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1. Introducció:

1.1. Antecedents  del tema objecte del treball.

El  projecte que vaig presentar per sol·licitar  la concessió de la llicència per
estudis estava encapçalat  per aquest  quadre:

Agressivitat, violència, estrès, crisi de valors, insatisfacció personal,
racisme, individualisme, competitivitat, maltractaments físics i psicològics,
depressions, manca d’al·licients, "estar cremat"………

Competència social, resolució de conflictes, mediació, educació en
valors, autoestima  i control de l’estrès en el docent, educació emocional,
tractament de la diversitat, pautes de disciplina i comportament, curs
musculoesquelètic, projecte educatiu de ciutat ……….

que  assenyala de forma esquemàtica unes inquietuds, unes  realitats, unes
demandes  dels centres educatius i  de la societat en general.

Cada cop  se senten més veus de descontent, d'insatisfacció, de desencant, de
desorientació, es com si tots plegats estiguéssim un xic o molt perduts sabem que
que "no anem bé", que alguna o moltes coses estan fallant, a nivell social i que cal

cercar solucions. 

I aquest ha estat l'objecte principal d'aquest treball, intentar cercar  nous camins
per poder  "sortir" d'aquest desconcert general.

1.2. Explicació del tema.

- La crisi de valors una de les causes del "no anem bé" ?

La societat està constantment  en transformació. La història de la
humanitat té un fil conductor que són  els canvis socio-culturals, polítics,
econòmics, tecnològics, de valors…..
Aquest canvis  suposen  fer readaptacions  sobre  molts aspectes de la
vida, individual i col·lectiva, i l'educació no en pot quedar al marge.

Ens  hem centrat en  un dels aspectes que ha sofert canvis molt
importants:  els  valors/ hàbits, es parla de crisi de valors de la societat
occidental. 

Actualment hi ha una gran preocupació per trobar vies de sortida a aquesta
crisi, així ho demostren les nombroses publicacions, estudis, conferències
que s'estan fent sobre el tema.
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La destrucció  de les identitats tradicionals i de les seves formes
generacionals de transmissió  implica cercar nous criteris morals i nous
instruments de socialització.
Davant els buits  de normativa moral creats pels canvis socials recents es
necessita una nova forma d'establir criteris, i criteris que es transmetin a
les noves generacions. 

Les necessitats "urgents"  del sistema educatiu i de la societat en general,
creiem que s'han de centrar en la reflexió, formació i implementació, en els
Projectes Educatius  de Centre, dels valors, la resolució de conflictes, el
tractament de l'agressivitat…
Alguns centres educatius, professors i famílies  ja han anat cercant
estratègies per treballar aquests temes, però encara queda molt per fer.

El professorat de secundària no  sempre pot assumir la responsabilitat de
buscar, analitzar i avaluar l'efectivitat dels recursos existents sobre  una
àrea o temàtica que no és la seva  i per la qual no ha estat preparada.

Pensant en les necessitats i demandes de la comunitat educativa  s'ha
dissenyat aquest treball. 

Detectar, recopilar  crear i  difondre la informació d'experiències
significatives, publicacions, materials, estratègies, en un treball multimèdia
(internet, vídeo, CD, dossier-carpeta) facilitarà  pautes a la comunitat
educativa per a la seva formació i així  tenir més eines per dissenyar
noves  estratègies d'actuació.

1.3. Objectius  que es pretenen assolir.

• Crear mecanismes per intercanviar informació i materials que puguin
servir com a referents entre el professorat de secundària.

• Facilitar l'apropament i inici de la descoberta personal,  de l'educació en
valors, resolució de conflictes  a la comunitat educativa. 

• Obrir interrogants als usuaris del material elaborat per que iniciïn el seu
camí de  creixement personal, de recerca de la Bona Vida , de la
felicitat, ja que sols  podem transmetre i encomanar allò que som, per
tant cal que tots plegats intentem ser lo millor per poder-ho "contagiar"
als altres.

