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0. INTRODUCCIÓ  

La crisis econòmica espanyola té els seus components principalment en la bombolla 
immobiliària del sector de la construcció, originant el tancament de moltes empreses, 
disminució d’alumnes matriculats i augment de l’abandonament dels estudis relacionats amb la 
construcció. 

 

1. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA 

La crisis de la construcció ha originat el tancament d’un gran nombre d’estudis d’arquitectes, 
d’enginyeries, despatxos professionals, petites i mitjanes empreses relacionades en la 
construcció. 

Segons estadístiques del Ministeri d’Educació, Cultura i Deport del govern d’Espanya, podem 
extreure dades que ens permet elaborar la següent taula: 

Curs acadèmic Matriculats en el Cicle 
Formatiu Grau Mig 
Construcció 

Matriculats en Cicles Formatius 
de Grau Mig de la família 
Edificació i Obra civil 

2000-2001 180 539 
2001-2002 264 656 
2002-2003 318 721 
2003-2004 312 715 
2004-2005 262 704 
2005-2006 273 706 
2006-2007 299 750 
2007-2008 317 777 
2008-2009 280 657 
2009-2010 257 603 
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Taules 1.1 Elaboració pròpia segons dades  del Ministeri d’Educació, Cultura i Deport del 
govern d’Espanya.  http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas.html 

 

 

Com es pot observar en les taules anteriors (1.1), el decreixement del nombre de matriculats es 
continu en els darrers anys. 

En la següent taula (1.3), segons dades del Institut d’Estadística de Catalunya podem observar 
el percentatge d’abandonament dels estudis per sexe, gairebé un 25 %. 

 
Taula 1.2 elaboració pròpia segons dades del Institut d’Estadística de Catalunya. 

http://www.idescat.cat/es/ 
 

La Fundació Jaume Bofill, va elaborar l’informe L’estat de l’educació a Catalunya1 durant l’any 
2012 en el que ens diu que l’abandonament educatiu s’ha reduït en els últims anys gairebé un 
7% tot i així es lluny d’aconseguir passar del 25% al 15% establert en Europa. 

El fracàs escolar pot tenir diferents orígens, segons cita l’Àlvaro Marchesi2 arran d’un estudi de 
l’OCDE, el fracàs escolar és un producte de la interacció de tres aspectes diferents: 

 Socioculturals: relatius al context social de cada alumna/e i de la seva família. 

Institucionals: relacionats amb l’escola: mètodes educatius inapropiats, un currículum 
pobre i recursos escassos. 

 Psicològics: les capacitats intel·lectuals i els factors psicològics i afectius de l’alumnat.  

 

La situació socioeconòmica que hi ha actual afecta directament al entorn de l’alumne, família, 
amics, feina, administracions, ..., la qual cosa origina greus desmotivacions a l’hora de realitzar 
un esforç per aconseguir l’objectiu de formació a mig o llarg termini, buscant sempre una 
solució a curt termini, com la de abandonar els estudis i introduir-se en el mon laboral de 
qualsevol mode, sense cap tipus de formació o la d’introduir-se amb formació i molt poc 
coneixement real del mon laboral. 

1 Miquel Martínez i Bernat Albaigés (directors), “L'estat de l'educació a Catalunya. Anuari 2011”. 
2012, Fundació Jaume Bofill, col·lecció Polítiques, nº 75.  ISBN 978-84-85557-97-4 
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2Alvaro Marchesi Ullastres, (2005, pàgina 32), Qué Será de Nosotros los Malos 
Alumnos,Alianza Editorial, Madrid; citant OCDE (1998): Overcoming failure at school; OCDE; 
París.  
 

 

Per una altra banda, quan els alumnes ja poden realitzar el mòdul de Formació en centres de 
treball ens trobem amb la primera (de tot un seguit) problemàtica i és que no hi ha prou 
empreses col·laboradores en l’entorn que ofereixen el servei col·laboratiu amb el centre 
educatiu, per tant hi ha més demanda que oferta i molts alumnes no poden realitzar la formació 
en una empresa, tenint que subscriure un conveni de col·laboració amb el propi centre 
educatiu, en un altre centre educatiu, o en un organisme públic, sense la possibilitat de poder 
experimentar la formació en l’àmbit professional i privat. 

Tot i que les funcions del tutor de FCT són entrevistar a empreses, entrevistar al tutor/a de 
l’empresa, fer el seguiment de les pràctiques de l’alumnat i valorar l’aprenentatge assolit,  
visitar les empreses  per fer seguiment, entre moltes altres, en algunes ocasions l’alumne no 
està realitzant una formació d’acord amb els seu principis, realitzant tasques/treballs que no li 
són d’aplicació segons pla d’activitats i conveni signat originant la no eficiència de la formació 
en el centre de treball i per tant no arribar a assolir els objectius del mòdul. 

Algunes empreses i organismes col·laboradors per la formació de l’alumnat només tenen un 
únic objectiu i aquest és el reduir els seus costos disposa’n de mà d’obra gratuïta o de molt baix 
cost o fins i tot per proveir a l’empresa d’un reforç puntual sense cap intenció de formar a 
l’alumne. 

La  formació en un únic centre de treball només permet a l’alumne una única experimentació 
amb el món laboral i en ocasions l’estructura organitzativa i funcional de l’empresa no és 
d’agraït per l’alumne ja sigui per les normatives internes de la pròpia empresa, per la 
metodologia utilitzada, pels recursos utilitzats, per les funcions que li siguin atorgades, així 
doncs aquest fet provoca una desmotivació personal a l’alumne en seguir cursant els estudis o 
en introduir-se al món laboral d’acord amb els seus estudis   ja que pensa que si tot es així no 
val la pena continuar o millor buscar un altra feina fora dels seus estudis. 

Totes les persones treballen per una retribució econòmica, el fet que la formació en el centre de 
treball no sigui retribuït (antigament quan la Generalitat de Catalunya retribuïa a l’alumne una 
quantitat de diners en concepte de desplaçaments), fa que l’alumne no vulgui realitzar un 
esforç en aprendre més enllà que les justes i necessàries, sense tenir cap “mal de cap” i per 
poder fer compliment al conveni. 
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2. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

Per tal de facilitar i de poder entendre el contingut de la solució, l’he estructurat del següent 
mode: 
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2.1 OBJECTIUS 

Tenint en compte els objectius dels estudis de Formació Professional d’acord amb l’article 40 
de la LOE5 : 

Article 40. Objectius. 

La formació professional en el sistema educatiu ha de contribuir al fet que els i les 
alumnes adquireixin les capacitats que els permetin: 

a) Desenvolupar la competència general corresponent a la qualificació o  qualificacions 
objecte dels estudis  realitzats. 

b) Comprendre l’organització i les característiques del sector productiu corresponent, 
així com els mecànics mes d’inserció professional; conèixer la legislació laboral i els 
drets i les obligacions que deriven de les relacions laborals. 

c) Aprendre per si mateixos i treballar en equip, així com formar-se en la prevenció de 
conflictes i en la seva resolució pacífica en tots els àmbits de la vida personal, familiar i 
social. Fomentar la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones per accedir a 
una formació que permeti tot tipus d’opcions professionals i l’exercici d’aquestes.  

d) Treballar en condicions de seguretat i salut, i prevenir els possibles riscos derivats 
del treball. 

e) Desenvolupar una identitat professional motivadora de futurs aprenentatges i 
adaptacions a l’evolució dels processos productius i al canvi social. 

f) Afermar l’esperit emprenedor per al desenvolupament d’activitats i iniciatives 
empresarials 

 

D’acord amb els objectius de l’article 40 de la LOE3 pels estudis de Formació Professional i amb 
l’exposa’t en la problemàtica que presenten aquets estudis  es creu necessari actuar en els 
següents aspectes per tal motivar i millorar les habilitats socials dels alumnes concretament del 
CFGM Construcció (CFPM EO20), creant una sinèrgia més assolida entre el centre educatiu i 
el món laboral real.  

 

Augmentar el nombre de possibilitats per a que l’alumnat pugui realitzar el mòdul de Formació 
en un centre de treball. 

