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RESUM
L’educació en el lleure té importants contribucions en la consolidació i millora de les comunitats educatives, a més
d’aportar nombrosos beneficis en l’adquisició de competències acadèmiques i laborals. Des de fa més d’una dècada,
existeixen serveis de participació i informació juvenil que utilitzen la gamificació per a assolir els seus objectius
formatius. Aquests serveis són rotatoris per centres d’ESO i Batxillerat.
El present TFM investiga sobre els potencials beneficis d’aquestes metodologies en entorns de Formació
Professional, i pren com a referència la documentació publicada sobre els serveis existents per a dissenyar un servei
d’informació i participació juvenil rotatori per a centres d’aquesta etapa educativa, amb l’objectiu de contribuir a
reduir les actuals elevades taxes d’abandonament escolar prematur.
Aquest treball és un avantprojecte d’aquest servei, i té la vocació de servir de llibre d’estil, de guia metodològica per
a la futura elaboració del projecte i implementació del servei en instituts de Formació Professional.

Paraules clau: educació en el lleure, abandonament escolar prematur, Formació Professional, participació
juvenil, informació juvenil

RESUMEN
La educación en el tiempo libre tiene importantes contribuciones en la consolidación y mejora de las comunidades
educativas, además de aportar numerosos beneficios en la adquisición de competencias académicas y laborales.
Desde hace más de una década, existen servicios de participación e información juvenil que utilitzan la gamificación
para alcanzar sus objetivos formativos. Estos servicios son rotatorios por centros de ESO y Bachillerato.
El presente TFM investiga sobre los beneficios potenciales de estas metodologías en entornos de Formación
Profesional, y toma como referencia la documentación publicada sobre los servicios existentes para diseñar un
servicio de información y participación juvenil rotatorio para centros de esta etapa educativa, con el objetivo de
contribuir a reduir las actuales elevadas tasas de abandono escolar prematuro.
Este trabajo es un anteproyecto de este servicio, y tiene la vocación de servir de libro de estilo, de guía metodológica
para la futura elaboración del proyecto e implementación del servicio en institutos de Formación Profesional.
Palabras clave: educación en el tiempo libre, abandono escolar prematuro, Formación Profesional, participación
juvenil, información juvenil

ABSTRACT
Leisure education has important contributions in the consolidation and improvement of educational communities. It
also brings important benefits in the acquisition of academic and working competences. Since more than a decade
ago there are existing services of participation and information for the youth that use gamification in order to achieve
their formative objectives. These services rotates between mandatory education highschools.
This FMT investigates about the potencial benefits of these metodologies in Professional Formation environments.
Using as a reference the published documents about the existing services, it designs a participation and information
rotatory service for the youth for Professional Formation highschools, with the goal of contributing to reduce the
current high taxes in premature study abandonament.
This work is a preliminary design of this service, and aims to be used as a style book, as a metodological guide for
the future elaboration of the project and implementation of the service in Professional Formation highschools.
Keywords: leisure education, premature study abandonment, Professional Formation, youth participation, youth
information
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1. INTRODUCCIÓ
El sentiment de comunitat en l’entorn educatiu juga un rol essencial en l’assoliment de l’èxit educatiu i
l’adquisició de competències de l’alumnat, gràcies al suport multidimensional1 que li ofereix. Aquest
suport té una influència rellevant en infants i joves de tots els perfils socials i, especialment, en aquells
més vulnerables (Longás et al., 2019). Tant és així que, en la darrera dècada, el món educatiu ha assumit
com a pròpia la necessitat de crear aquest sentiment entre l‘estudiantat, amb la finalitat principal de
millorar els resultats i el seu benestar.
Les principals preguntes que un docent es planteja després de veure aquesta doble finalitat, són:
Com es pot treballar quelcom tan abstracte?
Quines estratègies pot seguir la comunitat educativa?
Quins agents poden adoptar-les?
Són preguntes raonables davant d’un repte pràcticament nou per la societat, intangible i amb molt poca
informació bibliogràfica.
Un dels aspectes clau en aquest context passa per entendre, com a societats, que l’educació és quelcom
profundament complex; tant complex que, segurament, és complicat donar-hi resposta si entenem que
la comunitat educativa és integrada, exclusivament, pel clàssic binomi família-escola. On la família
subministra suport emocional mentre que la segona es proveïdora del coneixement. Com si es tractés de
dos conceptes dissociats, en inusual diàleg -pragmàtic i funcional- durant les escasses hores d’entrevista
entre tutors i famílies.
En aquest sentit, val a dir que des de finals del segle XIX, l’educació percebuda a les escoles i instituts ha
anat complementant les dimensions estrictament conceptuals i procedimentals amb una concepció de la
formació humana més integral, que integra aspectes emocionals i socials; els serveix educatius oferts dins
dels centres, doncs, s’han pluralitzat. En aquest sentit, els agents reconeguts com a educatius en la nostra
societat occidental, s’han mantingut essencialment binaritzats al llarg del darrer segle.

1

El suport multidimensional és aquell que intervé en diferents parcel·les de la formació de les persones; en el cas
de la comunitat, aquests diversos àmbits són l’emocional, el social, i puntualment del de reforç acadèmic (Longás
et al., 2019).
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És en les darreres dècades que s’assumeix que la formació d’una persona arriba per multiplicitat de canals
i es desenvolupa en un període indeterminat de temps (Valls, 2007). El plantejament d’aquesta formació,
per tant, haurà de ser coherent amb els avenços, i d’aquesta manera modificar l’estructura rígida i binària
que l’havia caracteritzat.
D’aquesta manera, la comunitat educativa ja no és reduïble a un binomi, sinó que s’obre la possibilitat de
que intervinguin altres agents. No és que aquesta possibilitat sigui nova, ni que fins ara l’etapa educativa
no s’hagi vist, en realitat, influenciada per diversos estímuls més enllà de la família i l’escola. El principal
canvi radica en la percepció que té la societat d’aquests fets. Un cop adquirida la consciència que els
nostres infants i joves no s’eduquin exclusivament a casa i a l’escola, sinó en altres ambients (com, per
exemple, el contacte amb la natura, el barri, o les estones de joc), aquesta concepció passa a formar part
de la planificació de la tasca educativa diària.
Els centres d’educació en el lleure, juntament amb els centres oberts/socioeducatius, de llarga tradició i
recorregut als nostres territoris, s’han constituït finalment – acceptats pel comú de la societat – com a
tercer vèrtex educatiu.
D’entrada, i amb la finalitat de fer comprensible la seva rellevància en l’àmbit educatiu, caldria
desenvolupar un petit glossari dels principals conceptes que es descriuran a continuació. En aquest sentit,
s’ha seguit la classificació proposada a l’article d’investigació Aportacions de les entitats de lleure educatiu
i centres socioeducatius en el desenvolupament de competències acadèmiques i d’ocupabilitat dels infants
i adolescents que hi participen (Marzo, 2019). A continuació, es descriuen breument alguns d’aquests
conceptes:
- Entitats de Lleure Educatiu (ELLE): Són associacions que, bé en esplais, locals propis o en altres
instal·lacions, contribueixen a la formació d’infants i joves a través de la gamificació (aprenentatge
col·laboratiu a través del joc). El seu efecte educatiu es pot resumir com ”aprendre sense ser
conscient que s’aprèn”. Sovint aquestes ELLE els integren voluntaris sense ànim de lucre. Per altra
banda, les associacions que tenen un funcionament autònom respecte els centres educatius, i que
solen fer les seves activitats en caps de setmana, són freqüentment conegudes com a esplais i
caus.
- Centres Oberts (CO) o Centres Socioeducatius (CS), també coneguts en l’argot local com a
“Esplais de dia”. Aquests, consisteixen en serveis fixes, oberts la major part de dies laborables i
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emplaçats en instal·lacions municipals, i són receptius d’infància vulnerable2. Les activitats de
complement educatiu que s’hi duen a terme solen anar vinculades al reforç escolar i al lleure
educatiu.
- Altres Serveis de Lleure Educatiu, projectes vinculats a entitats o centres escolars que no es
poden encabir en les dues primeres categories. En aquest apartat s’hi ubiquen els programes de
participació i/o informació juvenil del centres educatius que hi formen part, en els quals aquest
treball aprofundirà en les properes seccions.
Els tres formats exposats anteriorment, tenen en comú, l’aposta per un model de creixement personal i
grupal basat en la participació, l’autonomia, el treball col·lectiu, la comunitat i la sostenibilitat com a valors
clau per al correcte desenvolupament i integració en la societat actual. Aquests, es desenvolupen a través
de projectes i activitats participades per joves, infants i educadors.
Així doncs, més enllà de les necessitats més immediates de les famílies que, a causa sovint dels seus
compromisos laborals, cerquen ambients de confiança on els seus infants i joves hi puguin passar estones
sense trobar-se sols a casa, el lleure educatiu ha demostrat tenir un alt potencial transformador, no
només a nivell social o comunitari, sinó també individual/personal.
Diverses publicacions en l’àmbit de la investigació socioeducativa (Jarman, 2005; Del Pozo, 2015; Marzo
et al., 2019) posen de manifest que l’activitat duta a terme als ELLE i CO/CS millora l’adquisició de
coneixements tant en l’àmbit lingüístic com en el científic, alhora que beneficia als estudiants mitjançant
algunes competències acadèmiques (competències específiques) – principalment relacionades amb el
treball autònom, la presa d’iniciativa i el lideratge –, competències laborals – capacitat de treballar en
equip i pressa de decisions, entre d’altres com les competències transversals -comunicació eficaç, oral i
escrita; etc.-.
Aquests potencials beneficis no han passat desapercebuts durant la darrera dècada en els centres
educatius ni en l’administració publica. En aquest sentit, les col·laboracions entre els centres de Primària
i d’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) i serveis de lleure educatiu s’han consolidat a Catalunya, ja
sigui mitjançant projectes de lleure, informació i participació desenvolupats a les mateixes escoles o

