
“La mar d’amics”.
Una experiència pedagògica per tal d’atendre
les necessitats educatives especial (nee)
de caire social

§ ESTHER VI LAL TA CA SAS
Màster Ac ti vi tat Fí si ca Adap ta da.
Lli cen cia da en Edu ca ció Fí si ca.
Pro fes so ra d’Edu ca ció Fí si ca IES Bis be Be ren guer

Introducció
El pro jec te es va ini ciar a un cen tre de

se cund ària de les ro da lies de Bar ce lo -

na, con jun ta ment amb el Cen tre Mu ni -

ci pal de Vela, l’ob jec tiu pri mor dial era

aten dre i mo di fi car en lo pos si ble les

res pos tes dis rrup ti ves que pre sen ta -

ven un grup d’a lum nes de 2n i 3r

d’ESO.

A grans trets es trac ta va d’u ti lit zar l’a pre -

nen tat ge de la na ve ga ció a vela com a

cen tre d’in terès per as so lir les com petè -

ncies bàsi ques mar ca des pel De par ta -

ment d’Ensen ya ment de Ca ta lun ya. 

Era un grup d’a lum nes ho mo ge ni en

quant a les se ves ma ni fes ta cions ca rac -

te rials, i he te ro ge ni en quant a les se ves

ha bi li tats, ca pa ci tats, con di cions fa mi -

liars, etc.

Un grup d’a lum nes amb un “per què”

comú:

n Fa mí lies de ses truc tu ra des greu ment.

n Violè ncia domè sti ca.

n Mos tres d’a ten ció di rec ta ment re la cio -

na des amb des pe ses econò mi ques.

n No hi ha diagnòstic.

n Absen tis me.

n Re la cions pro pe res amb pre sons, re -

for ma to ris, etc.

n Accés al con sum de dro gues.

n Ines ta bi li tat emo cio nal.

n Man ca d’hàbits; hi giè nics, ali men ta ris.

n Comp. So cial bai xa.

n Fal ta de con cen tra ció.

n Poca re sistència a la frus tra ció.

n Re cur sos ex terns “no ac tuen”.

n Fal ta de mo ti va ció ge ne ral.

n Esco la de va lors ine xis tent.

n Fal ta de cu rio si tat.

n Re tard acadè mic.

n Grups HETEROGENIS en ex trem.

n Pa ti ment.

Els alum nes ini cia ven 2n d’ESO, ha -

vent es tat ate sos a pri mer d’ESO mit -

jan çant un Agru pa ment Fle xi ble du rant

12 ho res set ma nals. Du rant el pri mer

curs, els 13 alum nes, eren ate sos en

pe tit grup. Sem bla va que as so lien cer -

tes res pos tes “acadè mi ca ment co rrec -

tes”, però en el mo ment que pas sa ven

al grup nor ma lit zat tots ells, tard o

d’ho ra eren aco mia dats de clas se. Un

grup de pro fes sors ha via clau di cat, no

els vo lien a les au les, les se ves con duc -

tes eren tan dis rub ti ves que im pe dien el 

nor mal fun cio na ment de l’as sig na tu ra.

Els alum nes con flic tius res ta ven a la

sala de guàr dia o a pre fec tu ra d’es tu -

dis, a l’es pe ra de l’in coa ció d’un ex pe -

dient acadè mic.

Tant el claus tre de pro fes sors, com l’EAP

del cen tre veien ne ga ti va ment el fet d’o -

brir ex pe dients dis ci pli na ris que com a

mida co rrec ti va su po sa va per dre el dret

d’as sis tir al cen tre, cal te nir en comp te

que els pa res d’a quests alum nes fa anys

van clau di car com a tal, Aco mia dar als

nois i noies era fa ci li tar opor tu ni tats per

con so li dar les se ves con duc tes de risc,

però per al tre ban da es feia im pos si ble

aten dre’ls a les au les nor ma lit za des.

Gràcies a l’a pro va ció del pla es tratè gic

de cen tre, vàrem po der dis sen yar un

grup “es pe cial”, amb ob jec tius, ac ti vi -
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tats, pro fes so rat i mèto des to tal ment di -

fe ren ciats al que fins aque lla data s’ha via 

in ten tat. Ca lia co rre gir con duc tes d’u na

ma ne ra di fe rent, in no va do ra.

El grup, era mas sa gran d’a cord a les re -

co ma na cions que qual se vol psi co pe da -

gog fa ria, però ca lia do nar res pos ta a les

ne ces si tats del cen tre.

Pro fes sors vo lun ta ris van aga far la ma jor

part de l’ho ra ri lec tiu de l’AF, du rant les

ho res de CV, es va in ten tar man te nir el

cri te ri d’in te gra ció te nint en comp te que

es tre ba lla amb grups més re duïts, però

vàrem ha ver de re nun ciar de nou. Du rant 

el ter cer tri mes tre les ho res de CV eren

im par ti des per pro fes so rat vo lun ta ri sen -

si bi lit zat pel pro jec te que o bé re for ça va

al pro fes sor a l’au la, o bé im par tia con -

tin guts es pe cí fics del pro jec te.

Es va en de gar el pro jec te “La Mar d’a -

mics”, amb mol tes di fi cul tats. Va ser de -

ci si va la col·la bo ra ció econò mi ca de

l’Ajun ta ment de L’Hos pi ta let i el Cen tre

Mu ni ci pal de vela i de l’Insti tut Mu ni ci pal 

d’Edu ca ció, tant pel re forç econò mic

com tècnic que en tot mo ment van po sar

al nos tre ser vei.

“La mar d’a mics” s’es truc tu ra des de el

cen tre d’in terès de la vela, i al vol tant

d’a quest s’ar ti cu len els con tin guts tant

con cep tuals, pro ce di men tals com acti -

tudinals, ba sats en l’ad qui si ció de les

com petè ncies bàsi ques dels àmbits

cien tí fic-tec nolò gic, lin güís tic, ma temà -

tic, so cial i la bo ral, uti lit zant les no ves

tec no lo gies de l’in for ma ció . S’ha ela bo -

rat una una adap ta ció cu rri cu lar in ter na, 

apro va da per l’Inspec ció d’Ensen ya -

ment. 