En l’actualitat cada vegada hi ha menys empreses que prestin els seus serveis de col·laboració 
amb centres educatius i això dificulta que la totalitat dels alumnes puguin realitzar les 
pràctiques, el fet de poder realitzar un conveni de col·laboració per al mòdul de Formació en 
centres de treball temporalitzat com a mínim en un dia facilita que un major nombre d’alumnes 
puguin optar a una formació real en un centre de treball. Varis alumnes poden passar per una 
mateixa empresa successivament garantint la formació i experimentació laboral- 

3 LOE, LEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de 4-5-2006.) 
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Millorar en qualitat de les empreses i professionals col·laboradors en la formació. 

La disminució d’empreses col·laboradores i la necessitat de trobar mà d’obra barata per 
disminuir costos a l’empresa ha provocat que la formació en el centre de treball sigui objecte 
d’una ocupació encoberta  d’un lloc de treball vacant, fent que l’alumne realitzi altres treballs no 
corresponents a la seva formació educativa, treballs amb un elevat grau de responsabilitat i  
sense cap tipus de formació i seguiment per part de la mateixa empresa.  

 

Diversificar la formació en un únic centre de treball. 

Quan l’alumne realitza la formació en un centre de treball, la experimentació i el contacte 
directe que rep amb el mon laboral només la visualitza d’acord amb un únic sistema 
organitzatiu, estructural i metodològic d’una única empresa, sense tenir cap altra visió i altres 
formes; per tant es necessari aportar i facilitar a l’alumne el poder conèixer diferents estructures 
organitzatives, estructurals, funcionals i metodològiques per poder realitzar la seva inserció en 
el mon laboral amb un ampli coneixement de tipologies d’empreses i donat el cas poder escollir 
aquella que més s’adapti als seus objectius personals. No hi ha cap personal igual a una altra 
al 100% per tant no hi ha cap centre de treball igual a un altre encara que es realitzi la mateixa 
feina. 

 

Facilitar a l’alumne una visió més global de l’oferta laboral real. 

Els estudis permet a l’alumnat adquirir uns coneixements teòrics i pràctics per poder realitzar un 
treball en concret però aquests no desenvolupen altres habilitats, tan o més importants, per 
poder efectuar el treball amb èxit i satisfacció personal, aquestes habilitats son les socials i les 
unipersonals. 

L’augment d’aquestes habilitats poden originar que un estudiant per exemple de Cicle Formatiu 
de Grau Mig de Construcció pugui ser un gestor d’obres, comercial, entre altres; aquesta figura 
de “gestor” no existeix acadèmicament, és  una persona que no realitza cap obra, simplement 
s’encarrega de trobar a les persones o empreses que si realitzen obres segons les prioritats i 
necessitats del client i respectivament també pot ser un comercial per una empresa que vol 
expandir el seu producte i requereix de personal amb uns coneixements i formació concret 
d’acord amb el producte que vol comercialitzar. 

 

L’oferta laboral és il·limitada, la necessitat la crea la pròpia societat, i aquesta està en un canvi 
continuo, per tant és molt important facilitar a l’alumne dins d’una mateixa professió totes les 
variants possibles. 

 

Millorar les habilitats socials de l’alumne dins de l’àmbit laboral. 

Les habilitats socials són conductes que les persones emeten en situacions interpersonals per 
obtenir una resposta positiva dels demés i el millor mode per a que es  desenvolupin són en 
situacions reals i el cas de les FCT en activitats reals del mon laboral. 

 

 

 

2.2 FONAMENTS TEÒRICS 
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Segons els objectius establerts i per tal de crear les sinergies entre el mon educatiu i el 
mon laboral real es creu necessari tenir uns coneixements teòrics previs. 

 

2.2.1 Fonaments teòrics del mòdul de Formació en ce ntres de treball 

El mòdul que connecta el centre educatiu i el mon laboral en el CFGM Construcció és el Mòdul 
de Formació en Centres de Treball (F.C.T.) 

Els resultats d’aprenentatge del mòdul de Formació en centres de treball  

RA1. Identifica l'estructura, l'organització i les condicions de treball de l'empresa, centre o 
servei, relacionant-ho amb les activitats que realitza. 

RA2. Desenvolupa actituds ètiques i laborals pròpies de l’activitat professional d’acord amb 
les característiques del lloc de treball i els procediments establerts pel centre de treball.  

RA3. Realitza les activitats formatives de referència seguint protocols establerts pel centre de 
treball. 

 

Objectius d'aprenentatge i funcions del mòdul en el cicle 

Proporcionar a l’alumne coneixements bàsics sobre el mon laboral, completant la seva formació 
professional.  

Conèixer el funcionament de l’empresa i la seva cultura, permetent-li estar en contacte amb 
altres tecnologies del sector. 

Adaptar-se al món laboral aportant-li la seva primera experiència. 

Acabar de formar-se com a futur professional, desenvolupant actituds ètiques i laborals, 
aportant qualitat a la seva activitat. 

Incrementar la qualitat de les pràctiques. 

Millorar la relació entre les tres parts participants: centre de treball, centre docent i l’alumnat.  

 

Definició de conveni 

És un acord subscrit, d’acord amb un model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que 
l’alumnat d’ensenyaments post obligatoris pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, 
que completen la seva formació. L’empresa podrà estar fora de Catalunya. 

 

 

Un cop establertes les condicions entre l'escola i el centre de treball, s'ha d'emplenar i signar el 
model oficial de conveni, que l'ha d'autoritzar el Servei de Programes i Projectes de Foment  

dels Ensenyaments Professionals de la Direcció General de Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim Especial. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una 
còpia del conveni autoritzat. 
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El Plat d’activitats  

Segons l’ORDRE ENS/193/2002, de 5 de juny, el pla d’activitats de l’FCT és determinat, abans 
del inici de pràctiques, conjuntament pel/per la tutor/a de pràctiques del centre docent i la 
persona responsable de l’empresa o entitat col·laboradora.  

Aquesta planificació es fa d’acord amb les directrius fixades en els projectes i programacions 
curriculars que despleguin el currículum dels ensenyaments o programes formatius 
corresponents.  

 

Requisits Alumnes 

1. Tot l’alumnat que estigui matriculat en els cicles formatius de GM i GS cicles formatius d’arts 
plàstiques i disseny, batxillerat i cicles d’ensenyaments esportius. 

2. Assegurança escolar. 

3. L’alumnat matriculat en programes de PQPI.  

4. L’alumne ha d’haver complert els 16 anys i no haver fet més de dos cops el FCT. 

 

Requisits Empreses 

Les empreses, els professionals i els organismes que col·laborin amb l’FCT han d’estar 
necessàriament afiliats a alguna cambra de comerç o algun col·lectiu empresarial, que en 
verifica les dades i els homologa perquè pugui treballar amb el Departament d’Ensenyament i 
rebre alumnat en pràctiques.  

 

Funcions tutor FCT 

1. Planificar i programar el crèdit/mòdul d’FCT.  

2. Fer recerca d’empreses/entitats per al desenvolupament de l’FCT.  

3. Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de 
treball. En tot cas hi ha d’haver una visita inicial, una intermèdia i una altra en finalitzar la 
formació pràctica (Ordre EDU/416/2007, que modifica l’article 5 de l’Ordre ENS/193/2002).  

4. Assumir, també, les funcions de professor tutor o professora tutora respecte del grup 
d’alumnes.  

5. Informar i promoure entre les empreses i entitats col·laboradores els itineraris de formació i 
qualificació professionals que els treballadors i treballadores poden desenvolupar amb el cicle 
formatiu i el programa “Acreditat”.  

 

6. Cooperar en el seguiment de la formació pràctica en centres de treball d’alumnat acollit a 
programes de mobilitat, procedent d’altres comunitats autònomes, de mobilitat internacional o 
de formació a distància a requeriment de la DGFPIERE  
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Tasques tutor FCT 

1. Entrevistar empreses  

2. Entrevistar al  tutora empresa  

3. Vetllar perquè l’alumne i l’entitat col·laboradora emplenin  QBID 

4. Fer el seguiment de les pràctiques de l’alumnat i valorar l’aprenentatge assolit.  

5. Visitar les empreses  per fer seguiment. 

6. Informar al coordinador de formació professional  de les valoracions que es puguin deduir de 
les visites.  

7. Fer el tancament del quadern/QBID de la formació pràctica en centres de treball, en la seva 
finalització o baixa anticipada de l’FPCT. PRE-AVALUA 

8. Recollir informació de les empreses sobre els aspectes formatius que es podrien incloure en 
els crèdits de lliure disposició.  

