en alguna sessió puntual, s’utilitzarà també el gimnàs i/o el patí.  

 

Creiem important que els alumnes prenguin consciència de la seva evolució durant el projecte, 

per tal que s’adonin dels coneixements i les experiències que adquireixin i alhora el valorin i en 

determini el ritme d’evolució. Per això es realitzaran autoavaluacions regulars i es faran 

reflexions finals en acabar cada sessió, és a dir, es farà una avaluació contínua del procés.  
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Per altra banda, cal remarcar que el projecte vol allunyar-se de les etiquetes i els estigmes que 

acompanyen l’expedient acadèmic dels alumnes. És per això, que no s’optarà per la realització 

de testos psicomètrics ni proves avaluatives, com sovint es fa en l’orientació i altres matèries 

curriculars.  

 

Per tal que el projecte tingui coherència educativa, sigui eficaç i tingui una cohesió global entre 

els grups i els agents implicats, es preveuen diverses reunions de coordinació entre els 

professionals de l’entitat, els professors tutors i l’equip psicopedagògic, que posteriorment 

anirien traslladant a direcció les decisions i progressos més rellevants. Creiem que aquestes 

trobades haurien de tenir lloc almenys bimensualment. Aquí es debatria el desenvolupament 

del projecte: el ritme, el nivell d’interès, la implicació dels alumnes, el material emprat, es 

proposarien millores i es coordinarien els recursos necessaris.  

 

3.5. Material emprat 

 

El projecte es basa en les fitxes educatives corresponents a cada sessió, que són la base 

d’aquest proposta. Aquestes segueixen una estructuració determinada segons les matèries 

que es treballen i que ja s’han esmentat anteriorment. Els professionals que lideren el projecte 

(professionals de l’entitat, professors tutors i orientadors del centre) disposaran d’aquestes 

fitxes orientatives, on s’explica les activitats concretes per a cada sessió, l’objectiu que 

segueixen i la temporalizació. Les fitxes, a més, van acompanyades del material audiovisual 

(power point i diversos enllaços) i el material didàctic divers per lliurar als alumnes. Els 

professors també disposaran d’un glossari que correspon als conceptes claus que serveixen de 

base per les activitats i el desenvolupament de cada sessió. Els alumnes rebran a cada sessió el 

material específic que necessitin per treballar els continguts corresponents. 

 

Tot el material que estructura el projecte ha estat dissenyat per l’entitat Serveis Pedagògics 

S.L. després d’un treball de recerca i creació a partir de materials bibliogràfics i de la pròpia 

experiència. Per tant, es tracta d’un projecte sorgit en la major part de la creativitat dels 

professionals de l’entitat.  

 

3.6. Avaluació 

 

Creiem que és fonamental que es faci una correcta avaluació del projecte, sobretot tractant-se 

d’una prova pilot, la continuació de la qual, depèn precisament dels resultats avaluatius que 

s’obtinguin. Per tant, s’han previst diversos mètodes d’avaluació. El primer de tots correspon a 

les reunions bimensuals que es faran entre professionals de l’entitat, professors tutors i equip 

psicopedagògic. En aquestes es valorarà el desenvolupament del projecte a partir de 

l’intercanvi d’opinions i perspectives. Al l’acabament de cada reunió, entre tots els 

professionals s’omplirà una fitxa avaluativa (veure fitxa a continuació). D’aquesta manera, al 

acabar el curs, s’hauran realitzat diverses fitxes que consolidaran l’avaluació del projecte. A 

més, es farà una reunió final al mes de juny on es farà una valoració global dels aspectes 

negatius i positius, així com de proposta de millores.  
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Pel que fa a l’avaluació dels alumnes, al final de cada sessió, entre tot el grup es dedicaran uns 

minuts al repàs i reflexió sobre la sessió, que afavoriran la consolidació dels coneixements 

adquirits. També es passarà una fitxa als alumnes perquè avaluïn l’interès i la utilitat. A final de 

curs es farà un tancament del projecte amb una sessió dedicada a l’avaluació per part dels 

alumnes, en la qual es debatran les limitacions i els aspectes positius de les matèries 

treballades.  

 

Finalment es farà un buidatge qualitatiu de totes les fitxes i de les diferents activitats de 

valoració i es decidirà la continuïtat del projecte. Cal notar que les fitxes avaluatives que es 

realitzaran a les reunions de coordinació entre professionals, tenen un caire més qualitatiu, 

per tal que exposin les opinions de manera més elaborada, mentre que les fitxes avaluatives 

dels alumnes de final de cada sessió tenen un caire quantitatiu, per tal de donar fluïdesa a 

l’avaluació.  

 

 

FITXA AVALUATIVA DE L’ALUMNE AL FINAL DE SESSIÓ 

 M’ha semblat útil He participat 

Poc Una 

mica 

Bastant Molt Poc Una 

mica 

Bastant Molt 

Activitat 1a         

Activitat 2a         

Activitat 3a         

Activitat 4a         

Activitat 5a         

Activitat 6a         

Material 

utilitzat 
    

Explicacions 

de les 

activitats 

    

 M’ha semblat interessant i he après 

 Poc Una 

mica 

Bastant  Molt 

Valoració 

global de la 

sessió 
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FITXA AVALUATIVA PER PART DELS PROFESSIONALS 

Ritme de les sessions: el ritme és fluït? Se segueix la temporalització prevista? 

 

Interès dels alumnes: Els interessen els continguts? Participen a les activitats? 

 

Actitud dels alumnes: Cooperen entre ells? Es mostren receptius? Respecten les normes? 

 

Dificultats sorgides:  

 

Propostes de millora: 

 

 

 

3.7. Contingut del programa: fitxes educatives 

 

Les fitxes educatives són el material principal del projecte i consisteixen en el contingut a 

seguir i les activitats orientadores proposades. Com ja s’ha esmentat anteriorment, les fitxes 

segueixen una ordenació per temàtiques.  

 

 

 

Data: xx/xx/xx    ESTEREOTIPS 

 

Sessió: 1a  Títol: ESTEREOTIPS 

 

 

Objectiu de la sessió: Veure i identificar estereotips entorn als estils de vida i les professions 

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Pluja d’idees i debat 

 

Duració: 20 minuts 

Material: Pissarra, power point, papers i llapis 

 

Desenvolupament: activitat introductòria. Entre tots, definir què són els estereotips a partir 

d’una pluja d’idees i de preguntes a la classe: “quan sentiu la paraula estereotips, què us ve al 

cap? sabeu què són els estereotips? Ens en podríeu donar algun exemple?” Apuntar idees a la 

pissarra i entre tots acabar construint una definició. La definició final s’hauria d’assemblar a la 
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definició que trobareu al glossari. Farem incís donant exemples d’estereotips que es donen a 

l’escola i a les professions.  

 

Objectiu: Aquesta vol ser una activitat que faci pensar als alumnes a través dels coneixements 

que ja han adquirit, generar debat i crear noves preguntes. D’aquesta manera prenen 

consciència del que saben i del que no saben, donant valor a la seva experiència i aprenent que 

els coneixements es poden aplicar a diversos àmbits de la vida, a diverses matèries, per tant, 

vol donar transversalitat als coneixements. A més, pretén fomentar la cooperació entre els 

alumnes, per arribar a un concepte que han construït entre tots.  

   

 2. Anàlisi de vídeo 

 

Duració: 15 minuts 

Material: ordinador, projector, Internet, vídeo de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw 

 

Desenvolupament: Es projectarà als alumnes un vídeo en el qual es fa palès els estereotips de 

gènere a les professions tècniques. Es tracta d’un anunci comercial de joguines d’enginyeria 

per a nenes. En el vídeo les nenes trenquen l’estereotip del desig de joguines de color rosa i 

temàtica de princesa inventant un enginyós mecanisme per canviar de canal. Després de 

visionar el vídeo, obrir un debat amb preguntes obertes per reflexionar-hi: “quin estereotip 

creieu que es pot veure a l’anunci? Creieu que hi ha professions per nois i per noies? Com 

creieu que es pot trencar un estereotip?” 

 

Objectiu: que els alumnes reflexionin, a partir d’un material amè, sobre els estereotips, 

principalment relacionats amb el gènere, que es troben freqüentment en algunes professions.  

 

3. Dinàmica grupal 

 

Duració: 20 minuts 

Material: Trossos de paper (almenys un per a cada alumne) amb una professió escrita a cada 

tros i material adhesiu, per exemple blue tag.   

Desenvolupament: S’atribueix a cada persona una etiqueta referent a una professió i un estil 

de vida (pintor, enginyer d’una fàbrica, professor, mecànic, aturat, esportista d’elit, escriptor, 

administratiu, escombriaire, alcalde, programador web, perruquer, persona de neteja, 

treballador sexual, periodista,etc.), que s’escriurà en un paper que la persona durà al front 

sense veure-la. Tots han de passejar per la classe i quan es troben de cara amb algú altre han 

de reaccionar i dir-los una frase, la primera que els vingui al cap (sense mencionar la professió 

que porta l’altre), depenent de l’etiqueta que la persona dugui (duració deu minuts). Després, 

els alumnes reflexionaran en grups de 5 o 6 sobre el que han experimentat, què els han dit i 

què han dit ells. A continuació es farà una posada en comú entre tota la classe de les 

sensacions i les experiències que els han succeït. 

 

Objectiu: Aquest exercici pretén que els joves experimentin de primera mà els seus propis 

prejudicis i els dels demés envers les diferents professions, que prenguin consciència de quin 

https://www.youtube.com/watch?v=IIGyVa5Xftw
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tipus de reaccions desperten i com són percebudes per aquells que les porten a terme i pels 

demés. 

 

 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 5 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió.  

 

 

 

Data: xx/xx/xx    ESTEREOTIPS 

 

Sessió: 2a  Títol: DIVERSITAT 

 

 

Objectiu de la sessió: Prendre consciència dels varietat d’estils de vida i camins professionals 

que poden desenvolupar 

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Anàlisi de vídeo i reflexió  

 

Duració: 30 minuts 

Material: ordinador, projector, vídeo  

Desenvolupament: Visionat d’un recull de fragments audiovisuals de pel·lícules i anuncis en els 

quals es veuen diferents persones portant estils de vida variats i treballant en professions 

diverses (àmbit rural, de negocis, treball a casa, noves professions digitals, etc.). A partir del 

visionat proposar als alumnes un debat sobre les diferències en els estils de vida, quins 

avantatges i quins inconvenients hi veuen a cada perfil mostrat (per exemple, fer-ne  una llista 

a la pissarra). 