1.4. Hipòtesi  inicial de treball. Marc teòric, etc.

La crisi  de valors,  "el no anem bé", assenyalat per la majoria de la
societat, demana que més enllà d'assenyalar culpables cerquem entre tots
estratègies d'actuació  per superar aquesta època marcada per la
"insofferenza"  (", es decir, no poder soportar nada, no poder sufrir nada.
Ni normas, ni los sacrificios que toda convivencia comporta, ni ruidos, ni las
limitaciones propias de la vida, ni ninguna clase de error, defecto o
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insuficiencia de los demás, o del sistema social, por pequeños que sean.
Todo esto acompañado de una resistencia a asumir responsabilidades.")1

L'educació en valors , assumida per tota la comunitat educativa , pot
contribuir a millorar el rendiment escolar,  a la disminució de la conflictivitat,
socialització de l'individu i la interiorització d'actituds, valors i normes.

Per aquest motiu el treball   desenvolupat  s'ha centra  i està pensat per
donar suport a la comunitat educativa i contribuir així a canviar la tendència
negativa, abans esmentada, de la societat

2. Treball dut a terme:

2.1. Disseny del pla de treball i Metodologia emprada

El treball a realitzat en aquest projecte  ha consistit en :

1. La detecció, recopilació, anàlisi i selecció  dels materials i recursos
existents sobre educació en valors, resolució de conflictes i
competència social.  

2. Detecció de  centres educatius que ja tenen desenvolupades
experiències  significatives 

3. Elaboració d'una GUIA  amb la informació obtinguda.

4. Elaboració en col·laboració amb el SMAV d'un  guió videogràfic  i de la
relació de material  existents per mostrar experiències significatives
realitzades en  centres educatius, sobre l'educació en valors,  la
prevenció i resolució de conflictes,  la mediació…

5. Elaboració de materials didàctics  per apropar-nos a l'educació en
valors, resolució de conflictes, creixement personal i recerca de la
felicitat  ( Sis dossiers) que puguin ser útils per a tota la comunitat
educativa

6. Tota la documentació i material s'ha dissenyat per a  ser vehiculada per
internet, i crear així  amb tota la informació elaborada,  un espai  per a
professors, alumnes i família per a la difusió, intercanvi i diàleg sobre la
transmissió de valors, resolució de conflictes i competència social.  

2.2. Descripció dels recursos utilitzats

• Internet ha estat  una eina bàsica  en aquest projecte:

- Per detectar les publicacions, organismes, institucions,
associacions, materials que estan penjats a internet.

- Per consultar  els materials de les biblioteques 

                                                          
1 JORDI PUJOL, presidente de la Generalitat. "Construir, compartir, exigir ".15. 04. 2001 La Vanguardia
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- Per consultar bases de dades sobre revistes especialitzades 

• El fons videogràfic del PMAV, per seleccionar els  vídeos que hi ha
sobre el tema o que poden ser emprats per treballar alguns aspectes
sobre educació en valors i resolució de conflictes

• Els Centres de Recursos Pedagògics  per consultar els materials
detectats  a la base de dades CRETECA.

• Diferents programes de Televisió

3. Resultats obtinguts.

El  resultat  del treball realitzat durant el període de llicència  s'ha  concretat en la
creació i recopilació de  sis dossiers. El material es presenta estructurat en diferents
dossiers  i en suport CD, com a document hipertextual,   per facilitar-ne  la consulta en
funció dels interessos i necessitats dels usuaris. 

 Dossier-1   EL MARC TEÒRIC

Ens   apropem  per separat  als  conceptes : Educació, Valors i Educació
en valors. 
Presentem un  mapa conceptual   sobre el que vol dir  educar en valors. En
aquest  mapa s'assenyalen els conceptes que ens cal conèixer  i ens
convida a informar-nos sobres cada un d'ells.
Assenyalem una  sèrie d'estratègies, que podem emprar en qualsevol àrea
curricular , a casa, a la feina, amb els amics….

 Dossier-2    L'ESCULTURA DE LA FELICITAT

Aproximació  als "materials"  necessaris  per la descoberta i construcció
del nostre JO  , per fer la nostra escultura personal i social.
L'ESCULTURA DE LA FELICITAT.