9. Seguiment de la inserció laboral de l’alumnat a partir dels sis mesos de la finalització dels 
estudis i elaborar els informes.  

 

Funcions i tasques principals del Departament de FCT 

1. Vetllar per l’adequació de les accions de les tutores i dels tutors de pràctiques professionals.  

2. Cooperar amb el tutor o tutora de pràctiques en la recerca d’empreses.  

3. Cooperar en l’apreciació de les necessitats de formació professional de l’àmbit territorial on 
s’ubica l’ institut, d’acord amb la planificació, els criteris i els programes del Departament 
d’Ensenyament.  

4. Relacionar-se amb les administracions locals, les institucions públiques o privades i les 
empreses de l’àrea d’influència. 

5. Cooperar en la planificació de la formació pràctica en centres de treball de l’alumnat acollit a 
programes de mobilitat, procedent d’altres comunitats autònomes, de mobilitat internacional o 
de formació a distància a requeriment de la DGFPIERE.  

 

 

 

2.2.2 Fonaments teòrics habilitats socials 

Les habilitats socials han estat estudiades en diferents camps (pedagògic, psicològic, conducta, 
...) i aplicades amb diferents mètodes, la qual cosa a originat un gran nombre de definicions 
segons el context que ha estat tractat, per exemple: 

• Definició habilitat social en un entorn social, segons García Sáiz i Gil4 : “capacitat que 
posseeix l’individu de percebre, entendre, desxifrar i respondre als estímuls socials en 
general i especialment, a aquells que provenen del comportament dels demés”. 
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• Definició habilitat social en un entorn mèdic, segons Hersen i Bellack5: “la capacitat 
d’expressar interpersonal ment sentiments positius i negatius, sense rebre coma resultat 
una pèrdua de reforçament social”. 

• Definició habilitat social en un entorn d’infantesa, segons Rinn Markle6: “ventall de 
comportaments verbals i no verbals per mitjà dels quals els nens incideixen en les 
respostes a altres individus (amics, pares, germans, mestres) en el context interpersonal”. 

• Definició habilitats socials segons concepte catedràtic per Manuel Segura7: ”assertivitat, 
de manera efectiva i justa. 

• Definició habilitats socials segons concepte de Vicente E. Caballo8: ” són aquelles 
conductes que les persones emeten en situacions interpersonals per obtenir una resposta 
positiva dels demés”. 

Vicente E. Caballo8  ens diu que“una conducta socialment hàbil és el mateix que la 
assertivitat: és fer allò que es pensa sincerament i que es considera just però respectant els 
drets dels altres”.  

Tot plegat aquestes cadascuna d’aquestes definicions es desenvolupen en un entorn acotat 
d’acord amb l’àmbit de on  s’estudia i s’aplica. La definició de León Rubio9 pot englobar a totes 
aquestes definicions i d’altres dintre d’un marc genèric i extrapolable a qualsevol altre àmbit 
d’estudi i d’aplicació ; ens diu que les habilitats socials és “la capacitat d’executar aquelles 
conductes apreses que cobreixin les nostres necessitats de comunicació interpersonal i/o 
responguin a les exigències i demandes de les situacions socials de forma afectiva”. 

Aquesta definició de León Rubio9 ens manifesta que les habilitats socials sn aspectes que 
interpersonal que es poden aprendre. 

 

4García Sáiz i Gil, F. Habilidades sociales y salud, Madrid, Piràmide, 1995. 

5 Hersen i Bellack. Assessment of social skills, Nova York, Willey, 1977. 

6 Rinn, R.C.  Y Markle, A. Modification of social sill deficits in children. En A.S. Bellack y M. 
Hersen (eds.), reseach and practice in social skills trining. New York: Plenum Press. 1953. 

7 Segura M., Ensñar a convivir no es tan dificil, Bilbao, Desclée de Brouwer, 2005. 

8 Vicente E.Caballo, Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales, Siglo 
XXI de España Editores, 1993, ISBN 978-84-323-0808-6. 

9 Leon Rubio, J.M., Habilidades sociales. Teoría, investigación y intervención, Mardrid, Síntesis, 
1988. 

 

Assertivitat 

Podem dir que l‘assertivitat és una habilitat social que consisteix a manifestar de manera clara, 
franca i respectuosa les pròpies opinions, emocions i creences, a defensar els nostres drets, a 
acceptar els pensaments i les crítiques dels altres i no sentir-se'n culpables. 

És una manera d’entendre la vida i segueix uns principis lògics: 
 

Respectar-se un mateix. 
Respectar als altes. 
Ser honest. 
Ser directe. 
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Ser apropiat. 
Tenir control emocional. 
Saber dir no. 
Saber escoltar. 
Ser positiu. 
Manejar el llenguatge no verbal 

 
Hi ha tres models en les relacions interpersonals: 
 

- Assertiu o hàbil socialment. 
- Agressiu. 
- Passiu o no assertiu. 
 
 

Cognitiu 

El control cognitiu o estil cognitiu és un concepte proposat per la psicologia cognitiva, 
conceptualment situat en la intel·ligència i en la personalitat, i que estudia les diferències 
individuals a partir del procés mental que les persones fan en actuar en el seu medi.  

Segons Kogan10 l’estil cognitiu és el conjunt de “variacions individuals en la manera de 
percebre, recordar i pensar, o les diferents maneres de copsar, emmagatzemar i utilitzar la 
informació”. Ens identifica nou estils cognitius diferents: 

1. Escrutini. 
2. Amplitud de categorització. 
3. Estil de conceptualització 
4. Complexitat i simplicitat cognitives 
5. Anivellament - agudització 
6. Control constrictor flexible 
7. Tolerància a les experiències irreals 
8. Dependència - independència de camp 
9. Reflexivitat – impulsivitat 
 

De tots aquests estils el més estudiat ha set de dependència - independència de camp que ens 
ve a dir el següent Kogan10:  “Constructe bipolar que descriu diferències en la manera de 
percebre una informació, quant al fet que unes persones es guien és per les dades externes 
(dependents de camp), mentre que d’altres es qui més pels seus propis referents interns 
(independents de camp)”.  

 

10Kogan N., Cognitive styles in Infancy and Early Childhood. Hillsdale, N.S.: Laurence Erlbaum 
Associates, 1983. 

 

Paral·lelament els estudis realitzats per Spivack i Shure11 sobre els diferents tipus pensaments 
necessaris per desenvolupar adequadament una bona intel·ligència interpersonal, sent els 
següents: 

 1. Pensament alternatiu. 
 2. Pensament de perspectiva. 
 3. Pensament de conseqüència. 
 4. Pensament de mitjans - fi 
 5. Pensament causal. 
  
Aquets cinc tipus de pensaments es poden estudiar independentment o en el seu conjunt 
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Moral 

Hem de tenir en compte que la qualitat humana per assolir els objectius pot estar en dubte si no 
és capaç de distingir entre la part que és més eficient i la part que és més justa, de mode que 
s’ha de tenir en consideració la moral com objecte d’estudi. 

Els diferent programes que estudien les habilitats socials tenen en compte aquesta vessant 
moral dintre de les competències personals. 

Facultat per adquirir habilitats socials 

Les facultats d’una persona per adquirir les competències és una combinació directa entre els 
seus factors biològics i culturals, i que en tot el seu conjunt defineixen la personalitat del 
individu. 

Des de que l’individu neix i al llarg de la seva vida s’envolta d’un seguit  factors que fan que 
aquest vagi forjant la seva personalitat desenvolupant o no les competències, per tant en els 
seus inicis d’existència la família i el seu entorn son factors importants que estimulen aquestes 
competències i que faran que aquest assoleixi uns nivells elevats per al seu desenvolupament 
autònom personal. 

Durant el pas dels anys hi juguen altres factors (no només la família i el seu entorn) com els 
amics, companys, professors, ..., i la interacció que és produeixi entre aquets i l’individu pot 
produir un assoliment de nivells més elevats en les seves competències per mitjà de diferents 
mecanismes d’aprenentatge, com: 

Aprenentatge per l’observació. 

