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1.- LES FUNCIONS  DEL DELEGAT/DA SEGONS LA NORMATIVA: 
DRETS I DEURES 
 
Drets i deures de l'alumnat dels centres educatius no universitaris de 
Catalunya
 

Fins l’entrada en vigor de la llei d’educació de l’any 2006, els drets i deures 
de l’alumnat es trobaven regulats pel Decret sobre drets i deures de l’alumnat dels 
centres docents de nivell no universitari de l’any 1997 (Decret 266/1997). El nou 
decret (279/2006 de 4 de juliol) té per objecte la regulació dels drets i deures de 
l'alumnat, les normes de convivència, la mediació escolar com a procés 
educatiu de gestió de conflictes i el règim disciplinari en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya.  
 

El Decret respecta l'autonomia del centre i, en conseqüència, deixa que el 
reglament de règim interior de cada centre precisi i concreti la majoria de les 
qüestions de procediment.  
 

Pel que fa al apartat de drets dels/les alumnes , el decret assenyala el 
següents: 

• Dret a rebre una formació que permeti aconseguir el desenvolupament 
integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials 
comunament acceptats en la nostra societat.  

• Dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment 
escolar, per la qual cosa se l'ha d'informar dels criteris i procediments 
d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.  

• Dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i 
ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en 
relació amb aquelles creences i conviccions.  

• Dret a la integritat i la dignitat personal, és a dir, dret a: 
- el respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la 

seva dignitat personal, 
- la protecció contra tota agressió física, emocional o moral, 
- dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i 

higiene adequades, 
- un ambient de convivència que fomenti el respecte i la solidaritat 

entre els companys/es, 
- el fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella 

informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies 
personals i familiars.  

• Dret a participar en el funcionament i la vida del centre mitjançant el 
sistema de representació de l'alumnat (els delegats/des), el funcionament 
d'un consell de delegats i la representació de l'alumnat en el consell escolar 
del centre.  
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• Dret a reunir-se en el centre i a associar-se, així com a la formació de 
federacions i confederacions pròpies.  

• Dret a rebre informació dels seus representants i de les associacions 
d'alumnes sobre les qüestions pròpies del seu centre i sobre aquelles que 
afectin altres centres educatius.  

• Dret a la llibertat d'expressió, a manifestar les seves opinions, individual i 
col·lectivament, amb llibertat, sense perjudici dels drets de tots els membres 
de la comunitat educativa i del respecte que, d'acord amb els principis i 
drets constitucionals, mereixen les persones.  

• Dret a una orientació escolar i professional que estimuli la 
responsabilitat i la llibertat de decidir d'acord amb les seves aptituds, les 
seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.  

• Dret a la igualtat d'oportunitats, és a dir, a rebre els ajuts necessaris per 
compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o 
sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que 
garanteixin una igualtat d'oportunitats real.  

• Dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. 
En els casos d'accident o de malaltia prolongada, l'alumne/a té dret a rebre 
l'ajut que necessiti mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts 
imprescindibles perquè l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu 
rendiment escolar.  

• Dret a la protecció dels drets de l'alumnat. 
 

Pel que fa a l’apartat de Deures, el decret assenyala els següents: 
• Deure de respecte als altres, és a dir, a l'exercici dels drets i les llibertats 

dels membres de la comunitat escolar.  
• Deure d'estudi. Aquest deure bàsic es concreta en l'obligació de: 

- assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la 
programació general del centre i respectar els horaris establerts, 

- dur a terme les tasques encomanades pel professorat en l'exercici de 
les seves funcions docents 

- respectar l'exercici del dret a l'estudi i la participació dels companys 
en les activitats formatives.  

• Deure de respectar les normes de convivència, la qual cosa implica: 
- respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, 

morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat 
de tots els membres de la comunitat educativa, 

- no discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de 
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o 
social, 

- respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d'acord amb la 
legislació vigent, 

- respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les 
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació 
pràctica com a part integrant de l'activitat escolar, 

- complir el reglament de règim interior del centre, 
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- respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats 
i del personal del centre, sense perjudici que pugui impugnar-les 
quan consideri que lesionen els seus drets, d'acord amb el 
procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i 
la legislació vigent,  

- participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la 
comunitat escolar, per tal d'afavorir el millor desenvolupament de 
l'activitat educativa, de la tutoria i l'orientació i de la convivència en el 
centre, 

- propiciar un ambient de convivència positiu i respectar el dret de la 
resta de l'alumnat al fet que no sigui pertorbada l'activitat normal en 
les aules.  

 
Dintre dels drets i deures de l’alumnat es troba el dret a la participació i a la reunió. 

Nosaltres indicarem algunes funcions, drets i deures dels delegats a classe però 
tenint en compte que aquestes es troben recollides en el Reglament de Règim Intern 
de cada Centre d’Educació secundària tenint en compte les regulacions formulades al 
decret 279/2006 de 4 de juliol. 

 
1.1. Funcions del delegat/da∗ 
 

• Exposar l'opinió del grup que representa davant el professorat i altres 
òrgans de govern del centre. 

• Informar al grup del qual és portaveu dels acords presos en qualsevol 
reunió a la qual assisteixi en qualitat de representant. 

• Possibilitat de participar en el sistema d'avaluació existent d'acord amb el 
que disposi el reglament de règim interior  (RRI)del centre. 

• Acudir a les reunions a les quals sigui convocat segons el (RRI)o per la 
junta de delegats/des o  de les associacions d'estudiants. 

• Fomentar la convivència i potenciar la participació dels estudiants en totes 
les esferes i àmbits. 

• Col·laborar amb el professor/a tutor/a , amb la resta de professorat i òrgans 
de govern del centre pel bon funcionament d’aquest. 

 
1.2. Drets del delegat/da de classe* 
 

• Exposar a qui correspongui (professor, tutor, junta d'avaluació, direcció...) 
els suggeriments o queixes sobre el tema que sigui (avaluacions, material 
escolar, exàmens...) del grup que representa. 

• Participar en l'establiment i desenvolupament d'activitats culturals, 
recreatives i esportives al centre. 

                                                 
∗ Aquestes són unes directrius generals. Els drets, deures i funcions dels delegats/des es troben regulats pel Decret 
279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no 
universitaris de Catalunya (DOGC núm. 4670, de 6.7.2006) i pel Reglament de Règim Interior de cada institut 
d'Ensenyament Secundari" 
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• Reunir-se, en el mateix centre i sense que es vegi malmesa la seva activitat 
acadèmica, amb la resta de delegats/des  i/o representants de l'alumnat per 
tal de tractar assumptes escolars o extraescolars amb l'autorització prèvia 
del cap d'estudis i coneixement de la direcció. 

• Rebre informació d’allò aprovat en les sessions d’avaluació, reunions de 
Junta de delegats, consell escolar, etc... i conèixer i consultar la 
documentació del centre necessària per a l'exercici de les seves activitats 
de representació sempre a criteri del director/a del centre sempre que no 
pugui afectar el dret a la intimitat de les persones   

• Donar assessorament i suport als representants dels estudiants al Consell 
Escolar del centre, tot fent-los arribar la problemàtica específica del curs o 
classe que representa 

• Dret a dimitir per raons justificades. 
 
1.3. Deures del delegat/da de classe* 
 

• Col·laborar amb el professorat en el manteniment i l'ordre del centre. 
• Complir amb les funcions que li són pròpies:(vetllar per l'adequada 

convivència dels i de les alumnes del grup que representa, . exposar a qui 
correspongui els suggeriments i reclamacions del grup que representa. 
Assistir a les reunions que periòdicament pugui convocar la direcció, 
mantenir permanentment informats la resta d'estudiants de les decisions 
preses als òrgans de direcció del centre, així com de qualsevol 
esdeveniment que pugui afectar la seva vida d'estudiant. 

• Tenir la responsabilitat de relacionar-me amb el professorat quan es 
presentin situacions conflictives amb el grup. 

 
1.4. Òrgans de govern del centre 
 
1.4.1. CONSELL ESCOLAR 

El Consell Escolar del centre és el màxim òrgan de govern i de gestió dels 
centres d'estudi en el que participen tots els sectors implicats en l'ensenyament 
mitjançant els seus representants. 
 