I per què la “vela”?

El fet de fer vela, sem pre s’ha entès com

una ac ti vi tat re ser va da but xa ques po -

tents, l’o fe ri ment del cen tre Mu ni ci pal

de vela va sor pren dre’m, per al tre ban -

da, l’en tu sias me i pre pa ra ció dels mo ni -

tors i vo lun ta ris sem bla va ja d’en tra da

un punt im por tant per po der aten dre a

uns nois i noies, amb es cas ses o nu les

ha bi li tats so cials, tots co nei xien aquest

ti pus de “pú blic es pe cial”, i es ta ven dis -

po sats a tre ba llar, sa bien que hau rien de

su por tar reac cions col pi do res, es ta ven

dis po sats a ser “pu chings” per a nois que 

ne ces si ten treu re fora l’a gres si vi tat que

por ten dins i no tro ben “sac”, sens dub te

això és el que va en gres car-nos a in ten -

tar-ho.

El fet de acon se guir un ob jec tiu que

nin gú ha via in ten tat, era obrir una por -

ta nova, tots co men ça ven de zero, ells i

no sal tres, cap d’ells ha via ni tan sols

som niat amb una ac ti vi tat si mi lar, feia

pen sar que se ria una ac ti vi tat mo ti va -

do ra.

Per al tre ban da, el fet de na ve gar, vol dir, 

ine lu di ble ment, tre ba llar en equip, me dir 
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el risc, con tro lar les emo cions, vèncer

pors, mi llo rar l’au toes ti ma, man te nir l’or -

dre, con fiar amb els com panys, obeir or -

dres de qui re pre sen ta l’au to ri tat en el

vai xell, pre veu re i re sol dre si tua cions no

pre vis tes ... sen se as so lir aques tes com -

petè ncies no es pot avan çar a la mar.

Tre ba llar aques tes ac ti tuds ha su po sat

un curs d’e du ca ció emo cio nal d’alt ni vell

pràctic.

Si a tot aquest con tin guts hi afe gim el fet

de que la me di terr ània ha es tat el bres sol 

de la nos tra cul tu ra, la mar és font de

vida i ob jec te d’es crip tors, can tau tors, i

Ca ta lun ya un dels pun tals per en ten dre

la di ver si tat dels po bles de l’es tat es pan -

yol i d’Eu ro pa, no és di fí cil, vin cu lar ex -

pe rièn cies amb con tin guts pres crip tius

del cu rrí cu lum: His to ria i geo gra fia de

Ca ta lun ya, Espan ya i Eu ro pa, mor fo lo gia

i sin ta xi de llen gua ca ta la na i cas te lla na,

es tu di dels és sers vius, con cep tes d’e co -

lo gia i medi am bient.

Re flec tir tot el que s’ha vis cut mit jan çant

un “qua dern de bità co ra”, ini ciar-se en la 

cons truc ció de ma que tes de di fe rents

vai xells, i plas mar tots els nous co nei xe -

ments en una web, uti lit zant pro gra mes

in form àtic in no va dors i re la ti va ment

fàcils en la seva apli ca ció (Dream -

weaber, Flash...) és a l’ho ra mo ti vant i

una ma ne ra po li da i vis to sa de de mos -

trar tant a ells ma tei xos, com a tots els

qui els en vol ten, que aquests alum nes,

són ca pa ços de fer co rrec ta ment tas -

ques es co lars.

I així ha es tat, en ge ne ral, tots els alum -

nes han mo di fi cat en cert grau els seus

com por ta ments, però ha es tat do lo rós.

Tren car la pròpia iden ti tat, fa mal. I fa

mal a tots aquells que han in ten tat aju -

dar-los a acon se guir-ho. Es pre ci sa te nir

molt clar el rumb a se guir i no dei xar-se

por tar per cops de vent, s’ha de re te nir

el timó i dei xar anar vela quan el vent és

mas sa fort.

Són nois, amb n.e.e. di fí cils de va lo rar, i

im pos si bles de cer ti fi car, és com pli cat

acon se guir un cer ti fi cat que acre di ti una

dis mi nu ció mí ni ma del 33% per as so lir

un ajud. ofi cial. Els seus “mon yons” no

es tan a la vis ta, les se ves ve ri ta bles

n.e.e. s’a ma guen rera les se ves ma tei xes

cau ses (pa res ab sents, con sum ina de -

quat de sub stàncies, violè ncia, agres si vi -

tat...) però si els ob ser vem se rio sa ment

veu rem que les se ves “parà li sis” “dis mi -

nu cions” re si dei xen en cen tre re gu la dor

de les emo cions. Mai ens acos ta ríem a

un noi que uti lit za la ca di ra de ro des per

des pla çar-se, dient-li “Noi, ai xe cat i ca -

mi na...”, amb ells ho fem, “Noi, has de

mi rar als ulls quan par lis, mos tra’t agraït, 

di gues el que et sap greu, edu ca da ment,

de ma na per dó”, NO HO SABEN FER, no

ho han vist fer, i no els cal apren dre-ho

en el seu cer cle d’a mics i fa mi liars, la

vida per a ells fun cio na amb una al tre es -

ca la de va lors. Po dem op tar per dues so -

lu cions: fem veu re que no ho sa bem i els

cas ti guem per les se ves dis ca pa ci tats, o

bé, in ten tem fa bri car “pròte sis emo cio -

nals”. Al nos tre IES, i el CM de vela adap -

ta da, es tem per la se go na al ter na ti va.

Si els Ajun ta ments i el De par ta ment

d’en sen ya ment va lo ren aques ta pers pec -

ti va, po der po drem acon se guir se guir tre -

ba llant, si no hi ha re cur sos econò mics

per aques ta “pe ti ta” po bla ció, se gui rem

acu mu lant fracàs a l’en sen ya ment i a la

so cie tat.