 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els joves prenguin consciència de la varietat de 

professions i estils de vida que comporten, que reflexionin entorn dels avantatges i 

inconvenients entre tots, per tal d’adquirir noves perspectives. El debat entre tota la classe, fa 

que els alumnes hagin de mostrar la seva postura i defensar-la, alhora que dialoguen i 

contraposen la seva opinió amb la dels altres.  
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 2. Perspectiva i reflexió 

 

Duració: 20 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: En grups de quatre o cinc persones, els alumnes hauran de reflexionar 

sobre els estils de vida que han vist en el vídeo anterior. Per ordre, es posaran a la pell d’una 

de les professions, la que escullin, s’imaginaran que ells escullen aquest estil de vida 

determinat  i a partir d’aquí s’han d’imaginar com reaccionaria el seu entorn (la seva família,  

els seus amics, els seus veïns, etc.). Pensar si aquests diversos estils de vida es veuen afectats 

per algun estereotip concret.  

 

Objectiu: Aquesta activitat està pensada pera que els joves empatitzin amb els estereotips que 

envolten els estils de vida diversos i que puguin percebre la importància que poden adquirir. Es 

treballa en grups petits per facilitar la confiança i la sinceritat a l’hora de pensar i mostrar les 

reaccions que els provoca l’exercici proposat. 

 

 

 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió.  
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Data: xx/xx/xx    AUTOCONEIXEMENT 

 

 

Sessió: 1a  Títol: AUTOIMATGE 

 

 

Objectiu de la sessió: Que els alumnes prenguin consciència de las seva autoimatge i  de com 

potenciar que sigui positiva. 

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Presentació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: ordinador, projector, power point explicatiu 

Desenvolupament: Explicació per part del professional de què és l’autoimatge, quina 

diferència hi ha entre el jo real i el jo imaginari o ideal (veure glossari). L’autoimatge és la 

percepció que tenim de nosaltres mateixos, les creences sobre la nostra manera de ser, la 

nostra aparença, etc. El jo imaginari és la persona que m’agradaria ser, tal com jo m’imagino 

que seria jo si fos perfecte, com m’agradaria arribar a ser. Per contra, el jo real és tal com ens 

veiem a la realitat, com creiem que som realment.   

 

Objectiu: que els joves entenguin el concepte d’autoimatge, de jo real i jo imaginari per tal de 

poder treballar-hi.  

 

 2. Jo ideal i jo real 

 

Duració: 15 minuts 

Material: paper i llapis 

Desenvolupament: pensar com seria el jo ideal, com seria jo si fos perfecte per mi, tal com jo 

vull arribar a ser, a continuació, escriureu o/i dibuixar-ho. Si es vol, compartir-ho amb el 

company/a del costat. Seguidament, un cop més o menys tots hagin acabat (donant de marge 

uns deu minuts), pensar en com és el jo real, com som realment, descriure-ho i/o dibuixar-ho. 

 

Objectiu: A partir d’aquesta activitat els alumnes reflexionen sobre si mateixos i sobre el que 

consideren positiu i negatiu d’ells mateixos; quines són les seves metes i els seus objectius com 

a persones; com es veuen i com els agradaria ser.  
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3. Conclusió 

 

Duració: 15 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: És moment de reflexionar sobre les diferències que han apreciat entre el jo 

que consideren ideal i el jo que consideren real. Se’ls explica que si hi ha una gran divergència 

han de treballar o intentar millorar les seves qualitats. També es fa incís en que les 

expectatives i la imatge que tenim de nosaltres mateixos ha de ser coherent amb les nostres 

possibilitats, abastable, s’ha d’aprendre a estimar el que som. 

 

Objectiu: Que els alumnes s’adonin de les divergències que hi pugui haver entre el seu jo real i 

el seu jo ideal i com això pot afectar la seva autopercepció i la seva autoestima. A partir d’aquí, 

es pretén que pensin estratègies per acostar ambdós jos.  

 

4.  Preparació dinàmica 

 

Duració: 10 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: S’explica als alumnes que en la propera sessió es vol fer una dinàmica 

grupal. Per a fer aquesta dinàmica, se’ls explica que hauran de portar un objecte de casa que 

els representi. És a dir, han de pensar en un objecte que creguin que reflecteix alguna de les 

seves qualitats, defectes, aficions. El professional pot posar un exemple amb si mateix: “Per 

exemple, jo podria portar una llanterna, perquè representa el meu esperit explorador, la meva 

afició a viatjar, sobretot en llocs inhòspits i desconeguts”.  

 

Objectiu: que els alumnes preparin la dinàmica per a la propera sessió a casa.  

 

 

 5. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió.  
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Data: xx/xx/xx    AUTOCONEIXEMENT 

 

Sessió: 2a  Títol: AUTOIMATGE 

 

 

Objectiu de la sessió: Que els alumnes prenguin consciència de las seva autoimatge i  de com 

potenciar que sigui positiva. 

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Virtuosos defectes 

 

Duració: 15 minuts 

Material: paper i llapis 

Desenvolupament: Aquesta activitat consisteix en fer una llista del que considerem els propis 

defectes per tal de convertir-los en virtuts. Primer s’indica als alumnes que facin una llista amb 

el que considerin que són els seus punts febles, els seus defectes (aproximadament cinc). A 

partir d’aquí, han d’intentar convertir-los en virtuts, positivitzar-los. Per exemple, “sóc molt 

tímida”  “dono molta importància a la confiança i valoro la gent que conec”; o “sóc molt 

impulsiu” “sóc una persona sincera i que faig el que realment em ve de gust”. Aquesta 

activitat es podria realitzar individualment o en parelles.  

 

Objectiu: Aquest exercici vol que els alumnes canviïn els paràmetres amb els quals es pensen a 

si mateixos i als demés, capgirant la negativitat, per pensaments positius i d’aquesta manera, 

millorar la seva autoimatge.  

 

 2. Dinàmica de l’espot televisiu 

 

Duració: 15 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: En petits grups, de tres o quatre persones, els alumnes han d’enunciar-se a 

si mateixos en un espot de televisió. En un to alegre han d’explicar el millor de si mateixos, han 

d’intentar vendre’s. Es tracta d’un role-playing en el qual ells han de ser els seus millors 

comercials i vendre’s com a persones, amb totes les seves virtuts.  

Objectiu: Aquest exercici està pensat per a què assimilin i donin més importància a les seves 

virtuts, per a que les diguin amb veu alta i amb entusiasme. Així també prenen consciència de 

la seva autoimatge i autoestima.  
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3. Dinàmica grupal de l’objecte 

 

Duració: 15 minuts 

Material: l’objecte que han portat de casa 

Desenvolupament: Tal com se’ls va explicar en la sessió anterior, han portat un objecte de 

casa que creuen que representa alguna faceta seva. En grups de quatre o cinc persones, 

l’alumne ensenyarà l’objecte que ha portat de casa i que el representa. Els altres hauran 

d’endevinar perquè la persona que l’ha dut creu que l’objecte la representa. Després, la 

persona explicarà el per què.   

 

Objectiu: Es tracta d’una dinàmica de reflexió en la qual les persones es mostren a si mateixes, 

tal com es perceben, als altres a través d’un objecte. De la mateixa manera, els altres també 

donen molta informació a la persona de com la perceben. Es tracta doncs que els alumnes 

reflexionin sobre els seus interessos i què és allò que més els representa, a més d’intentar 

esbrinar què coneixen dels demés.  

 

4. Preparació exercici 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa tauler horari 

Desenvolupament: S’explicarà una feina per fer a casa que s’analitzarà a la propera sessió. Es 

tracta de la realització d’una fitxa que posa en relació les activitats que es realitzen durant el  

dia i el grau de satisfacció que suposen. Aquesta fitxa consisteix en un tauler en el qual durant 

tot un dia (mínim,  també  es pot fer durant més d’un dia), els alumnes van anotant les 

activitats que realitzen a cada moment en una taula horària. De la mateixa manera, al costat 

de l’activitat també han d’anotar, del 0 al 10, el grau de satisfacció, de benestar, que els ha 

aportat realitzar aquella activitat. És recomanable fer-ho durant dos dies feiners o durant un 

dia feiner i un dia festiu. Així els alumnes han d’omplir una relació horària de tot el que fan 

durant el dia, inclòs dormir, menjar, dutxar-se, endreçar, etc. i han de puntuar-ho. Es lliura la 

fitxa als alumnes i es demana que la portin completada per la propera sessió.   

 

Objectiu: Aquesta activitat està pensada per a que els alumnes prenguin consciència en què 

ocupen el temps, i el que és més important, quina satisfacció els dóna allò en el qual 

inverteixen el seu dia a dia. D’aquesta manera, es pretén que s’adonin de la varietat 

d’ocupacions i potser se sorprenguin amb la satisfacció que els aporten algunes activitats 

obligatòries o viceversa, la poca satisfacció que els aporten activitats que fan durant el seu 

temps lliure. En definitiva vol fer reflexionar sobre el dia a dia. 

 

 5. Repàs i avaluació 

 

Duració: 5 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  
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Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió.  

 

 

 

Data: xx/xx/xx    AUTOCONEIXEMENT 

 

Sessió: 3a  Títol: INTERESSOS 

 

 

Objectiu de la sessió: Que els joves es preguntin quins són els seus interessos i estableixin 

prioritats entre aquests. 

Durada: 1h 

Lloc: Aula  

Grup: Partit (meitat classe) 

 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Activitats del dia a dia 

 

Duració: 15 minuts 

Material: fitxa tauler horari (extreta del material didàctic de Trilla, J. 2015) 

Desenvolupament: Posada en comú de la fitxa horària de satisfacció. Primer entre tota la 

classe, qui vulgui, compartir quines han estat les activitats més satisfactòries i si hi ha hagut 

cap resultat sorprenent. Després en petits grups o amb el company/a del costat, compartir què 

en pensen del grau de satisfacció assolit en les activitats diàries, què els ha sobtat, a quines 

activitats els agradaria dedicar més temps i a quines menys; quantes estones han tingut 

d’avorriment, etc. 

 

Objectiu: Aquest exercici vol que els alumnes reflexionin sobre la seva quotidianitat i comencin 

a veure d’una manera diferent quins són els seus interessos, a partir de les activitats que 

consideren més satisfactòries del dia a dia.  

   

 

 2. Què m’agrada  

 

Duració: 15 minuts 

Material: paper i llapis 

Desenvolupament: Els alumnes han de fer una llista de les cinc activitats que més els agrada 

fer i que fan habitualment, però sense ensenyar-la a ningú. A continuació han de reflexionar 

sobre per què els agraden, quines coses de l’activitat els agraden més. Amb grups de tres o 

amb parelles, han de descriure als altres què els agrada de l’activitat, explicar quines 

sensacions tenen quan la realitzen. Per exemple: “M’agrada perquè em sento lliure i actiu, a 
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més em sento proper als companys i part d’un grup, amb el que fem broma i ens ajudem”. 