La seva composició és, segons I'article 35 del Reglament Orgànic dels IES 
(ROC)-Decret 199 de 12 de juny de 1996: 

• El/la directora/a del centre (President del Consell Escolar)  
• El/la cap d'estudis 
• Un representant de l'Ajuntament 
• Professors i professores elegits pel claustre en nombre no inferior a 1/3 dels 

membres totals del Consell Escolar 
• Pares o mares i alumnes en nombre no inferior a 1/3 dels membres totals 

del Consell Escolar 
• Un representant del Personal d'Administració i Serveis (PAS) 
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• Secretari/a o administrador/a del centre que actua com a secretari/a del 
Consell Escolar amb veu, però sense vot. 

 
Als centres amb menys de vuit unitats (classes) l'administració educativa 

regularà les adaptacions necessàries a aquesta singularitat en la composició i 
funcions del Consell Escolar. 
 

Tanmateix, l'Administració educativa podrà regular la presencia al Consell 
Escolar d'un representant, amb veu i sense vot, d'organitzacions empresarials o 
institucions laborals en centres que imparteixin cicles formatius. 
 

En el cas que en el centre s’imparteixin ensenyaments en horari nocturn, el 
nombre de representants dels alumnes s’incrementarà en un, tot incorporant-se 
també el/la cap d'estudis de nocturn. 
 

Segons l'article 34.2 del ROC, les competències del Consell Escolar són: 
• Establir les directrius per a l'elaboració del projecte educatiu del centre, 

aprovar-lo i avaluar-lo, sense perjudici de les competències que el claustre 
de professors té atribuïdes en relació amb la planificació i organització 
docent. 

• Escollir al director/a del centre per a un període de quatre anys i proposar la 
revocació del nomenament mitjançant un acord per majoria de 2/3. 

• Decidir sobre l'admissió d'alumnes.  
• Aprovar el Reglament de Règim Intern (RRI) del centre. 
• Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb la finalitat pedagògica 

que calguin davant conductes de l'alumnat que perjudiquin greument la 
convivència al centre. 

• Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva execució. 
• Promoure la renovació de les instal·lacions i l'equip escolar, així com vigilar 

la seva conservació. 
• Aprovar i avaluar la programació general del centre i les activitats escolar 

complementàries. 
• Fixar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats culturals i 

educatives, amb d'altres centres, entitats i organismes. 
• Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l'evolució del 

rendiment escolar i els resultats de l'avaluació que del centre faci 
l’Administració educativa. 

 
Funcionament: Encara que la composició del Consell Escolar sigui l'abans 

esmentada, el director, si el tema ho requereix, pot convocar altres membres de la 
comunitat educativa a les sessions del Consell Escolar, els quals intervindran amb 
veu però sense vot. 
 

El Consell Escolar del centre es reunirà com a mínim un cop al trimestre i 
sempre que el convoqui el seu president o el director, o ho sol·liciti almenys un terç 
dels seus membres. 
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Les decisions del Consell Escolar es prendran normalment per consens. Si no 

fos possible arribar a un acord, es determinarà la decisió per majoria dels 
membres presents, que, en tot cas, no podrà ser inferior a la meitat més un dels 
components del Consell Escolar. 
 
1.4.2. L'EQUIP DIRECTIU 

L'Equip Directiu està format pel director/a, el/la cap d'estudis i el/a 
secretari/a o administrador/a. 
 

Pel que fa a les competències del director/a, segons L’article 15 del ROC, 
en destaquen: 

• Dirigir i coordinar totes les activitats del centre cap a la consecució del 
projecte educatiu del mateix, d'acord amb les disposicions vigents i sense 
perjudici de les competències del Consell Escolar del centre i el claustre de 
professors i professores. 

• Ostentar la representació del centre i representar a l’administració educativa 
el centre, sense perjudici de les atribucions de la resta d'autoritats 
educatives. 

• Complir i fer complir les Lleis i la resta de disposicions vigents. 
• Col·laborar amb els òrgans de l’administració educativa per tal d'assolir els 

objectius educatius del centre. 
• Designar el/la cap d'estudis, el/la secretari/a, així com a qualsevol altre 

òrgan unipersonal de govern que pugui formar part de l’equip directiu, 
Llevat de ('administrador/a i proposar els seus nomenaments i 
desnomenaments al Departament d'Ensenyament. 

• Exercir com a cap a tot el personal adscrit al centre. 
• Afavorir la convivència al centre i imposar les correccions que 

corresponguin, d'acord amb el que estableixen les administracions 
educatives i complint els criteris fixats pel Consell Escolar del centre. 

• Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans 
col·legiats del centre i executar els acords adoptats a l’àmbit de la seva 
competència. 

• Autoritzar les despeses d'acord amb el pressupost del centre, ordenar 
pagaments i visar les certificacions i document oficials del centre. 

• Realitzar les contractacions d'obres, serveis i subministraments. 
 

En relació a les competències del cap d'estudis, segons L’article 16 del ROC, 
són: 

• Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la funció de cap 
del personal docent en tot allò relacionat amb el règim acadèmic.  

• Substituir al director/a en cas d’absència o malaltia.  
• Coordinar les activitats de caire acadèmic, d'orientació i complementàries 

de professors i alumnes en relació amb el projecte educatiu, els projectes 
curriculars d'etapa i la programació general anual, tot vetllant per la seva 
execució. 
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• Elaborar, en col·laboració amb la resta de membres de l’equip directiu, els 
horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat d'acord amb els criteris 
aprovats pel claustre. 

• Coordinar les activitats dels caps de departament. 
• Coordinar i dirigir l'acció dels tutors amb la col·laboració del Departament 

d'Orientació i d'acord amb el pla d'orientació acadèmica i professional i del 
pla d'acció tutorial. 

• Coordinar, amb la col·laboració del representant al claustre les activitats de 
perfeccionament del professorat i planificar i organitzar activitats de 
formació del professorat realitzades pel centre. 

• Organitzar els actes acadèmics. 
• Fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa, 

sobretot a l’alumnat tot donant suport a les seves tasques d'organització i al 
Consell de Delegats/des. 

• Participar en l'elaboració de la proposta de projecte educatiu i de la 
programació general anual amb la resta de l’equip directiu. 

• Afavorir la convivència al centre i garantir el procediment per a imposar les 
correccions que calguin d'acord amb l'establert al RRI, les disposicions 
vigents i els criteris fixats pel Consell Escolar. 

• Qualsevol altra funció que li pugui encomanar el director/a dins el seu àmbit 
de competència. 

 
Les competències del secretari/administrador, segons L’article 17,18 i 19 del 

ROC, són: 
• Exercir la secretaria de les reunions que celebren els òrgans col·legiats i 

aixecar les corresponents actes. 
• Planificar i ordenar les tasques administratives de la secretaria, tot 

assenyalant les prioritats de gestió atenent al calendari escolar a la 
programació general del centre. 

• Estendre les certificacions i els documents oficials del centre. 
• Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del centre i, 

quan sigui procedent, de la coordinació del menjador i del transport escolar. 
• Elaborar l'avantprojecte de pressupost del centre. Formular i mantenir 

actualitzat l'inventari general del centre. 
• Vetllar per l'adequat compliment de la gestió administrativa del procés de 

matriculació. 
• Custodiar els llibres i els arxius del centre i assegurar la unitat documental 

dels registres i expedients acadèmics de l’alumnat, tot vetllant per tal que 
estiguin complerts i diligenciats d'acord amb la normativa vigent. 

• Altres funcions que li siguin encarregades pel director/a o bé que li siguin 
atribuïdes per disposicions del Departament d'Ensenyament. 

 
1.4.3. EL CLAUSTRE DE PROFESSORS I PROFESSORES 

El Claustre de professors i professores és l'òrgan de participació del 
professorat en el govern del centre. Està compost per la totalitat dels professors 
que presten servei al centre i està presidit pel director/a. 
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S'ha de reunir cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que ho 

sol·liciti almenys un terç dels seus membres o el convoqui el director/a. 
 