Objectius del projecte
“La Mar d’Amics”

El pro jec te “La Mar d’a mics” pre sen ta va

els se güents ob jec tius:

n Pos si bi li tar a un grup de nois i noies

(13-16 anys) una ex pe rièn cia in no va -

do ra de cara a la mi llo ra de les se ves
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com petè ncies per so nals. Por tar un vai -

xell du rant 4 dies, on ells en se ran els

res pon sa bles.

n Rea lit zar un es tu di so bre les avan tat -

ges que pot su po sar per a un grup d’a -

lum nes amb tras torns con duc tuals, el

con tac te amb el medi na tu ral (el mar) i 

la ne ces si tat de con viu re en un es pai

re duït i ine lu di ble (el vai xell).

n De mos trar a la co mu ni tat edu ca ti va

que els nois i noies amb tras torns ca -

rac te rials, po den ser hàbils, i res pon -

sa bles en front una si tua ció de risc si

ells se sen ten res pon sa bles.

n Mi llo rar l’au toes ti ma d’un grup d’a lum -

nes amb pro ble mes de con duc ta o

tras torns de per so na li tat

n Ini ciar un pro jec te de trac ta ment a la

di ver si tat, in no va dor a se cund ària.

n Mos trar als nois amb risc so cial al ter -

na ti ves lú di ques al seu abast.

n Sen si bi lit zar a un grup d’a lum nes en -

vers el res pec te i la cura al medi am -

bient.

n Con èi xer el vo ca bu la ri bàsic de la na -

ve ga ció, i els ele ments na tu rals que

en vol ten una tra ves sia

n Co nei xe ment de la cos ta ca ta la na,

geogr àfi ca i hist òri ca ment. Des per tar

l’in terès en la ob ser va ció i la cura del

medi am bient.

n Incen ti var la pràcti ca dels va lors; la

res pon sa bi li tat, l’au toes ti ma, la ob ser -

va ció, l’au to con trol, la ima gi na ció, la

to lerà ncia, la con vivè ncia etc….

n Asso lir les com petè ncies bàsi ques

mar ca des pel pri mer ci cle d’ESO.

Continguts

Els con tin guts del pro jec te s’han es truc -

tu rat en fun ció dels ítems pu bli cats pel

de par ta ment d’en sen ya ment, se lec cio -

nant aquells que crèiem més adients tant 

per les ne ces si tats que pre sen ta ven els

alum nes, com les pos si bi li tats que ofe ria

el cen tre. 

El pro fes so rat tre ba lla va d’a cord als

àmbits, obli dant la idea d’as sig na tu ra.

Els ítems que no veiem adients de care al 

pri mer ci cle (*), s’han pos po sat pel se -

gon (**). (Tau les 1 a 6)
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CONCEPTUALS * **

Con èi xer la ma ne ra de pre sen tar-se a una fei na x

Ga ran tir la rea lit za ció d’u na tas ca amb el temps i l’es forç d’e xe cu ció pre vist x

Con èi xer l’a va lua ció, l’au toa va lua ció x x

Con èi xer els be ne fi cis i els de sa van tat ges de tre ba llar en equip x

PROCEDIMENTALS

Te nir ha bi li tat en la uti lit za ció del  llen guat ge per trans me tre sen ti ments x

Re con èi xer la fei na ben feta x x

Te nir hàbit de tre ball x

Aca bar les tas ques que es co men cen x

Sa ber ava luar el tre ball en equip x x

Con so li dar les pròpies ca pa ci tats x x

Se guir les nor mes d’e xe cu ció i de se gu re tat x x

Sa ber pren dre de ci sions x x

Sa ber re sol dre pro ble mes autò no ma ment x

Pre veu re el temps de de di ca ció a una fei na x x

Sa ber ana lit zar el mo ment de par ti da per pre sen tar una bona ini cia ti va x x

ACTITUDINALS

Con èi xer les pròpies ha bi li tats x

Ser so li da ri amb l’e quip de tre ball x

Su pe rar-se en la fei na x

Gau dir de la stis fac ció per la fei na  be feta x x

Impli car-se en la fei na x

Sa ber fer la pròpia au to crí ti ca x x

Te nir ca pa ci tat d’a dap ta ció a les in no va cions x x

Te nir au toes ti ma x x

Ser pru dent x x

Te nir afany de pro mo ció x

De sit jar apren dre i mi llo rar x x

Te nir ge ne ro si tat per apor tar  co nei xe ments im por tants per al grup x

Sa ber col·la bo rar x

Sa ber va lo rar el tre ball pro pi i els dels al tres x

Sa ber as su mir res pon sa bi li tats x

Ésser ho nest x x

Ésser cons tant x

n TAULA 1.
Àmbi t la bo ral.

* Pri mer ci cle. ** Se gon ci cle



opinió
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Con èi xer les qua tre re gles de càlcul (–, +, x, :) x x

Iden ti fi car els sím bols ma temà tics més ha bi -

tuals
x

Con èi xer el con cep te i el sig ni fi cat es pe cí fic

de les ope ra cions i els ope ra dors ma temà -

tics.

x

Inter pre tar el con cep te de pro por ció x

Com pren dre l’e nun ciat de pro ble mes ma temà -

tics
x

Con èi xer les uni tats de me su ra més fre -

qüents (mas sa, pes, vo lum, es pai, temps,

ca pa ci tat, ve lo ci tat, lon gi tud, su per fí cie,

den si tat...).

x x

Inter pre tar les es ta dís ti ques re fe ri des a la vida

quo ti dia na.