Aquesta podria ser una descripció d’algú a qui li agradi el futbol o el bàsquet. Els altres 

 membres del grup, a partir d’aquesta descripció de l’activitat plaent, han d’endevinar de quina 

activitat es tracta. Així doncs, l’alumne descriu als seus companys les sensacions que té al 

realitzar l’activitat i quan hagi acabat, els altres han d’esbrinar de quina activitat es tracta. 

 

Objectiu: L’objectiu és que els joves reflexionin sobre les activitats que per a ells són plaents 

d’una manera profunda, és a dir, entenguin què és allò que realment els agrada de l’activitat.  

D’aquesta manera, potser s’adonen que més que l’activitat en sí, el que els agrada, per 

exemple, és que es fa en grup, o individualment, o que implica esforç físic, o depèn de la 

capacitat de creació, etc. Reflexionaran entorn del que els agrada, però d’una manera més 

profunda, anant a l’arrel de què els fa sentir satisfacció en realitzar tal activitat. 

 

3. El que m’agrada, una professió 

 

Duració: 20 minuts  

Material: No cal material específic 

Desenvolupament: En grups de quatre o cinc, de les activitats que els agrada fer i que els han 

resultat més plaents de la fitxa horària abans treballada, els alumnes hauran de pensar en 

quines característiques tenen i si aquestes es poden trobar en  una feina o família professional. 

Per tant, es tracta de relacionar els seus hobbies i interessos amb diferents professions. Per 

exemple: “A mi m’encanta jugar a bàsquet, podria trobar moltes de les qualitats que trobo en 

el bàsquet en una carrera relacionada amb els esports, per exemple essent professor 

d’educació física o entrenador professional”.  

 

Objectiu:  Aquest exercici pretén que els joves comencin a entendre que escollir una professió 

o un camí professional pot tenir relació directa amb allò que més els agrada fer. 

 

 

 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

 

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació.  
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Data: xx/xx/xx    AUTOCONEIXEMENT 

 

Sessió: 4a  Títol: COMPETÈNCIES I HABILITATS 

 

 

Objectiu de la sessió: Analitzar quines són les habilitats i les competències dels alumnes i 

quines oportunitats els donen.   

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Pluja d’idees i debat 

 

Duració: 25 minuts 

Material: No cal material específic 

Desenvolupament: Entre tots intentar elaborar una definició d’habilitats i competències. Obrir 

un petit debat sobre si les nostres habilitats ens condicionen a l’hora de fer coses noves i a 

l’hora d’establir què ens agrada i què no. Aquest exercici està pensat per introduir el concepte 

a partir dels coneixements que prèviament ja tenen els alumnes, i per a que entre tots, 

reflexionin sobre com adquirim les competències, i com les creences sobre les nostres 

habilitats poden ser limitadores. Per exemple, es poden proposar les següents preguntes: 

“Què és una competència? Què és una habilitat? A l’institut, a les classes, quines competències 

treballem? Creieu que tendim a perfeccionar allò que se’ns dóna bé o a millorar allò que no? 

Fora de l’institut també treballem competències, quines?”.  

 

Objectiu: Aquesta vol ser una activitat que faci reflexionar als alumnes a través dels 

coneixements que ja han adquirit, generar debat i crear noves preguntes. El concepte de 

competència està molt present en els currículums educatius, però potser els alumnes no són 

tant conscients del que suposa. Aquest exercici pretén introduir-los als conceptes necessaris 

pel treball posterior.  

   

 2. El currículum per competències 

 

Duració: 25 minuts 

Material: ordinador, projector, currículums d’exemple, vídeo de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=fabDpTOfKns 

https://www.youtube.com/watch?v=PALNcW_eQXw 

Desenvolupament: Entre tots parlar sobre el currículum i com ha de ser a partir d’una pluja 

d’idees. Els mostrem diferents exemples de currículums: currículums habituals, currículums 

per competències i vídeo currículums. A continuació els mostrem dos vídeo currículums, un 

d’una mestra d’escola que és pròpiament un vídeo currículum; i un altre d’un noi que canta el 

seu currículum al metro.  

https://www.youtube.com/watch?v=fabDpTOfKns
https://www.youtube.com/watch?v=PALNcW_eQXw
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Objectiu: L’objectiu és que els alumnes entenguin què és un currículum i vegin la varietat de 

currículums que es poden elaborar. Encara no tenen edat per treballar, però prendre 

consciència de què és un currículum els fa reflexionar sobre la importància de la seva 

experiència acadèmica, d’aprendre idiomes, de les activitats extraescolars i de l’educació 

informal, així com de les competències transversals que adquireixen a l’escola i al seu dia a dia.  

 

 

 3. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

 

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació. 

 

 

 

 

Data: xx/xx/xx    AUTOCONEIXEMENT 

 

Sessió: 5a  Títol: COMPETÈNCIES I HABILITATS 

 

 

Objectiu de la sessió: Analitzar quines són les habilitats i les competències dels alumnes i 

quines oportunitats els donen.   

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Currículum per competències 

 

Duració: 25 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Elaboració del propi currículum per competències. A partir de les seves 

activitats diàries, de cursos que hagin fet, del que aprenen a l’escola, de les seves activitats 

extraescolars, elaborar un currículum per competències o de cara a una feina indeterminada o 

de cara a una professió que els cridi l’atenció. Els alumnes han de pensar, en primer terme, 

una professió que els agradi i en parelles, han d’extreure les competències que han adquirit en 

la seva educació formal i informal. Per exemple: “Si heu participat a un campus esportiu, 

podeu afirmar que hi vau demostrar puntualitat en els esdeveniments, respecte pels 
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adversaris, vau organitzar diverses dinàmiques, entre d’altres. O si participeu en un taller d’art, 

podeu dir que sabeu expressar les vostres emocions creativament, etc.”. 

 

Objectiu: Aquest exercici pretén que els joves aprenguin a donar valor a les activitats que fan i 

als coneixements que adquireixen durant el dia a dia. A més, també és important que vegin 

que per a una professió o un àmbit professional concret es necessiten unes competències 

determinades, que poden trobar-se també en altres àmbits en els quals els alumnes potser ja 

s’han desenvolupat. És a dir, es tracta de que els joves prenguin consciència de les capacitats 

que tenen i de com allò que aprenen es pot aplicar a més d’un àmbit vital i que tot i que no 

tinguin una experiència reglada, l’experiència i el desenvolupament d’activitats durant la 

quotidianitat o en l’educació informal també és un valor important. 

 

 

 2. Reflexió grupal i anàlisi de vídeo 

 

Duració: 25 minuts 

Material: ordinador, projector, vídeos de Youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=n37Ej6OUrIo  

https://www.youtube.com/watch?v=-sUKoKQlEC4  

Desenvolupament: Reflexió i debat grupal sobre el desenvolupament de noves competències i 

habilitats. També sobre com afecten les autolimitacions i com n’és d’important provar coses 

noves i aprendre. S’iniciarà el debat parlant de què sabem fer i què no i com això ens afecta, 

amb preguntes com: “Us agrada aprendre coses noves? Per exemple, si una cosa no se us dóna 

bé, procureu millorar, en proveu una altra? Quin plat no menjaríeu mai? I si no el proveu i 

resulta que és el vostre plat preferit?”. A partir d’aquí es donarà una breu definició sobre la 

zona de confort. Per tal d’il·lustrar el debat, es proposen dos vídeos, un sobre la zona de 

comfort i la importància de la imaginació i de proposar-se metes o somnis vitals; i un altre 

consistent en un fragment de la pel·lícula americana Facing the Giants sobre un equip de 

futbol americà, una escena en la qual un noi supera les seves limitacions pel simple fet de no 

saber que existien.  

 

Objectiu: Aquesta activitat pretén que els joves reflexionin sobre les seves limitacions i com 

n’és d’important superar-les. 

 

 3. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n37Ej6OUrIo
https://www.youtube.com/watch?v=-sUKoKQlEC4
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Data: xx/xx/xx    GESTIÓ D’EMOCIONS 

 

Sessió: 1a  Títol: QUÈ SÓN LES EMOCIONS 

 

 

Objectiu de la sessió: Que els alumnes aprenguin què són les emocions, quina funció tenen i 

com d’importants són per la presa de decisions.  

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Pluja d’idees i debat 

 

Duració: 15 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Debat i elaboració en comú del concepte d’emoció. Entre tots pluja 

d’idees. Es pot iniciar el debat amb preguntes com: “Què és una emoció? Quines emocions 

coneixeu? Per què serveixen les emocions?”. 

 

Objectiu: Aquesta vol ser una activitat que faci reflexionar als alumnes a través dels 

coneixements que ja han adquirit, generar debat i crear noves preguntes. El concepte 

d’emoció pot resultar confús per ells, tot i que segur que en tenen certes nocions, es tracta 

d’esbrinar entre tots el nivell de coneixement sobre aquest àmbit.  

   

 

 2. Conceptualització 

 

Duració: 20 minuts 

Material: ordinador, projector, power point, fitxes 

Desenvolupament: Explicació magistral de què són les emocions, a més, es repartirà als 

alumnes una fitxa amb l’explicació impresa per tal que la segueixin millor. Explicació de quines 

són les emocions bàsiques. Explicar-los que les emocions tenen molt a veure amb el nostre 

procés de presa de decisions, ja que sovint escollim les coses en base a l’experiència prèvia que 

tenim de situacions familiars, i per tant, de com aquelles situacions ens van fer sentir, ens van 

despertar una emoció o una altre. Exemplificació amb el tràiler de la pel·lícula d’animació 

Inside Out. https://www.youtube.com/watch?v=SG4BXtRqY2k 

 

Objectiu: Que els joves entenguin el concepte d’emoció per tal de poder-lo treballar més 

endavant.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SG4BXtRqY2k
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3. Dinàmica grupal 

 

Duració: 15 minuts 

Material: 

Desenvolupament: Petita dinàmica en grups de quatre o cinc. Consisteix en un joc de mímica 

en el qual els alumnes tenen diverses situacions escrites en un paperet doblegat:  

- Has suspès un examen 

- Has encertat l’últim tir del partit 

- He vist a la televisió un elefant que juga a futbol.  

- Se m'ha mort el meu canari.  

- Ecs! No m'agrada gens aquesta sopa.  

- Veig els meus avis, que m’estimen molt. 

- Baixo al soterrani vell de casa l’àvia sense llum. 

- El meu millor amic s’ha posat molt malalt i està a l’hospital.  