L’assistència al claustre és obligatòria per a tots els seus membres. El 
secretari/administrador és l'encarregat d'aixecar acta de cada sessió de claustre. 
 

Referent a les seves competències i segons L’article 39 del ROC són: 
• Formular a L’equip directiu propostes per a l'elaboració dels projectes del 

centre i la programació general anual. 
• Aprovar i avaluar els projectes curriculars i els aspectes docents segons 

marqui el projecte educatiu del centre i la programació general del centre. 
• Promoure iniciatives en l'àmbit de l'experimentació i la investigació 

pedagògica i en la formació del professorat del centre. 
• Escollir els seus representants al Consell Escolar. 
• Donar a conèixer a la direcció les candidatures i els programes presentats. 
• Coordinar les funcions referents a l'orientació, tutoria, avaluació i 

recuperació dels alumnes. 
• Analitzar i valorar els resultats de l'avaluació que del centre faci 

L’administració educativa o qualsevol informe referent a la marxa del 
mateix. 

 
1.4.4. L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES (AMPA) 

Únicament poden ser membres de l'associació els pares, les mares o els/les 
tutors/es legals dels alumnes que cursin estudis a l'institut. 
 

Les seves funcions són: 
• Assistir els pares, mares o tutors/es en tot allò que concerneix a l'educació 

dels seus fills o pupils. 
• Col·laborar en les activitats educatives dels centres. Promoure la 

participació dels pares i les mares dels alumnes en la gestió del centre. 
• Assistir els pares i les mares d'alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir 

en el control i gestió dels centres sostinguts amb fons públics. 
• Facilitar la representació i la participació dels pares i les mares d'alumnes 

en els Consells Escolars dels centres públics i concertats, i d'altres òrgans 
col·legiats. 

• Qualsevol altra funció que li sigui assignada pels seus estatuts. 
 
1.4.5. ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS 

Poden ser membres tots aquells alumnes matriculats al centre en qualsevol 
de les seves modalitats. 
 

En relació a les seves funcions, destaquem: 
• Expressar l'opinió dels alumnes en tot allò que afecti la seva situació als 

centres. 
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• Col·laborar en la tasca educativa dels centres i en les activitats 
complementàries i extraescolars dels mateixos. 

• Promoure la participació dels alumnes als òrgans col·legiats del centre. 
• Realitzar activitats culturals, esportives i de foment de l'acció cooperativa i 

de treball en equip. 
• Promoure federacions i confederacions, d'acord amb el procediment 

establert a la legislació vigent. 
• Facilitar l'exercici dels drets dels alumnes reconeguts per la legislació 

vigent. 
• Assistir els alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i 

gestió dels centres sostinguts amb fons públics. 
• Facilitar la representació dels alumnes als Consells Escolars dels centres 

públics i concertats i la participació dels alumnes en la programació general 
de L’ensenyament. 

• Qualsevol altra finalitat determinada i lícita prevista en els seus estatuts 
sempre i quan sigui compatible amb la resta. 

• Promoure federacions i confederacions, d'acord amb el procediment 
establert a la legislació vigent. 

• Facilitar l'exercici dels drets dels alumnes reconeguts per la legislació 
vigent. 

• Assistir els alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i 
gestió dels centres sostinguts amb fons públics. 

• Facilitar la representació dels alumnes als Consells Escolars dels centres 
públics i concertats i la participació dels alumnes en la programació general 
de L’ensenyament. 

• Qualsevol altra finalitat determinada i lícita prevista en els seus estatuts 
sempre i quan sigui compatible amb la resta. 

 
1.4.6. COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA 

Segons l’article 6 del decret 279/20066 sobre drets i deures de l’alumnat, a 
cada centre s'ha de constituir una comissió de convivència, que té com a finalitat 
garantir una aplicació correcta del que disposa el citat  Decret així com col·laborar 
en la planificació de mesures preventives i en la mediació escolar. 
 

El reglament de règim interior de cada centre ha de determinar el nombre 
de representants que la integren, el procés d'elecció, les seves funcions i la 
vinculació entre aquesta i el consell escolar, però en qualsevol cas la comissió de 
convivència ha d'estar integrada per un nombre igual de professors/res que de 
pares/mares i alumnes, elegits entre els membres d'aquests sectors del consell 
escolar del centre, i el director o la directora del centre que la presideix. Així 
mateix, en les seves sessions hi poden participar altres professionals, amb veu i 
sense vot, quan la temàtica a tractar així ho aconselli. 
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2.- LA PARTICIPACIÓ. 
 

El concepte de participació es pot entendre de moltes maneres: participar 
pot significar fer acte de presència, prendre decisions, estar informat d’alguna 
cosa, opinar, gestionar o executar. Des de simplement “estar apuntat a” o “ser 
membre de” a implicar-se en cos i ànima en alguna cosa, és a dir, hi ha moltes 
formes, tipus, graus, nivells i àmbits de participació. 
 
2.1.  Diferents formes d’entendre la participació
 

En aquest apartat presentem la proposta de tipologia de participació feta 
per Jaume Trilla i Anna Novella1 basant-se en una altra classificació anterior de 
Roger Hart2: 
 

Aquesta proposta parteix de quatre classes de participació: participació 
simple, participació consultiva, participació projectiva i metaparticipació. 
 
PARTICIPACIÓ SIMPLE 
La forma més elemental de participació 
Consisteix només en prendre part en un procés o activitat com a espectador sense 
intervenir en la preparació, ni en les decisions sobre continguts o 
desenvolupament 
Els individus es limiten a seguir indicacions o estímuls 
Exemples: els espectadors que animen al seu equip en un partit de futbol. 
 
PARTICIPACIÓ CONSULTIVA 
S’escolta la paraula del  participants 
No són només espectadors o usuaris de quelcom prèviament determinat si no que 
es demana la seva opinió. 
Poden opinar, proposar o valorar i es faciliten els canals per fer-ho 
Pot  ser vinculant o no 
Exemples: Des d’una enquesta publicitària fins als processos electorals polítics. 
 
PARTICIPACIÓ PROJECTIVA  
El participant esdevé agent 
Requereix més compromís i corresponsabilització 
El participant sent com a propi el projecte 
Es pot donar en totes o alguna de les fases del projecte o activitat: definició, 
determinació d’objectius, disseny, gestió i control del procés i valoració 
Exemples: qualsevol projecte o activitat en el que tots els membres d’un grup han 
participat de les decisions. 
 
                                                 
1 Jaume Trilla i Ana Novella. “Educación y participación social de la infancia”. Departament de 
Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de Barcelona. 
2 Roger Hart. “La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación 
auténtica” 1993 UNICEF, Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
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METAPARTICIPACIÓ 
L’objectiu és la pròpia participació 
Els propis subjectes demanen, exigeixen, o generen nous espais i mecanismes de 
participació. 
Exemples: Un col·lectiu o individu considera que el reconeixement dels seus drets 
participatius no és el correcte com l’exigència del vot femení al segle XIX. 
 
2.2.  Definició de participació. 
 
“tota acció col·lectiva de individus orientada a la satisfacció de determinats 
objectius. La consecució d’aquests objectius suposa l’existència d’una identitat 
col·lectiva basada en la presencia de valors, interessos i motivacions que són 
compartits per aquesta col·lectivitat”. 
 
“Espai de DIÀLEG BIDIRECCIONAL que permet un enriquiment mutu amb la 
finalitat d’assolir OBJECTIUS COMUNS. Cerca sempre el CONSENS de les parts 
implicades.  
 

Ha d’assegurar la PRESÈNCIA ACTIVA dels agents implicats i oferir 
ESPAIS DE TREBALL.” 
 
Per a que la participació sigui efectiva , tots els participants  

• Han de sentir que pertanyen i formen part d’un grup 
• Han de sentir-se escoltats 
• Han de poder contribuir 
• Han de ser autònoms 
• Han de sentir-se com a iguals 
• Han d’entendre els problemes i han de contribuir a la seva solució 
• Han de participar en tots els aspectes de la presa de decisions 
• Han de desenvolupar les seves capacitats  
• Han d’organitzar-se per realitzar activitats col·lectives 
• Han d’aprendre a participar participant. 