Aprenentatge verbal. 

Aprenentatge per l’experiència. 

Aprenentatge pel "feeback" interpersonal. 

 

 

 

 

11Spivack, G  i Shure, M.B., Social adjustment of young children: a cognitive approach to 
solving ral-life problems, San Francisco, Jossey Bass, 1974. 

 

2.3 Solució 

Per augmentar les habilitats socials i per afavorir l’èxit i la satisfacció de l’alumne en el mon 
laboral és necessari realitzar un seguit d’activitats pedagògiques practiques i relacionades 
directament en el mon professional, on les empreses professionals del sector hi formin part, 
participin i siguin formadors de l’alumnat, realitzant jornades, tallers, presentacions dels seus 
productes, dels seus estudis, projectes,... , d’aquest mode les empreses professionals  entren 
dins de la vida acadèmica des del primer dia del curs i no tenir que esperar a les pràctiques 
d’empreses.  

Mitjança’n el diàleg i interacció que es pugui establir entre els professionals de les empreses i 
els estudiants (futurs professionals), aquets han de posar en practica no solament els 
coneixements teòrics de la matèria si no altres habilitats socials, comunicatives i unipersonals,  
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Els mòduls del Cicle de Grau Mig de Construcció bàsicament tracten tipologies de sistemes 
constructius, materials i eines a utilitzar, per tant tenint en compte el contingut de les diferents 
unitats formatives es creu convenient realitzar les jornades i activitats amb empreses 
relacionades amb: 

Oficines tècniques 

Professionals tècnics. 

Distribuïdors de materials. 

Empreses promotores/petits promotors. 

Empreses constructores. 

Autònoms especialitzats. 

... . 

 

Atès l’exposa’t es pretén crear un programa d’activitats i jornades que es realitzaran dintre i fora 
del centre educatiu, es durant a terme durant un curs escolar per tant serà anual i cada any pot 
variar segons les necessitats dels que hi participen.  

Aquest programa s’anomenarà “Un dia junts”. 

 

Hipòtesi 

Els alumnes que han entrat en el programa “Un dia junts”, tenen un visió molt més 
global de l’oferta laboral real, tenen més clar el que els agrada i el que no els agrada i 
les seves habilitats socials estan molt mes desenvolupades que la resta d’alumnes que  
han realitzat la formació en un únic centre de treball. 

 

2.4 MARC PRÀCTIC 

2.4.1 Metodologia - PROGRAMA: Un dia junts 

Utilitzarem una metodologia basada en l’observació i en l’experimentació. 

 

Seguint els criteris i definició d’aquest mètode segons Donald F.12 L’experimentació analitza 
l’efecte que una o varies variables independents produeixen sobre una altra variable 
dependent. 

En aquest cas les variables independents són el centre educatiu i l’empresa i la variable 
dependent és l’alumnat. 

La planificació de la metodologia escollida es la base per dur-la terme, en aquest cas s’ha 
tingut en compte el següent: 

1.  Definir els objectius de l’experiment.  

2.  Definir la zona experimental  

3.  Elecció de la mostra a experimentar  
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4.  Fixar un període de duració de l’experiment  

5.  Realitzar un disseny de la experimentació  

6.  Recull d’informació  

7.  Anàlisis de la informació recollida i conclusions.  

 

“Un dia junts” és un programa anual que no substitueix en cap cas la formació en centres de 
treball, és un seguit d’activitats i aquelles que es duen a terme fora del centre educatiu poden 
ser un  complement afegit a la FCT, l’alumne pot accedir-hi per conèixer altres professionals, 
empreses i organismes.  

Les hores realitzades dintre del programa “Un dia junts” poden ser convalidades per hores de la 
FCT i en cap cas pot superar el 25% de les hores totals de la FCT. 

En aquest programa poden accedir-hi alumnes de primer i segon curs del CGM de Construcció. 
Els alumnes de primer curs només poden assistir a totes les jornades i activitats que es 
desenvolupin dintre del centre educatiu durant tot el curs acadèmic i només poden assistir o 
realitzar les activitats que es realitzin fora del centre educatiu i durant el segon quadrimestre.  

 

2.4.1 Desenvolupament - PROGRAMA: Un dia junts 

1. Jornada d’informació entre el centre educatiu i els alumnes de les diferents professions i 
competències que se’n puguin derivar dels estudis realitzats. 

2. Cerca de professionals i empreses col·laboradores en la FCT. 

3. Jornada i pressa de contacte entre, el centre educatiu, els alumnes i els principals 
professionals, empreses i organismes col·laboradors en formació en centres de treball. 

 

 

 

12 Campbell Donald F., Dissenys experimentals en la investigació social, Stanley, Julian C, 2004 

 

4. Temporització dels diferents convenis que es puguin establir entre un alumne i les 
diferents empreses disponibles. 

5. Realització de convenis entre el centre educatiu i l’empresa. 

6. Entrega d’acreditacions de la formació realitzada i reconeixements de l’excel·lència de 
l’empresa a l’alumne. 

 

Jornada d’informació entre el centre educatiu i els alumnes de les diferents professions i 
competències que se’n puguin derivar dels estudis realitzats. 

Per iniciar aquest programa es realitza una jornada entre el professorat tutor de FCT i els 
alumnes del centre educatius que han realitzar el mòdul de FCT. També poden accedir a 
aquesta jornada altres alumnes interessats però aquests només poden assistir de mode 
observador. 
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Aquestes jornades es realitzaran independentment per cada cicle formatiu, es a dir, cada cicle 
formatiu tindrà la seva pròpia jornada. 

En aquesta sessió els professors tutor FCT de cada cicle formatiu posarà de manifesta totes i 
cadascunes de les vies laborals que l’alumne pot accedir d’acord amb els estudis i d’acord amb 
les necessitats laborals existents.  

L’alumne en aquesta jornada pot realitzar preguntes i plantejar qüestions referent a les 
diferents tipologies de lloc de treball i de treballs a realitzar, ja sigui concretament pels seus 
estudis o al voltant d’aquests. 

Es pretén que aquesta jornada sigui una taula rodona entre el professorat tutor FCT i l’alumnat i 
que aquest pugui resoldre a primera instancia dubtes referencials al mon laboral i manifesti al 
tutor de FCT les seves preferències laborals. 

En aquestes jornada el tutor por observar el interès que l’alumne aporta a la jornada mitjançant 
accions verbals i no verbals i pot intuir el grau d’assertivitat i cognitiu inicial de l’alumne. 

 

Cerca de professionals i empreses col·laboradores en la FCT. 

D’acord amb cadascuna de les  jornades per cada cicle formatiu, els professors tutors 
s’encarregaran de cercar professionals, empreses i organismes que encaixin amb les 
necessitats i preferències de l’alumnat (proximitat, situació, horari, treballs a realitzar, ... ), per 
poder passar un dia junts. 

La tipologia d’empresa i de professionals per participar en aquest programa ha de tenir una 
vessant formadora i sense ànim de lucre, que mostrin interès i que tinguin devoció per la 
educació, formació i per la transmissió de coneixements. 

 

 

 

 

 

 

Jornada i pressa de contacte entre, el centre educatiu, els alumnes i els principals 
professionals, empreses i organismes col·laboradors en formació en centres de treball. 

Una vegada ja se sap les necessitats i preferències laborals dels alumnes i s’ha fet la recerca 
de professionals, empreses i organismes que vulguin participar en les FCT d’acord amb els 
“inputs” de l’alumnat, es realitzar una jornada en el centre educatiu per a tenir un primer 
contacte entre les dues parts implicades. 

Durant la jornada els diferents professionals, empreses i organismes realitzaran un breu 
explicació de la seva tipologia funcional, estructural, treballs realitzats,  àmbits d’actuació, 
necessitats, serveis i tot allò que cregui convenient per donar-se a conèixer. 

Els objectius principals: 

- Que el centre educatiu interactuï entre les dues parts implicades i pugui recavar 
informació per poder millorar dintre de les seves competències el contingut de les 
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unitats formatives del mateix cicle formatiu i poder realitzar un pla d’activitats molt més 
acurat. 