- He guanyat el concurs! 

- M’han castigat a mi per culpa de la meva germana. 

Un alumne ha de representar l’emoció que creu que se li despertaria davant de la situació que 

li hagi tocat. Els altres, han d’endevinar de quina emoció es tracta.  

 

Objectiu: Aquest exercici està pensat per a que els alumnes intentin identificar les emocions 

que desperten en les determinades situacions i escenifiquin com aquestes provoquen una 

reacció al cos. A més afavoreix la lectura d’emocions en els altres i l’empatia.  

 

 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 
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Data: xx/xx/xx    GESTIÓ D’EMOCIONS 

 

Sessió: 2a  Títol: LES EMOCIONS I EL COS 

 

 

Objectiu de la sessió: Que els joves entenguin que les emocions tenen una correspondència en 

el cos i que sabent com reacciona el nostre cos, podem entendre les nostres emocions i 

gestionar-les positivament. 

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Intercanvi d’experiències 

 

Duració: 15 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Es tracta d’incentivar els alumnes a que comparteixin experiències. 

Repassant les emocions bàsiques, proposem que ens expliquin experiències en les qual hagin 

sentit cada emoció determinada. Proposem les següents preguntes: “Em podeu explicar alguna 

situació en que hàgiu sentit por? Què li passava al vostre cos, com reaccionava? Em podeu 

explicar alguna situació en què hàgiu sentit alegria? Etc.” 

 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els joves comparteixin les seves vivències i 

expressin com s’han sentit, mentre es fa un repàs de la sessió anterior i s’aprofundeix en la 

relació entre les emocions i les reaccions que provoquen.  

   

 

 2. Relaxem-nos 

 

Duració: 35 minuts 

Material: ordinador, projector, power point, vídeo de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=TuPaMCsnxes   

Desenvolupament: Explicació de què és la relaxació i perquè és important. S’explica als 

alumnes que en moments d’estrès, d’ansietat, davant d’exàmens o de decisions dures, per 

exemple, la relaxació a través de la respiració pot ser útil per calmar les nostres emocions 

negatives. A partir d’aquí s’explica que per a la relaxació és molt important la respiració. 

S’explica el funcionament de la nostra respiració, s’explica per on entra l’aire i per on surt, què 

és el diafragma i es practica com fer una bona respiració diafragmàtica (vegeu glossari). A 

partir d’aquí, es dediquen deu minuts a la pràctica de la respiració conscient.  

 

Objectiu: Aquest exercici vol que els alumnes aprenguin les bases per a la relaxació i la puguin 

experimentar, per tal de donar-los eines per gestionar les seves emocions.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuPaMCsnxes
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 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 

 

 

 

Data: xx/xx/xx    GESTIÓ D’EMOCIONS 

 

Sessió: 3a  Títol: LES EMOCIONS I EL COS  

 

 

Objectiu de la sessió: Que els joves entenguin que les emocions tenen una correspondència en 

el cos i que sabent com reacciona el nostre cos, podem entendre les nostres emocions i 

gestionar-les positivament. 

Durada: 1h 

Lloc: Gimnàs 

Grup: Grup sencer 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Relaxem-nos 

 

Duració: 30 minuts 

Material: esterilles, equip de música 

Desenvolupament: Seguint el fil de la relaxació, aquesta sessió estarà dedicada a la postura 

corporal i a la consciència de com està el nostre cos. En situacions d’estrès, el nostre cos 

tendeix  a estar en tensió, tot i que a vegades no ens en adonem, la qual cosa pot comportar 

diversos dolors musculars. És per això que la relaxació muscular és també un tipus de relaxació 

complementària a la respiració diafragmàtica, però que requereix més atenció al nostre cos. 

Explicació de la tècnica de relaxació muscular progressiva de Koeppen per a joves (vegeu 

glossari). A continuació, els alumnes la posen en pràctica.  

 

Objectiu: Que els alumnes practiquin un altre tipus de relaxació, més elaborada, però que 

també els pot resultar útil per gestionar situacions d’estrès i conflicte.  
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 2. La postura corporal 

 

Duració: 20 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Explicar que la postura corporal és molt important pel cos i també és un 

reflex de les emocions. Per tant, és important treballar-la. A partir d’aquí se’ls explica diversos 

estiraments (veure glossari). Després de cada explicació, els alumnes posaran en pràctica 

l’estirament exposat. Un cop practicats els estiraments més bàsics, es demanarà als alumnes 

que representin amb tot el cos diverses situacions:  

 

- Acabem de traspassar la línia de meta d’una cursa i som els primers. 

- Caminem pel carrer com una persona triomfadora. 

- Caminem pel carrer com si estiguéssim tristos.  

- Ens acaben de donar una bona notícia. 

- Caminem com si fóssim molt intel·ligents i molt interessants.  

 

Explicació final: “La postura corporal és molt important per transmetre informació als altres de 

com ens sentim, el que s’anomena llenguatge no verbal, una part molt important de la 

comunicació. Si tenim una postura corporal tal com creiem que la té una persona positiva i 

exitosa, reflectim aquesta imatge exteriorment així com també interiorment”.  

 

Objectiu: Que els joves prenguin consciència del seu cos i de la importància que pren a l’hora 

de comunicar i com el fet de cuidar-lo i cuidar la postura té una correspondència amb l’estat 

emocional.  

 

 3. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 
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Data: xx/xx/xx    GESTIÓ D’EMOCIONS 

 

Sessió: 5ena  Títol: PENSAMENT I CONDUCTA 

 

 

Objectiu de la sessió: Aquesta sessió està pensada perquè els alumnes prenguin consciència 

de la importància de les emocions a l’hora d’actuar, aprenguin a pensar abans d’actuar i a 

gestionar les emocions vers els demés.  

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Emocions i conducta 

 

Duració: 25 minuts 

Material: ordinador, projector, recurs educatiu d’EduCaixa (digital i imprès) 

http://www.educaixa.com/ca/-/gestion-de-las-emociones-1  

Desenvolupament: S’explicarà als alumnes la importància de no generar conductes impulsives, 

sinó que resulta més adequat generar conductes reflexives, encara que sovint, quan sentim 

una emoció forta, ens costi reaccionar reflexivament i per contra reaccionem impulsivament. 

És important per tal de conviure adequadament amb els demés, saber com gestionar les 

emocions, és a dir, saber com canviar els nostres comportaments compulsius per 

comportaments que realment afavoreixin el desenvolupament satisfactori de la situació i que 

respectin els demés. Per exemplificar i treballar això, es visionarà el recurs educatiu d’EduCaixa 

sobre la gestió d’emocions i llavors es farà l’exercici pràctic que proposa.  

 

Objectiu: Aquesta activitat pretén que els alumnes prenguin consciència de la importància de 

valorar les emocions dels demés abans d’actuar i adquireixin eines que els facilitin l’empatia i 

els comportaments reflexius.    

 

 2. Pensem-hi 

 

Duració: 25 minuts 

Material: ordinador, projector, power point 

Desenvolupament: Explicar als alumnes que tot el que sentim depèn del que pensem. Al llarg 

del dia tenim un munt de pensaments, uns són raonables i beneficionsos, que ens fan sentir bé 

i aconseguir els nostres objectius, i altres pensaments són no raonables i perjudicials, ens 

produeixen emocions desagradables i ens impedeixen trobar solucions. Moltes vegades només  

ens caldria fer una pausa i adonar-nos del que estem pensant. A partir d’aquesta explicació, cal 

plantejar als alumnes diverses situacions en les quals es presenta un pensament perjudicial, 

que hauran de canviar per un pensament positiu. Es pot fer entre tots o per parelles. Per 

exemple, “ens topem pel passadís amb un amic nostre, però no ens diu res. El pensament 

irracional (perjudicial) seria: al meu amic ja no li caic bé. El pensament racional (beneficiós) 

http://www.educaixa.com/ca/-/gestion-de-las-emociones-1
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seria: potser no m’ha vist o estava distret pensant en les seves coses. Les conseqüències 

d’aquest pensament irracional poden ser que ens sentim tristos i poc apreciats, i que per això, 

evitem al nostre amic. Per altra banda, si tenim un pensament positiu, estarem tranquils, 

pensarem que les persones a vegades van distretes, i en conseqüència, quan ens tornem a 

trobar amb el nostre amic, li direm que ens hem creuat al passadís.  

Situacions proposades:   

- Després d’estudiar molt per un examen, no m’ha anat com m’esperava. 

- La meva millor amiga m’ha fet un comentari molt brusc que m’ha molestat. 

- La meva mare no para de renyar-me perquè diu que no estudio suficient. 

- El professor de matemàtiques explica els continguts massa ràpid.  

 

Finalment, es farà un petit debat sobre les situacions quotidianes en les quals ens podem 

trobar aquests pensaments negatius i es compartiran experiències.  

 

Objectiu: Que els alumnes aprenguin que els seus pensaments tenen unes conseqüències 

directes en les seves accions i en les emocions que se’n desprenen. Per tant, es vol facilitar 

algunes eines perquè postitivitzin els seus pensaments i millorin les seves habilitats socials.  

 

 

 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 
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Data: xx/xx/xx  COMPRENSIÓ DE L’ENTORN PROPER 

 

Sessió: 1a  Títol: EXPECTATIVES: FAMÍLIA, AMICS I ESCOLA 

 

 

Objectiu de la sessió: En aquesta sessió es pretén que els joves prenguin consciència de les 

seves expectatives i del que el seu entorn espera d’ells i sàpiguen gestionar-ho positivament 

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat calsse) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Pluja d’idees i debat 

 

Duració: 10 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Entre tots debatre sobre com pensem que les expectatives afecten el 

nostre dia a dia, sobretot en l’àmbit acadèmic (vegeu el glossari per la definició 

d’expectatives). Preguntes proposades: “Què són les expectatives? Com creieu que afecten les 

expectatives a l’hora d’aprovar un examen? Creieu que el que espereu de vosaltres mateixos 

afecta el vostre rendiment? Creieu que el que esperen els altres de vosaltres afecta al vostre 

rendiment? Teniu expectatives de futur, a llarg termini? Quines són?” 

 

Objectiu: Aquest exercici pretén que els joves comencin a reflexionar sobre les seves 

expectatives de futur i les més immediates, i sobretot, que comencin a prendre consciència de 

com els afecten en el que creuen que són les seves capacitats.  

   

 

 2. On em veig 

 

Duració: 15 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Els alumnes s’hauran de plantejar i escriure quines són les seves 

expectatives a curt termini responent a les següents preguntes: Superaré 3r d’ESO? Trauré 

bones notes? Escolliré 4rt d’ESO acadèmic o aplicat? A continuació, els joves hauran de pensar 

quines són les seves expectatives a mitjà i llarg termini: Faré batxillerat o formació 

professional? De què crec que podré treballar? Com em veig d’aquí cinc anys?  