2

Segons l’informe Vulnerabilidad y exclusión en la infància (UNICEF, 2014), la infància vulnerable és un col·lectiu
integrat per aquells infants que viu en unes condicions socials, educatives, sanitàries o econòmiques fràgils que els
poden conduir a situacions d'exclusió social.
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instituts, o amb una bona coordinació i comunicació del centre amb ELLE’s i CO/CS’s per tal de treure el
màxim rendiment a la seva condició de complement educatiu.
Aquest document pretén acostar els beneficis del lleure educatiu a un àmbit formatiu amb el qual fins a
dia d’avui hi ha agut poca interacció, i que és relativament desconegut per la majoria de la societat; els
estudis de Formació Professional (FP). L’FP és una àrea educativa amb unes determinades particularitats,
tal i com es descriuen breument a continuació:
(1) Es tracta d’estudis no obligatoris, escollits – teòricament – per motivacions pròpies de l’alumnat,
de reduïda duració (2 anys, generalment), en comparació a l’ESO, el Batxillerat o els graus
universitaris.
(2) Continguts enfocats clarament al món laboral, amb un caire eminentment pràctic.
(3) Elevada heterogeneïtat del seu alumnat, així com els moments vitals en què aquests alumnes
cursen els estudis.
L’FP es divideix en tres tipus de cicles, cadascun dels quals té una durada aproximada de dos cursos
acadèmics. En la Figura 1, és pot observar les edats dels estudiants a cada nivell educatiu (Programes de
formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior) durant el curs acadèmic 2014/15
(aquesta és la informació més recent accessible en la pàgina web del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya). A continuació, és descriuen cadascun dels programes presentats en la Figura
1:
(1) Programes de Formació i Inserció (PFI), busquen donar una sortida professional a estudiants
que no han acabat els estudis d’ESO. Tenen l’estigma de ser una “darrera oportunitat” per a
aquells que no han aconseguit superar l’educació obligatòria de manera convencional. Tal com
s’aprecia en la Figura 1, el 93,8% de l’alumnat té menys de 18 anys.
(2) Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM), estudis amb els quals s’obté un títol tècnic. Altament
estigmatitzats, tradicionalment considerats el lloc on van aquells estudiants que, havent acabat
l’ESO, no es veuen capacitats per a fer un Batxillerat i volen començar a formar part del món
laboral el més aviat possible. En aquesta categoria, s’aglutina una majoria d’alumnes joves, tot i
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que no és el perfil exclusiu. Tal com s’observa en la Figura 1, el 55,8% de l’alumnat té entre 153 i
19 anys i el 4,3% en té més de 30.
(3) Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), un cop finalitzats, s’obté un títol tècnic superior.
Per accedir-hi, cal haver superat un CFGM o el Batxillerat. Els cursen, sovint, alumnes de
característiques molt dispars. El 51 % d’estudiants tenen entre 18 i 21 anys, mentre que els majors
de 30 superen el 17 %, veure Figura 1.

Figura 1. Representació gràfica del nombre d’alumnes (%) de cada grup d’edat en funció dels nivells de cicles formatius. On les
sigles PFI, CFGM i CFGS volen dir programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior,
respectivament. Modificada de la pàgina Web 1.

En aquest context divers, aflora una problemàtica vigent en l’època actual: l’abandonament prematur
dels estudis, que colpeja, sobretot, els alumnes de PFI i CFGM, i que rondava segons les darreres dades

3

En el cas dels CFGM, poden haver-hi alumnes amb 15 anys al començament dels cursos acadèmics, si aquests són
nascuts entre setembre i desembre. Tot i això, la font consultada els fa constar dins del grup de 16 anys.
8
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recollides segons l’Informe d’educació post-obligatòria i pràctiques educatives comunitàries, encarregat
per l’Ajuntament de Barcelona, en estadístiques dels curs 2015/164, el 40% del total de matriculats en FP.
Amb l’objectiu principal a llarg termini de reduir aquesta taxa i de manera indirecta millorar
l’experiència dels estudiants en els cicles formatius, aquest treball final de màster (TFM) es proposa
apuntalar el sentiment d’arrelament i comunitat als centres educatius i millorar l’orientació vital i
laboral que s’hi pot oferir, tot recorrent a les contribucions que l’educació en el lleure pot aportar en
aquest camp.

4

La major part de dades estadístiques referides a l’entorn de la FP que s’han utilitzat per aquest treball tenen data
entre els anys 2014 i 2016. Les fonts oficials semblen no haver publicat més enllà d’aquest moment. Això no obstant,
en el cas concret de l’abandonament escolar prematur sí que hi ha dades més recents (a la pàgina web de l’Idescat)
a nivell global (és a dir, que inclouen ESO, Batxillerat i FP) per a Espanya i Catalunya. En el cas de l’estat espanyol, les
últimes dades recollides són de 2018 i el situen entorn el 18%, tot aplanant la corba de tendència a la baixa dels
últims cursos. En el cas de Catalunya, però, sí que hi ha dades del 2019; aquestes, més preocupants, mostren un
repunt de 2 punts percentuals en la taxa d’abandonament prematur, que passa del 17 i 19 % al 2018 i 2019,
respectivament.
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2. ANÀLISI I DIAGNOSI
El procés explicat en l’apartat anterior (veure secció 1), s’ha dut a terme en tres fases:
(1) Anàlisi de les potencials millores que les pràctiques de lleure educatiu podrien aportar per a
reduir la taxa d’abandonament escolar en FP.
(2) Recull d’informació de les pràctiques actuals de lleure educatiu en centres d’FP.
(3) Discussió de dificultats i contra-arguments d’aquests serveis en entorns d’FP.

2.1 Potencialitats del lleure educatiu per a reduir la taxa d’abandonament prematur en FP
En aquesta secció, es profunditzarà en la detecció de les principals causes de l’abandonament prematur.
Així mateix, s’exposen les principals metodologies de lleure educatiu així com les principals conseqüències
que tenen tant en els contextos acadèmics com laborals pels joves. Finalment, s’estudiaran potencials
relacions entre els dos camps que contribueixin a descartar la posada en pràctica d’aquestes metodologies
en centres de Formació Professional.
2.1.1. Abandonament prematur
A Análisis de las causas endógenas y exógenas del abandono escolar temprano: una investigación
cualitativa (Romero, Hernández; 2019) es recullen i descriuen les principals raons que aboquen als joves
i adolescents a deixar els seus estudis inacabats a partir d’una minuciosa revisió bibliogràfica. En la Taula
1, s’hi aprecien les principals causes així com els factors principals que influeixen l’abandonament
prematur.
Taula 1. Taula resum de les principals causes així com els factor principals ordenats per ordre de rellevància que
afecten l’abandonament prematur (Romero, Hernández; 2019).

CAUSES
Endògenes
personals
Endògenes
relacionals
Exògenes
estructurals
Exògenes
institucionals

FACTORS PRINCIPALS (ordenats per ordre de rellevància)
Motivacions per l’estudi
Expectatives socials i laborals
Pròpies capacitats/discapacitats
Familiars: Pèrdua d’éssers estimats
Entre iguals: Baix rendiment, delinqüència, addiccions
Grup social estigmatitzat
Factors derivats de crisis econòmiques
Professorat poc implicat
Model educatiu poc motivador
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Si bé és cert que el resultats resumits en la Taula 1 per al cas concret de l’FP, caldria afegir-hi un camp de
causes exògenes laborals5. Aquest estudi aporta algunes evidències, tal com es recullen a continuació:
- L’adequació de l’entorn i la comunitat dels estudiants tenen un paper important en
l’abandonament prematur.
- Les raons derivades de mancances competencials o de capacitat no són estructurals del
problema, però hi tenen una certa influència.
En relació a la importància de l’entorn i la comunitat, tal com evidencia Longás et al. (Longás, Querol,
Cussó, Riera. 2019) en l’article titulat Individual, family, school and community: multidimensional supports
for school success in contexts of poverty; el suport que aquesta brinda a infants i joves d’entorns socials
vulnerables és cabdal per al seu èxit acadèmic, atès que potencia la resiliència i la capacitat per a
enfrontar-se als problemes que s’hi trobaran.
2.1.2. Lleure educatiu
Pel que fa a l’estudi de les contribucions que el lleure educatiu podria tenir en aquest aspecte, s’han
consultat, primerament, publicacions que relacionin aquestes pràctiques amb els àmbits acadèmics i
laboral (sobretot des del punt de vista de les possibilitats d’inserció laboral), ja que són estructurals i
comunes en els diversos Cicles Formatius.
Tal com és recull en l’article (Marzo, Pulido, Morata i Luna, 2019), duen a terme una recerca experimental amb joves participants en activitats de lleure educatiu, duta a terme en 4 comunitats autònomes de
l’estat espanyol (Catalunya, Comunitat de Madrid, Balears i País Valencià), i arriben a les següents evidències:
1. Els joves que participen en activitats organitzades per les ELLE i els CO/CS, especialment als
CO/CS, hi assisteixen fonamentalment per poder superar dificultats en l’àrea acadèmica.
2. Els infants i adolescents manifesten millores significatives en matemàtiques i llengua des del
moment d’entrada a les ELLE i els CO/CS com a resultat de la seva incorporació i participació en
aquests recursos.
3. Les ELLE i els CO/CS incideixen preferentment en la millora de les competències acadèmiques
d’Aprendre a aprendre, Social i cívica i Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

5

Ricard Gomà, autor de Informe d’educació post-obligatòria i pràctiques educatives comunitàries, afirma que en el
cas de l’FP la ràpida inserció laboral sovint influeix en la decisió de deixar els estudis inconclusos per a començar a
treballar.
11

Proposta d’implantació d’un Punt d’Informació i Participació Juvenil en un centre de FP

2. Anàlisi i Diagnosi

4. Les ELLE i els CO/CS incideixen preferentment en la millora de les competències d’ocupabilitat
de Presa de decisions i resolució de problemes, Flexibilitat i Treball en equip.
5. Les pràctiques analitzades de les entitats participants en l’estudi són majoritàriament pràctiques
educatives prometedores.
Dels quatre primers presentats anteriorment, cap d’ells és un inconvenient en els estudis d’FP;
concretament, la millora de competències d’ocupabilitat (número 4), sembla altament adequada per a
uns cicles que tenen la prioritat principal la inserció en el món laboral dels estudiants.
Pel que fa a les contribucions de l’educació en el lleure per a millorar el suport mutu percebut en la
comunitat i l’entorn, en destaquen les següents característiques (Ruiz de Gauna; 2012):
- L’educació per a la ciutadania, entesa com el sentiment de pertinença a una comunitat, i la
implicació per a poder-la construir i enriquir.
- La integració de persones diferents, amb capacitats diverses, tant de tipus intel·lectuals com
culturals, o físiques.
- La funció de prevenció social, en tant que actua abans que es presentin greus dificultats que
requereixen una intervenció més especialitzada.
- L’educació intergeneracional on el jove adult és troba enmig entre els pares i mestres, i amb el
que es pot confiar i compartir.
- La millora territorial i social, amb el desenvolupament comunitari.
2.1.3. Potencialitats
En la Taula 2, es recull les interaccions entre els dos darrers apartats; a la columna de l’esquerra s’han
recollit les principals causes d’abandonament prematur estudiades, mentre que a la de la dreta es valora,
en funció de les informacions recollides sobre les contribucions del lleure educatiu, el grau d’influència
que aquestes hi poden tenir a l’hora de reduir-les o fer-les desaparèixer.
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Taula 2. Contribucions del Lleure Educatiu en la reducció de causes d’abandonament prematur. El·laboració pròpia a partir de
dades de diversos treballs consultats (Marzo et al., 2019; Ruiz de Gauna, 2012; Longás et al., 2019). On *, ** i *** volen dir: poca
o nul·la influència, influència mitjana i influència considerable, respectivament.