Con èi xer con cep tes bàsics de l’e co no mía x

Con èi xer el con cep te de mag ni tud x

Con èi xer els con cep tes bàsics de geo me -

tria: lon gi tud, su per fí cie, vo lum, pe rí me tre,

àrea…

x x

PROCEDIMIENTALS

Cal cu lar men tal ment ope ra cions sen zi lles x x

Uti lit zar amb fa ci li tat la cal cu la do ra per  cal cu lar 

i com pro var
x x

Cal cu lar per cen tat ges i pro por cions x

Re sol dre pro ble mes mit jan çant ope ra cions

sen zi lles
x x

Admi nis trar ren des pròpies, d’e co no mía do -

mès tica
x

Re la cio nar cos tos i des pe ses x

Pre sen tar or de na da ment ia amb cla re tat les

ope ra cions de cal cul
x x

Uti lit zar amb fa ci li tat l’or di na dor per cal cu lar i

com pro var
x x

Plan te jar pro ble mes prèvia iden ti fi ca ció d’in -

cog ni tes
x

Cal cu lar ti pus d’in terès

Inter pre tar les da des de plànols i gràfics

sen zills
x

ACTITUDINALS

Te nir pre dis po si ció per ana lit zar i co rre gir les

erra des
x x

Apli car les uni tats de me su ra a la vida quo ti -

dia na
x x

Va lo rar la uti li tat de la geo me tria a la vida quo ti -

dia na.
x

n TAULA 2.
Àmbit ma temà tic.

CONCEPTUALS * **

Te nir el con cep te de temps hist òric (pas sat, pre sent i fu tur) x x

Con èi xer el sig ni fi cat dels sím bols bàsics de la vida quo ti dia na x

Co nei xer els mo ments clau de la hist òria del món x

Con èi xer els ac ci dents geogr àfics més sig ni fi ca tius dels di fe rents

con ti nents
x

Con èi xer el con cep te de de mocr àcia i el seu fon cio na ment x x

Di fe ren ciar en tre ac ti tuds cons cients i rao na des i ac ti tuds in cons -

cients
x

Te nir sen tit de la rea li tat, sa ber com por tar-se se gons llocs i mo -

ments
x x

Te nir els co nei xe ments ele men tals i geo gra fia econò mi ca x

Con èi xer els trets fo na men tals de l’e vo lu ció his to ri ca dels sers hu -

mans
x

Con èi xer els fets re lle vants de la hist òria mun dial x

Iden ti fi car els trets bàsics de cada so cie tat x

Con èi xer els or ga nis mes bàsics de la Unió Eu ro pea x

Con èi xer les di ve re ses op cions po lí ti ques x x

PROCEDIMENTALS

Sa ber orien tar-se res pec te als punts car di nals x

Te nir ha bi li tat per do nar orien ta cions es pe cials, per pre veu re ru tes,

per cir cu lar, per si tuar-se dins d’un es pai a par tir de ma pes
x

Inter pre tar ins truc cions dels elec tro domè stics x

Te nir ha bi li tat per ob ser var as so lir l’hàbit d’au toin for mar-se x x

Uti lit zar cons cient ment els mit jans de co mu ni ca ció x

Inter pre tar els drets i els deu res de carà cter po lí tic-so cial (p.ex.

vo tar)
x x

Sa ber es col tar x x

Te nir ca pa ci tat de co mu ni ca ció amb els al tres i per di fe rents mit -

jans
x x

Ela bo rar ma pes i es que mes pro pis x

Lle gir co rrec ta ment els do cu ments car togr àfics a es ca la x

Cop sar di fe rents punts de vis ta d’un ma teix fet x

Te nir ha bi li tat de re cer ca anà li si i pro ces sa ment d’in for ma ció x

Te nir ha bi li tat de ne go cia ció (per ges tio nar con flic tes, fer d’in ter me -

dia ri)
x x

Ma ni fes tar ha bi li tats en la con ver sa te lefò ni ca o equi va lent x x

ACTITUDINALS

Accep tar les di ferè ncies fí si ques, cul tu rals i so cials. x x

Res pec tar ins ti tu cions di ver ses: mu seus, parcs, tea tres… x x

Res pec tar i de fen sar el pa tri mo ni cul tu ral pro pi, hist òric-ar tís tic i

medi am bien tal, com tam bé de les cul tu res més pro pe res

x

Te nir ac ti tud dia lo gant x x

Te nir una ac ti tud po si ti va en front de la vida x x

Te nir un codi ètic i mo ral per des triar i pren dre op cions x

Uti lit zar la crí ti ca com a eina po si ti va x

Mos trar-se par ti ci pa tiu en les ac cions de la vida quo ti dia na x x

Accep tar la crí ti ca x x

Co nei xer-se un ma teix x x

Èsser pru dent da vant si tua cions de con flic te x x

n TAULA 3.
Àmbit so cial.



apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (89-99)

94

opinió

CONCEPTUALS * **

Te nir co nei xe ment de les tècni ques bàsi ques de re -

dac ció (con èi xer les nor mes or togr àfi ques, na rra ti -

ves, de dis curs,...)