A continuació hauran de respondre les mateixes preguntes com si fossin els seus pares, és a 

dir, responent el que creguin que dirien els seus pares d’ells responent a les preguntes. 

Seguidament, respondran fent el mateix, però escrivint què pensen que respondria algun amic 

seu, què creu que diria d’ell o ella responent a aquestes preguntes.  

 

Objectiu: Aquesta activitat pretén que els joves s’adonin de la importància de les expectatives 

que tenen els altres respecte ells i que comencin a pensar en el seu futur.  
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3. Els pensaments i les expectatives 

 

Duració: 20 minuts 

Material: material didàctic de l’Institut Obert de Catalunya, sobre habilitats socials, adaptat. 

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M08/web/html/WebContent/

u2/a1/continguts.html 

Desenvolupament: Seguin la línia de la sessió anterior, aquesta activitat planteja la 

importància del pensament positiu. Explicar als alumnes que a vegades, les expectatives es 

veuen limitades pel fet de tenir un pensament negatiu. Hi ha molts tipus de pensaments que 

són limitadors. Exposició dels pensaments limitadors, anomenats distorsions cognitives:  

- Pensament del tot o res: consisteix en ser extremista, veure les coses en blanc o negre, sense 

apreciar l’existència de categories entremig: “estic parlant en públic, faig una petita errada i 

penso “estic parlant fatal””. 

- Sobregeneralització: per un sol fet negatiu, considerar que sempre sortirà tot igual de 

malament :“suspenc un examen: suspendré tot el curs”. 

- Filtre mental: un detall negatiu enfosqueix tota la resta. “Arribo tard a un entrenament de 

bàsquet i penso que ja no jugaré més”. 

- Desqualificar el positiu: veure els nostres comportaments positius com la normalitat i pensar 

que allò agradable no s’ha de tenir en compte, tenint una creença negativa: “la professora em 

felicita i penso que només ho fa per animar-me, no perquè estigui bé”. 

- Saltar a conclusions: assumir alguna cosa negativa quan no hi ha dades que ho demostrin. Pot 

tractar-se de lectura del pensament  (pressuposar els pensaments dels altres. Per exemple: 

“Ha passat pel meu costat i no m’ha saludat. Em vol ignorar) o d’anticipació negativa (predir el 

resultat d’esdeveniments abans que succeeixi i actuar en conseqüència. Per exemple: “no faré 

la festa perquè tots s’avorriran”). 

- Etiquetatge: assignar un nom a alguna cosa en comptes de descriure la conducta observada 

objectivament: “ets un desastre, sóc una inútil”.  

A partir d’aquests conceptes, es repartirà als alumnes, per a treballar amb parelles, un sèrie de 

frases amb pensaments irracionals a les quals els correspon un pensament racional, així, el que 

han de fer és relacionar-los.  

 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els joves prenguin consciència de com els 

pensaments negatius poden ser limitadors i estroncar les seves expectatives. Anomenar-los 

facilita el seu reconeixement per part dels joves i conseqüentment, el canvi.  

 

 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M08/web/html/WebContent/u2/a1/continguts.html
http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M08/web/html/WebContent/u2/a1/continguts.html
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Data: xx/xx/xx    INFORMACIÓ CLAU 

 

Sessió: 1a  Títol: ADQUISICIÓ D’INFORMACIÓ  

 

 

Objectiu de la sessió: Rebre la informació sobre les sortides acadèmiques que existeixen, 

majoritàriament en llocs propers al seu territori.  

Durada: 1h 

Lloc: Aula d’informàtica 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Recerca d’informació  

 

Duració: 50 minuts 

Material: ordinador, fitxa de preguntes 

Desenvolupament: Ja instal·lats a l’aula d’informàtica, els alumnes hauran d’entrar a Internet i 

anar a la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/ corresponent a la pàgina 

d’informació acadèmica i professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya. Un cop a dins, hauran de fer recerca dins la pàgina per tal de poder respondre a les 

preguntes plantejades a la fitxa. La fitxa de preguntes ha d’incloure les següents indicacions i 

preguntes: 

 

Aneu a la pàgina  http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/ , col·loqueu-vos a la part 

esquerra i cliqueu l’apartat Itineraris, llavors cliqueu Explora el sistema educatiu. Un cop aquí  

cal explorar l’aplicatiu i respondre a les preguntes següents: 

1. Després de l’ESO, què puc fer? 

2. Digues 5 cicles de formació professional de grau mitjà. 

3. Digues 5 cicles de formació professional de grau superior.  

4. Digues 5 estudis universitaris.  

5. Digues les maneres a través de les quals es pot accedir a un grau universitari.  

 

A continuació cal tornar a la part esquerra de la pàgina i clicar l’apartat De què t’agradaria 

treballar?. A continuació escollir una professió, descriure en què consisteix la professió 

escollida i quin camí es pot seguir per arribar-hi.  

 

Seguidament, anar a la part esquerra de la pàgina i clicar Món laboral. Allà es despleguen tots 

els sectors professionals, escollir-ne un i indicar tres professions que s’hi relacionin.  

 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes prenguin consciència de la varietat 

de sortides acadèmiques i professionalitzadores existents i sobretot que es familiaritzin amb el 

portal de la Generalitat de Catalunya, ja que és una font accessible i detallada de les 

alternatives i recursos educatius actuals a Catalunya. Alhora, cal remarcar que són ells qui fan 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/
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la cerca d’informació, mantenint una actitud activa i preparant-se pel moment clau en què la 

necessitin.  

  

 2. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 

 

 

 

Data: xx/xx/xx    EXPERIÈNCIES 

 

Sessió: 1a  Títol: Experiències d’altres 

 

 

Objectiu de la sessió: Conèixer de primera mà les experiències d’altres persones que han 

escollit diferents camins professionals. 

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Grup sencer 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Testimonis 

 

Duració: 50 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Aquesta sessió consisteix en el testimoni de cinc convidats que parlaran 

cadascun d’ells durant uns deu minuts sobre l’elecció de les seves carreres professionals i 

professions, posant èmfasi en els interessos i les seves principals motivacions. Hem parlat amb 

diversos testimonis que s’avenen a participar i que encaixen amb la varietat de perfils que 

poden resultar interessants.  

El primer testimoni seria el d’en Pep A. de 35 anys, un professor d’història de secundària del 

mateix institut, que explicarà als alumnes la seva experiència a la carrera, perquè va decidir 

fer-se professor i què caracteritza la seva professió actual.  

El segon testimoni consisteix en Carles R., de 27 anys, que va fer un cicle superior de mecànica 

i actualment treballa en una empresa metal·lúrgica.  

El tercer testimoni és el de la l’Ana S., de 29 anys, que va acabar els estudis d’ESO i va decidir 

entrar al món laboral. Actualment treballa de dependenta a una fleca de Cassà de la Selva.  
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El quart testimoni correspon a l’Ignasi S., de 30 anys, que va estudiar Disseny Gràfic, i 

actualment treballa de dissenyador web per una empresa de venda de decoració online.  

El cinquè testimoni és el de la Susanna M., de 27 anys, que des de petita havia estudiat música 

al conservatori, especialitzant-se en piano, i actualment ha acabat els estudis superior a 

l’Esmuc, l’escola superior de música de Catalunya.  

 

Objectiu: Aquesta sessió està pensada per a que els alumnes puguin veure de primera mà 

diferents testimonis que han escollit camins variats, per tal que s’hi puguin sentir identificats, 

 però alhora, que els facin reflexionar sobre què implica cada camí i quin tipus de sortides 

poden trobar-se.  

 

 2. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 
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Data: xx/xx/xx    EXPERIÈNCIES 

 

Sessió: 2a  Títol: VIVÈNCIES PRÒPIES 

 

 

Objectiu de la sessió: Conèixer de primera mà diverses professions que es desenvolupen en un 

territori proper al dels alumnes.  

Durada: 1:15h (aquesta sessió sobrepassa la durada habitual per la necessitat de 

desplaçament, tot i que les ubicacions són properes, cinc minuts en autobús, requereix 

d’allargar la sessió, per la qual cosa caldria la coordinació amb els professors de l’assignatura 

d’abans o després.) 

Lloc: Sortida de l’Institut. Empreses i organitzacions.  

Grup: Sencer 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Visita a l’empresa Francisco Oller SA 

 

Duració: 30 minuts 

Material: autobús per desplaçar-se 

Desenvolupament: Aquesta activitat consisteix en la visita a la fàbrica de taps de suro 

Francisco Oller, una de les empreses més importants de Cassà de la Selva. Allà, un responsable 

de l’empresa els n’explicarà a grans trets el funcionament i la funció que fan els diversos 

professionals que hi treballen.  

 

Objectiu: Que els joves puguin apreciar directament quines funcions es desenvolupen a una 

empresa d’aquest tipus.  

 

 2. Visita a l’empresa Supermercat Bonpreu 

 

Duració: 30 minuts 

Material: autobús per desplaçar-se  

Desenvolupament: Els alumnes visitaran una empresa de distribució de productes. Allà els 

explicaran el funcionament i les funcions dels treballadors.  

 

Objectiu: Que els joves puguin apreciar directament quines funcions es desenvolupen a una 

empresa d’aquest tipus. 

 

* Aquesta sessió no tindrà apartat d’avaluació, donada la dificultat de logística, per tant, 

aquesta avaluació es farà a la sessió final.  
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Data: xx/xx/xx    EXPERIÈNCIES 

 

Sessió: 3a  Títol: VIVÈNCIES PRÒPIES 

 

 

Objectiu de la sessió: Conèixer de primera mà diverses professions que es desenvolupen en un 

territori proper al dels alumnes.  

Durada: 1:15h (aquesta sessió sobrepassa la durada habitual per la necessitat de 

desplaçament, tot i que les ubicacions són properes, deu minuts a peu, requereix d’allargar la 

sessió, per la qual cosa caldria la coordinació amb els professors de l’assignatura d’abans o 

després.) 

Lloc: Sortida de l’Institut. Empreses i organitzacions.  

Grup: Sencer 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Visita a l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

 

Duració: 25 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Un responsable tècnic de l’Ajuntament explicarà breument als alumnes les 

funcions de l’administració local i sobretot, quines responsabilitats desenvolupen els diferents 

càrrecs.  

Objectiu: Que els joves vegin el funcionament d’una institució pública i les característiques de 

les professions que s’hi desenvolupen.  