 
2.3. Avantatges i desavantatges de la participació
 
Avantatges 

• Posa en igualtat les persones de l’equip 
• S’estableixen relacions de coordinació i no de subordinació 
• Demana un alt grau d’organització 
• Implica un major nombre de persones 

Desavantatges 
• Demana molt més temps per la presa de decisions 
• Cal tenir un grup cohesionat 
• Cal consensuar en tot moment les decisions 
• Una participació mal entesa pot dur a una dictadura democràtica 
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• El canals de comunicació/informació han de ser molt clars  
 
2.4. El foment i les dificultats de la participació
 

Fomentem la participació quan: 
• Ens formem per a participar 
• Ens centrem en temes concrets 
• Ens organitzem  
• Li dediquem el temps que necessita  
• Prenem decisions 

 
Quan fem tot això, podem parlar de PROCÉS DE PARTICIPACIÓ. Seguint 

aquest procés, fem créixer la participació de més persones i sobre més temes. 
 

Per a que aquesta participació tingui continuïtat en el temps, la persona  
• S’ha de sentir satisfeta 
• Ha de sentir que la tasca que fa és útil  
• Ha de sentir una projecció personal 
• Ha de sentir que pertany a un grup d’iguals. 

 
On trobem les dificultats? 
• L’alumnat té dificultats específics per a la participació: 
• La manca d’informació sobre què es la participació, com i quan s’exerceix. 
• L’alumnat te desinformació sobre l’estructura de govern, gestió i 

administració escolar, els òrgans col·legiats, les seves funcions, 
competències i importància. 

• Debilitat de l’estructura interna de l’alumnat: funcionament dels delegats, 
comissió de delegats, reunions de classe. Hi ha dificultats a l’hora que es 
coneguin el temes a tractar en els diversos òrgans de participació en la 
preparació prèvia i en la transmissió posterior de la informació als seus 
companys, és a dir, els delegats tenen dificultat per exercir la seva 
representativitat. 

A més, és necessari que el professorat i les famílies confiïn en les possibilitats i 
aportacions dels alumnes i creguin en la tasca tan important que poden realitzar.  
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3.- EL PERFIL DEL DELEGAT/DA 
 

El delegat/da és una persona amb sentit de la responsabilitat que assumeix 
el compromís de representar al seu grup d’iguals en l’àmbit escolar.  
 

A continuació enumerem un seguit d’actituds i aptituds (capacitats innates) 
personals que un delegat/da ha de tenir, en la seva majoria, o en tot cas procurar 
de millorar-les: 
• Personalitat equilibrada 
• Actitud democràtica, respectuosa, tolerant i afable. 
• Seguretat personal i sentit comú. 
• Sentit de la realitat, capaç de identificar les necessitats del seu entorn. 
• Iniciativa i flexibilitat davant els canvis. 
• Capacitat pel diàleg 
• Sentit de la responsabilitat i compromís 
 

A més, un delegat/da també ha de tenir diverses habilitats que l’ajudin a 
desenvolupar la seva tasca: 
 
- Habilitats socials i de comunicació 
 

- Capacitat per expressar idees en grup 
- Capacitat per parlar en públic 
- Capacitat d’escoltar 
- Expressar de forma positiva emocions i sentiments 
- Capacitat d’empatia 
- Afrontar i resoldre conflictes interpersonals 
- Afrontar les crítiques 

 
- Habilitats relacionades amb la dinamització i la creativitat 
 

- Capacitat per motivar i animar al grup 
- Disposar d’una àmplia gamma de tècniques i estratègies i saber-les 

utilitzar 
- Capacitat per organitzar, conduir i gestionar un grup 
 

Els delegats/des poden tenir tres estils d’intervenció bàsics a l’hora de 
desenvolupar la seva tasca. Cada estil té els seus avantatges i inconvenients: 

1. L’estil autoritari: el delegat/da es creu infal·lible, no tolera cap oposició o 
resistència. El delegat/da pren decisions importants i controla. Aquest 
tipus d’intervenció pot ser eficaç a curt termini, però en excés, també pot 
generar hostilitat i no afavorir l’estructuració del grup. 

 
2. L’estil de deixar fer: el delegat/da es limita  a deixar fer al grup el que 

vulgui. No evita ni recondueix problemes, ni tampoc neutralitza l’acció de 
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líders dins del grup que poden i volen imposar la seva llei. El delegat/da 
s’inhibeix, no intervé. En aquest cas el grup es troba desemparat, 
insegur, tindrà poc rendiment. 

 
3. L’estil democràtic: el delegat/da confia  en el grup i no renuncia al seu 

paper específic dins del grup. A diferència dels dos estils anteriors, el 
delegat/da està realment al disposició del grup i no de les seves 
aspiracions o necessitats. El delegat/da assumeix les funcions que el 
grup no pot fer i potencia que el grup les faci, que decideixi i marqui 
camí. En aquest model les decisions del grup es prenen per majoria i per 
tant, no s’atenen les diferències individuals. 

 
3.1.  Autoestima
 

Tot allò que nosaltres pensem i sentim de nosaltres mateixos/es condiciona 
les nostres vivències i les relacions que tenim amb els/les altres. És molt important 
reflexionar i aprofundir sobre aquells aspectes que influeixin positiva i/o 
negativament en la percepció que tenim de nosaltres, dels altres i de tot allò que 
ens envolta. 
 

L’autoestima és el més important per a la convivència. Si ens estimem 
nosaltres mateixos podrem arribar a estimar els altres i valorar-los pel que 
realment són. Podríem definir-la com la idea que una persona té d’ella mateixa i 
del seu món personal, és a dir, la manera subjectiva com cadascú/una vivència el 
seu jo. 
 

Hi ha molts factors que influeixen en la seva adquisició: la relació amb la 
família, les experiències viscudes amb els grups d’iguals, en el món laboral, els 
“èxits” i “fracassos” en els estudis... i, sobretot, la nostra pròpia manera de viure i 
percebre les coses. 
 
El nivell d’autoestima és variable: pot augmentar, disminuir i/o modificar-se en 
funció de les experiències viscudes i del moment en què ens trobem. 
 
3.1.1. AUTOESTIMA I AUTOIMATGE 
 

Els pensaments i imatges que una persona té de si mateixa van formant 
l’autoimatge, la qual es va elaborant al llarg de la vida. 
 

Quan parlem d’autoimatge, cal distingir tres aspectes fonamentals: 
 
• La imatge corporal: es refereix a les característiques físiques. 
• La imatge de la personalitat: es refereix als trets que descriuen la forma 

habitual de comportar-se i de reaccionar. (ex: la simpatia, la timidesa...) 
• La imatge de les aptituds: fa referència als aspectes que expliquen les 

capacitats (ex. la intel·ligència, la facilitat per aprendre idiomes...) 
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Quan l’autoimatge és bona, també ho és l’autoestima. Si en canvi és negativa, 

l’autoestima també ho és. 
 
3.1.2. IMPORTÀNCIA D’UNA BONA AUTOESTIMA 
 

Quan hi ha una manca d’autoestima, creiem que no servim per a res i que 
ningú no ens acceptarà ni ens estimarà si som com som. Hi ha una sensació de 
manca de seguretat en un/a mateix/a, en el món i en les persones que ens 
envolten. Tendim a creure que mai no aconseguirem allò que desitgem i 
necessitem. Sentim enveja d’aquells/es que creiem superiors a nosaltres i que 
tenen més sort. En definitiva, no ens sentim bé amb la nostra manera d’ésser, 
sentir, pensar i actuar i, per tant, tampoc ens trobem bé amb els/les altres. 
 

Les persones amb una autoestima baixa, però, poden tenir dues actituds molt 
diferenciades: 
 

a) Actitud passiva: com que em sento bé amb mi mateix, no deixo que ningú 
entri en mi. No reacciono sinó endinsant-me en mi mateix. 

b) Actitud agressiva: com que no em sento bé amb mi mateix reacciono 
violentament. No vull que ningú em digui que és el que faig malament, ja ho 
sé. No vull que ningú se m’acosti. 