- Que l’alumnat mantingui un primer contacte en el mon laboral en un ambient educatiu. 
- Que l’alumnat pugui resoldre dubtes i pugui plantejar qüestions derivades a un lloc de 

treball directament amb una empresa. 
- Que l’empresa pugui conèixer directament el perfil de l’alumnat, coneixements 

adquirits, habilitats unipersonals. 
 

En el transcurs de la mateixa jornada els alumnes interessats en una empresa poden sol·licitar 
mantenir una entrevista personal i posar en comú aspectes que puguin interessar per les dues 
parts. 

Al final de la  jornada els alumnes entregaran al professor tutor un llistat de cadascuna de les 
empreses i per odre de preferència, per participar dintre del programa Un dia junts; i a l’hora les 
empreses també entregaran un llistat al professor tutor de FCT un llistat d’aquells alumnes mes 
idonis per poder passar un dia junts. 

 

Temporització dels diferents convenis que es puguin establir entre un alumne i les diferents 
empreses disponibles. 

Tenint en compte els llistats realitzats pels alumnes i per les empreses, el professor tutor de 
FCT relacionarà les preferències de totes dues parts i confeccionarà un llistat de possibles 
convenis concretant el dia per realitzar-ho. 

El llistat provisional realitzat pel professor tutor de FCT es traslladarà a les parts implicades per 
a la seva conformitat. 

Les empreses i professionals col·laboradors presentaran al centre educatiu un llistat d’activitats 
que podran dur a terme amb l’alumne dins del programa i en cas de ser possible indicant la 
temporització i data, exemple taula 2.3.1 . 

Com he comentat anteriorment les activitats que es realitzin fora del centre educatiu i 
conjuntament amb l’empresa dintre del programa “Un dia junts” poden ser convalidades per 
hores de la FCT i en cap cas pot superar el 25% de les hores totals de la FCT. 
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Nom d'empresa:

Activitats formatives "Un dia junts"

nº Data inici

1 xxx

2 xxx

3 xxx

4 xxx

5

6

7

8

Visites de direccions d'obra

Redacció de projectes tècnics

Visites de coordinació de seguretat

Redacció de pressupostos

xxx

xxx

xxx

Tipus d'activitat empresarial: xxx

xxx

Data final Descripció

xxx

 

Taula 2.3.1 elaboració pròpia 

 

Les diferents tipologies d’empreses, professionals i administracions i amb una gran sèrie 
d’activitats que cadascuna pot realitzar dins del mon laboral garanteixen una visió real de la 
gran diversitat que hi ha de diferents perfils professionals en el món laboral garantint a 
l’alumnat el màxim ventall de perfils professionals reals. 

 

Realització de convenis d’un dia entre el centre educatiu i l’empresa. 

Una vegada confeccionat el llistat d’alumnes i empreses, amb el dia concret, definida l’activitat 
a realitzar i amb la conformitat de totes dues parts i procedirà a la realització de “Un dia junts”. 

A la finalització del conveni “Un dia junts”, els alumnes entregaran al professor tutor de FCT un 
informe tipus dietari a on l’alumne descriurà cadascuna de les activitats realitzades amb 
l’empresa i valoració personal de l’experiència en general.  

Per l’altra part l’empresa entregarà al professor tutor de FCT un informe avaluant les habilitats 
socials de l’alumne tenint en compte la rúbrica facilitada pel professor tutor de FCT, taula 2.3.2: 
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Habilitat social

No expresa opinions Demana favors i duptes Expressa sentiments i opinions

Indecisió a l'hora de parlar 

amb els companys Es comunica amb els altres No té por de parlar en públic

No intervé mai a classe Alguns cops intervé a classe Sap dir les coses sense ofendre

Fa comentaris hostils

La seva manera de parlar i comunicar-

se no causa problemes Sap dir que no

Xerra sense pensar amb les 

consequencies

Es relaciona més o menys amb tots 

els companys

Es molt ben vist pels companys i 

professors

No mira als ulls quan parla Mira als ulls algunes vegades

Adequa la mirada, els gestos, la 

postura, i el volum de veu a la 

situació

Parla amb veu baixa o 

excessivament alta No sol alçar el to de veu Té el contacte fisic adequat

Fa gestos nirviosos No intimida ni es mostra agressiu

Adopta una postura 

intimidatòrria No és passiu

No sap com resoldre conflictes Intenta resoldre els conflictes

Sap resoldre conflictes i negociar 

acords equitatius amb els seus 

companys

No te intenció de negociar 

acords amb els seus companys 

per evitar conflictes

Alguns cips necessita que una 

tercera persona intervingui

Els companys només 

l'afavoreixen a ell mateix

No sempre sap com negociar acords 

equitatius

Les seves critiques ataquen a 

la persona a qui van dirigides

Les critiques que fa no son 

destructives

No mostra interès per 

relacionar-se amb els altres
Mostra interés pels seus companys

Ajuda als companys, que veu 

que ho necessiten

Encara que pugui, no ajuda als 

companys
Alguns cops ajuda a algun company

Comparteix el material escolcar

Es burla dels companys amb 

dificultats

Li agrada treballar sol i no 

compartir tasques

No és capaç d'entendre el 

punt de vista dels companys

És conscient de quins son els drets i 

deures

Comprèn els problemes dels 

seus companys

No respecte els drets dels 

altres ni els seus deures

Acostuma a respectar els seus 

companys

Defensa als companys quan 

troba que es fan injústicies

Reconeix que s'equivoca

Escolta als companys quan parlen

Respecte i empatia

Actitud solidària

Habilitats per negociar 

i fer crítiques 

constructives

Expressió no verbal

Asseveritat 

(Comunicacio verbal)

Les critiques que fa no ataquen a 

la persona a qui van dirigides, 

sino que suposen una millora de 

la situació

Es mostra tranquil quan parla 

amb els companys i professors

Es podria millorar Vas pel bon cami Molt bé

S'interessa per allò que pensen 

els altres, la seva escolta és 

realment activa

No escolta ni d'interessa per 

alló que presenten els seus 

companys

Li agrada treballar en grup i 

cooperar

Es desenvolupa bé treballant en 

grup i cooperant

 

Taula 2.3.2 http://avaluacio-rubrica.wikispaces.com/ 

 

 

 

 

 

Entrega d’acreditacions de la formació realitzada i reconeixements de l’excel·lència de 
l’empresa a l’alumne. 

Donat que no hi ha una retribució econòmica a l’alumnat que realitza la FCT es creu convenient 
i necessari que el centre educatiu faci entrega als alumnes que participin en el programa “Un 
dia junts” un reconeixement personal en la participació del mateix programa. 
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Les empreses participants en el programa “Un dia junts” poden atorgar un reconeixement 
d’excel·lència a l’alumne que ha participat conjuntament. Aquest reconeixement de 
l’excel·lència només ho pot atorgar l’empresa a un únic alumne per l’any del programa “Un dia 
junts”. 

Les empreses, professionals i administracions que col·laborin en el programa “Un dia junts”, 
rebran un certificat emès pel centre educatiu que acrediti que col·labora en la educació i 
formació amb els alumnes del centre educatiu, aquesta acreditació es pot considerar com un 
segell de distinció de la pròpia empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA: Un dia junts 

Temporització 
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Jornada d’informació entre el 
centre educatiu i els alumnes 
de les diferents professions i 
competències que se’n puguin 
derivar dels estudis realitzats. 

Cerca de professionals i 
empreses col·laboradores en 
la FCT. 

Jornada i pressa de contacte 
entre, el centre educatiu, els 
alumnes i els principals 
professionals, empreses i 
organismes col·laboradors en 
formació en centres de treball. 

Temporització dels diferents 
convenis que es puguin 
establir entre un alumne i les 
diferents empreses 
disponibles. 

Realització de convenis d’un 
dia entre el centre educatiu i 
l’empresa. 

Realització i entrega de dietaris 
i avaluacions segons rúbrica. 

Entrega d’acreditacions de la 
formació i activitats realitzat  i 
reconeixements de 
l’excel·lència de l’empresa a 
l’alumne. 

Taula 2.3.3 elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA: Un dia junts 

Experimentació:  
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Durant tot temps que he estat realitzant el pràcticum en el centre educatiu  he experimentat 
sobre aquesta hipòtesis.  