x x

Con èi xer la uti li tat de la lec tu ra pel que fa a la re cer ca

d’in for ma ció
x x

Con èi xer la cons truc ció i la sin ta xi de les fra ses

orals
x

Con èi xer que les llen gües  no són im mu ta bles, evo lu -

cio nen 

Con èi xer el dis seny de les pàgi nes “webs” per a la

con sul ta 
x x

Inter pre tar la re la ció ges tual i ver bal x

PROCEDIMENTALS

Expres sar-se per es crit amb co rrec ció i coherè ncia x

Sa ber ex treu re con clu sions x x

Te nir ha bi li tat per des criu re si tua cions x

Te nir ca pa ci tat per aten dre, es col tar x x

Te nir ca pa ci tat de con cen tra ció x

Sa ber ob jec ti var un mis sat ge x

Uti lit zar ei nes del llen guat ge (dic cio na ri, en ci clopè -

dies)
x x

Com pren dre dis cur sos es crits x x

Te nir ha bi li tat en la uti lit za ció del llen guat ge per

trans me tre sen ti ments
x x

Expres sar or de na da ment i amb fluï de sa les pròpies

idees i les dels al tres
x

Com pren dre el vo ca bu la ri bàsic dels dis cur sos orals

sim ples
x x

Re con èi xer les fra ses fe tes i els re franys d’ús fre -

qüent
x x

Co men tar tex tos ate nent as pec tes for mals i de con -

tin gut.
x

Iden ti fi car les parts d’un text x x

Fer ús del llen guat ge no ver bal com a mitjà per fi xar i

de sen vo lu par el pro pi pen sa ment 
x

Sa ber trans for mar els ti pus d’in for ma ció: re cu pe rar

da des, em ma gat ze mar da des o imat ges com pac tes,

com pren dre les da des

x x

ACTITUDINALS

Res pec tar les for mes d’ex pres sió d’al tres per so nes i

va lo rar la plu ra li tat lin güís ti ca
x x

Va lo rar la pre sen ta ció i l’or dre en la co mu ni ca ció es -

cri ta
x x

Gau dir de la lec tu ra d’un text x x

Res pec tar els sen ti ments de les per so nes res pec te

del seu te rri to ri i la seva pròpia llen gua
x x

Va lo rar la im portància del llen guat ge vi sual i plàstic

en l’ex pres sió de vivè ncies i idees, i com a po ten cia -

dor  de qua li tats po si ti ves de la pròpia per so na li tat

x x

n TAULA 4.
Àmbi t llen gua tge.

CONCEPTUALS * **

Co nei xer la pe ri llo si tat de pro duc tes quí mics ha bi tuals a la llar x

Con èi xer els mèto des de pre ven ció de ma lal ties com el càncer, la

sida…
x

Te nir co nei xe ments bàsics d’e du ca ció se xual x

Con èi xer as pec tes bàsics de nu tri ció (por tar una ali men ta ció sana) x x

Con èi xer  els  afec tes  no cius de pro duc tes com es ti mu lants, ex ci tants,… x

Con èi xer els pro ces sos in terns i ex terns del pro pi cos x

Con èi xer les nor mes de pro tec ció i risc dels apa rells domè stics x

Te nir no cions bàsi ques de bri co lat ge, de mecà ni ca x x

Enten dre i con èi xer la gran di ver si tat d’or ga nis mes vius i les es tre tes in ter -

de pendències en tre ells i el medi fí sic
x

Con èi xer les pro pie tats bàsi ques ca rac te rís ti ques dels ma te rials

PROCEDIMENTALS

Sa ber va lo rar la re la ció qua li tat/preu x

Sa ber con viu re amb el medi x

Te nir co nei xe ments de pri mers au xi lis

Iden ti fi car els simp to mes de les ma lal ties més fre qüents:te nir fe bre, mal de

cap,…
x

Obser var, ana lit zar i clas si fi car ob jec tes, fenò mens i pro ces sos re la cio nats

amb l’en torn fí sic
x

Re co nei xer can vis a la na tu ra com pro vats de ma ne ra cien tí fi ca (ero sió,

fu sió)
x

Sa ber in ter pre tar un mapa del temps x

Inter pre tar la re la ció qua li tat/preu x x

Sa ber uti lit zar les pàgi nes gro gues x

Ava luar el re sul tat d’un pro jec te tècnic sen zill x x

Co nei xer el len guat ge es pe cí fic bàsic per co mu ni car-se amb els ser veis sa -

ni ta ris
x

Sa ber ma ni pu lar ali ments: con ge lar, des con ge lar, cui nar … x

Sa ber pre veu re l’estrès i sa ber al gu na tècni ca de re la xa ció x

For mar-se hàbits hi giè nics po si tius per a la mi llo ra de la sa lut i de la qua li tat

de vida
x x

Con èi xer la pe ri llo si tat de pro duc tes quí mics ha bi tuals a la llar x x

Con èi xer la im portància de la re co lli da se lec ti va de bros sa i el seu re ci clat ge x

Con èi xer la im portància de tro bar ener gies al ter na ti ves x

ACTITUDINALS

Va lo rar el man te ni ment i el bon ús de les màqui nes i ei nes es pe cí fi ques  de

cada tre ball
x

Res pec tar i pro te gir el medi x

Evi tar ris cos en si tua cions con ta mi nants x

Va lo rar l’or dre d’un en torn x x

Sa ber com prar el que és ne ces sa ri x

No au to me di car-se x x

Te nir pre dis po si ció po si ti ves da vant dels can vis tec nolò gics x

Va lo rar el pro pi cos i res pec tar-lo x x

Evi tar si tua cions de risc x x

Ma ni fes tar res pec te a les ma lal ties dels al tres x x

Va lo rar les di fe rents ac ti vi tats fí si ques i es por ti ves com a re cur sos ade quats 

per a l’o cu pa ció del temps lliu re i la sa lut 
x

n TAULA 5.
Àmbit tec ni co cien tí fic.
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CONCEPTE MATÈRIA ACTIVITAT LLOC I MITJANS

< Estu di de la cos ta ca ta la na amb

l’a jut de re cur sos te le ma tics
< Estu di de la geo gra fia ca ta la na
< Estu di de la geo gra fia es pan yo la
< Estu di de la geo gra fia eu ro pea

< Cièn cies So cials
< Inform àti ca

< Ini cial ment s’es tu dia la cos ta

ca ta la na, i len ta ment es van

fent gran els lí mits, des de la

cos ta del nos tre país pa sem a

l’es tu di de Ca ta lun ya, Espan ya i 

Eu ro pa
< Prin ci pals in drets
< Co mar ques
< Co mu ni tats es pan yo les
< Pai sos i ca pi tals eu ro peas
< Prin ci pals trets fí sics

< Aula
< Uti lit za ció de ma pes
< Dos siers
< Plan ti lles
< Ela bo ra ció d’u na pàgi na dins la

web in di vi dual, uti lit zant word,

drean we ber, Flash

< Pràcti ques al  cen tre mu ni ci pal

de vela

< Edu ca ció Fí si ca < Pràcti ques de fa mi lia rit za ció amb 

el mitjà i la na ve ga ció
< CRÈDIT COMÚ
< Ni vell ta ron ja

< Les ac ti vi tats es rea lit za ran du -

rant 2 ho res set ma nals a les ins -

tal·la cions del CMV
< De ge ner a juny

< I ni cia ció o con so li da ció de la na ta -

ció

< Edu ca ció Fí si ca < Se ran ca pa ços de ne dar 200 me -

tres sen se ajut au xi liar.