 
En canvi, si la nostra autoestima és bona, ens sentim satisfets/es  de nosaltres 

mateixos/es. Experimentem felicitat, vitalitat, optimisme. Ens veiem amb la 
capacitat d’aconseguir allò que ens proposem. Les nostres experiències amb 
els/les altres i el món que ens envolta, és més positiva. 
 

Les persones amb una autoestima alta, normalment són persones que és molt 
fàcil conviure amb elles, ja que són respectuoses, tolerants, solidàries.  
 

En definitiva, l’autoestima és el més important per a la convivència: si ens 
estimem a nosaltres mateixos podrem arribar a estimar als altres i valorar-los pel 
que realment són. 
 
3.1.3. PENSAMENTS QUE ENS INFLUEIXEN NEGATIVAMENT 
 

Són els anomenats pensaments automàtics irracionals. No són realistes ni 
objectius; es basen més en interpretacions i valoracions subjectives que no pas en 
fets i dades reals. Apareixen de manera automàtica i es repeteixen amb certa 
freqüència. Es tracta de pensaments no adients que ens fan sentir malament amb 
nosaltres mateixos/es. 
 

De quins pensaments estem parlant: 
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• Sobreestimació: quan donem excessiva importància a un aspecte i aquest 
és considerat negatiu, ens sentim malament. Ex: “Com sóc lletja, mai no 
trobaré parella” 

• Generalització: quan fem un judici global a partir d’algun aspecte parcial i, 
aquest, s’enfoca negativament.  Ex: “Si he suspès aquest examen, els 
suspendré tots” 

• Pensaments dicotòmics: quan tendim a situar les coses en extrems i no 
som capaços/ces de trobar-ne un punt mig. Ex: “o menjo en excés o no 
tasto res en tot el dia” 

• Supersticions: quan atribuïm a objectes i/o determinades situacions una 
capacitat que no posseeixen. Ex: “si em poso una talla menys de la que 
porto, m’aprimaré” 

 
3.2. Comunicació
 

La comunicació és l’acte mitjançant el qual un individu transmet a un altre 
un missatge realitzant un intercanvi d’idees, opinions, coneixements, sentiments... 
 
 
                                            Missatge 

         Canal 
           

   Codi 
 

        Finalitat 
 

                   Entorn 

Emissor Receptor 

 
És un procés que s’origina a partir de la interacció d’una sèrie d’elements: 

 
1. L’emissor: és la font d’on s’origina el missatge 
2. El missatge: és la informació o conjunt d’informacions que transmet l’emissor. 
3. El canal: és el mitjà de transport, un portador del missatge. Però és també, 

l’itinerari del missatge , de l’espai físic per on circula. 
4. El receptor: és la causa del missatge. Persona o destinatari al qual, l’emissor 

dirigeix el missatge. 
5. La retroalimentació o feed-back: és la informació que el receptor 

proporciona a l’emissor sobre la reacció que s’ha produït en ell, el missatge 
que li ha dirigit. 

6. El medi: l’entorn en el qual es situa el canal (físic i social) 
7. El context: situació en que es troba l’emissor i el receptor, formada pels seus 

interessos, història, actituds, grups de pertinença... que poden ser compartits 
total o parcialment per tots dos. 
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L’acte comunicatiu té una finalitat concreta. No ens comuniquem només per fer-
ho,  sinó perquè volem arribar a una meta com per exemple: adquirir informació, 
manar, jutjar, demanar, criticar, ensenyar, dir coses boniques, dir coses lletges, 
explicar, raonar, dialogar, conversar, etc. 
 

La comunicació es caracteritza per ser un procés bidireccional, en el que tant el 
receptor com l’emissor intercanvien constantment els seus papers. En general, ha 
de reunir dues característiques: 

• Ser significativa 
• Ser intencionada 

 
Hi ha dues formes bàsiques de comunicació: 
• La comunicació verbal (C.V) que pot ser oral o escrita 
• La comunicació no verbal (C.N.V)  

 
El context és molt important perquè depèn d’on ens trobem la finalitat i la 

manera de comunicar-nos és ben diferent. Per exemple no és el mateix la 
comunicació que es dóna entre el professor i l’alumne, que entre dos amics o 
entre el nen/a i la/el cangur. 
 
3.2.1. EL PROCÉS DE XIFRAR I DESXIFRAR UN MISSATGE 
 

L’atenció, la percepció i la interpretació són tres aspectes rellevants en el 
procés de desxifrar un missatge, cal estar atent i percebre el que l’emissor està 
dient. D’aquesta manera podrem fer una interpretació correcta de la informació 
rebuda.  
 

Per poder comunicar-nos cal saber parlar, però també cal saber escoltar. Cal 
recordar que els missatges no es desxifren tal qual per l’altre, sinó que el receptor 
fa una interpretació de la informació rebuda. En aquesta interpretació poden 
haver-hi greus errors que ens portin a confusions comunicatives. 
 
Distorsions més freqüents en el procés de comunicació 
 

Es consideren pèrdues de comunicació la diferència entre el que l’emissor 
vol comunicar i el que el receptor ha comprès. 
 

Aquesta diferència es dóna principalment perquè moltes vegades al 
transmetre un missatge, l’emissor dóna per suposat alguna part, és a dir, no l’emet 
(primera pèrdua) i, a la vegada, el receptor no comprèn una altra part del missatge 
o el mal interpreta (segona pèrdua). Per tant, a mesura que augmenten les parts 
del missatge que el receptor no comprèn i d’una interpretació suposada, 
augmenten les dificultats en la comunicació. 
 

Es considera una barrera de la comunicació tot allò que dificulti la captació 
interpretació i comprensió del missatge. Les barreres poden ser generades per: 
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a) L’emissor 
 

- Pressuposa que la persona a la que s’està donant una informació 
comprèn tot el contingut de la mateixa 

- No organitza tot el contingut 
- S’expressa amb imprecisió 
- Expressa massa idees 
- Desconeix l’interlocutor i és incapaç de posar-se en el lloc de l’altre per 

tal de poder comprendre les seves reaccions 
- Segueix parlant per inseguretat 

 
b) El receptor 
 

- Tendeix a treure conclusions precipitadament 
- Tendeix a pressuposar alguna part del missatge que l’emissor ha omès 
- Tendeix a fixar-se en els detalls 
- Té por a preguntar i no demanar aclariments 
 

c) El canal i el context 
 

- Les distorsions existents que es donen en el medi que transmet el 
missatge (soroll) 

- Les actituds positives o negatives i d’interessos sobre el missatge 
 
El procés de degradació de la informació és el següent: 
 
El que es vol dir 

El que se sap dir 
El que es diu 

El que se sent 
El que s’escolta 

El que s’entén 
El que s’accepta 

El que es reté 
El que es posa en pràctica 

  
Per realitzar un adequat procés de comunicació és necessari: 
• Adquirir l’hàbit d’escoltar (SABER ESCOLTAR) 
• Establir una comunicació entre persones i no pas entre rols o status 

(PARLAR A LES PERSONES) 
• No ometre informació necessària (NO PRESUPOSAR) 
• Utilitzar un llenguatge precís 
• Tenir objectius ben definits 
• Utilitzar el canal adequat de comunicació 

Manual de l’alumne. Trobada de delegats/des 2006. octubre-novembre2006 23 

 



• Fer una retroalimentació de la informació (FEED-BACK) 
• Mantenir una comunicació no verbal de recolzament 

 
En definitiva, aprendre a escoltar –no només a sentir- i a fer-se escoltar.  

 
Resumint, una comunicació eficaç implica: 

 
1. Organitzar el pensament: saber el que es vol dir i donar forma al 

pensament 
2. Expressar amb claredat i de forma concisa, un tema conegut i viscut, fets 

o sentiments i no pas opinions. 
3. Explicar: a partir de què coneix el receptor, posant de relleu l’essencial i 

amb un llenguatge senzill i adaptat. 
4. Recolzar-se en els gestos, els moviments corporals... 