1.- S’ha pres com a mostra el primer curs del CGM de Construcció, els alumnes del mòdul 
professional de obres de construcció i dins d’aquesta mostra he escollit dos alumnes: 

Alumne A1: com a característica principal d’aquest alumne és que la seva família es 
propietària d’una empresa de construcció i mostra interès en la seva educació. 

Alumne A2: com a característica principal d’aquest alumne podem dir que està 
realitzant aquests estudis per que va ser exclòs d’uns altres, de mode que no mostra 
cap interès i la seva participació es nul·la. 

 

Per iniciar aquest experiment fem recerca de les primeres dades i avaluem a cada alumne 
segons la nostra rúbrica. 

Alumne A1: rúbrica taula 2.3.4  

Alumne A2: rúbrica taula 2.3.5 

 

En les següents rúbriques podem observar que les característiques principals de cadascun dels 
alumnes que s’ha comentat anteriorment afecten directament a les seves habilitats socials dins 
de l’aula, l’alumne A1 disposa d’un desenvolupament millor de les habilitats sobre l’alumne A2. 
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Habilitat social

No expresa opinions Demana favors i duptes Expressa sentiments i opinions

Indecisió a l'hora de parlar 

amb els companys Es comunica amb els altres No té por de parlar en públic

No intervé mai a classe Alguns cops intervé a classe Sap dir les coses sense ofendre

Fa comentaris hostils

La seva manera de parlar i comunicar-

se no causa problemes Sap dir que no

Xerra sense pensar amb les 

consequencies

Es relaciona més o menys amb tots 

els companys

Es molt ben vist pels companys i 

professors

No mira als ulls quan parla Mira als ulls algunes vegades

Adequa la mirada, els gestos, la 

postura, i el volum de veu a la 

situació

Parla amb veu baixa o 

excessivament alta No sol alçar el to de veu Té el contacte fisic adequat

Fa gestos nirviosos No intimida ni es mostra agressiu

Adopta una postura 

intimidatòrria No és passiu

No sap com resoldre conflictes Intenta resoldre els conflictes

Sap resoldre conflictes i negociar 

acords equitatius amb els seus 

companys

No te intenció de negociar 

acords amb els seus companys 

per evitar conflictes

Alguns cips necessita que una 

tercera persona intervingui

Els companys només 

l'afavoreixen a ell mateix

No sempre sap com negociar acords 

equitatius

Les seves critiques ataquen a 

la persona a qui van dirigides

Les critiques que fa no son 

destructives

No mostra interès per 

relacionar-se amb els altres
Mostra interés pels seus companys

Ajuda als companys, que veu 

que ho necessiten

Encara que pugui, no ajuda als 

companys
Alguns cops ajuda a algun company

Comparteix el material escolcar

Es burla dels companys amb 

dificultats

Li agrada treballar sol i no 

compartir tasques

No és capaç d'entendre el 

punt de vista dels companys

És conscient de quins son els drets i 

deures

Comprèn els problemes dels 

seus companys

No respecte els drets dels 

altres ni els seus deures

Acostuma a respectar els seus 

companys

Defensa als companys quan 

troba que es fan injústicies

Reconeix que s'equivoca

Escolta als companys quan parlen

Respecte i empatia

Actitud solidària

Habilitats per negociar 

i fer crítiques 

constructives

Expressió no verbal

Asseveritat 

(Comunicacio verbal)

Les critiques que fa no ataquen a 

la persona a qui van dirigides, 

sino que suposen una millora de 

la situació

x

x

Es mostra tranquil quan parla 

amb els companys i professors

Es podria millorar Vas pel bon cami Molt bé

x

S'interessa per allò que pensen 

els altres, la seva escolta és 

realment activa

No escolta ni d'interessa per 

alló que presenten els seus 

companys

Li agrada treballar en grup i 

cooperar

Es desenvolupa bé treballant en 

grup i cooperant

x

x

 

Taula 2.3.4 rúbrica alumne A1 
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Habilitat social

No expresa opinions Demana favors i duptes Expressa sentiments i opinions

Indecisió a l'hora de parlar 

amb els companys Es comunica amb els altres No té por de parlar en públic

No intervé mai a classe Alguns cops intervé a classe Sap dir les coses sense ofendre

Fa comentaris hostils

La seva manera de parlar i comunicar-

se no causa problemes Sap dir que no

Xerra sense pensar amb les 

consequencies

Es relaciona més o menys amb tots 

els companys

Es molt ben vist pels companys i 

professors

No mira als ulls quan parla Mira als ulls algunes vegades

Adequa la mirada, els gestos, la 

postura, i el volum de veu a la 

situació

Parla amb veu baixa o 

excessivament alta No sol alçar el to de veu Té el contacte fisic adequat

Fa gestos nirviosos No intimida ni es mostra agressiu

Adopta una postura 

intimidatòrria No és passiu

No sap com resoldre conflictes Intenta resoldre els conflictes

Sap resoldre conflictes i negociar 

acords equitatius amb els seus 

companys

No te intenció de negociar 

acords amb els seus companys 

per evitar conflictes

Alguns cips necessita que una 

tercera persona intervingui

Els companys només 

l'afavoreixen a ell mateix

No sempre sap com negociar acords 

equitatius

Les seves critiques ataquen a 

la persona a qui van dirigides

Les critiques que fa no son 

destructives

No mostra interès per 

relacionar-se amb els altres
Mostra interés pels seus companys

Ajuda als companys, que veu 

que ho necessiten

Encara que pugui, no ajuda als 

companys
Alguns cops ajuda a algun company

Comparteix el material escolcar

Es burla dels companys amb 

dificultats

Li agrada treballar sol i no 

compartir tasques

No és capaç d'entendre el 

punt de vista dels companys

És conscient de quins son els drets i 

deures

Comprèn els problemes dels 

seus companys

No respecte els drets dels 

altres ni els seus deures

Acostuma a respectar els seus 

companys

Defensa als companys quan 

troba que es fan injústicies

Reconeix que s'equivoca

Escolta als companys quan parlen

Respecte i empatia

Actitud solidària

Habilitats per negociar 

i fer crítiques 

constructives

Expressió no verbal

Asseveritat 

(Comunicacio verbal)

Les critiques que fa no ataquen a 

la persona a qui van dirigides, 

sino que suposen una millora de 

la situació

x

x

Es mostra tranquil quan parla 

amb els companys i professors

Es podria millorar Vas pel bon cami Molt bé

x

S'interessa per allò que pensen 

els altres, la seva escolta és 

realment activa

No escolta ni d'interessa per 

alló que presenten els seus 

companys

Li agrada treballar en grup i 

cooperar

Es desenvolupa bé treballant en 

grup i cooperant

x

x

 

Taula 2.3.5 rúbrica alumne A2 
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En aquest temps de pràcticum he programat, coordinat i realitzat tres activitats fora del centre 
educatiu: 

1.- Visita al col·legi de Aparelladors, Arquitectes tècnics de la demarcació de Lleida. 
Durant aquesta visita es va mostrar les instal·lacions i es va explicar les funcions i 
àmbits d’actuació. Una vegada finalitzada la visita els alumnes varen assistir a una 
jornada de normativa tècnica en el que jo era l’únic ponent; en aquesta jornada varen 
assistir arquitectes, arquitectes tècnics, i altres tècnics interessats en el tema, així 
doncs, l’alumnat es va interrelacionar amb la resta de professionals assistents a l’acte. 

 En aquesta activitat els alumnes van fer ús de les següents habilitats socials: 

• Assertivitat, actitud solidaria i respecte i empatia. 
 

Els alumnes es van sorprendre que un arquitecte tècnic sigui formador i expert en 
normativa tècnica i que aquesta funció divulgadora de normativa pugui ser un recurs 
laboral. 

En aquesta primera activitat no s’ha pogut avaluar les habilitats socials donat que no 
vaig poder observar amb deteniment al alumnes ja que el ponent de la jornada vaig ser 
jo mateix; tot i així cal fer menció que tots dos alumnes varen assistir a la jornada. 