< Instal·la ció adient 
< 1h. de na ta ció set ma nal dins l’ho -

ra ri es co lar de l’AF de 2n

< Re cull de can çons re la cio na des

amb el mar

< Mú si ca < Con èi xer la lle tra  i prac ti car les

to na des de  can çons re la cio na -

des amb el mar

< Uti lit zar mit jans au dio vi suals
< CD
< Ví deo
< Gra ba cio ns

< Rea lit za ció d’u na ma que ta < Tec no lo gia < Dis sen yar i cons truir una ma que -

ta dels di fe rents ti pus de vai xells 

< Mit jan çant el Crèdit Comú de tec -

no lo gía

< Co nei xement bàsic de la hist òria

de Ca ta lun ya

< Cièn cies So cia ls
< Infor màti ca

< Par tint de l’in por tan cia del mar

me di te rra ni per el seu de sen vo lu -

pa ment
< Estu di de l’e vo lu ció hist òri ca

del nos tre país, fins 11 de se -

tem bre

< PWP Ca ta lun ya
< Vi si ta al Mu seu d’His to ria de Ca -

ta lun ya
< Ela bo ra ció d’u na pàgi na dins

la web in di vi dual
< Pro gra mes word, Dream wea -

ver, Flash

< Co nei xe ment de la im por tan cia

de l’ai gua
< La cura del medi am bient
< El mar

< Cièn cies na tu rals < Estu di dels ani mals ma rins i la

im portància de la cura del medi

am bient

< Mit jan çant el Crèdit Comú 
< Vídeos
< Fit xes pro gres si ves

< Co nei xe ment i re cer ca del vo ca -

bu la ri bàsic de na ve ga ció i el

mar

< Llen gua Ca ta la na < Estu di de  tex tos es crits per Jo -

sep Pla
< Dic cio na ri re la cio nat amb la na -

ve ga ció a vela

< Mit jan çant el Crèdit Comú de

llen gua ca ta la na

< Co nei xe ment de re franys i fra -

ses fe tes re la cio na des amb el

mar

< Llen gua Ca ta la na < Di tes po pu lars < CC Llen gua es pan yo la
< Fit xes

< Re dac ció i co rrec ció. Pau tes de

pre sen ta ció
< Orto gra fia, mor fo lo gia i  sin ta xi

< Llen gua < Qua dern de Bità co ra < Els alum nes re cor da ran la ses -

sió rea lit za da al CM de vela i

con jun ta ment re dac ta ran el do -

cu ment.
< So bre la re dac ció s’es tu dia ran i

prac ti ca ran nor mes or togr àfi -

ques, de mor fo lo gia i  sin ta xi
< Do cu men t WORD

< Àmbit ma temà tic < Ma temà ti ques < A par tir de la ne ces si tat d’a cre di -

tar un nom bre de punts (eco no -

mia de fit xes), en for ma d’eu ros

de pa per, per tal po der rea lit zar

l’ac ti vi tat fi nal de creuer, es tre -

ba lla ran ope ra cions bàsi ques de

càlcul

< CC de Ma temà ti ques
< Eu ros de pa peR

n TAULA 6.
Acti vi tats d’en sen ya ment apre nen tat ge.



Crèdit de síntesi
El COS es va rea lit zar de ma ne ra que els

alum nes re cor des sin tot allò que ha vien

après apli cant els mit jans tec nolò gics

tre ba llats du rant el curs. Es va lliu rar un

dis quets i ac tual ment es tem en pro cés de 

pen jar les webs rea lit za des a la pa gi na

http://www.xtec.es/~evi lalt1/.

El COS fi na lit za va amb una tra ves sia fins

el port de Mas nou, on els alum nes te nien 

de pre veu re l’a vi tua lla ment, i les tas -

ques de na ve ga ció bàsi ques, a ban da de

com pli men tar el dossier dis quet, on hi fi -

gu ra ven ac ti vi tats de llen gua ca ta la na,

mú si ca, cièn cies so cials, na tu rals, EF

(na ve ga ció) i in form àti ca.

L’in dex d’ac ti vi tats era el se güent:

n La rosa dels vents.

n Co mar ques de Ca ta lun ya.

n His to ria de Ca ta lun ya.

n Mun tar una ma que ta d’un vai xell.

n His to ria de la na ve ga ció.

n Se rrat: “Me di te rrá neo”.

n Re cer ca d’i mat ges a in ter net

n Por ta da en flash

n Dis seny d’u na web (Dream wea ber).

n Cos ta Ca ta la na.

n Pirà mi de ali men ta ria.

n Pla ni fi ca ció tra ves sia.

n Mi des de se gu re tat en un vai xell.

n La far ma cio la en un vai xell.

n Co men ta ri de text “Jo sep Pla”

n Verbs i de ter mi nants

n Tar ge ta de vi si ta pel tri bu nal

La tra ves sia va ser molt po si ti va, tant

per ado nar-nos del ni vell as so lit com

d’a quells ítem que ca lia se guir tre ba -

llant, de ma ne ra gràfi ca us diré, que va

ser molt des mo ra lit za dor veu re com es

ne ga ven a coo pe rar amb les tas ques de

ne te ja i em ma gat ze mant fi nal, al arri -

bar a port, en aquells mo ments no en te -

nia res, nois i noies que ha vien es tat

col·la bo ra dors, en tu sias tes, oberts, es

con ver tien amb sers de sa graïts, an tipà -

tics, dis tants...