 
3.2.2. LA COMUNICACIÓ NO VERBAL 
 

La comunicació no només depen d’allò que diem verbalment, sinó que existeix 
un altre tipus de comunicació tan important o més que la comunicació verbal. 
Estem parlant de la comunicació no verbal. Podem destacar diferents tipus: 
 
* contacte corporal    * expressió facial 
* proximitat física    * moviment oculars 
* orientació     * aparença personal 
* postura corporal    * inclinació del cap 
 

Presenta les següents funcions: 
 
• Complementa, i a vegades, substitueix a les comunicacions verbals 
• Pot confirmar o repetir el que s’ha dit verbalment i amb la mateixa intensitat 
• Pot negar o contradir el que s’ha dit verbalment 
• Pot també reforçar el contingut verbal, afegint-hi intensitat 
• Pot iniciar temes nous no explicitats encara pel llenguatge verbal 
• Pot utilitzar-se per manar claus de control o regulació, no explicitades 

verbalment 
• Comunica actituds, emocions i estats d’ànim 
• Els elements senzills de la comunicació no verbal (somriure, mirada, contacte 

físic de cortesia...) solen tenir un significat convencional (norma social). 
Aquests comportaments poden ser fàcilment simulats  

• La major part de les comunicacions no verbals desencadenen actituds 
recíproques en l’interlocutor, si no s’és conscient d’elles. 

 
En síntesi,  reemplaça, repeteix, emfatitza i contradiu el missatge verbal. Es pot 

dir que “la manera que s’expressa un missatge socialment adequat és molt més 
important que les paraules que s’utilitzen” 
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3.2.3. ELS TRES NIVELLS COMUNICATIUS 
 

Quan parlem de context no només parlem de context físic sinó també de 
context dimensional. Hi ha tres dimensions o nivells que cal tenir molt presents a 
l’hora de comunicar-nos, perquè tots tres tenen uns interessos comunicatius 
diferents: el nivell de superioritat, el nivell d’igualtat i el nivell d’inferioritat. 
 

Aquests dibuixos il·lustren les tres dimensions citades. El delegat/da està 
representat per una rodona i l’alumne per un quadrat. 
 
 
 

Nivell de superioritat 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Nivell d’igualtat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivell d’Inferioritat 
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3.2.4. COM MILLORAR LA NOSTRA HABILITAT PER A ESCOLTAR 
 
1. Amb el nostre físic, especialment: 
 
• Mirar directa i francament a la cara del nostre interlocutor: mantenint un bon 

contacte visual.  
• Adoptar una posició natural i relaxada, expressant físicament la nostra acollida 

i obertura.  
• Assentir periòdicament de forma natural.  
• Suspendre altra activitat que pogués distreure l'atenció a l'altre. 
 
2. Mantenir una observació directa:  
 
• Observar els moviments del cos, gestos i expressions del rostre, d'aquesta 

manera es podrà captar millor la intenció del missatge. 
• Atendre al to i volum de la veu de l'interlocutor, notant les seves pauses, 

èmfasis, etc., d'aquesta manera es reconeixerà les seves preocupacions, 
desitjos, sentiments i la significació emocional que té la conversa per a l'altre.  

• Escoltar el missatge de forma comprensiva, tractant de descobrir les idees, 
creences i altres aspectes cognitius que donen sentit al plantejat per 
l'interlocutor.  

 
3. Mostrar-li dedicació genuïna i comprensió: 
 
• Al resumir amb les seves pròpies paraules el comunicat, es demostra la seva 

comprensió i assenyala que està atent.  
• A l'assentir o repetir una paraula significativa que l'altre acaba de dir, es mostra 

el seu interès i comunica que valora el que li estan dient.  
• Al no interrompre amb opinions en contra o d'altre tipus i responent solament 

després d'haver escoltat, es pot realment manifestar una genuïna obertura i 
consideració als punts de vista de l'interlocutor. 

 
3.3.  Habilitats Socials
 

Les habilitats socials es poden definir com la capacitat que té l’individu per 
percebre, entendre i respondre als estímuls socials en general i en especial als 
que provenen dels altres. 
 

Els objectius de la interacció socials consisteixen principalment en obtenir 
les respostes desitjades dels altres. És a dir, les habilitats socials són 
comportaments eficaços en situacions d’interacció social, per tant, al ser formes 
d’actuar són processos que poden ser apresos. 
 

L’eficàcia social s’entén des de tres aspectes: 
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• Eficàcia d’objectiu: aconseguir els objectius proposats. 
• Eficàcia de relació: mantenir o millorar la relació amb l’altra persona. 
• Eficàcia d’autorrespecte: mantenir l’autoestima. 
 

Es considera doncs que la conducta socialment habilidosa és el conjunt de 
conductes emeses per un individu en un context interpersonal que expressa els 
sentiments, actituds, desitjos, opinions o drets d’aquest individu de manera 
adequada a la situació, respectant aquestes conductes en els altres. Generalment 
resolen els problemes imminents de la situació mentre es minimitza la probabilitat 
de que puguin sorgir en el futur. 
 

Algunes conductes socialment hàbils són: 
 

•  Iniciar i mantenir converses 
• Parlar en públic 
• Expressió d’amor, afecte, estimació 
• Defensa dels propis drets 
• Demanar favors 
• Refusar peticions 
• Fer compliments 
• Expressió d’opinions personals, incloent el desacord 
• Expressió justificada de molèstia, desgrat, empipament 
• Disculpar-se o admetre ignorància 
• Petició de canvis en la conducta de l’altre 
• Afrontar critiques 

 
Per ser hàbils socialment, hem d’aconseguir dominar el nostre  llenguatge 

verbal i llenguatge no verbal 
 
3.3.1. LA CONDUCTA ASSERTIVA 
 

L’assertivitat la construeixen dos aspectes essencials: 
 
• La pròpia presa de decisions 
• El dur-les a la pràctica tot i l’oposició social o les pressions socials. 
 

Operativament es pot entendre com “El fer-se valer, el ser capaç de plantejar i 
defensar un argument, una reclamació o postura des d’una actitud de confiança en 
un mateix” 
 

Per tant, la conducta assertiva es pot definir com “aquella que permet a una 
persona actuar en base als seus interessos més importants; defensar-se sense 
ansietat inapropiada, expressar còmodament els sentiments honestos o 
exercir els drets personals sense negar els drets dels altres” 
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Aquest tipus de conducta la considerem adequada i l’hem de distingir d’altres 
que es poden considerar inadequades com: 
 

- Conducta insegura o no assertiva que es caracteritza per no defensar els 
propis drets al no expressar correctament les opinions , bé perquè no es 
coneixen, bé per no saber com fer-ho o bé per pensar que el que es diu no 
importa als altres.  

 
Conductualment es caracteritza per: 
 

a) Falta de tenacitat a l’hora d’aferrar-se a l’objectiu davant de 
l’oposició. 

b) Excessiva sensibilitat emocional i/o reacció conductual a les 
crítiques  (constructives o destructives) 

c) Una reacció excessiva d’angoixa i culpa cada vegada que es 
comet un error. 

 
- Conducta agressiva que es caracteritza per l’expressió dels drets o opinions 
sense respectar la dels altres, menyspreant-les o atacant-les en un intent de 
dominar, sotmetent-les als interessos propis, amb ambició, intentant 
aconseguir les pròpies fites al preu que sigui. 

 
Característiques que defineixen a una persona assertiva 
 

En resum les característiques que defineixen a una persona assertiva són: 
 
• No es comporta de forma agressiva amb els altres 
• Du a la pràctica les seves decisions, tot i que hagi se suportar pressions o 

agressions dels altres 
• No fuig o cedeix davant dels altres per evitar conflictes 
• És capaç d’acceptar que comet errors, sense sentir-se per això culpable o 

persona mereixedora de refús. 
• No se sent obligada a donar excuses, raons o explicacions de perquè vol el 

que vol, sobretot a persones que no tenen autoritat legítima sobre ella. 
• Distingeix clarament entre el que els altres diuen sobre ell/a mateix/a o sobre 

els seus punts de vista  
• És capaç de sol·licitar informació sobre la seva pròpia conducta negativa en 

relació amb altres persones, fins que aquelles expressin quina és la qüestió del 
conflicte. 