REDUCCIÓ DE CAUSES

CONTRIBUCIONS DEL LLEURE EDUCATIU

D’ABANDONAMENT PREMATUR
Motivacions per l’estudi

**

Expectatives socials i laborals

**

Pròpies capacitats / discapacitats

***

Familiars: pèrdua d’éssers estimats

*

Entre iguals: baix rendiment, delinqüència, addiccions

**

Grup social estigmatitzat

***

Factors derivats de crisis econòmiques

*

Professorat poc implicat

*

Model educatiu poc motivador

**

En definitiva, seria interessant i, potencialment molt positiu, provar si els beneficis aportats per les
pràctiques de lleure educatiu poden contribuir a disminuir les elevades taxes actuals d’abandonament
escolar. La hipòtesi de la que es parteix en aquest TFM és que la contribució en la millora tant de les
competències (acadèmiques i laborals) com de entorn permetran a priori que els alumnes que es trobin
en aquesta situació valorin la possibilitat de continuar els estudis i d’aquesta manera evitar
l’abandonament escolar.
2.2. Presència actual del lleure educatiu a l’FP: Antecedents
Atès que aquest TFM busca indagar i proposar una metodologia novedosa de bones pràctiques d’educació
en el lleure educatiu en el camp de la FP, s’ha procedit a recopilar informació sobre l’estat actual de la
qüestió.
En aquest sentit, s’ha consultat l’existència de programes de participació i/o informació juvenil, amb
pràctiques de lleure educatiu, que estiguin vinculats a centres educatius de FP. La recerca s’ha fet a escala
de centre, d’àrea metropolitana i de Catalunya. A continuació, cadascun d’ells es descriuen breument:
Pel que fa al centre de pràctiques, no es troba, ni s’ha trobat la participanció en cap programa de
suport similar a l’objecte d’aquest TFM. Sí que existeixen col·laboracions de caires diversos amb
empreses i, fins i tot, entitats socials. Dins d’aquestes últimes, destaca la fundació Llindar, que
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treballa en la formació de persones amb risc d’exclusió social, i intercanvia serveis amb el centre,
o amb l’ONCE, amb la qual fan projectes d’integració d’alumnat amb diversitat funcional i
activitats de sensibilització en diversos cicles. Amb tot, són col·laboracions basades,
principalment, en un intercanvi de serveis amb vocacions socials i pedagògiques, que no es poden
definir com a programes de participació o d’informació, i que no s’implanten mitjançant
pràctiques d’educació en el lleure.
A nivell metropolità, tampoc s’han trobat serveis que treballin en l’esmentada línia amb FP. No
obstant això, sí que s’ha observat que existeixen diverses organitzacions i projectes que vinculen
la participació/informació juvenil amb pràctiques de lleure i els centres escolars d’educació
primària i secundària. A continuació, és citen i descriuen breument:
a) Servei JIP (Jove, Informa’t i Participa): Com es detallarà en properes seccions d’aquesta
memòria, aquest és un servei que contribueix a informar, motivar i participar el jovent en
diversos projectes, a través d’activitats en els centres educatius.
b) VxE (Vincular per Educar): Projecte comunitari nascut en dos centres socials del barri
de Sants que posa en contacte entitats de lleure educatiu (esplais i caus) i centres de
primària i secundària. La seva tasca rau en detectar infants i joves amb risc d’exclusió i
proposar, al centre i a les famílies, una entitat de lleure que pugui cobrir les necessitats
detectades.
- EduKoop: Cooperativa de lleure de recent creació que ofereix activitats de lleure extra
lectives als centres, bo i treballant la dimensió emocional i comunitària d’infants i joves a
través de l’esbarjo.
Aquesta llista representa només alguns dels serveis existents, algunes característiques dels quals
podrien servir de guia per a dissenyar projectes similars aplicables en l’àmbit de la Formació
Professional.
Pel que fa al territori català, l’estat de la qüestió en relació a l’àmbit de la Formació Professional
és similar al que s’ha exposat fins ara; s’han localitzat entitats que treballen en pobles o àrees
concretes, com el programa PICES (Punt d’Informació en Centres d’Educació Secundària), que
funciona similar a l’esmentat servei JIP (s’ofereix només a centres d’ESO i Batxillerat) a l’àrea de
Salt i s’engloba dins un programa de joventut de l’ajuntament del municipi que sí que duu a terme
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activitats de promoció d’FP, però aquestes es desvinculen molt de l’àmbit de l’educació en el
lleure educatiu.
La Generalitat, per la seva banda, sí que té algun recurs en línia que planteja dinàmiques per a
dur a terme tutories en format digital que es podrien emmarcar dins de pràctiques pròpies de
l’educació en el lleure, com la Guia d’orientació professional coordinada. En cap cas es menciona
la implementació d’aquesta metodologia als centres educatius. A banda d’això, la majoria de
recursos d’orientació i suport que ofereix a la Formació Professional s’enfoquen des de la
perspectiva de la inserció laboral, l’autoconeixement de les pròpies competències i la manera com
es comuniquen, tot fent èmfasi en els PAT (Plans d’Acció Tutorial) i posant a disposició dels tutors
recursos com per exemple l’IPOP (Informe Personal d’Orientació Professional).
De la contextualització que s’acaba d’exposar se n’extreu la següent conclusió:
Que no hi ha en l’actualitat un servei d’informació i/o participació a través del lleure educatiu operant
en centres de Formació Professional en cap centre de Catalunya.
2.3. Dificultats i contraarguments
Vista la poca presència en centres de Formació Professional de programes de lleure educatiu, es planteja
la següent pregunta:
Hi ha alguna incompatibilitat manifesta entre el funcionament d’aquests sistemes i el dia a dia d’un
institut de Formació Professional?
Per tal de resoldre aquesta qüestió, convindria d’entrada detectar aquelles característiques dels centres
d’FP que, d’una banda, no presenten els centres d’ESO i Batxillerat i que, d’altra, podrien suposar un
entrebanc a superar a l’hora d’activar una iniciativa d’aquest estil.
En aquest sentit, s’observen fonamentalment els sesegüents trets diferencials:
(1) Obligatorietat de l’Educació: Si comparem ESO i FP, el fet que la primera sigui obligatòria
deriva, lògicament, en el fet que molts més alumnes la cursin. Concretament, segons dades de
l’Idescat (Institut d’Estadística de Catalunya), en el curs acadèmic 2014/2015 (l’últim del qual es
tenen dades), en el territori Català hi havia un total de 291.000 estudiants d’ESO, 88.000 de
Batxillerat i 121.000 de Formació Professional, comptant CFGS, CFGM i PFI. A més, l’estabilitat en
nombre d’estudiants d’un centre d’ESO serà molt més elevada que en els estudis no obligatoris,
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perquè tota la població hi ha de passar. En aquest sentit, sembla lògic pensar que un servei de
recolzament educatiu, almenys en els seus inicis, es decanti per provar-se i implantar-se ja que és
una opció més “segura”.
(2) Sentiment de comunitat previ a l’experiència: Si bé és cert que un dels objectius dels serveis
de lleure educatiu és la creació d’aquest sentiment, per a treballar en aquesta direcció és molt útil
que els alumnes del centre ja tinguin unes relacions de suport, xarxa i arrelament mínimes.
Aquesta situació es presenta amb més freqüència a les aules d’ESO, on bona part de l’alumnat hi
conviu sovint durant un període mínim de quatre anys. L’assistència obligatòria i el fet que, en els
tres primers cursos de l’etapa, l’estudiantat no es trobi en edat laboral, també contribueixen, a
través de la rutina, a reforçar aquest sentiment de col·lectiu. En FP, en canvi, aquest arrelament
és més complicat, atesa la durada inferior dels estudis i el fet que l’assistència és, en part de
l’alumnat, menys constant ja que cal, en ocasions, conciliar-la amb la vida laboral i/o les
responsabilitats en l’àmbit familiar, en alguns casos d’estudiants de més edat o situacions
socioeconòmiques complexes.
(3) Disparitat de perfils: L’elevat rang d’edats, la diversitat de situacions laborals i vitals i, en
general, l’elevadíssima heterogeneïtat d’alumnes que integra els cicles d’FP fan complicat realitzar
activitats de suport que satisfacin els interessos de tota una classe o, fins i tot, d’una majoria
d’integrants.
Tanmateix, podria existir l’argument que, com que el nombre d’alumnes que cursen estudis d’FP és
relativament inferior als que es decanten per altres estudis, la inversió que caldria fer per a desenvoluparhi programes de lleure educatiu es veuria compensada amb un retorn social insuficient o poc rellevant.
En aquest sentit, la tendència a l’estat Espanyol es similar a la de Catalunya. En les Figures 2 i 3 s’aprecia
l’evolució del nombre total d’alumnes d’FP a l’estat espanyol els darrers anys, i la taxa bruta d’accés a
CFGM, CFGS i PFI, en comparació amb els estudis de Batxillerat, respectivament. Aquesta taxa relaciona
el total d’alumnes (de totes les edats) que s’inscriuen en un curs concret a uns estudis, respecte el nombre
total d’alumnes de l’edat teòrica d’inici dels estudis (PFI, CFGM, Batxillerat: 16 anys; CFGS: 18 anys).
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Figura 2. Evolució de l’alumnat d’FP entre els cursos 2011-12 i 2017-18. Elaboració pròpia. Modificada de la pàgina Web 2.
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Figura 3. Evolució de la taxa bruta d’accés a CF’s i Batxillerats entre els cursos 2006-07 i 2016-17. Elaboració pròpia. Modificada
de la pàgina Web 3.

En la Figura 2, és pot observar que el nombre d’estudiants d’FP han anat incrementant al llarg dels darrers
anys. Per contra, fent una lectura acurada de la Figura 3, es poden treure les següents idees:
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- Tot i que la taxa d’alumnes de PFI és clarament inferior, les taxes de CFGM i Batxillerat,
directament comparables atès que són estudis que es comencen a la mateixa edat, no arriben a
tenir diferències percentuals superiors als 26 punts.
- La taxa per als estudis de CFGS, més elevada, té menys rellevància pel que fa a la comparació
estadística atesa a la diversitat d’edats de la població que cursa aquests estudis, tal i com s’ha
assenyalat a la secció 1.
- A partir del curs acadèmic 2008/2009, la diferència entre les taxes de Batxillerat i FP comencen
a reduir-se. Aquesta tendència es manté constant fins el curs acadèmic 2012/2013. Aquest
període coincideix amb els anys en què la crisi econòmica a Espanya va tenir unes conseqüències
majors sobre la població6. Aquesta correlació podria implicar una relació causal, les evidències de
la qual no es cerquen ni recullen en aquest text ja que estan fora de l’abast d’aquest treball. Ara
bé, si així fos, caldria tenir en compte que, tal com diuen les previsions de l’FMI (Fons Monetari
Internacional), ens trobem a les portes d’un període similar7, i per tant no és descartable que
aquesta tendència es torni a donar. Aquesta relació de causalitat, la qual és difícilment
demostrable, sí que sembla coherent, atesa la urgència per cercar feina que es dona en moments
de crisi econòmica, i la clara orientació a la inserció en el mercat laboral que caracteritza l’FP.