Dos dies més tard en te nia el que pas sa -

va, s’ha via aca bat el curs, co men ça ven

les se ves va can ces (cap d’ells ana va a

pas sar l’es tiu en lloc), a port nin gú els va

ve nir a re bre, pos si ble ment nin gú els pre -

gun ta ria que tal ha via anat la “seva gran

aven tu ra”...

Avaluació
de l’experiència

Ava luar aques ta ex pe rièn cia és com pli -

cat, no po dem re me tre’ns úni ca ment a

l’a va lua ció quan ti ta ti va dels ob jec tius

que plan tejà vem a l’i ni ci. Tre ba llar amb

alum nes amb n.e.e. de cai re so cial, vol

dir te nir en comp te mo vi ments, ac cions

pe rifè ri ques, que de ter mi nen pe tits can -

vis en la vida d’a quests nois i noies, ma -

ni fes ta cions a ve ga des qua si ina pre cia -

bles per a no sal tres, per exem ple, el fet

d’es mor zar a casa abans d’as sis tir a

l’IES, no se ria un ítem a va lo rar en un IES 

de se cund ària, però pos si ble ment aques -

ta con duc ta per aquest ti pus d’a lum ne es 

tra dueix en molts can vis per so nals. El fet

de que un alum ne de ci dei xi per sí ma -

teix, anar a viu re amb un dels pa res, per -

què és més exi gent, o el fet de que pa res

que han vis cut si tua cions de violè ncia

domè sti ca i que mai s’a cos ta ven a les es -

co les de primà ria per par lar amb els pro -

fes sors, ara ho fa cin, fins hi tot, tru quin

per de ma nar una en tre vis ta, en te nem

que és un can vi de con duc ta im por tant,
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mo ti vat per la pos ta en mar xa d’a quest

projecte.

L’a va lua ció del pro jec te pas sa per l’a -

va lua ció in di vi dual de cada un dels

alum nes i les se ves cir cumstàncies per -

so nals.

En ge ne ral po dem dir que de 13 alum nes 

que van ini ciar el pro jec te, 7 han as so lit

els ob jec tius acadè mics que ens plan -

tejà vem, i sis d’ells han tin gut res pos tes

di ver ses (Tau la 7).

Dels 7 alum nes que han su pe rat els ob -

jec tius que ens ha víem mar cat, se gui -

ran tre ba llant mit jan çant un agru pa -

ment fle xi ble de 2n Ci cle, i un d’ells

 integrarà un grup de 3r nor ma lit zat

amb un rit me d’a pre nen tat ge més lent,
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ALUM NE ASSOLIMENT

DEL CICLE

MODIFICACIÓ POSITIVA

DE CONDUCTES

INICI DE PARTICIPACIÓ

DELS PARES

INTEGRACIÓ

A GRUP NORMALITZAT

a Si Si No Si

b Si Si Si No

c No Ha pres cons cièn cia de la

seva rea li tat, però no sap

sol.lu cio nar-la

n Han pres cons cièn cia de la seva rea li -

tat, però no vo len re sol dre-la. La fi lla els 

fa nosa

n Els ser veis ex terns no han ac tuat

amb la ce le ri tat que ca lia

No

Es ma tri cu larà a un al tre IES

d Si Si Si Te nim dub tes, con so li da rem un curs més

e Sí Sí Ser veis ex terns han ac tuat, res pec -

tant el camí po si tiu que la noia ha ini -

ciat

Te nim dub tes, con so li da rem un curs més

f Si Si Si Si

g No No No No

h No Man tin gut Sí No

De ri va ció a EE

i No Sí Sí No

j No No No Sí

A pro pos ta dels pa res

k No Sí No No

Es ma tri cu larà a un al tre IES

l Sí Sí Sí Món la bo ral

(16 anys)

m No Sí No No

De ri va ció a una UEE

n TABLA 7.
Re sul tats dels ob jec tius acadè mics plantejats.



serà un pas pro gre siu que en aquest

curs po dem per me tre’ns gràcies al plà

es tra te gic de cen tre.

La res ta d’a lum nat ha se guit ca mins di fe -

rents, i de cara l’any vi nent in ten ta ran o

no, se guir en el sis te ma edu ca tiu obli ga -

to ri:

n 1 alum ne du rant l’any vi nent com par -

tirà es co la ri tat amb una es co la d’Edu -

ca ció Espe cial, doncs a ban da de viu re

amb si tua ció de risc greu, pre sen ta va

n.e.e. de cai re in tel·lec tual, tant l’EAP

com l’ins pec ció han re col zat la de ri va -

ció. Els dos anys que ha es tat atès en

el cen tre ha fet re ca pa ci tar a la fa mí lia, 

que es ne ga va a ma tri cu lar al seu fill a

una es co la d’EE.

n 1 alum na mi llo ra va des ta ca da ment,

però la man ca d’a ten ció dels ser veis

ex terns a l’IES (Pro tec ció de me nors,

Ser veis So cials, EAIA), han es tat in -

su fi cients, la si tua ció fa mi liar s’ha

agrau jat de tal ma ne ra que la noia ha

es tat in ca paç de se guir el camí ini -

ciat. Les se ves con duc tes eren to tal -

ment in con tro la bles, el con sum de

sub stàncies tòxi ques, la man ca de

llar, i en ge ne ral la man ca de re fe -

rents han aca bat amb un ex pe dient

dis ci pli na ri amb mida san cio na do ra,

aco mia dat la del cen tre. Cal des ta car

que en la re so lu ció de l’ex pe dient,

s’in di ca va que en cas de re gu la ció

per part dels pa res, o l’EAIA, l’a lum ne 

se ria de nou ad me sa. A data d’a vui,

no s’ha pre sen tat nin gú cer ti fi cant

“cer ta” es ta bi li tat domè sti ca”.