• Està obert/a  sempre a tractar diferències d’interessos o conflictes amb altres 
persones, per arribar a compromisos viables, sense posar la seva dignitat ni la 
dels altres en qüestió. 
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3.3.2. L’EMPATIA 
 

L’empatia és l’esforç que realitzem per reconèixer i comprendre els 
sentiments i actituds de les persones, així com les circumstàncies que els afecten 
en un moment determinat. L’empatia ens queda definida en la seguent frase: “som 
empàtics quan calcem les sabates dels altres i caminem junts una estona”. 
 
Com demostrar l’empatia 
 

Com la majoria de les habilitats, no n'hi ha prou amb entendre a l'altre, cal 
demostrar-lo. L'altre percep que se li comprèn quan: 
 
• Ens disposem física i psicològicament a parar esment als missatges centrals 

del seu discurs i ens mantenim alerta als seus gestos corporals com tensió, 
resistència i acceptació.  

• Mantenim la cordialitat sense evadir els temes importants que sorgeixen durant 
la conversa. Li hem de demostrar que li seguim en la seva manera de pensar i 
que estem disposats a conversar els temes que ell considera importants.  

• Li expressem per mitjà del nostre propi estil verbal i afectiu que hem entès el 
seu missatge i com ens arriba.  

• Parem esment a la seva resposta, considerant els seus senyals corporals que 
confirmen o neguen l'exactitud del nostre enteniment del missatge. 

• En tot moment ens cuidem de no avaluar-lo, jutjar-lo o desqualificar-lo. Es 
busca comprendre'l posant-nos en el seu lloc, per a veure la situació des de la 
seva perspectiva i entendre-la. Si hi ha alguna cosa que a ell li resulta 
preocupant i a nosaltres no ens sembla significant, hem d'entendre perquè ell 
ho sent així. 

 
3.3.3. MOTIVACIÓ 
 

Etimològicament, el terme motivació procedeix del vocable llatí motus i tenia 
a veure amb allò que mobilitzava al subjecte per a executar una activitat. En el 
llenguatge popular, una persona està motivada quan emprèn una activitat amb 
il·lusió, superant l'esforç que hagi de realitzar per a obtenir-lo. Així, podem definir 
la motivació com el procés psicològic pel qual algú es planteja un objectiu, empra 
els mitjans adequats i manté la conducta amb la finalitat d'aconseguir aquesta 
meta . 
 

Tradicionalment, aquesta disposició s’associa a factors interns, enfront de 
tot allò que empeny al subjecte des de fora. Així, es distingeix entre: 
 
• Motiu: Variable que des de l'interior de l'organisme ens impulsa a l'acció.  
• Incentiu: Factor extern que provoca la realització d'un comportament.  
 

Ambdós conceptes pressuposen plantejaments diferents en l'explicació de 
la motivació. Podem destacar tres enfocaments:  
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1. Model de satisfacció de necessitats. Insisteix en els elements interns com els 
motors de l'acció: els instints, els impulsos o les necessitats.  
2. Model de l'incentiu. Es centra en les variables externes: els incentius o les 
recompenses.  
3. Models Cognitius. Posa l'èmfasi en el procés cognitiu que realitza l'individu per a 
prendre la decisió: la comparança, les expectatives o els objectius. 
 
3.4.  Gestió de grup 
 

En aquest  apartat parlarem del grup i la seva vida. El conjunt d'alumnes 
formen un grup, la totalitat de delegats/des que els representen també són un grup 
i tots junts (alumnes i delegats/des) són un grup més gran i diferent als altres dos. 
 

Un grup és un conjunt de persones que s'ajunten i es relacionen per 
aconseguir una fita comú. Per tant,  estarem d'acord que el conjunt d’alumnes 
d’una classe són un grup, doncs s'agrupen cinc dies a la setmana per una fita 
comú, que podria ser aprendre i aprovar el curs. Si seguim en aquesta línia, el 
conjunt de delegats i delegades que representen aquest grup d’alumnes també 
constitueixen un grup.  
 

El grup té cinc fases diferents des de la seva constitució fins la seva 
dissolució,: 
 

1. Contacte. És tot allò que veiem o pensem de la nova situació, la idea inicial 
de conèixer altres membres del grup, com creiem que seran, què pensaran. 
En aquesta fase normalment existeix l'angoixa i la incertesa en allò que 
succeirà. 

2. Conflicte. Trobem la diferència d'opinions i de maneres de fer,  generant 
conflictes, desconcert i diferències d'interessos, que s'han de polir per poder 
començar a moure's. Això genera canvis grupals (on hi ha conflicte hi ha 
canvi) que acabaran per definir les directrius del grup i les seves 
expectatives com a tal.  

3. Normativa. A nivell de grup, s'han de definir unes normes bàsiques per 
poder treballar i conviure, unes normes que tothom ha d'ajudar a la seva 
elaboració, constitució i acceptació. S'ha d'aconseguir un acord unànime. 
Quan es comenci a parlar de "nosaltres", és quan es comença a sentir la 
unitat de grup, la confiança, la normalització grupal. També en aquesta 
etapa el grup es defineix i pot arribar a saber el què és com a grup i el què 
no és. 

4. Treball. La màquina actua, rendeix, dinamitza, en aquest cas educa i pot 
treballar a bon ritme i bona entesa. Aquesta és la fase de més acció, on es 
comença a treballar per la fita comú. 

5. Final. Un cop acabada la tasca i aconseguit l'objectiu grupal pel qual vàrem 
crear aquest grup arriba el final, on el grup ha de dissoldre's. Fent una 
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avaluació del grup i de la vivència, podrem tornar a formar un altre grup, si 
fos necessari, amb una altre finalitat. 

 
Constantment estem creant i desfent grups que ens nodreixen com a 

persones i adults, alguns duren setmanes i altres llargs períodes de temps. Moltes 
vegades ens costa acceptar el final i l'allarguem, tot i no tenir cap sentit. D'aquest 
aspecte hauríem d'aprendre dels infants que tenen molta més facilitat per fer-ho 
(de manera inconscient, és clar). 
 

Ara ja sabem com respira, es mou i transforma un grup des de que neix fins 
que s'acaba. Aquesta puntualització era necessària per entendre com ens podem 
moure dins un grup i quines influències i interessos podem trobar-hi. Ara 
treballarem com aquests aspectes ens beneficien o perjudiquen a l'hora d'exercir 
com a delegats/des de clase i quin rol és millor adoptar com a conductor  amb el 
nostre grup. 
  

Cadascun de nosaltres exercim molts rols durant el dia i també durant la 
nostra vida. Posant exemples ho entendrem millor, si som estudiants tindrem el rol 
d'alumnes, per haver nascut tindrem el rol de fill/a, potser farem el de mare o de 
muller/marit, el de nuvi/a, el rol de monitor/a, el rol de germà/germana, el rol de 
treballador/a... i així molts més que condicionen les nostres relacions personals 
allà on anem. 
 

Aquests rols ens condicionen en la nostra tasca com a delegats/des i amb 
la nostra relació amb els altres alumnes, per això es important conèixer quins rols 
ens podem trobar, majoritàriament, i com tractar-los per poder fer la nostra tasca 
bé.   
 
Tipologia dels rols 
 

A continuació enumerem els rols més comuns dins els grups, poden haver-
hi petites variacions però sempre en aquesta línia.  
 
Líder o dominador: fa sentir la seva autoritat, manipulant al grup o a molts dels 
seus membres. Li és fàcil fer-ho i molt sovint té públic, tots aquells que necessiten 
que un altre pensi per ells. És capaç de generar activitat en el grup encara que 
hagi de passar per sobre dels que no estan d'acord.  
 
Anti-líder o agressor: constantment està malhumorat i no li agrada tot allò que es 
proposa. També pot  tenir seguidors, doncs té força. També té el costum de fer 
mal als companys i els té sotmesos. Aquest noi/a segurament es comporta 
d'aquesta manera perquè no sap relacionar-se amb els altres, sovint es salta les 
normes.  
 
Tímid o seguidor: li costa dir el que pensa. És una persona insegura que 
prefereix que els altres li diguin què ha de fer abans que dir-ho ella. Acostuma a 
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buscar-se un company/a que el condueixi, també podria recolzar-se amb un 
mestre. 
 