6

Secons el Center for Economic and Policy Research
Segons la versió d’abril de 2020 de la publicació Perspectives de l’economia mundial, l’economia de l’estat espanyol
tancaria el 2020 amb una contracció del 8%, produïda en bona part per la crisi derivada de la pandèmia del COVID19. La recuperació per al 2021, no obstant, s’estima en tan sols d’un 4,3%.
7
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3. MOTIVACIÓ i OBJECTIUS
Del recull d’informació realitzat en l’apartat anterior en resulten les següents premisses sobre l’educació
en el lleure a tenir en compte pel desenvolupament d’aquest treball:
- Té repercussions positives tant en les competències acadèmiques (específiques8 i transversals9)
com laborals dels seus participants (Morata et al., 2019 ).
- Contribueix a millorar i apuntalar el sentiment de comunitat en entorns diversos.
- Pot contribuir a reduir l’abandonament prematur en els entorns d’FP a través de l’acció de les
dues anteriors.
- No existeixen experiències consolidades d’implantació de metodologies de lleure educatiu en
centres de formació professional a Catalunya.
- Existeixen serveis de participació i informació juvenil que operen de forma rotatòria en instituts
d’ESO i Batxillerat, els quals utilitzen metodologies de lleure educatiu per a assolir els seus
objectius.
- Sistema educatiu (FP) compatible amb la introducció de serveis de lleure educatiu
complementaris als currículums.
A part de les premisses mencionades anteriorment, la principal motivació que radica en la realització
d’aquest treball es descriu breument a continuació:
-

Reducció de la taxa d’abandonament escolar en centres d’FP: atès que és una problemàtica
que, com s’ha exposat anteriorment, depèn de múltiples factors, s’ha considerat un resultat
satisfactori assolir una reducció del 25%10.

8

Carles del Pozo (2015) posa de manifest aquest fet en la seva tesi doctoral. Aquestes competències, però,
s’acostumen a treballar de manera indirecta i, tot i que s’ha considerat important tenir-ho present en aquest treball
no seran un element central dels objectius que s’hi treballaran.
9
Com a competències transversals, mitjançant aquesta metodologia es pretén que els participants aprenguin a
comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius
de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
10
Les darreres dades indiquen que la taxa d’abandonament prematur en estudis d’FP se situava entorn del 40%; es
tractaria, doncs, de reduir-la a un 30%. Amb tot, cal preveure que aquesta taxa variarà com a conseqüència del
moment econòmic, les polítiques educatives, i altres condicionants. La manera d’avaluar la repercussió directa de la
introducció d’aquest servei en l’afer passaria, probablement, per l’elaboració d’estudis que comparessin grups
experimentals (en centres participants del servei) i grups de control (no participants), de tal manera que es pogués
certificar l’assoliment o no de l’objectiu en qüestió.
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Creació de la documentació – a nivell d’avantprojecte - necessària per a la implantació d’un Punt
d’Informació i Participació Juvenil al centre de pràctiques. Aquest servei es podria posar en
pràctica, si es desitja, un cop finalitzada la present situació de confinament derivada de la crisi del
COVID-1911.

Una vegada contextualitzat el problema que es pretén resoldre amb la realització d’aquest TFM l’objectiu
principal es pot definir com: Disseny d’un avantprojecte de Punt d’Informació i Participació Juvenil per
al centre de FP on s’han dut a terme les pràctiques del màster (i el qual podria ser implementat en
qualsevol centre de Catalunya), adaptat als seus condicionants específics i als interessos i inquietuds del
seu alumnat per tal d’aconseguir una reducció mínima d’un 25 % l’abandonament escolar.
Degut a l’objectiu presentat anteriorment és bastant ambiciós; s’ha decidit dividir el treball en petites fites
(objectius secundaris) i d’aquesta manera de mica en mica anar assolir l’objectiu principal del TFM tal i
com és detallen a continuació:
(1) Anàlisi del funcionament de serveis d’informació i participació juvenil existents en centres
d’ESO i Batxillerat que utilitzen metodologies de lleure educatiu.

(2) Estudi d’adaptabilitat de sistemes actius en instituts d’ESO i Batxillerat per a centres FP, tot
contemplant els principals avantatges i desavantatges en el procés d’implementació i d’adaptació.

(3) Recollida d’informació de les inquietuds i interessos dels joves del centre d’FP on s’han
desenvolupat les pràctiques, per tal de poder desenvolupar una metodologia activa i no estàtica.
En altres paraules, desenvolupar una metodologia que en cada curs s’hagi de revisar per tal d’incorporar les inquietuds/necessitats dels estudiants i d’aquesta manera fer sentir l’alumnat com
a part del sistema educatiu.

S’ha triat un període de tres anys – cursos acadèmics- com a període previ a l’avaluació per a reservar un curs a la
creació i implantació del servei, un segon curs a la posada en pràctica, i un darrer de perfeccionament, que seria el
que s’avaluaria.
11
Si bé el plantejament inicial d’aquest treball era treballar d’una manera activa amb l’institut on s’han desenvolupat
les pràctiques del màster de professorat per a que a finals d’aquest mateix curs acadèmic es poguessin començar a
realitzar les primeres pràctiques i activitats contingudes en el present projecte, la situació epidemiològica actual ha
impossibilitat aquesta fase del treball. No obstant això, una vegada finalitzat aquest projecte, s’enviarà un document
al centre per tal de poder-ho implementar el proper curs acadèmic.
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4. METODOLOGIA EXISTENT
Amb la intenció que els adolescents de qualsevol entorn social, econòmic o cultural, puguin tenir accés
als avantatges que el lleure educatiu proporciona, detallades a la secció 2 d’aquest treball. En aquest
sentit, l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consell de Joventut de Barcelona (CJB) va posar
en marxa l’any 2007 els serveis JIP (Jove, Informa’t i Participa). Es tracta d’un programa que, com el seu
nom indica, ofereix als centres educatius una cartera de serveis que s’orienta en dues direccions:
(1) Posar a l’abast de les joves informació sobre temàtiques que els hi afectin i inquietuds que puguin
tenir; i
(2) oferir suport logístic, econòmic i en forma d’assessorament, a joves que vulguin participar (o que
ja ho facin) en funcions de representació estudiantil, comissions de participació o basades en
temàtiques socials o culturals, o d’altres activitats que repercuteixin de forma positiva en la
creació o apuntalament del sentiment de comunitat en el centre.
4.1. Descripció
Les activitats i esdeveniments organitzats es dinamitzen amb recursos de lleure, tals com jocs de
coneixença, petites gimcanes temàtiques, tallers o role plays, que contribueixen a que, per part dels
participants, siguin concebudes com a esbarjo i no es vinculin, per tant, a les activitats imposades per
l’institut. Es podria afirmar que són formacions sense estructura ni aparença de formació.
Aquestes activitats es dissenyen i es duen a terme per un equip de dinamitzadores, que posteriorment
les avalua, modifica i publica en reculls periòdics de pràctiques efectives.
És oportú recordar que, com s’ha esmentat anteriorment (veure secció 2), aquestes pràctiques
repercuteixen positivament tant en les competències acadèmiques com laborals, de manera que van més
enllà del reforç del sentiment comunitari.
El servei compta amb un suport físic, que s’anomena el moble, el qual consisteix en un petit element de
mobiliari mòbil, que s’ubica permanentment al centre i que serveix per a publicar informacions i facilitar
la interacció entre alumnes, docents i treballadores del servei.
El funcionament d’aquest servei es basa en l’acord entre el centre i l’equip de treballadores JIP, que
estableixen un dia setmanal (a concretar entre ambdues parts) per a visitar cadascun dels centres que s’hi
adscriuen.
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Durant l’actual curs acadèmic 2019/2020, el JIP arriba a un total de 81 instituts a la ciutat de Barcelona,
distribuïts en tots els seus districtes, i compta amb un total de 19 treballadors. El servei està orientat a
l’alumnat d’ESO, nivell educatiu en el qual duu a terme la immensa majoria de les seves activitats i
contribucions. La participació amb alumnes de Batxillerat s’ha donat en ocasions, tot i que de forma molt
puntual (de fet, consultant el dossier JIP es pot apreciar que no s’hi ressalta cap pràctica en aquest nivell),
mentre que no s’han dut a terme, a dia d’avui, interaccions de cap mena amb alumnat de cap dels tres
nivells (PFI, CFGM, CFGS) de Formació Professional.
4.2. Descripció dels serveis JIP
La cartera de serveis JIP s’estructura en dos grans categories i dins de cadascuna hi ha diferents
subseccions tal com es mostra a continuació:
a) Funció informativa:
a. Diades i quinzenes a l’hora del pati.
b. Consultes a l’hora del pati.
b) Funció dinamitzadora:
a. Atencions a l’aula.
b. Activitats singulars (iniciatives juvenils).
c. Participació estudiantil.
d. Acompanyament a serveis i recursos.
e. Col·laboració en actes festius, jornades i activitats organitzades des del cente.
A continuació, es descriu en detall el funcionament actual de cadascun dels serveis JIP citats anteriorment:
a) Funció informativa
o

Diades i quinzenes a l’hora del pati: Són monogràfics que treballen temàtiques d’interès
entre els adolescents i joves (intel·ligència emocional, oci i lleure a l’estiu, consum
responsable i medi ambient, educació sexo afectiva, entre d'altres) i diades internacionals
com ara el dia de lluita contra la Violència de Gènere, Diada de la Pau, Diada contra la
Homofòbia, entre altres.
En el primer cas, ens referim a activitats de dues setmanes de duració dedicades a un
tema en concret i, en el segon, a dies importants per la ciutadania a les quals pot ser
interessant unir-s’hi.
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Consultes a l’hora del pati: El servei d’informació del punt JIP s’ofereix a l’hora del pati
com un espai obert i proper als adolescents on aquests/es es poden apropar i fer
consultes al dinamitzador/a del seu centre. Les consultes es poden vehicular també a
través del WhassApp i correu electrònic, sent aquest eina altament flexible.

b) Funció dinamitzadora:
o

Atencions a l’aula: La proposta temàtica del Catàleg de Diades i Quinzenes, a més a més
de la dinamització a l’hora del pati, també està elaborada per a l'espai de tutories. És una
possibilitat de coordinació amb el professorat ampliant i donant suport a la seva tasca.

o

Activitats singulars (Suport a projectes i activitats a iniciativa de l’alumnat): El/la
dinamitzador/a pot acompanyar els i les joves que vulguin emprendre projectes o
activitats dins i/o fora del centre.

o

Dinamització de la participació estudiantil: El servei punt JIP ofereix la possibilitat de dur
a terme accions de suport a la dinamització i orientació en els espais i/o òrgans de
participació estudiantil al centre (Delegats o delegades; Conseller o Consellera escolar i
Comissions d’alumnat).

o

Acompanyament a equipaments i recursos: El/la dinamitzador/a fa de pont entre el
centre educatiu i els recursos i equipaments juvenils del territori, com espai de joves,
casal de joves, i associacions juvenils. A aquells adolescents que ho vulguin, se'ls ofereix
ser acompanyats fins l'equipament i presentar-los als educadors i educadores.

o

Col·laboració en actes festius, jornades, activitats...: Les condicions de la participació
s’acorden amb el centre en qüestió.