 Dossier-3   ENS INFORMEM

Relació d'algunes Experiències   que hi ha sobre educació en valors i
resolució de conflictes i Webs sobre el tema 

➤  Dossier- 4   Taula  VALORS

Recopilació  de cites i textos  sobre alguns dels valors que  ens apropen a
la felicitat, a una vida més justa i solidària

 Dossier- 5  i 6    ANNEXOS

Recopilació de  documents  que donen suport   als Dossiers, 1, 2 i 4
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4. Estudis i/o cursos realitzats

 Vaig matricular-me al curs   Las relaciones personales en educación  (120
hores) / UNED/ Programa de formación del profesorado, havent treballat  i estudiat
el material del curs, però  m'ha estat impossible per manca de temps realitzar el
treball final de l'esmentat curs. 

5. Conclusions: suggeriments, conseqüències, aplicacions i
valoracions del treball o  estudis, tant des del punt de vista de la
matèria objecte del treball de llicència com  des de la pràctica docent en
els centres d'ensenyament.

    
La valoració global del període de llicència  ha estat  molt i molt positiva. Em
considero una privilegiada, per haver pogut dedicar-me tot un any a un tema  tant i
tant interessant i enriquidor a nivell personal com és l'educació  en valors i
resolució de conflictes. L'esforç i les hores dedicades al treball ha estat intens  i a
un ritme constant, s'han succeït moments en que el treball avançava  quasi per si
sol i altres moments que semblava aturat. 
Tal i com estava previst tot el material elaborat, s'ha fet, estructurat, pensat i
organitzat perquè  pugui ser vehiculat en diferents suports, paper, CD i pàgina
web  ; per que  sigui  "inter-edats",  " multiusos" i punt de partida  d'un treball
constant , individual i d'equip per  a la  recerca i creixement personal de totes
aquelles persones interessades en el  tema: professors, alumnes, pares, avis,
mestresses de casa, polítics…….

Aplicacions: 

El Dossier : 1 "EL MARC TEÒRIC per una  Educació en Valors  /  Integral / Per Créixer com a Persones.

Per aconseguir una BONA VIDA i potser la Felicitat"  i el  Dossier : 3  "Recopilació d'  Experiències de
Centres Educatius   i  de  Web's   que treballen i estan vinculades  amb l'Educació en Valors i la Resolució de

Conflictes" , va adreçat  al professorat de secundària  en general , als organismes,
institucions  i persones   vinculades al món educatiu . Bé sigui  com a material
autoformatiu,  informatiu  o  com a material de suport  per emprar  en  algunes
dinàmiques  de treball a l'aula. Com a punt de partida per  a la reflexió individual o
en grup sobre l'ofici d'EDUCAR en majúscules, que  inclou l'educació en valors i
per tant els coneixements per a la resolució de conflictes.
 

El  Dossier : 2  "L'Escultura de la Felicitat"    va adreçats  a tota la comunitat educativa,
alumnes, pares, mares, professors, professores,  mestres, polítics, …….Pot ser
emprat com a material autoformatiu o bé com a quadern de treball  en grups
interessats per al tema, professors, alumnes, pares, personal administratiu….   Pot
ser el document base per que cada grup de treball individualment o  com a treball
d'equip, coordinat elaborin una pàgina web, que  esdevingui un punt de trobada i
enriquiment individual i social.

➤  Dossier- 4   Taula  VALORS va adreçat  a tota la comunitat educativa,
alumnes, pares, mares, professors, professores,  mestres, polítics. La
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recopilació  de cites i textos  sobre alguns dels valors que  ens apropen a la
felicitat, a una vida més justa i solidària, poden ser emprats per a la reflexió
individual i colectiva  sobre els  valors  que són necessaris  per a crèixer  com
a persones.

6. Relació dels materials continguts en els annexos.

Recopilació  i creació de ( 195 )  documents  que ens serviran apropar-nos als
conceptes  i a  les estratègies  relacionades amb l'educació en valors, la recerca
de la bona vida, de la felicitat, el ser persona…
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