 

 2.- Visita a una local comercial buit situat en la planta baixa d’un edifici a on el propietari 
vol dur a terme una actuació per ubicar-hi una tenda de venda de regals. Tenint en 
compte les  necessitats del propietari el treball a realitzar va ser el següent: 

  a) Dibuix en croquis de l’estat actual, a mà alçada. 

b) Mesurament de mides del local, amb cinta i distanciòmetre. 

c) Identificar els materials i acabats existents. 

d) Dibuixar en suport informàtic de l’estat actual. 

e) Proposta de la remodelació a realitzar per l’activitat a destí, venta de regals. 

f) Realitzar un pressupost amb suport informàtic de la proposta d’actuació a 
realitzar. 

 
En aquesta activitat els alumnes van fer ús de les següents habilitats socials: 

• Assertivitat, actitud solidaria, expressió no verbal, habilitats per 
negociar i fer crítiques constructives, actitud solidaria i respecte i 
empatia. 

 
 
 
 
 

En aquesta activitat els alumnes van poder veure que un arquitecte tècnic 
també pot realitzar projectes tècnics d’activitats i no només els enginyers 
tècnics industrials, per tant el ventall laboral dins dels estudis són més dels que 
es podem arribar a pensar. 
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Durant l’execució d’aquesta activitat s’ha observat als alumnes A1 i A2 i tots 
dos inicien l’activitat amb cert entusiasme. El interès que mostra l’alumne A2 
s’aprecia donat que aquest sol·licita en varies ocasions ajuda als altres 
companys per poder entendre millor els conceptes de l’activitat. L’alumne A1 
mostra interès en realitzar l’activitat correctament i a l’hora participa en la 
resolució de dubtes amb la resta de companys. 
 
 

D’acord amb la segona activitat avaluem als dos alumnes segons la nostra rúbrica. 

Alumne A1: rúbrica taula 2.3.6  

Alumne A2: rúbrica taula 2.3.7 
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Habilitat social

No expresa opinions Demana favors i duptes Expressa sentiments i opinions

Indecisió a l'hora de parlar 

amb els companys Es comunica amb els altres No té por de parlar en públic

No intervé mai a classe Alguns cops intervé a classe Sap dir les coses sense ofendre

Fa comentaris hostils

La seva manera de parlar i comunicar-

se no causa problemes Sap dir que no

Xerra sense pensar amb les 

consequencies

Es relaciona més o menys amb tots 

els companys

Es molt ben vist pels companys i 

professors

No mira als ulls quan parla Mira als ulls algunes vegades

Adequa la mirada, els gestos, la 

postura, i el volum de veu a la 

situació

Parla amb veu baixa o 

excessivament alta No sol alçar el to de veu Té el contacte fisic adequat

Fa gestos nirviosos No intimida ni es mostra agressiu

Adopta una postura 

intimidatòrria No és passiu

No sap com resoldre conflictes Intenta resoldre els conflictes

Sap resoldre conflictes i negociar 

acords equitatius amb els seus 

companys

No te intenció de negociar 

acords amb els seus companys 

per evitar conflictes

Alguns cips necessita que una 

tercera persona intervingui

Els companys només 

l'afavoreixen a ell mateix

No sempre sap com negociar acords 

equitatius

Les seves critiques ataquen a 

la persona a qui van dirigides

Les critiques que fa no son 

destructives

No mostra interès per 

relacionar-se amb els altres
Mostra interés pels seus companys

Ajuda als companys, que veu 

que ho necessiten

Encara que pugui, no ajuda als 

companys
Alguns cops ajuda a algun company

Comparteix el material escolcar

Es burla dels companys amb 

dificultats

Li agrada treballar sol i no 

compartir tasques

No és capaç d'entendre el 

punt de vista dels companys

És conscient de quins son els drets i 

deures

Comprèn els problemes dels 

seus companys

No respecte els drets dels 

altres ni els seus deures

Acostuma a respectar els seus 

companys

Defensa als companys quan 

troba que es fan injústicies

Reconeix que s'equivoca

Escolta als companys quan parlen

Respecte i empatia

Actitud solidària

Habilitats per negociar 

i fer crítiques 

constructives

Expressió no verbal

Asseveritat 

(Comunicacio verbal)

Les critiques que fa no ataquen a 

la persona a qui van dirigides, 

sino que suposen una millora de 

la situació

x

x

Es mostra tranquil quan parla 

amb els companys i professors

Es podria millorar Vas pel bon cami Molt bé

x

S'interessa per allò que pensen 

els altres, la seva escolta és 

realment activa

No escolta ni d'interessa per 

alló que presenten els seus 

companys

Li agrada treballar en grup i 

cooperar

Es desenvolupa bé treballant en 

grup i cooperant

x

x

 

Taula 2.3.6 rúbrica alumne A1 
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Habilitat social

No expresa opinions Demana favors i duptes Expressa sentiments i opinions

Indecisió a l'hora de parlar 

amb els companys Es comunica amb els altres No té por de parlar en públic

No intervé mai a classe Alguns cops intervé a classe Sap dir les coses sense ofendre

Fa comentaris hostils

La seva manera de parlar i comunicar-

se no causa problemes Sap dir que no

Xerra sense pensar amb les 

consequencies

Es relaciona més o menys amb tots 

els companys

Es molt ben vist pels companys i 

professors

No mira als ulls quan parla Mira als ulls algunes vegades

Adequa la mirada, els gestos, la 

postura, i el volum de veu a la 

situació

Parla amb veu baixa o 

excessivament alta No sol alçar el to de veu Té el contacte fisic adequat

Fa gestos nirviosos No intimida ni es mostra agressiu

Adopta una postura 

intimidatòrria No és passiu

No sap com resoldre conflictes Intenta resoldre els conflictes

Sap resoldre conflictes i negociar 

acords equitatius amb els seus 

companys

No te intenció de negociar 

acords amb els seus companys 

per evitar conflictes

Alguns cips necessita que una 

tercera persona intervingui

Els companys només 

l'afavoreixen a ell mateix

No sempre sap com negociar acords 

equitatius

Les seves critiques ataquen a 

la persona a qui van dirigides

Les critiques que fa no son 

destructives

No mostra interès per 

relacionar-se amb els altres
Mostra interés pels seus companys

Ajuda als companys, que veu 

que ho necessiten

Encara que pugui, no ajuda als 

companys
Alguns cops ajuda a algun company

Comparteix el material escolcar

Es burla dels companys amb 

dificultats

Li agrada treballar sol i no 

compartir tasques

No és capaç d'entendre el 

punt de vista dels companys

És conscient de quins son els drets i 

deures

Comprèn els problemes dels 

seus companys

No respecte els drets dels 

altres ni els seus deures

Acostuma a respectar els seus 

companys

Defensa als companys quan 

troba que es fan injústicies

Reconeix que s'equivoca

Escolta als companys quan parlen

Respecte i empatia

Actitud solidària

Habilitats per negociar 

i fer crítiques 

constructives

Expressió no verbal

Asseveritat 

(Comunicacio verbal)

Les critiques que fa no ataquen a 

la persona a qui van dirigides, 

sino que suposen una millora de 

la situació

x

x

Es mostra tranquil quan parla 

amb els companys i professors

Es podria millorar Vas pel bon cami Molt bé

x

S'interessa per allò que pensen 

els altres, la seva escolta és 

realment activa

No escolta ni d'interessa per 

alló que presenten els seus 

companys

Li agrada treballar en grup i 

cooperar

Es desenvolupa bé treballant en 

grup i cooperant

x

x

 

Taula 2.3.7 rúbrica alumne A2 

 

Fen un primer comparatiu de les dues preses de dades segons rúbriques observem 
que l’alumne A2 ha millorat les seves habilitats socials, ja sigui per necessitat per dur a 
terme l’activitat o bé per participar en una activitat que d’algun mode li aporta cert 
entusiasme en cercar una solució real i pròpia; i l’alumne A1 millora en el 
desenvolupament de les seves habilitats socials. 
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3.- Visita de direcció d’execució d’una obra de promoció pública. Durant la visita els 
alumnes van observar l’estat de construcció de l’edifici, varen detectar diferents 
processos constructius i varen experimentar com un arquitecte tècnic du a terme una 
visita de direcció d’obra in situ. 
  