4.3 Bones Pràctiques
Dins d’aquesta cartera de serveis, el programa JIP ha fet un recull de bones pràctiques. Aquesta
consideració ha estat atorgada a totes aquelles activitats i dinàmiques que, dutes a termes en diversos
cursos acadèmics i en contextos diferenciats, han rebut freqüentment una bona valoració per part dels
participants, dels docents del centre, així com pels pròpis treballadors del servei.
El servei JIP estructura les seves pràctiques en quatre apartats:
(1) Presentació: Text resum per a donar a conèixer l’activitat a joves i docents.
(2) Objectius: Redactats sempre en infinitiu i afirmatiu, concreten l’acció educativa.
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(3) Metodologia: Resum de com es durà a terme. Acostuma a tenir un plantejament més aviat
genèric, amb la voluntat de donar una certa llibertat als educadors a l’hora de posar en pràctica
l’activitat o dinàmica a dur a terme.
(4) Temporització: En el cas de diades i quinzenes, principalment, indica quines són les dades més
recomanables per dur-les a terme.
A tall d’exemple, es mostra una d’aquestes pràctiques amb la mateixa estructura utilitzada pels educadors
del servei. S’ha escollit una activitat bi-setmanal (quinzena) sobre equipaments de districte. S’ha escollit
aquesta activitat perquè s’ha considerat un tema prou genèric (a més de ser una font de recursos per als
joves) com per a poder adaptar-se fàcilment a un entorn d’FP, si es considera oportú.
PRÀCTICA: EQUIPAMENTS I SERVEIS DEL DISTRICTE
(1) Presentació: Aquesta és una activitat per a donar a conèixer equipaments i serveis del barri als
joves dels instituts. Es durà a terme en estones de pati, tutories i mitjançant informació al moble.
(2) Objectius: Per tal que els joves coneguin millor els recursos (equipaments i serveis) que tenen al
seu abast, especialment els del seu districte, es planteja:
- Fer participar activament els alumnes en la recerca dels equipaments que tenen més
propers.
- Fer que tots ells coneguin millor el seu entorn, sempre amb la voluntat de promoure la
seva participació al barri o al districte.
- Donar a conèixer les activitats de la zona.
- Treballar conjuntament amb altres serveis i equipaments.
(3) Metodologia: La metodologia emprada pretén:
- Donar a conèixer l’entorn a través de jocs.
- Aprofitar la Quinzena, s’intentarà una coordinació amb els equipaments per tal que,
algun d’ells, pugui entrar al centre a explicar i/o mostrar l’activitat que duen a terme. Seria
molt interessant poder fer un tastet de tallers (activitats plàstique senzilles, esportives,...).
- Coordinar alguna acció conjunta amb altres serveis per tal d’enriquir la Quinzena.
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- Valorar la possibilitat d’ampliar la Quinzena donant a conèixer, també, aquelles
associacions que duen a terme iniciatives d’interès per a adolescents o joves.
- Difusió al moble de les activitats que s’estiguin fent al moment o hi hagi programades.
- S’oferirà informació per tal que els joves distingeixin entre punts d’informació, espais
joves, espai TIC, casals de joves, PIAD’s (Punts d’Informació i Atenció a les Dones), bucs
d’assaig, biblioteques, sales d’estudi, centres cívics, complexos esportius municipals i
tardes joves, per tal que coneguin què és cada cosa.
(4) Temporització: En funció de les dinàmiques i accions acordades amb el centre.
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5. PROCÉS DE DISSENY I IMPLANTACIÓ
En aquest apartat es definiran les línies de treball per al disseny i implantació d’un servei d’informació i
participació juvenil rotatori per centres de FP. Aquesta secció és divideix principalment en tres
subapartats:
5.1. Metodologia general de disseny i implantació, on s’exposa l’estratègia a seguir per al disseny
íntegre del servei. Tanmateix es presentaran totes aquelles variables i condicionants que cal tenir
en compte per a organitzar el servei que és vol implementar en el centre on s’han realitzat les
pràctiques, similar al sistema ja existent però adaptant-lo a la realitat dels entorns d’FP.
5.2. Criteris transversals per al disseny d’activitats, que recull aquells elements presents en les
diverses activitats i que caracteritzen el servei des del punt de vista pedagògic.
5.3. Disseny d’una activitat per al centre de pràctiques, que consta d’una fase de recollida de
dades i del disseny d’una activitat. Mitjançant aquestes, s’ha procedit a fer un recull dels principals
interessos dels joves del centre on s’han realitzat les pràctiques. En aquest punt es concretaran
una activitat per a donar resposta a aquests interessos, i els criteris emprats a l’hora de formar els
integrants dels diferents grups seran consensuats amb els propis joves per tal d’involucrar-los i
que aquests siguin una part activa de la metodologia emprada.
El procés que s’ha seguit queda recollit en la Figura 4.

Figura 4. Procés de disseny del Servei d’Informació i Participació Juvenil per als centres d’FP.
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Com s’aprecia en la Figura 4, l’anàlisi del servei JIP, desenvolupat a l’apartat anterior, dóna pas a la seva
adaptació per a consolidar un nou servei d’informació i participació juvenil. Les activitats que s’hi duguin
a terme s’estructuraran i, eventualment, s’inspiraran en la referència estudiada; tindran un seguit de
denominadors comuns i transversals, que es detallaran a la secció 5.2. Al seu torn, el servei integrarà
recursos d’avaluació contínua per a millorar-ne la qualitat.
Pel que fa al sistema de funcionament, es planteja en termes molt similars al sistema JIP, explicat en
l’apartat anterior. N’esmentem a continuació els trets més importants:
- Servei d’informació i participació juvenil rotatori; les educadores visiten un cop per setmana cada
centre que en forma part.
- L’activitat als centres es duu a terme a l’aula i al pati, i té una vessant informativa i una vessant
dinamitzadora.
- Existeix un suport físic permanent, el moble, situat als centres, on educadores del servei, docents i
alumnes poden publicar material. Aquest element es complementarà amb un perfil de xarxes socials amb
el qual els joves puguin interactuar amb les educadores.
- Els joves o tutors poden proposar nous serveis o demanar assessoraments logístics per a activitats o
tallers que vulguin muntar; la cartera de serveis no és quelcom tancat, i es dissenya en funció de les
necessitats de cada grup i centre.
El cronograma del desenvolupament en el temps del projecte es pot observar en la Figura 5.

Figura 5. Cronograma del desenvolupament del projecte.
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És important fer esment de les dues principals limitacions a què s’ha hagut de fer front durant l’elaboració
d’aquest treball, les quals han repercutit en la definició de la metodologia emprada. A continuació, es
citen i descriuen breument:
a. Abast del projecte: L’envergadura logística de definir un servei que abasteixi diversos centres
requereix, sens dubte, d’un volum de temps (a nivell de calendari, planificació i de dedicació) i
recursos que no estan a l’abast de l’autor. A més, involucra disciplines com la gestió empresarial o
econòmica que no s’emmarquen en l’acció pedagògica, tot i ser-ne subsidiàries. Per aquesta raó,
l’apartat 5.1. Metodologia general d’implantació és un punt de consideracions a tenir en compte
que no concreta accions, recursos ni despeses.
b. Situació epidemiològica: El recull de dades – mitjançant enquestes – per a la part experimental
s’ha dut a terme en un període en què les classes presencials ja estaven suspeses degut a la
pandèmia generada pel COVID-19. Aquesta circumstància ha impedit que les enquestes arribessin
a tot l’alumnat del centre12, de manera que la mostra ha quedat limitada a estudiants del CFGS
d’Edificació i Obra Civil, que són aquells a qui l’autor d’aquest treball ha impartit classe durant el
període de pràctiques en el centre en qüestió.
5.1. Metodologia General de Disseny i Implantació
Aquesta secció ha estat dividida en dos sub-apartats; inicialment un bloc de Generalitats, on es descriuen
de manera breu les principals característiques transversals en les diferents formacions i quinzenes
independentment de l’àmbit concret d’aplicació, i en un segon bloc de Particularitats, integrat per les
consideracions pròpies de cada centre.
En la Figura 6, s’aprecia un mapa conceptual on es mostra com s’ha estructurat la informació.

12

Les enquestes s’han tramès de forma digital a través de la plataforma Google Forms. La dificultat – derivada,
parcialment, de la impossibilitat de ser al centre de forma presencial - per a fer-ho arribar a una mostra més àmplia
d’alumnes ha residit en el fet que no existia cap mena de contacte entre l’autor d’aquest TFM i els caps dels altres
departaments. Tan mateix, es va contactar en dues ocasions amb l’equip directiu del centre per a intentar que es
facilitessin els contactes de personal responsable de les altres famílies professionals, però aquest va al·legar estar
massa ocupat per a facilitar-los.
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Figura 6. Mapa conceptual de la Metodologia de Disseny i Implantació emprades en aquest TFM.

5.1.1. Generalitats
Per tal de poder desenvolupar d’una manera eficient aquesta metodologia i poder-la implementar i
aconseguir l’objectiu principal d’aquest TFM s’han de tenir en compte els tres pilars bàsics que la
constitueixen, tal i com s’observa en la Figura 7.

Figura 7. Representació esquemàtica dels trets característics principals.
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A continuació, es detallen i descriuen breument aquestes principals característiques:
(1) Flexibilitat: La programació haurà de ser flexible i d’aquesta manera poder-ho modificar i
adaptar segons les necessitats tant dels estudiants com del calendari acadèmic. En aquest sentit
es prioritzarà l’autonomia de les diferents activitats per a que es puguin reordenar o, en cas que
se n’hagi de suprimir alguna (com per exemple en les quinzenes temàtiques) el resultat global
segueixi tenint sentit.
(2) Adaptabilitat: Si una cosa ens ensenya la situació de confinament actual és que els programes
educatius han de poder modular-se ràpidament per adaptar-se al context i d’aquesta manera
poder transformar una assignatura i/o activitat inicialment presencial a una telemàtica o semipresencial una vegada és finalitzi l’estat d’alarma actual. En aquest sentit, la metodologia
presentada haurà de ser flexible i adaptar-se d’una manera senzilla i amb els mínims perjudicis en
situacions de no presencialitat o semipresencialitat.
(3) Sostenibilitat: Aquest pilar, s’ha dividit en tres apartats a tenir en compte, tals com:
a. Econòmic: El projecte inclourà un pressupost econòmic on s’inclourà el cost del
personal implicat, material fungible, materials diversos utilitzats als centres (com, per
exemple, el moble), que pugui créixer per tal d’implementar aquesta metodologia en
altres centres.
b. Ecològic: Les activitats preparades comptaran amb material reciclable i inclouran, en la
seva programació, el temps per a llençar i destriar els residus, en cas que se’n generin.
c. Col·lectiu: El projecte haurà de preveure elements de feedback (tals com enquestes de
satisfacció, etc.) per tal que els participants puguin formar part activa del procés de millora
contínua.
D’altra banda i tal com s’ha mencionat anteriorment aquesta metodologia és desconeguda per Catalunya
i és pretén inicialment incorporar-la en centres d’FP de l’àrea metropolitana de Barcelona i posteriorment
implementar-ho a tot Catalunya. Per tant, caldrà considerar aspectes logístics, com són l’abast geogràfic,
així com el nombre de treballadors que integren l’equip de treball. En aquest cas, s’han pres els valors del
sistema JIP (veure secció 4), analitzat en l’apartat anterior, com a valors de referència, tal com és mostra
a continuació:
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(1) Abast geogràfic: En aquest sentit es pretén establir l’àrea metropolitana de Barcelona
com a unitat territorial de referència. Aquesta es subdividirà en divisions territorials
(regions), cada una de les quals tindrà un centre de coordinació del servei, on es duran a
terme les tasques de preparació pedagògica i d’administració del dia a dia. El criteri de
delimitació d’aquestes regions dependrà principalment del nombre de centres d’FP en
cada regió i potenciarà una mobilitat eficient i fluida entre els centres educatius durant
les rotacions (mínim temps possible, etc.). Tenint en compte aquesta premissa, l’àrea
metropolitana de Barcelona queda subdividida en un total de 6 regions integrant un
nombre total, són 134 els centres d’FP13 tal com s’observa en la Figura 8.