 

 2. Visita a la Llar d’Infants Municipal 

 

Duració: 25 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Una educadora de la llar d’Infants municipal explicarà als alumnes la seva 

experiència professional i característiques de la feina que s’hi desenvolupa segons els perfils 

professionals que treballen dins la llar.  

Objectiu: Aquesta visita pretén que els alumnes puguin veure un altre tipus de professions, del 

sector serveis, i que els expliquin directament què impliquen.  

 

* Aquesta sessió no tindrà apartat d’avaluació, donada la dificultat de logística, per tant, 

aquesta avaluació es farà a la sessió final.  
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Data: xx/xx/xx    PRESA DE DECISIÓ  

 

Sessió: 1a  Títol: PER A QUÈ 

 

 

Objectiu de la sessió: Repassar tots els coneixements adquirits fins el moment i començar a 

plantejar, un cop s’és conscient de quins factor hi influeixen, la presa de decisions en si.  

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Pluja d’idees i debat 

 

Duració: 20 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: A partir de totes les sessions ja realitzades, repassar els elements que 

poden influir  a l’hora de prendre una decisió. Entre tots fer un repàs del que s’ha treballat. 

Plantejar quins són els factors que creuen més importants a l’hora de prendre una decisió. Es 

proposen les preguntes següents per tal d’iniciar el debat: Al llarg del curs hem anat treballant 

diversos àmbits que afecten a la presa de decisions, recordeu quins àmbits hem treballat? Què 

us ha sorprès? Què creieu que us influeix més a vosaltres a l’hora de decidir? Entre tots, fem 

una llista dels factors treballats (caldria esmentar com a mínim: estereotips, autoimatge, 

interessos, competències, emocions, expectatives). 

 

Objectiu: Fer un repàs de les sessions treballes per tal de consolidar el que suposa la presa de 

decisions i preparar el terreny per tancar definitivament el procés d’una presa de decisió.  

 

 2. Pros i contres 

 

Duració: 20 minuts 

Material: targetes amb les situacions plantejades per a repartir als alumnes. 

Desenvolupament: A l’hora de prendre una decisió s’ha de ser molt conscient de les 

conseqüències que pot comportar, i per tant s’han d’analitzar amb detall. Per això que és 

important aprendre a valorar les parts positives i negatives que tenen totes les situacions i 

prioritzar-les. Una manera molt fàcil d’analitzar les diferents possibilitats a escollir és fer una 

llista de pros i contres. En aquesta activitat, en parelles o grups de tres els alumnes rebran 

diverses situacions a partir de les quals s’hauran de posar d’acord per establir una llista de pros 

i de contres.  

Situacions que es plantegen:  

- Un noi es planteja deixar els estudis un cop acabada l’ESO. Quins són els pros i contres 

d’aquesta decisió?  

- Una noia decideix escollir el batxillerat científic en comptes del social, tot i que creu que li 

agradaria ser professora d’educació d’infantil .  
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- Una noia decideix seguir amb el seu equip de handbol, amb el qual entrena tres dies a la 

setmana durant dues hores, tot i que ha suspès dues assignatures que li costen molt d’esforç.  

- Un noi decideix abandonar l’ESO abans de rebre la titulació, perquè no li agrada estudiar i no 

se’n veu capaç.  

Un cop ho hagin treballat en grups petits, posada en comú entre tots dels pros i contres 

percebuts, per tal de veure les diferències i les noves propostes que sorgeixin.  

 

Objectiu: Aquesta activitat pretén que els joves es posin a la pell d’una persona que ha de 

prendre una decisió que es pot donar amb freqüència a la seva edat. A partir d’aquí el treball 

en grup i la cooperació afavoreixen l’intercanvi de perspectives i l’aprofundiment el les 

conseqüències de l’elecció.  

 

3. Motivació  

 

Duració: 10 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Establir una motivació, un objectiu que mogui les nostres decisions, és un 

element clau, en gran mesura, per prendre una decisió sobre el futur acadèmic. Per tant, entre 

tots, caldrà reflexionar sobre les possibles motivacions o objectius vitals que ens condueixin 

cap als diferents àmbits acadèmics i posteriorment professionals. Proposem aquests exemples 

de motivacions o objectius vitals: millorar la societat, millorar l’educació de les persones, 

procurar per la bona salut de la població, tenir una família i guanyar diners per mantenir-la, 

establir un nou sistema polític i social. A partir d’aquí, s’explica als alumnes que si es té un 

objectiu d’aquest tipus, a llarg termini, és més senzill encarar una decisió, ja que es prendrà en 

la direcció d’assolir l’objectiu. Es proposa que els alumnes pensin quina seria la seva motivació 

vital, el seu objectiu a llarg termini sobre el qual els agradaria centrar la seva professió, una 

qüestió que els indigni o els motivi a canviar o ajudar a mantenir. Per la propera sessió, doncs, 

han de pensar quin podria ser el seu objectiu i on el podrien desenvolupar.  

Objectiu: Aquesta activitat pretén que els joves pensin en paràmetres genèrics i claus de 

motivació i d’objectius, per tal que elaborin una decisió sobre el seu futur basada en una 

vocació.  

 

 4. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 
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Data: xx/xx/xx    PRESA DE DECISIÓ 

 

Sessió: 2a  Títol: JO VULL 

 

 

Objectiu de la sessió: Tancar el procés de presa de decisions a partir de tots els aspectes 

analitzats.  

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Compartir perspectives 

 

Duració: 10 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Seguint el fil de la sessió anterior, els alumnes han d’haver pensat una 

motivació vital, un objectiu fita per al seu futur a llarg termini, que determini el camí de les 

seves decisions. Els alumnes hauran de posar en comú els objectius plantejats, és a dir, qui 

vulgui els compartirà amb tota la classe, i entre tots ajudarem a definir els dels que encara no 

el tinguin del tot clar.  

 

Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els joves es plantegin una fita vital, 

independentment de que acabi essent la real, es pretén que com a mínim es plantegin es 

plantegin l’existència d’un objectiu a perseguir.  

   

 

 2. Dinàmica grupal 

 

Duració: 15 minuts 

Material:  

Desenvolupament: en grups de quatre, els alumnes adoptaran diferents papers per tal de 

debatre i defensar el seu objectiu plantejat a l’activitat anterior. Cada persona del grup 

adoptarà un rol diferent. Un d’ells, el protagonista, haurà d’exposar el seu objectiu i defensar-

lo amb un projecte acadèmic o professional, per exemple: “jo vull una societat més justa i per 

això m’agradaria arribar a ser advocada”. Un altre dels membres del grup serà el preguntador, 

i s’haurà d’encarregar de qüestionar els arguments que defensi el protagonista, per exemple: 

“Què s’ha d’estudiar per ser advocada? Què passarà si defenses un culpable? Etc.”. Un altre 

membre del grup serà el desmoralitzador, que serà l’encarregat de desmuntar els arguments 

 del protagonista, qüestionarà en negatiu tot el que proposi, per exemple: “no crec que puguis 

ser advocada, perquè s’ha d’estudiar molts anys; vols dir que sabràs parlar davant d’un 

tribunal? Etc.”. Finalment, l’últim membre del grup serà l’engrescador, l’encarregat de 

defensar els arguments del protagonista i donar-li suport.  
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Objectiu: L’objectiu d’aquesta activitat és que els alumnes aprenguin a defensar les seves 

opinions i els seus interessos davant de la pressió dels altres. A més, afavoreix la consolidació 

de la motivació i pot augmentar la confiança en la decisió presa.  

 

3. Vídeo i anàlisi  

 

Duració: 15 minuts 

Material: ordinador, projector, vídeo https://www.youtube.com/watch?v=-ALe2SqAOkU  

Desenvolupament: El vídeo proposat parla a partir d’il·lustracions sobre la presa de decisions i 

fa un repàs a tots els àmbits tractats durant el desenvolupament del programa. Parla de la 

motivació com a protagonista, parla de les expectatives, de les emocions i de la influència dels 

demés. Després del visionat del vídeo es farà un petit debat en forma de conclusió i de repàs 

del que s’ha vist al vídeo i el que s’ha tractat durant el curs.  

 

Objectiu: Reafirmar els coneixements assolits d’una manera amena. 

 

 4. Vídeo 

 

Duració: 7 minuts 

Material: ordinador, projector, vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Rj6UtCq-8-8  

Desenvolupament: Visionat d’un curtmetratge de Pixar sobre la presa de decisions i 

l’autonomia de pensament com a tancament.  

 

Objectiu: Tancar el curs d’una manera il·lustrativa i reflexiva a partir d’un curtmetratge que 

reprodueix alguns dels coneixements treballats i defensa sobretot l’autonomia a l’hora de 

prendre decisions.  

 

5. Repàs i avaluació 

 

Duració: 10 minuts 

Material: fitxa d’avaluació de l’alumne 

Desenvolupament: Entre tota la classe fer un repàs del que s’ha parlat durant la sessió. Per 

exemple a través de la pregunta: “Què heu après avui? En què us ha fet pensar la sessió?”. 

Comiat fins el proper dia i fitxa d’avaluació de l’alumne.  

 

Objectiu: Consolidar els aprenentatges i les reflexions dutes a terme durant la sessió i avaluar 

el desenvolupament d’aquesta per part dels alumnes mitjançant la fitxa d’avaluació de cada 

sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ALe2SqAOkU
https://www.youtube.com/watch?v=Rj6UtCq-8-8
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Data: xx/xx/xx    AVALUACIÓ FINAL 

 

Sessió: 1a  Títol: AVALUACIÓ 

 

 

Objectiu de la sessió: Fer una valoració en profunditat sobre tot el desenvolupament del 

projecte durant el curs acadèmic per part dels alumnes.  

Durada: 1h 

Lloc: Aula 

Grup: Partit (meitat classe) 

 

ACTIVITATS: 

 

1. Dinàmica de moviment 

 

Duració: 5 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Dir als alumnes que s’aixequin, que es posin tots en fila davant de la classe 

i que imaginin una línia horitzontal al terra. En un extrem de la línia correspon als que els ha 

agradat molt el programa, al mig correspon als que només el hi ha agradat algunes sessions, i a 

l’altre extrem, se situaran els alumnes als quals no els hagi agradat gens el programa. Quan els 

digui ja, els alumnes s’han de col·locar a l’extrem de la línia amb la qual se sentin identificats. 

  

Objectiu: Fer un primer exercici d’avaluació que posicioni als alumnes a un nivell de satisfacció 

d’una manera dinàmica.  

   

 

 2. Collage 

 

Duració: 10 minuts 

Material: paper d’embalar i retoladors  

Desenvolupament: Es farà espai a la paret de l’aula i s’enganxarà el paper d’embalar. A 

continuació s’indicarà als alumnes que hi escriguin una frase que creguin que resumeix el 

principal aprenentatge que han adquirit durant el programa. També poden dibuixar-ho.  