En aquesta activitat els alumnes van fer ús de les següents habilitats socials: 

• Assertivitat, actitud solidaria, expressió no verbal, habilitats per 
negociar i fer crítiques constructives, actitud solidaria i respecte i 
empatia. 

Durant l’activitat els alumnes van poder observar les habilitats socials i actituds que una 
mateixa persona pot tenir en diferents situacions, fora i dintre de l’obra. 

D’acord amb la tercera activitat avaluem als dos alumnes segons la nostra rúbrica. 

Alumne A1: rúbrica taula 2.3.8  

Alumne A2: rúbrica taula 2.3.9 
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Habilitat social

No expresa opinions Demana favors i duptes Expressa sentiments i opinions

Indecisió a l'hora de parlar 

amb els companys Es comunica amb els altres No té por de parlar en públic

No intervé mai a classe Alguns cops intervé a classe Sap dir les coses sense ofendre

Fa comentaris hostils

La seva manera de parlar i comunicar-

se no causa problemes Sap dir que no

Xerra sense pensar amb les 

consequencies

Es relaciona més o menys amb tots 

els companys

Es molt ben vist pels companys i 

professors

No mira als ulls quan parla Mira als ulls algunes vegades

Adequa la mirada, els gestos, la 

postura, i el volum de veu a la 

situació

Parla amb veu baixa o 

excessivament alta No sol alçar el to de veu Té el contacte fisic adequat

Fa gestos nirviosos No intimida ni es mostra agressiu

Adopta una postura 

intimidatòrria No és passiu

No sap com resoldre conflictes Intenta resoldre els conflictes

Sap resoldre conflictes i negociar 

acords equitatius amb els seus 

companys

No te intenció de negociar 

acords amb els seus companys 

per evitar conflictes

Alguns cips necessita que una 

tercera persona intervingui

Els companys només 

l'afavoreixen a ell mateix

No sempre sap com negociar acords 

equitatius

Les seves critiques ataquen a 

la persona a qui van dirigides

Les critiques que fa no son 

destructives

No mostra interès per 

relacionar-se amb els altres
Mostra interés pels seus companys

Ajuda als companys, que veu 

que ho necessiten

Encara que pugui, no ajuda als 

companys
Alguns cops ajuda a algun company

Comparteix el material escolcar

Es burla dels companys amb 

dificultats

Li agrada treballar sol i no 

compartir tasques

No és capaç d'entendre el 

punt de vista dels companys

És conscient de quins son els drets i 

deures

Comprèn els problemes dels 

seus companys

No respecte els drets dels 

altres ni els seus deures

Acostuma a respectar els seus 

companys

Defensa als companys quan 

troba que es fan injústicies

Reconeix que s'equivoca

Escolta als companys quan parlen

Respecte i empatia

Actitud solidària

Habilitats per negociar 

i fer crítiques 

constructives

Expressió no verbal

Asseveritat 

(Comunicacio verbal)

Les critiques que fa no ataquen a 

la persona a qui van dirigides, 

sino que suposen una millora de 

la situació

x

x

Es mostra tranquil quan parla 

amb els companys i professors

Es podria millorar Vas pel bon cami Molt bé

x

S'interessa per allò que pensen 

els altres, la seva escolta és 

realment activa

No escolta ni d'interessa per 

alló que presenten els seus 

companys

Li agrada treballar en grup i 

cooperar

Es desenvolupa bé treballant en 

grup i cooperant

x

x

 

Taula 2.3.8 rúbrica alumne A1 
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Habilitat social

No expresa opinions Demana favors i duptes Expressa sentiments i opinions

Indecisió a l'hora de parlar 

amb els companys Es comunica amb els altres No té por de parlar en públic

No intervé mai a classe Alguns cops intervé a classe Sap dir les coses sense ofendre

Fa comentaris hostils

La seva manera de parlar i comunicar-

se no causa problemes Sap dir que no

Xerra sense pensar amb les 

consequencies

Es relaciona més o menys amb tots 

els companys

Es molt ben vist pels companys i 

professors

No mira als ulls quan parla Mira als ulls algunes vegades

Adequa la mirada, els gestos, la 

postura, i el volum de veu a la 

situació

Parla amb veu baixa o 

excessivament alta No sol alçar el to de veu Té el contacte fisic adequat

Fa gestos nirviosos No intimida ni es mostra agressiu

Adopta una postura 

intimidatòrria No és passiu

No sap com resoldre conflictes Intenta resoldre els conflictes

Sap resoldre conflictes i negociar 

acords equitatius amb els seus 

companys

No te intenció de negociar 

acords amb els seus companys 

per evitar conflictes

Alguns cips necessita que una 

tercera persona intervingui

Els companys només 

l'afavoreixen a ell mateix

No sempre sap com negociar acords 

equitatius

Les seves critiques ataquen a 

la persona a qui van dirigides

Les critiques que fa no son 

destructives

No mostra interès per 

relacionar-se amb els altres
Mostra interés pels seus companys

Ajuda als companys, que veu 

que ho necessiten

Encara que pugui, no ajuda als 

companys
Alguns cops ajuda a algun company

Comparteix el material escolcar

Es burla dels companys amb 

dificultats

Li agrada treballar sol i no 

compartir tasques

No és capaç d'entendre el 

punt de vista dels companys

És conscient de quins son els drets i 

deures

Comprèn els problemes dels 

seus companys

No respecte els drets dels 

altres ni els seus deures

Acostuma a respectar els seus 

companys

Defensa als companys quan 

troba que es fan injústicies

Reconeix que s'equivoca

Escolta als companys quan parlen

Respecte i empatia

Actitud solidària

Habilitats per negociar 

i fer crítiques 

constructives

Expressió no verbal

Asseveritat 

(Comunicacio verbal)

Les critiques que fa no ataquen a 

la persona a qui van dirigides, 

sino que suposen una millora de 

la situació

x

x

Es mostra tranquil quan parla 

amb els companys i professors

Es podria millorar Vas pel bon cami Molt bé

x

S'interessa per allò que pensen 

els altres, la seva escolta és 

realment activa

No escolta ni d'interessa per 

alló que presenten els seus 

companys

Li agrada treballar en grup i 

cooperar

Es desenvolupa bé treballant en 

grup i cooperant

x

x

 

Taula 2.3.9 rúbrica alumne A2 
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RESULTATS 

Després de les dues activitats realitzades i en un primer cop d’ull al comportament personal 
que han tingut els alumnes A1 i A2 en les diferents activitats es pot dir que ha set correcte, 
respectuós i en un augment de millora continuo. 

Analitzant les rúbriques de l’alumne A1 segons taules 2.3.4, 2.3.6 i 2.3.8 observem que aquest 
ha millorat en totes habilitats socials analitzades excepte en la de respecte i empatia que 
continua igual que al seu inici; he de destacar que el caràcter d’aquest alumne és molt  tímid i 
és per això que crec que no ha millorat en la empatia. 

Analitzant les rúbriques de l’alumne A2 segons taules 2.3.5, 2.3.7 i 2.3.9 observem que aquest 
ha millorat en totes habilitats socials analitzades. 

 

 

CONCLUSIONS 

Les diferents situacions que ha estat exposat l’alumne en les tres activitats realitzades ha 
originat que aquest s’adaptés de manera immediata a l’entorn i a les necessitats reals. 

D’acord amb la experimentació i segons els resultats obtinguts les habilitats socials del 
alumnes A1 i A2 han experimentat un elevat grau de nivell. 

L’alumne per poder desenvolupar al màxim les seves habilitats socials dins de l’àmbit laboral 
ha d’estar exposat al major nombre possible de situacions reals dins del marc educatiu, per tant 
el programa “Un dia junts” és el mitjà ideal per a que aquests alumnes experimentin un ampli 
ventall de situacions reals i a l’hora aquest programa complementa del mòdul de Formació en 
centres de treball. 

El programa “Un dia junts” fa compliment als objectius establerts inicials i la hipòtesi plantejada. 

 Hipòtesi 

Els alumnes que han entrat en el programa “Un dia junts”, tenen un visió molt més 
global de l’oferta laboral real, tenen més clar el que els agrada i el que no els agrada i 
les seves habilitats socials estan molt mes desenvolupades que la resta d’alumnes que  
han realitzat la formació en un únic centre de treball. 
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