Figura 8. Mapa de regions. Elaboració pròpia. Mapa base extret de la pàgina Web 4.

(2) Nombre de treballadores i perfils professionals en funció de la regió: El centre on s’han dut a
terme les pràctiques es localitza en la regió 3 (Figura 8). Principalment, està integrada pels
districtes de Sants - Montjuïc i Les Corts, a Barcelona, i pels termes municipals d’Esplugues de
13

S’ha fet un filtre dels centres d’FP i s’han seleccionat aquells que tenen, almenys, CFGM i CFGS. Aquest criteri seria
revisable en el moment de detallar el disseny integral del servei, atès que hi ha altres factors a tenir en compte (com
per exemple: titularitat, nombre real d’alumnes, nombre i diversitat de famílies professionals) que podrien influir en
aquesta selecció.
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Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Cornellà i Sant Joan Despí, que sumen un total de 29 centres
d’FP. Tot prenent com a referència el servei JIP, s’ha estimat necessari per a aquest volum de
centres un equip integrat per 7 treballadores, amb els següents perfils professionals:
- 1 coordinador/a: la seva tasca es durà a terme, principalment, al centre de coordinació de cada
àrea territorial. Les seves funcions seran:
- Contacte amb els centres i calendarització.
- Contacte i assistència periòdica a trobades amb els coordinadors de les altres regions.
- Recull i anàlisi de dades (enquestes d’interessos) per al disseny/atribució d’activitats
a cada centre.
- Assignació de tasques extraordinàries a la resta de l’equip.
- Assignació de tasques de redacció de memòries de projectes, avaluacions a l’equip,
revisió de documentació, etc.
- 2 pedagogs/es: Són el perfil principal a càrrec del disseny i control d’eines pedagògiques en les
activitats i formacions. El seu objectiu és vetllar perquè el joc contingui processos d’ensenyament
– aprenentatge (gamificació).
- 1 psicòleg/a: Principal encarregat de l’anàlisi del comportament dels grups participants, i de la
detecció de membres singulars (líders negatius/positius, elements disruptius) i de problemàtiques
internes de grup, tals com assetjament entre iguals. La seva tasca es duu a terme a través de
l’observació i del contacte amb tutors/es.
- 3 educadors/es socials: Planificaran i analitzaran l’acció a nivell de grups, centre i comunitat
educativa del servei. Avaluaran els resultats i la creació/reforç de sentiment de comunitat.
S’han definit les seves tasques com a principals, atès que en la pràctica els perfils dels pedagogs,
psicòlogues i educadors socials duran a terme les seves tasques de forma coral. Això no obstant,
cada perfil s’encarregarà de dur un control i validació constants de les tasques que li són
associades.
El terme educadors s’utilitzarà en referència als tres perfils presentats anteriorment (pedagogues,
psicòloga i educadores socials) que duen a terme la tasca pedagògica als centres.
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5.1.2. Particularitats
En aquest subapartat, es pretén detallar els cinc principals aspectes rellevants que ha de considerar el
centre per a proposar i implementar aquesta metodologia d’una manera adequada i eficient:
(1) Famílies professionals i (2) nivells educatius del centre: Conèixer les famílies professionals del
centre té una voluntat principalment estadística. El nivell dels estudis, en canvi, sòl dur associat
uns rangs d’edat que són rellevants per a definir la manera com s’aborden cadascuna de les
activitats i formacions.
(3) Recursos de què disposa actualment: Principalment hi ha tres recursos a tenir en compte i els
quals es citen y descriuen breument a continuació:
a. Formació dels tutors: Saber si disposen de coneixements previs sobre el lleure educatiu.
b. Espais per dur a terme activitats: Saber com són els espais comuns del centre per tal
d’allotjar-hi el material pertinent per poder a terme l’activitat (per exemple; mobles, etc.),
així com el tamany de les aules, l’acústica, etc.
c. Franges horàries d’esbarjo: Duració, percentatge màxim d’alumnat que coincideix
simultàniament al centre, etc.
(4) Nivell socioeconòmic de l’alumnat: Aquesta dada pot ser difícil de trobar (potser existeix
alguna estadística d’ajuts a l’estudi demanats i/o concedits), però també pot ésser de gran ajuda
a l’hora de proposar activitats que s’adeqüin a les possibilitats i contextos personals reals dels
joves.
(5) Inquietuds dels potencials participants: El plantejament per a aquest apartat passa per
emetre d’una manera telemàtica, enquestes que recullin informació sobre quins són els temes
que inquieten i interessen els joves del centre, amb la finalitat de proposar activitats que hi siguin
coherents i d’aquesta manera motivar els joves. En aquest sentit, s’ha desenvolupat una enquesta
emprada per conèixer les inquietuds dels potencials participants tal com es resumeix en la Taula
3.
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Taula 3. Enquesta sobre els interessos d’alumnat FP. El·laboració pròpia. Generada i distribuïda amb la plataforma Google Forms.
Consultable a l’enllaç https://forms.gle/kc3P5T2Grv71tMLC8.

PREGUNTES

OPCIONS DE RESPOSTA

P1. Indiqueu a quina Família

Administració i Gestió

Professional14 pertany el cicle

Comerç i màrqueting

que esteu cursant actualment

Edificació i Obra Civil

(trieu una sola opció):

Informàtica i Comunicacions
Química

P2. Indiqueu la vostra edat:

16-18 anys
19-21 anys
22-24 anys
25-29 anys
30-39 anys
40 o més anys

P3. Indiqueu la vostra identitat

Femení

de gènere:

Masculí
Una altra

P4. Indiqueu el nivell dels

Programes de Formació i Inserció

estudis que esteu cursant

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

(trieu una sola opció):

Cicle Formatiu de Grau Superior

P5. Quin és el vostre origen?

Espanya

(aquesta pregunta és opcional)

Altres llocs d'Europa
Amèrica del Nord
Amèrica del Sud
Àsia
Àfrica
Oceania

14

Les opcions de resposta en aquesta pregunta correspondran a la totalitat de Famílies Professionals disponibles;
en aquest cas, però, i atès que aquesta és l’enquesta que s’ha tramès a l’alumnat del centre de pràctiques, s’han
posat com a opcions les famílies disponibles en aquest institut en concret. Per tant, si aquesta metodologia es vol
implantar en un altra institut s’ha de modificar la pregunta 1 de l’enquesta.
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Taula 3. Enquesta sobre els interessos d’alumnat FP. El·laboració pròpia. Generada i distribuïda amb la plataforma Google Forms
(Continuació).

P6.

Valoreu

de

l'1

m'interessa")

al

("M'interessa

molt")

("No
4
els

Gènere: col·lectiu LGTBI+, feminismes, igualtat
Sostenibilitat i canvi climàtic
Dret a l'habitatge: sindicats de llogaters, plataformes d'afectats per

següents temes. Si

l'hipoteca, desnonaments

no sabeu de què va un tema,

Horts urbans

indiqueu-ho a la columna "No

Equipaments de barri i espais de gestió veïnal: Casals de Joves, Centres

tinc prou informació

Socials Autogestionats

sobre aquest tema":

Ampliació de coneixements relacionats amb el vostre Cicle Formatiu
Cooperatives: de producció, d'habitatge, de consum
Assetjament entre iguals (bullying, per exemple)
Migracions
Educació emocional (conèixer i expressar les nostres emocions)
Hàbits saludables (alimentació, esport, descans)
Mitjans de comunicació (com funcionen? Són fiables? Com podem
verificar la info que dónen?)

Un cop obtinguts els resultats de l’enquesta de l’alumnat de cada centre, es procedirà a fer-ne un anàlisi
estadístic. El principal objectiu serà establir relacions significatives entre els interessos/inquietuds
manifestades i els diferents paràmetres (família professional, edat, gènere i nivell educatiu) que
caracteritzen la mostra. Aquests resultats constituiran eines essencials per a confeccionar d’una manera
sistemàtica els grups de treball per a la realització de les diferents activitats, quinzenes, formacions o
tallers, que poden o no coincidir amb el grup de classe. És important destacar que la detecció de relacions
pot donar pas a la creació de grups multidisciplinaris o, ben al contrari, de grups amb perfils similars o
afins; la decisió dependrà del tema i el paràmetre concrets. L’assumpte s’exemplificarà amb un anàlisi real
en l’apartat següent.
Aquesta manera de procedir pretén:
- Crear un mapa precís (amb l’anonimat dels individus) dels interessos i inquietuds en cada centre.
- Crear, si es considera convenient, grups per interessos que puguin ultrapassar la rigidesa del
grup de classe. Cal tenir en compte que en les classes poden existir persones amb interessos
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minoritaris que, en canvi, s’identifiquin fàcilment amb els interessos d’alumnes d’altres nivells o
famílies professionals.
- Crear ambients còmodes de treball, sobretot per al tractament de temes sensibles com podrien
ser, per exemple: el gènere (amb grups no mixtes), assetjament (tot intentant que una víctima i
els seus agressors no comparteixin un mateix espai de reflexió si la víctima no ho desitja), ...
- Possibilitar i facilitar la coneixença amb alumnes d’altre cursos o famílies dins del centre.
- Potenciar, quan es consideri convenient, la interacció entre estudiants amb diferents graus de
motivació, de manera que aquells menys motivats trobin un suport en aquells que ho estan més.
Aquest suport resulta clau en la consecució de l’objectiu de reduir l’abandonament escolar, com
s’ha exposat amb detall anteriorment.
5.2. Criteris Transversals per al disseny d’activitats
Les activitats i formacions que integraran el servei, siguin puntuals, quinzenals o de qualsevol altra
periodicitat, tindran els següents elements comuns:
- La gamificació: El joc serà el mitjà principal present en totes les formacions i processos
d’ensenyament/aprenentatge. És l’element característic del lleure educatiu. El terme gamificació
fa referència a l’ús del joc per a l’adquisició de coneixements concrets (De Sousa, 2014) i definirà,
per tant, el plantejament de tota l’acció pedagògica.
- La participació activa basada en l’aprenentatge significatiu: Les dinàmiques es desenvoluparan
a través de la participació de les estudiants (mitjançant debats, jocs o role plays). Aquesta cercarà,
a través de diferents estratègies, que els joves indaguin en els coneixements ja adquirits per a ferlos servir de base en l’adquisició de nous conceptes. Aquesta procés s’anomena aprenentatge
significatiu i és una de les bases principals del lleure educatiu (Morata et al., 2016).
- Aportació d’informació contrastada: Les activitats en què hi intervingui l’opinió i el debat es
complementaran, per part de les educadores, amb dades contrastades i recursos de fonts fiables
per a que els joves puguin ampliar els seus coneixements.
- Consciència del propi aprenentatge: Per a concloure les activitats, s’utilitzaran recursos que
ajudin els alumnes a prendre consciència d’allò que han après.
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5.3. Disseny d’una activitat per al centre de pràctiques
En aquesta secció s’aborden els elements que influeixen en el procés de disseny d’activitats. Conclou amb
l’elaboració d’una pràctica pensada per a ser duta a terme al centre durant dues setmanes.
5.3.1. Recollida de dades a escala de centre
La mostra ha estat integrada per 18 individus del CFGS d’Edificació i Obra Civil. Això representa un 78.3 %
del total a què es va enviar el formulari per dur a terme l’enquesta, veure Taula 3. Es tracta d’un mostreig
accidental (Bisquerra, 2004), atès que la selecció depenia de la voluntat dels individus i no de
l’aleatorietat.
Les limitacions exposades amb anterioritat han influït en la grandària de la mostra, no havent estat
possible assolir una mostra gran, que és aquella que supera els 30 individus (Latorre et al., 1996).
La mostra es considera, doncs, representativa d’una part de la població del centre. Aquest fet s’adequa a
l’escala d’aquest treball i permet operar amb un volum de dades en sintonia amb els recursos de què es
disposa.
El model d’enquesta utilitzat, així com les estratègies metodològiques d’anàlisi de resultats i l’obtenció de
criteris per al disseny d’activitats, són els mateixos que s’utilitzaran per al disseny d’activitats per a la
globalitat del centre, i per a cada un dels centres on s’implantés el servei.
5.3.2. Resultats preliminars
P1. Indiqueu a quina família professional pertany el cicle que esteu cursant actualment (trieu una sola
opció):
El 100 % del mostreig (un total de 18 estudiants) pertany a Edificació i Obra Civil.