n 1 alum na va dei xar l’AF, doncs els

seus pa res es ne ga ven a pa gar les

des pe ses de me tro, i dos siers a can vi

de lli bres de text. La noia no mos tra -

va cap in terès en l’a pre nen tat ge de

vela, ni de cap al tre ac ti vi tat. Els pa -

res van ma ni fes tar que es ta ven més

in te res sats en un en sen ya ment tra di -

cio nal, i així es va fer (el re sul tat ha

es tat que no ha su pe rat cap as sig na -

tu ra).

n 2 nois d’ètnia gi ta na, no han es tat au -

to rit zats pels seus pa res. Assis tien

a clas ses a l’IES, però no al C.M.

de vela. Un d’ells ha man tin gut l’ab -

sen tis me que va ini ciar-se a 4rt

de primà ria i l’al tre ha mi llo rat des ta -

ca da ment en la seva re gu la ri tat a

l’IES.

n 1 alum ne no ha as so lit els mí nims,

ni ha fi na lit zat l’ac ti vi tat., se guint la

tòni ca que man te la seva mare, quan

veu que el seu fill sem bla que mos tra

in te rés per al gu na ac ti vi tat, l’es bo rra, i

jus ti fi ca les fal tes d’as sistència. S’ha

ma tri cu lat a un al tre IES per cur sar 3er

d’ESO.

Veient que la dinà mi ca edu ca ti va pre sen -

ta va certs èxits, el curs 2002-2003,

vàrem su plir les bai xes amb al tres alum -

nes de 2n ci cle que ha vien fra cas sat

acadè mi ca ment i pre sen ta ven si tua cions 

de risc, alum nes que ha vien es tat san cio -

nats, i que pre sen ta ven re buig es co lar i

ab sen tis me.

Els ob jec tius que ens plan ta ja vem en

aques ta se go na edi ció eran:

n Alum nes Ini ciats amb la na ve ga ció: as -

so lir ni vell ta ron ja i verd de na ve ga ció,

i ini ci a la na ve ga ció amb patí ca talà i

surf amb l’ob jec tiu d’as so lir un ma jor

grau de se gu re tat per so nal, re sistència

a la frus tra ció, au to no mia, res pon sa bi -

li tat etc.

apunts 76 EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS (89-99)

98

opinió



n Ini cia ció al món la bo ral; pe ti tes re pa -

ra cions i tas ques en una base Nàu -

tica.

n Alfa be ti za ció emo cio nal uti lit zant les

si tua cions que ens plan te ja ven les ac ti -

vi tats de na ve ga ció i el CMV (po sar

nom a les emo cions, des criu re emo cio -

nal ment si tua cions di ver ses, prac ti ca

d’ha bi li tats so cials etc..).

n Ne go cia ció de con flic tes (d’a cord

amb pro gra mes de re so lu ció de con -

flic tes de la Uni ver si tat de Bar ce lo -

na).(Post grau d’e du ca ció emo cio nal - 

Grup MIDE - Uni ver si tat de Barce -

lona.)

Pa ral·le la ment, es va ofe rir als alum nes de

1er de Bat xi lle rat la pos si bi li tat de de sen -

vo lu par un pro gra ma de for ma ció de vo lun -

ta riat a tra vés de l’a pre nen tat ge de la na ve -

ga ció a vela.

Els re sul tats d’a ques ta se go na eta pa te -

nen una do ble va lo ra ció, si per un cos -

tat po dem as se gu rar que la dinà mi ca

edu ca ti va ha es tat po si ti va acon se guint 

que:

n 2 alum nes van as so lir l’a cre di ta ció de

l’Ensen ya ment Se cund ària Obli ga to ri.

n 1 alum ne va re tor nar al sis te ma nor -

ma lit zant (4rt d’ESO) co rre gint l’ab -

sen tis me i ma ni fes tat in terès per les

tas ques acadè mi ques.

n 1 alum ne pas ses a pro gra mes de for -

ma ció ocu pa cio nal.

Per al tre ban da puc as se gu rar que la

man ca de tre ball “en xar xa” amb ser -

veis so cials, equips de psicò legs i pe da -

gogs de fora del cen tre edu ca tiu, Hos pi -

tals de sa lut men tal, Guàr dia Urba na

etc... va fer im pos si ble as so lir els re sul -

tats es pe rats.

Com a con clu sió fi nal, vol dria fer cons tar, 

que és ne ces sa ri i ur gent una ma ne ra di -

fe rent de tre ba llar amb els ado les cents

que pre sen ten con duc tes de risc, no n’hi

ha prou amb “pro fes sors he rois” o “pro -

fes sio nals com pro me sos” és pre cís un

tre ball en xar xa, és vi tal re si tuar els cen -

tres de se cund ària, obrint-los a al tres

agents edu ca tius, cal obrir re la cions

quo ti dia nes amb els edu ca dors de ca -

rrers, me dia dors cul tu rals, edu ca dors

so cials, pe dia tres etc.. 

En el mo ment que fi nal ment veurà llum

aquest ar ti cle, hi ha can vis po lí tics im -

por tants, tant a Ca ta lun ya com a ni vell

de l’Estat Espan yol. Tal ve ga da, ara, si -

gui el mo ment de re dis sen yar i am pliar

les com petè ncies que els IES de Secun -

dària po den ofe re rir a la so cie tat. 

Dit d’u na al tre ma ne ra, més d’a cord a

tot l’ar ti cle: “Man tin guem el timó cap

el rumb que hem triat, cen yim la vela

d’a cord amb els nous vents i no obli -

dem o menyspreem l’e quip de na ve ga -

ció que en ca ra no ha via in ten tat pu jar

al vai xel. l serà im pres cin di ble per

acon se guir un can vi real, els nos tres

de so rien tats alum nes, aquests na nos

que sen se ser cul pa bles de les se ves

si tua cions, pro vo quen un re buig ge ne -

ral al seu vol tant, po den i pos si ble -

ment vo len can viar, cal con vi dar-los a

in ten tar-ho i els pro fes sors, sols, no ho 

po dem fer”.
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