 

Objectiu: Consolidar i expressar els principals aprenentatges que han adquirit.  

 

 

 3. Avaluació sortides 

 

Duració: 10 minuts 

Material: no cal material específic 

Desenvolupament: Valorar a partir de les aportacions dels alumnes les sortides que es van fer 

a diferents empreses i organitzacions del municipi.  
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Objectiu: Avaluar si les sortides van ser positives i enriquidores, si la temporalitat va ser 

correcta i si les explicacions dels professionals els van resultar útils.  

 

4. Dinàmica grupal 

 

Duració: 20 minuts 

Material: No cal material específic 

Desenvolupament: Posada en comú de les impressions que s’han tingut durant tot el curs. 

Preguntes proposades: Què és el que més us ha agradat? I el que menys? Quines coses 

canviaríeu? Què deixaríeu de fer?  

 

Objectiu: Valorar el curs i donar lloc a noves propostes de millora.  

 

 

5. Dinàmica de tancament i comiat 

 

Duració: 15 minuts 

Material: No cal material específic 

Desenvolupament: Un voluntari farà de pagès mentre que la resta del grup formarà una ceba. 

Per poder formar la ceba, tots els membres del grup, menys el pagès, hauran d’unir-se entre si 

ben fort, simulant les capes del vegetal. Quan estiguin llestos, el pagès haurà de pelar la ceba 

capa a capa. Cada vegada que peli una capa, la persona es desprendrà del grup i es convertirà 

en un segon pagès i així successivament.  

 

Objectiu: Aquesta dinàmica pretén reforçar la cohesió del grup i la cooperació, afavorint la 

connexió i el contacte per tal de tancar el programa de sessions fomentant l’esperit de 

comunitat i el bon ambient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d’orientaicó acadèmica i professional – TFM 
 MIJS– Júlia Doltra Soler 

71 

 
4. COMENTARIS FINALS 

 

Aquest projecte s’ha realitzat amb la il·lusió i l’objectiu final d’ajudar als joves en un procés 

important que pot marcar la seva vida a curt i llarg termini. S’ha dissenyat pensant en donar un 

valor afegit a l’orientació que actualment es porta a terme en la majoria de centres.  

Amb l’objectiu de proporcionar una orientació acadèmica i professional de qualitat, s’ha 

intentat utilitzar una metodologia que apunta a l’experiència grupal i vivencial de l’alumne dins 

el grup classe. Per a promoure-ho s’ha procurat incentivar a l’alumne a que participi en el 

projecte, sobretot afavorint els grups petits i les activitats dinàmiques i lúdiques. A més, hem 

adaptat l’orientació al context real dels joves, posant exemples i programant activitats en 

relació al mateix municipi on viuen.  

Cal remarcar que el programa ha de ser flexible. És a dir, s’ha d’adaptar a les necessitats 

específiques del grup classe i als possibles contratemps que pugin sorgir durant l’any 

acadèmic. És per això que entenem que l’última paraula del desenvolupament del projecte la 

tenen els tutors i els mateixos alumnes, que marcaran el ritme i determinaran el procés 

d’aprenentatge.  

Com ja s’ha reiterat, es tracta d’una prova pilot, però confiem que l’avaluació serà positiva i es 

podrà implementar definitivament a diversos instituts.  
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6. ANNEXES 

 

 

GLOSSARI 

 

Estiraments: 

 
“Els estiraments són una activitat dirigida on mitjançant exercicis d'estirament 

musculars estàtics, dinàmics i relaxació s'incrementa la flexibilitat i es redueix l'estrès” (Manual 

de Salut CCOO, 2012). 

 

Expectatives: 

 

Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, l’expectativa és “l’espera d’una cosa que hom creu que 

ha d’obtenir o que s’ha d’esdevenir”.  

 

En l’informe fet per la Fundació Jaume Bofill Com les notes condicionen les expectatives 

educatives de l'alumnat (Capsada, Q., 2014), s’afirma que les expectatives educatives de 

l'alumnat “estan condicionades pel seu rendiment acadèmic i les qualificacions que obtenen a 

l'escola, però el fet de ser noi o noia i venir d'un entorn socioeconòmic més o menys privilegiat 

també juguen un paper fonamental en la formació de la seva meta educativa”.   
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Respiració diafragmàtica: 

 

L’Institut Obert de Catalunya, en el material didàctic sobre Habilitats Socials coordinat per 

Molina (2010) descriu què és la respiració diafragmàtica i en  fa una proposta d’entrenament 

de respiració diafragmàtica que presentem a continuació: 

 

Quan de tots els músculs involucrats en l'acte de respirar, el que treballa majorment és 

el diafragma respiratori, es parla de respiració diafragmàtica o respiració abdominal. És a dir, 

quan respirem, sigui com sigui, treballen diverses zones musculars, però en la respiració 

diafragmàtica el "treball" o moviment muscular se centra a la zona baixa dels pulmons, a la 

zona diafragmàtica. El diafragma, de moviment, mou l'abdomen, i per això també es parla de 

respiració abdominal (no perquè l'abdomen treballi en la respiració). 

 

És important recalcar que sempre treballen en major o menor mesura tots els músculs, no 

només el diafragma sinó també els de la zona mitjana o costal i els de la zona superior o 

clavicular, sigui respiració diafragmàtica o no. Així el cos s'assegura que hi hagi respiració, 

encara que aquesta sigui superficial. 

 

La respiració diafragmàtica porta gran quantitat d'aire a la zona baixa dels pulmons, que és la 

que té més capacitat (observa la il·lustració), per això garanteix una millor ventilació, captació 

d'oxigen i neteja dels pulmons amb l'exhalació. 

 
Un altre aspecte interessant de la respiració diafragmàtica és que el moviment del diafragma 

activa el sistema nerviós parasimpàtic, encarregat de la "resposta de relaxació" de 

l'organisme. A més, el diafragma respon a un moviment respiratori involuntari però també 

podem intervenir en el seu moviment. Per això en pràcticament totes les tècniques de 

relaxació s'utilitza la respiració diafragmàtica, encara que moltes vegades es parla de 

"respiració profunda". 

 

Avantatges de la respiració diafragmàtica: 

 porta gran quantitat d'oxigen als pulmons 

 ventila i neteja els pulmons 

 activa la resposta de relaxació de l'organisme 

 estimula al cor i la circulació 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ca&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=es&tl=ca&u=http://tecnicasderespiracion.com/maravillas-del-diafragma-respiratorio/&usg=ALkJrhj4R66sbIYgnA0RY21mxMqHU0OikQ
http://tecnicasderespiracion.com/wp-content/uploads/2013/03/pulmones-diafragma.jpg
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 fa massatges els òrgans 

 ajuda al trànsit intestinal 

 La respiració diafragmàtica es pot dirigir i millorar. 

 

Com practicar correctament la respiració diafragmàtica: 

És molt important no forçar. És veritat que per treballar la respiració diafragmàtica anem a 

dirigir el moviment del diafragma, però fem-ho amablement. No es tracta d'omplir els pulmons 

com un globus (això produeix estrès), ni "aguantar la respiració", no es tracta de competir amb 

nosaltres mateixos. La respiració adequada produeix plaer.  

1. Quan estem aprenent a realitzar la respiració diafragmàtica és útil anar a dormir cap per 

amunt còmodament, i més endavant practicar asseguts, dempeus, caminant ... amb la 

pràctica la podràs incorporar a la teva vida quotidiana. Per començar, posa teves mans a 

l'abdomen. 

2. Abans de començar expulsa fons l'aire dels teus pulmons diverses vegades, pots fer 

alguns sospirs o exhalar per la boca. L'objectiu és buidar bé els pulmons d'aire residual, 

la qual cosa automàticament provocarà la necessitat d'inspirar més profundament. 

3. Un cop provocat aquest impuls de respiració profunda, inicia la respiració diafragmàtica 

dirigint l'aire en inspirar "cap a la teva abdomen" com si volguessis empènyer cap amunt 

tes mans que estan sobre ell. 

4. Dependències uns instants l'aire en els teus pulmons, breument, sense que hi hagi 

pressió. 

5. Quan sentis la necessitat d'expulsar l'aire, fes-ho relaxant teu ventre (aquest es 

"desinflarà" i les mans baixaran amb ell). 

6. Queda't un instant amb els pulmons buits, sentint com et vas relaxant, i quant sentis 

novament l'impuls d'inspirar, fes-ho profundament i lentament tornant a omplir els teus 

pulmons mentre el teu abdomen puja. 

Practica la respiració diafragmàtica durant el temps que vulguis. Pots usar-la per relaxar-

te abans de dormir o per començar el dia oxigenándote plenament. 

I recorda no forçar, si no, no aconseguiràs la relaxació profunda que dóna la correcta respiració 

diafragmàtica. 

 

 

Relaxació de Koeppen:  

 

L’Institut Obert de Catalunya fa una proposta d’adaptació de la relaxació de Koeppen, que 

també proposem aquí. Aquest tipus de relaxació és una tècnica destinada a infants, però 

creiem que també pot ser adequada per adolescents, ja que aquesta tècnica fa ús de 

metàfores i imatges que permeten la millor interiorització de la tasca, en front d’altres 

relaxacions que sovint es proposen, com ara la relaxació muscular progressiva de Jacobson. El 

llenguatge ha de ser clar i sempre adaptat a l'edat del jove, sense paraules complicades o que 

s'escapin a la seva comprensió. El to de veu utilitzat, els nostres gestos, la nostra proximitat, 

tot això podrà ser acompanyat de dibuixos, música o les explicacions que considerem 

necessàries. A continuació podeu veure la proposta feta per Molina (2010): 
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La relaxació muscular de Koeppen es divideix en nou passos: mans i braços, braços i espatlles, 

espatlles i coll, mandíbula, cara i nas, pit i pulmons, estómac, cames i peus i imatge positiva. 

 

Com en qualsevol tipus de relaxació la pràctica és una cosa fonamental per adquirir un hàbit 

que ajudi a aconseguir les metes proposades. 

 

Braços i mans: 

En els joves per realitzar l'entrenament de tensar i relaxar les mans, és millor utilitzar la imatge 

d'una llimona que es pot esprémer. 