Figura 9. Respostes a la Pregunta 1 sobre “Famílies Professionals”
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P2. Indiqueu la vostra edat:
Les franges d’edat majoritàries són 19-21 (33%, 6 individus) i 22-24 (33%, 6 ind.). Les franges <19 anys
(5.6%, 1 ind.), 25-29 anys (11.1%, 2 ind.), 30-39 anys (5.6%, 1 ind.) i +40 anys (11.1%, 2 ind.) són
minoritàries.

Figura 10. Respostes a la pregunta 2 sobre “Franges d’edat”

P3. Indiqueu la vostra identitat de gènere:
El 44.4% de la mostra (8 estudiants) pertany al gènere masculí. El gènere femení representa el 55.6 %
restant (10 estudiants).

Figura 11. Respostes a la pregunta 3 sobre “Identitat de gènere”
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P4. Indiqueu el nivell dels estudis que esteu cursant (trieu una sola opció):
El 100 % del mostreig (un total de 18 estudiants) pertany a un CFGS.

Figura 12. Respostes a la pregunta 4 sobre “Nivell dels estudis”

P5. Quin és el vostre origen? (aquesta pregunta és opcional).

Figura 13. Respostes a la pregunta 5 sobre “Origen”

P6. Valoreu de l'1 ("No m'interessa") al 4 ("M'interessa molt") els següents temes. Si no sabeu de què
va un tema, indiqueu-ho a la columna "No tinc prou informació sobre aquest tema":
Les respostes a aquesta pregunta s’han recollit en la Taula 4, atès que la interfície de la plataforma era
poc clara. La taula recull el sumatori de punts segons el següent criteri:
- “No m’interessa”/ “No tinc prou informació sobre el tema”: 0 punts. S’ha corregit l’enunciat de
l’enquesta perquè s’ha considerat que, a nul interès, és lògica nul·la puntuació. Idèntic criteri s’ha
seguit per a la manca d’informació.
- “M’interessa poc”: 2 punts.
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- “M’interessa”: 3 punts.
- “M’interessa molt”: 4 punts.
Taula 4. Resum dels punts obtinguts en l’enquesta per la pregunta 6.

TEMA

PUNTS OBTINGUTS

Gènere: col·lectiu LGTBI+, feminismes, igualtat

52

Sostenibilitat i canvi climàtic

62

Dret a l'habitatge: sindicats de llogaters,

47

plataformes

d'afectats

per

l'hipoteca,

desnonaments
Horts urbans

45

Equipaments de barri i espais de gestió veïnal:

43

Casals de Joves, Centres Socials Autogestionats
Ampliació de coneixements relacionats amb

66

el vostre Cicle Formatiu
Cooperatives: de producció, d'habitatge, de

47

consum
Assetjament

entre

iguals

(bullying,

per

55

exemple)
Migracions

51

Educació emocional (conèixer i expressar les

56

nostres emocions)
Hàbits

saludables

(alimentació,

esport,

62

Mitjans de comunicació (com funcionen? Són

59

descans)

fiables? Com podem verificar la info que
dónen?)

En la Figura 14, s’ha representat gràficament el promig de la puntuació obtinguda de cada tema sobre els
4 punts totals possibles. El valor s’obté a partir de la següent expressió:
𝑉𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 4 =

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⁄
𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(1)

on n és el tamany de la mostra, sent en aquest estudi igual a 18 (nombre d’estudiants que han contestat
l’enquesta).
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Puntuació rebuda (0-4)

4
3
2
1
0

Figura 14. Promig de les puntuacions rebudes (sobre un màxim de 4 punts) en cada tema d’interès.

Aquesta manera d’explicar les dades és útil ja que ens permet veure que tots els temes proposats són
d’interès per als estudiants, ja que el valor mínim obtingut es superior a 2 sobre 4. Tanmateix, aquesta
representació es funcional ja que permet comparar respostes en funció de diferents paràmetres, tal i com
s’explicarà en el següent subapartat. El detall de les respostes a la pregunta 6 es pot consultar a l’Apèndix
1.
Com es pot apreciar, ambdues maneres de mostrar les dades posen de manifest que els estudiants tenen
principal interès en:
(1) L’ampliació de coneixements relacionats amb el Cicle Formatiu, i
(2) Sostenibilitat i canvi climàtic i Hàbits saludables.
Els dos temes amb la mateixa puntuació.

5.3.3. Relacions significatives
Tal i com s’ha esmentat en apartats anteriors, la detecció de relacions significatives entre el nivell d’interès
per temes determinats i paràmetres de confecció de grups (gènere, edat, nivell d’estudis, família
professional, origen, etc.) pot constituir una valuosa ajuda per a crear grups de treball exitosos.
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Amb les dades obtingudes, i tenint en compte la dimensió de la mostra – i les limitacions, ja explicades,
que tenia quant a varietat de Famílies professionals i Nivells educatius -, s’ha pres el paràmetre Gènere
per a dur a terme un dels possibles estudis de relacions significatives.
En aquest cas en particular, s’analitzarà la relació del paràmetre Gènere amb el grau d’interès pels
diferents temes. D’aquest estudi se’n desprendran idees i consideracions sobre la idoneïtat d’abordar, en
aquest cas, els temes amb grups mixts o grups no mixts. Aquesta lògica és extrapolable a l’anàlisi d’altres
paràmetres tals com les relacions significatives entre Famílies professionals / Nivell educatiu / Origen i el
grau d’interès pels diferents temes. Depenent dels paràmetres d’estudi, permetrà obtenir conclusions
referents a la idoneïtat de fer grups integrats per diferents famílies, entre d’altres.
L’anàlisi creuat de les relacions significatives en tots els paràmetres és la principal eina prevista que té el
servei per a la confecció de grups. En la Figura 15, es mostren aquestes relacions. L’escala d’interès es
gradua del 0 al 4; cada grau d’interès s’ha puntuat segons el criteri exposat en la secció 5.3.2.

Puntuació rebuda (0-4)

5
4
3
2
1
0

Gènere masculí

Gènere femení

Figura 15. Nivells d’interès promitg per als diferents temes segons gènere (sobre un màxim de 4 punts).

De la lectura i interpretació de la Figura 15, es desprenen les següents conclusions:
(1) Els temes en els quals el grau d’interès entre nois i noies genera més consens són Assetjament
entre iguals i Mitjans de comunicació. Aquest segon és el que té una puntuació més alta, amb un
valor de 3,3/4.
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(2) El tema amb més disparitat entre els graus d’interès generats és Horts Urbans; rep un 3,0/4 en
les noies, mentre que els nois li atorguen un 1,9/4.
(3) El segon tema més dispar és Ampliació de coneixements sobre el seu CF; les noies el puntuen
amb un 3,4/4, mentre que els nois li atribueixen un 4/4.
(4) Gènere rep una puntuació similar per part d’ambdós gèneres: 2,8/4 per part dels nois i 3,0/4
per part de les noies.
L’equip pedagògic podria, a partir d’aquí, optar per tractar aquests resultats de maneres diferents. A
continuació s’exposen aquí algunes de les maneres possibles d’abordar l’afer:
(1) Assetjament entre iguals i Mitjans de comunicació són dos temes que generen consens. En el
segon cas, sembla òptim que l’elevat interès mostrat per ambdós gèneres el fa ideal per a muntar
una activitat que hi giri entorn. El gènere no sembla rellevant en el tema, per tant una activitat on
hi participin nois i noies sembla idònia. Assetjament entre iguals rep puntuacions més modestes
però igualment elevades. Sembla un tema adequat per a tractar, també, en grups mixtes, sempre
i quan no s’hagin donat situacions d’assetjament als grups en què el gènere hi hagi estat un factor
determinant.
(2) Horts Urbans i Ampliació de coneixements sobre el seu CF són temes que podrien donar lloc a
una activitat combinada, amb una fase no-mixta i una mixta: mentre les noies fessin una dinàmica
o formació sobre el primer, els nois podrien fer-ne una sobre el segon, i després posar en comú
què han avançat en una petita dinàmica de presa de consciència.
(3) Gènere genera interès en ambdós gèneres. Caldria atendre’s a la situació concreta del grup
classe al respecte per a decidir si convé un treball mixt, no mixt o combinat.
5.3.4. Activitat sobre hàbits saludables: “Què faig, quant em costa, i què puc fer?”
De la lectura dels resultats generals i l’aportació feta per l’anàlisi de relacions significatives referides al
paràmetre Gènere es desprèn la decisió de concloure aquest treball amb la preparació d’una activitat bisetmanal sobre els Hàbits saludables. La opció més votada, Ampliació de coneixements relacionats amb el Cicle
Formatiu, s’ha descartat per la especificitat dels coneixements de cada branca, que fan aconsellable la