Imagineu-vos que teniu una llimona a la mà esquerra. Ara intenteu esprémer-la, prement amb 

totes les vostres forces per treure'n tot el suc. Mentre l’espremem hem d'estar concentrats en 

la tensió que hi ha a la mà i al braç. Ens fixem en aquesta tensió i continuem intentant per uns 

segons més treure tot el suc possible a la llimona. Ara llenceu la llimona i relaxeu-vos. Ja no 

teniu la llimona i la mà i el braç estan profundament relaxats. Repetim l'exercici dues vegades 

més. Intentem que cada cop la llimona tregui més suc. Agafeu la llimona amb la mà esquerra, 

traieu-li tot el suc, no en deixeu ni una gota, espremeu fort. Ara, deixeu caure la llimona. 

Relaxeu-vos. Fixeu-vos que bé que se senten la mà i el braç quan estan relaxats. El mateix 

exercici es repetirà amb la mà i el braç dret. 

 

Braços i esquena: 

Ara ens imaginem que som un gat molt mandrós i que ens volem estirar. Estireu els braços al 

davant, ara aixequeu-los per sobre el cap, estirats una mica més, i finalment porteu-los cap 

enrere. És important que ens fixem com se sent l’esquena quan estirem els braços. Ho esteu 

fent molt bé, continueu així. Ara deixem caure els braços als costats. Fixeu-vos com ara 

l’esquena està més relaxada. Molt bé. Un altre cop, intentem estirar els braços, aquest cop 

intentem tocar el sostre. D’acord. Estireu els braços al davant, aixequeu-los per damunt del 

cap i estireu-los enrere; fixeu-vos en la tensió que sentiu als braços i a l’esquena. Un darrer 

estirament, ara molt fort. Deixeu caure els braços, fixeu-vos què bé que ens sentim quan 

estem relaxats. 

 

Esquena i coll: 

Ara imaginarem que som una tortuga. Una tortuga gran i relaxada prop d'un preciós i tranquil 

llac, asseguda sobre una roca i torrant-se al sol. Ens sentim tranquils i segurs, ens sentim bé. 

Però de sobte alguna cosa ens posa alerta i ens sentim en perill. Anem! Cal reaccionar! Fiqueu 

el cap a la closca, protegiu-vos! Tracteu de portar les espatlles a les orelles, intentant posar el 

cap entre les espatlles. Mantingueu aquesta postura, recordeu que a fora hi ha un perill!. No 

és fàcil ser una tortuga amagada en la closca, però aguanteu una miqueta més. Genial, ha 

passat el perill!. Ja podeu relaxar-vos i tornar a buscar el meravellós sol que ens espera a fora. 

Fixeu-vos que ens sentim molt millor quan estem relaxats que quan estem tensos. Concentreu-

vos en com us sentiu de bé. Ho hem fet fenomenal. L'exercici es repeteix un parell de vegades 

més. 

 

Mandíbula: 

Imagineu-vos que teniu un enorme xiclet a la boca i que és molt difícil mastegar-hi, ja que a 

més de ser molt gran, està molt dur. (S'ha d'intentar que els moviments siguin exagerats per 
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sentir la tensió a la mandíbula). Encara que és molt difícil hem de seguir mastegant i 

aconseguir dominar el xiclet. Mastegueu com més va més fort i intenteu que el xiclet es fiqui 

entre les dents. Sentiu la tensió a la mandíbula i fins i tot al coll. Fenomenal! Ara relaxeu-vos, 

deixeu la mandíbula fluixa, ja no necessiteu mastegar més. Molt bé! És molt millor sentir-se 

així. Intenteu relaxar el cos com si us sentíssiu fluix, sense energia, tan fluix com pugueu. Molt 

bé. L'exercici es repeteix dues vegades més; intenteu augmentar la intensitat en simular 

mastegar per incorporar més tensió i que augmenti la sensació de benestar en el temps de la 

relaxació. 

 

Cara i nas: 

Bé, ara arriba volant una d’aquestes mosques tan pesades i s’atura just damunt el nas. Sense 

emprar les mans, intenteu espantar-la. Intenteu fer-ho arronsant el nas. Intenteu arronsar-lo 

tant com pugueu. Deixeu el nas arronsat, fort. Bé! Heu aconseguit allunyar-la. Ara podeu 

relaxar el nas. Oh! Ja torna a venir la mosca pesada, arronseu fort el nas, tan fort com pugueu, 

molt bé. Ja se n’ha tornat a anar. Ara podeu relaxar la cara. Fixeu-vos que quan arronseu tan 

fort el nas, les galtes, la boca i el front, i fins i tot els ulls, es posen tensos. Oh! Ja torna una 

altra vegada la pesada de la mosca, però aquesta vegada s’ha aturat sobre el front. Arronseu el 

front, intenteu caçar la mosca arronsant-lo fort. Molt bé, ara ja se n’ha anat per sempre i 

podeu relaxar-vos, intenteu deixar la cara tranquil·la i sense arronsar. Noteu com la cara està 

més tranquil·la i relaxada.  

 

Pit i pulmons: 

Imaginar-se un globus facilita la respiració i la tensió i relaxació del pit i pulmons. Imagineu que 

sou un gran globus. Heu d’agafar aire pel nas intentant omplint tots els pulmons. Agafeu aire 

pel nas per omplir el globus tot el que pugueu. Molt bé. Aguanteu ara la respiració comptant 

fins a tres, un… dos… tres… i sentiu la pressió en el pit. Ara deixeu anar l’aire per la boca molt a 

poc a poc tancant els ulls i comproveu que tot el cos es desinfla com un globus i s’enfonsa i 

aixafa contra el matalàs on esteu estirats. Al mateix temps que expulseu l’aire deixeu anar 

totes les coses dolentes que no us agraden o aquelles que us preocupen. Se’n van totes segons 

respirem. Fora! A poc a poc recupereu el ritme de la respiració normal i noteu aquesta 

sensació tan bona i agradable de relaxació, tranquil·litat i pau. L’aire entra i surt sense 

dificultat. Repetim l’exercici dues vegades més. 

 

Estómac: 

Imaginem que estem sobre la gespa. Oh, mira! Per allà s’acosta un elefant; però ell no mira per 

on trepitja, no ens ha vist, ens trepitjarà l’estómac, no us mogueu! No tenim temps d’escapar-

nos. Intenteu tibar l’estómac endurint-lo, endurint-lo força. Aguanteu així; espera, sembla com 

si l’elefant se n’anés cap a una altra direcció. Relaxeu-vos, deixeu l’estómac tan fluix i relaxat 

com pugueu. Ara ens sentim molt millor. Oh! Ja torna a venir. Esteu preparats? Enduriu 

l’estómac, si el trepitja i el tenim fort no ans farà cap mal. Enduriu l’estómac com una roca, 

entesos? Sembla que se’n torna a anar. Ja ens podem relaxar. Noteu la diferència que hi ha 

quan tibeu l’estómac i quan el relaxeu. Així es com vull que us sentiu, tranquils i relaxats. No us 

ho creureu, però l’elefant torna a acostar-se, i aquesta vegada sembla que no canviarà de 

direcció, ve directament cap a nosaltres. Tibeu l’estómac. Tibeu-lo fort, tenim l’elefant quasi a 

sobre, enduriu l’estómac; ens està posant la pota a sobre, tibeu-lo fort. Ara sembla que se’n 
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va, a la fi se’n va. Ens podem relaxar per complet, esteu segurs, tot està bé, ens sentim segurs, 

tranquils i relaxats. Ara ens imaginem que volem passar a través d’una tanca ben estreta amb 

punxes a les voreres. Hem d’intentar passar, i per això ens haurem de fer més prims, ficant la 

panxa cap endins. Intenteu que l’estómac es toqui amb la columna. Intenteu endinsar la panxa 

tant com pugueu, heu de travessar la tanca! Ara relaxeu-vos i sentiu com s’afluixa l’ estómac. 

Molt bé, ara intentarem passar l’estreta tanca un altre cop. Endinseu l’estómac, intenteu que 

toqui la columna, enfonseu-lo de valent, molt endins, tan endins com pugueu, aguanteu així, 

heu de travessar la tanca. Molt bé! Heu aconseguit travessar la tanca sense punxar-vos. Ara 

relaxeu-vos, deixeu que l’estómac torni a la seva posició normal. Així us sentiu millor. Ho heu 

fet molt bé. 

 

Cames i peus: 

Ara imagineu que esteu drets i descalços i que els peus estan dins un pantà ple de fang molt 

espès. Intenteu enfonsar ben endins els dits del peu, dins del fang. Probablement necessitareu 

les cames per empènyer amb més força. Empenyeu cap endins, sentiu com el fang es fica entre 

els peus. Ara sortiu fora del pantà i relaxeu els peus. Deixeu que els peus es quedin fluixos i 

fixeu-vos què bé que esteu així. Ens sentim bé quan estem relaxats. Tornem a entrar al fang 

espès. Poseu els peus a dins, tan endins com pugueu. Deixeu que els músculs de les cames ens 

ajudin a empènyer els peus endins. Empenyeu fort, el fang està com més va més i més dur. 

D’acord, sortiu una altra vegada i relaxeu les cames i els peus. Ens sentim millor quan estem 

relaxats. No tibeu cap múscul. Ens sentim completament relaxats. 

 

Qualsevol paisatge, situació o moment que ens aporta tranquil·litat, benestar i felicitat ens pot 

servir com a imatge positiva. Juguem amb la nostra imaginació. Fixem-nos en tot el que hem 

notat en el nostre cos quan estàvem relaxats. Després de tots aquests exercicis ja sabem que 

podem sentir coses molt diferents: hem notat calor, pesadesa, son… però també sabem que 

podem sentir com si el nostre cos no pesés, formigueig als dits de les mans, pessigolles a 

l'estómac, tranquil·litat… Busqueu les vostres sensacions de relaxació, fixeu-vos-hi i gaudiu-ne! 

Tanqueu els ulls i intenteu retenir aquestes sensacions, flotem! Triem una imatge només per a 

nosaltres. Serà la nostra imatge positiva; pot ser un lloc, real o imaginari, un lloc que només 

d'imaginar-nos-el ja ens fa sentir bé, tranquils, relaxats. L’hem d’imaginar el millor possible i 

amb molts detalls: com és aquest lloc, quina olor fa, què hi ha, quins colors hi ha, què 

escoltem… Què nota el vostre cos, com esteu? Drets, caminant, estirats o volant com un ocell, 

o en un núvol de cotó, a la muntanya, al mar… Vosaltres trieu perquè vosaltres imagineu. Heu 

d’aconseguir que aquesta imatge positiva sigui el més clara i descriptiva possible per associar 

aquesta imatge al plaer d’estar relaxat. Relaxats imaginem el nostre lloc. Fantàstic!! En 

finalitzar ens incorporem lentament, obrint a poc a poc els ulls, podeu badallar i somriure si us 

ve de gust. A poc a poc ens anem incorporant. 

 