preparació d’activitats amb una mínima coordinació entre el servei i els tutors / departament. Les dues
opcions en segona posició tenen una mateixa diferència – molt petita - entre l’interès que desperten en
nois (3,6 punts en ambdós temes) i en noies (3,3 punts, també en ambdós temes), de manera que la presa
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final de la decisió ha estat motivada per la voluntat de complementar la tasca educativa del centre, on és
més freqüent l’al·lusió a conceptes mediambientals, que a l’àmbit dels hàbits saludables.
L’activitat es durà a terme en els grups classe, que són mixtes, atès que l’anàlisi de relacions que s’ha
realitzat (Gènere – tema d’interès) ha mostrat un interès alt generalitzat en els dos col·lectius.
És precís recordar, però, que en una fase més avançada del projecte l’elaboració dels grups per a dur a
terme l’activitat s’haurà de fer mitjançant l’anàlisi complet de relacions significatives (tot estudiant
relacions entre tots els paràmetres i interessos), de manera que es podrien detectar criteris nous per a
agrupar alumnes.
A continuació s’exposa l’activitat, tot seguint l’estructura estudiada al servei JIP i presentada en la secció
4: Presentació, Objectius, Metodologia i Temporització. S’han afegit dos apartats – Avaluació i Anàlisi
d’elements transversals-, orientats a completar aquesta estructura i a assegurar la coherència de l’activitat
amb els principis que s’han definit anteriorment en aquest text.
Presentació
Aquesta és una activitat per a que els alumnes comparteixin els seus hàbits saludables – i el seu
cost econòmic- i aquells que ho són menys, a través d’estones de joc i debat. La funció de les
educadores serà dinamitzar l’activitat i contrastar la informació.

Objectius
A través del joc, l’intercanvi d’experiències i el debat, es cerca complir els següents objectius:
- Prendre consciència dels propis hàbits de salut.
- Adquirir coneixement dels diners invertits en aquests hàbits.
- Compartir amb comoditat experiències del quotidià amb el grup.
- Adquirir nous hàbits saludables.
- Prendre consciència dels coneixements adquirits durant l’activitat.
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Metodologia
Durant les dues setmanes que duri l’activitat, tant al moble com al perfil de xarxes socials es
publicaran notícies i recursos referits als hàbits saludables. A continuació, es descriuen breument
les diferents activitats i el temps invertit que és realitzarà en cada sessió:
Primera sessió
(s’han considerat sessions de tutoria d’FP, d’una hora de duració)
(1) Temps per a consultar el material del moble i del perfil de xarxes socials (10 min).
(2) Explicació de l’activitat (10 min).
(3) Els alumnes es posaran en rotllana (o més d’una rotllana, en cas que els grups siguin
grans), i se’ls donarà una pilota vermella i una verda. Sonarà música de fons, i s’aniran fent
passades de forma aleatòria. Quan la música pari:
a) La persona que tingui la pilota vermella a les mans explicarà un hàbit no
saludable del seu quotidià; les educadores l’apuntaran a una cartolina vermella,
penjada a la paret.
b) La persona que tingui la pilota verda a les mans explicarà un hàbit saludable
del seu quotidià; les educadores l’apuntaran a una cartolina verda, situada al
costat de l’anterior.
(20 min)
(4) Finalitzat el joc, encara en rotllana, les persones que no han tingut oportunitat
d’expressar-se podran comentar hàbits quotidians (10 min).
(5) Cadascú agafarà un llapis i escriurà, al costat de l’hàbit que ha exposat (i que està escrit
en les cartolines verda i vermella), el cost econòmic que li representa, si és que en té (10
min).
Segona sessió
(1) Els educadors contrastaran, conjuntament amb els joves, la informació de la sessió
anterior: què es considera bon hàbit, els costos econòmics reals si es tenen en compte
tots els processos i condicionants que hi intervenen, etc. (20 min).
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(2) Es farà un debat sobre l’afer i es consensuarà, per al grup, un decàleg d’hàbits
saludables quotidians (25 min).
(3) S’escriurà el decàleg a una cartolina que es penjarà al moble (5 min).
(4) Es farà una breu valoració oral de l’activitat. Els educadors explicaran l’activitat
complementària learning portfolio (detallada en el següent subapartat “Anàlisis
d’elements transversals”) (10 min).
Finalment, i ja fora de la sessió a l’aula, els educadors publicaran el decàleg al perfil de
xarxes socials.
Temporització: Es durà a terme en dues sessions, és a dir, en dues setmanes.

Anàlisi d’elements transversals
En apartats anteriors s’han definits les 4 característiques que estarien presents en tota l’acció educativa
del servei dissenyat. En aquest cas, aquestes es concreten com segueix:
(1) La gamificació: En la primera sessió, el recull d’experiències personals es fa mitjançant el joc
de les dues pilotes, pilota verda i vermella. Aquest fet trenca el gel i permet als joves trencar amb
la idea de que estan participant en una formació; el sentiment de responsabilitat arrelat a
l’educació formal es substitueix per esbarjo.
(2) La participació activa basada en l’aprenentatge significatiu: Els hàbits que s’esmenten en la
dinàmica, així com la discriminació entre positius i negatius i l’aproximació econòmica, surten de
les vivències, coneixements i percepcions que en tenen prèviament les participants. Mitjançant la
participació en el joc, els joves detecten aquesta informació ja adquirida i la posen a disposició del
grup.
(3) Aportació d’informació contrastada: Les aportacions fetes pels alumnes en la primera sessió
passen per un sedàs que les verifica, matisa o descarta. És important destacar que, per tal que
aquest procés es pugui fer de forma rigorosa, cal que els educadors tinguin un marge per a
contrastar les informacions; en aquest cas, la divisió de l’activitat en dues sessions facilita el
compliment d’aquest requisit.
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(4) Consciència del propi aprenentatge: Com s’ha avançat en el subapartat de Metodologia, es
proposa un recurs per a consolidar els coneixements adquirits que, si funcionés en una fase de
proves pilot, podria arribar a esdevenir una eina característica del servei. Es tracta de crear un
learning portfolio en alguna plataforma digital15. Els learning portfolios són, segons la Taxonomia
de Bloom revisada (veure Figura 16)16, una eina d’aprenentatge situada en el seu nivell més
ambiciós: la intersecció entre el Procés Cognitiu i la Dimensió del Coneixement: la del verb Crear i
la Dimensió Metacognitiva.

Figura 16. Representació gràfica de la Taxonomia de Bloom revisada. Extreta de pàgina Web 5.

Aquest portafoli haurà de tenir un apartat per a cada activitat del servei en què els alumnes
participin. Aquests apartats es subdividiran en:
- Què sabia abans de participar en l’activitat sobre el tema treballat?
- Què he après al respecte?

15

Google Sites és una senzilla eina de creació de webs que ofereix dissenys adequats per a l’elaboració de portafolis.
Elaborada el 2001 per un grup d’experts tot prenent com a base el model realitzat als anys 60 i incorporant-hi els
darrers avenços en recerca educativa.
16
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- Com ho he après?
La tasca es pot desenvolupar durant les tutories, si es disposa de temps suficient, o com a feina a
casa. Podria ser obligatòria o voluntària. Per tal que aquest temps invertit tingui una repercussió
en el seu currículum, es proposa que doni als alumnes punts extra per als RA de competències
transversals17, en cas que el centre n’utilitzi. En un futur podria arribar a tenir un pes percentual
fix en la puntuació d’aquests RA, en els centres que utilitzin el servei de forma regular.

Avaluació
Les opinions expressades pels alumnes en la darrera sessió seran recollides en una base de dades del
servei. Aquestes opinions i els portafolis d’aprenentatge constituiran els indicadors que els pedagogs
consultaran per a avaluar si s’han complert o no els objectius de l’activitat.
Els docents també podran participar d’aquesta avaluació, mitjançant breus enquestes telemàtiques o
xerrades informals amb les educadores; aquestes últimes avaluaran íntegrament l’activitat en reunions a
la seu del servei. Les conclusions a què arribin quedaran recollides i es publicaran en la documentació
d’Avaluació i Millora Contínua al final de cada curs i activitat.

17

Els Resultats d’Aprenentatge que avaluen competències transversals són un recurs utilitzat per cada cop més
centres de Formació Professional. Aquestes competències són definides per cada equip directiu; algunes
freqüentment avaluades són la capacitat de treball autònom i en equip, el respecte per companys i professors o la
participació en la dinàmica de l’aula.
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6. CONCLUSIONS
En aquest punt es busca fer una discussió dels punts forts i febles d’aquest treball d’avantprojecte, que
serveixi de guia per a la futura elaboració del projecte tècnic i pedagògic necessari per a implantar el
Servei d’Informació i Participació Juvenil en centres d’FP de forma exitosa.
6.1. Punts Forts
- Constitueix una estratègia per a fer front una necessitat existent: reduir la taxa d’abandonament
prematur.
- Segons bibliografia consultada, és previsible que aquesta estratègia constitueixi positivament a
la millora d’aquesta necessitat.
- El disseny és realista, atès que:
- Preveu elements de recollida d’informació i interessos.
- Utilitza recursos pedagògics de provada eficàcia, tant en l’educació en el lleure educatiu
com en processos cognitius en general.
- Contempla mecanismes d’avaluació i millora contínua.
- S’ha demostrat la viabilitat i adequació d’un servei similar en centres d’ESO i Batxillerat al llarg
de més d’una dècada, constatades amb la creixent demanda que ha tingut al llarg del seu temps
en funcionament.
- Pot esdevenir una base per a avançar futurament en la interacció entre els estudis d’FP i les
metodologies de lleure educatiu, sigui amb el desenvolupament en detall d’aquest projecte en
particular, sigui per a l’elaboració d’altres materials.
6.2. Punts Febles
- No s’ha demostrat, degut a que aquesta metodologia no ha estat implementada a Catalunya fins
a l’actualitat, que disposar d’un servei d’aquestes característiques en entorn FP contribueixi a
encoratjar els alumnes a seguir amb els seus estudis.
- El punt anterior podria frenar la voluntat de l’administració a invertir per a implantar el servei.
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- És un tema extens per a un Treball Final de Màster, fet que ha comportat haver de decidir en
quins temes s’entrava realment en detall; això ha deixat altres aspectes – com la viabilitat tècnica
– en una fase de desenvolupament molt embrionària.
Finalment, a mode de tancament, l’autor voldria destacar que és aquest un treball que reuneix tres fonts
de coneixement: d’una banda, l’adquirit al Màster de Professorat, sobretot durant la redacció d’un article
de recerca educativa per a una de les seves assignatures. En segon lloc, de l’estudi del servei JIP, el qual
ha estat possible gràcies a les freqüents consultes a una de les seves treballadores. Finalment, segurament
el recurs més important – tant a nivell de coneixements com de motivació personal - han estat els gairebé
deu anys de voluntariat a una entitat de lleure educatiu i la posterior creació d’un esplai al barri de Sants.
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Figura A1 Respostes a la pregunta 6 sobre “Interessos”
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