Organitzat o legislador: tot sovint està organitzant allò que fa. Li és igual que els 
altres el segueixin o no, doncs ell busca la perfecció de les coses. No els costa 
relacionar-se amb els adults, els agrada fer-ho i connecten bastant amb ells. 
 
Graciós o mundanal: parlen amb tothom i a tota hora i molts cops sense escoltar 
la resposta. Juguen constantment, es mouen, belluguen i tenen molta energia. 
Aquest tipus de nois/es són molt inconstants i els costa concentrar-se en una feina 
més d'un quart d'hora. 
 
Problemàtic o obstructiu: aquest jove el podem arribar a confondre amb un anti-
líder o agressor doncs poden assemblar-se molt. Els diferencien  poques coses 
però importants, el jove problemàtic no té seguidors i està enfrontat amb el món, 
res és del seu gust, tot són queixes i enrabiades. Segurament això li passa amb 
tots els adults i els companys/es sense diferència, no sap relacionar-se d'una altre 
manera. 
  
No entendre res o víctima, són joves dèbils que tot sovint ploren o estan tristos  i 
s'aïllen dels altres, es fan mal, i el grup els rebutja. La tàctica de fer pena els hi 
funciona i la utilitzen tot sovint per cridar l'atenció. 
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4.- La resolució de conflictes i l’atenció a la diversitat 
 
4.1.  Resolució de conflictes 
 

Abans de definir què és el conflicte, farem la diferenciació entre conflicte i 
problema: 
 

 Problema: el podem definir com aquella situació (susceptible de ser 
resolta per varies solucions), en la qual no necessàriament s’ha de remoure 
o descompensar la nostra part emocional i que té una solució més que 
raonable. 
 
Ex: Si tinc la moto espatllada, tinc un problema. Tinc diverses solucions, la 
porto a un taller o espero que vingui el cap de setmana un/a amic/ga que 
estudia mecànica i me l’arregli. 

 
 Conflicte:  el podem definir com aquella situació de “combat”, ja que hi 

poden influir factors externs que poden impedir la fàcil solució de la situació. 
S’inicia un joc emocional en el qual afecta o interessa més el sentiment. 
Quan el conflicte arriba a un punt més profund ha ferit tant que és difícil 
resoldre’l, ja que el que fa és anul·lar i indisposar els individus i a aquelles 
persones que els envolten. 
 
Ex: Com se m’ha espatllat la moto he arribat a classe tard, i ens hem dit de 
tot amb el/la professor/a. Ell/a diu que sempre arribo tard i que si continuo 
així no aprovaré la seva assignatura. Estic malament. 

 
Com es veu la diferència rau en què en el problema no hi intervenen els 

sentiments i en canvi, en el conflicte sí. 
 
El conflicte és vist moltes vegades negativament, però és amb el conflicte que 
les persones aprenen i s’activen inquietuds que ens porten a fer coses noves, 
en definitiva, ens ajuda a canviar.  
 

Els conflictes ens ajuden en el nostre desenvolupament integral, però per 
això cal veure com resoldre un conflicte de forma no violenta i cal conèixer les 
seves característiques. 
 
El conflicte com a conseqüència de les necessitats bàsiques cobertes 
  

Hi ha dues necessitats humanes molt bàsiques: 
• La integració. Ser acceptats/des. 
• La identitat. Ser identificats/des, que se’ns respecti tal i com som. 
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A partir d’aquestes dues necessitats sorgeixen les següents actituds: 
1. L’exclusió: l’actitud que, davant de la diversitat, no respecta ni la integració, 

ni la identitat. 
2. L’actitud dels Guethos: l’actitud que, davant de la diversitat, respecta la 

identitat, però no vol integració. 
3. L’assimilació: l’actitud que davant la diversitat no respecta la identitat, però 

si la integració. 
4. La convivència solidària: l’actitud que, davant la diversitat, accepta la 

identitat i la integració. Cal arribar a aquesta convivència solidària. 
 

El conflicte s’ha de veure com a positiu. El veiem negatiu per les següents 
causes: 
• Per com es resol. De vegades acaba en violència i això és el que veiem com a 

conflicte. 
• Perquè el conflicte és un espai de molta tensió 
• Perquè no ens han educat per resoldre conflictes. 
 

A banda de tot això que hem dit, el conflicte no es pot evitar, segueix la 
seva pròpia dinàmica i és positiu perquè: 
 
• Existeix el valor de la diversitat. Aquest valor enriqueix però provoca conflictes, 

tensions, pors, etc. 
• El conflicte és una palanca de transformació social. En aquesta transformació 

s’ha de treballar amb el compromís. Cal saber comprometre’s. 
 
Conflicte versus violència 
 

Molta gent confon el conflicte amb la violència i aquest no és l’element clau 
perquè hi hagi conflicte. El que defineix el conflicte és una contraposició de 
necessitats. Tenim tres tipus de conflictes: 
- Els conflictes latents: Quan hi ha una contradicció de necessitats però no hi ha 
violència explícita. 
-  Els conflictes reals: Quan la contradicció de necessitats és molt gran. 
- Els pseudoconflictes: Les necessitats no es satisfan per un problema sovint de 
comunicació. La majoria dels conflictes són d’aquesta mena. 
 

Cal recordar que una necessitat genera uns problemes, i els problemes, 
una crisi. Normalment s’actua quan la crisi es desenvolupa, però l’ideal seria 
actuar abans.  
 

Hi ha quatre nivells d’actuació davant el conflicte. 
 
+ Crisi   Actuació no violenta 
   Mediació 
    
- Crisi   Anàlisi o negociació 

Manual de l’alumne. Trobada de delegats/des 2006. octubre-novembre2006 35 

 



Prevenció 
 
Actituts davant el conflicte 

Davant d’un conflicte , segons quines siguin les seves dimensions, podem 
reaccionar d’una manera o una altra, és a dir, podem utilitzar vàries formes de 
resolució. El que és important és esbrinar quina és la que més usem. 
 

Diferents maneres d’afrontar el conflicte: 
 
a) LA COMPETICIÓ ``Jo guanyo i tu perds´´ 
 

Les persones que resolen els conflictes competint ho fan de forma assertiva 
i no cooperativa: és a dir, persegueixen els seus propis interessos a costa de l’altra 
persona.  Competir pot significar “defensar els teus drets”, o bé una posició que 
creus que és correcta, o senzillament tractar de guanyar. 
 

Aquest estil de resolució de conflictes ens és útil quan: 
- És vital l’acció ràpida i decisiva. Per exemple davant d’una emergència. 
- En assumptes importants en els quals les accions que no són populars han 

d’implementar-se 
- En assumptes vitals per al benestar d’una organització, quan saps que tens 

raó. 
- Per protegir-se de la gent que s’aprofita del comportament no-competitiu. 
 
b) LA COOPERACIÓ/COL·LABORACIÓ “Jo guanyo i tu guanyes” 
 

Les persones que resolen els conflictes col·laborant ho fan de forma 
assertiva i cooperativa. És l’oposat a “evitar”.  Col·laborar vol dir “involucrar a 
treballar amb l’altra persona per trobar una solució que convingui completament 
els interessos d’ambdues parts” 
 

La cooperació/col·laboració és útil per:  
 
- Trobar una solució integrada quan els dos jocs d’interessos són massa 

importants per compartir. 
- Quan el teu objectiu és aprendre 
- Unir idees de les persones que tenen diferents perspectives en un problema. 
- Obtenir un compromís general per mitjà de la incorporació dels interessos de 

l’altre en una decisió de consens. 
- Tractar els sentiments negatius que han estat interferint en una relació 

interpersonal. 
 
c) SUBMISSIÓ/ACOMODACIÓ “Jo perdo i tu guanyes”  
 

Les persones resolen els conflictes de forma no assertiva i cooperativa. És 
el terme oposat a “competir”. La persona sacrifica els seus interessos per tal que 
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l’altra persona estigui bé. El fet d’acomodar pot prendre la forma de generositat, 
altruisme o caritat, obeint l’ordre d’una altra persona quan es preferiria no fer-ho. 
 
Ens és útil quan: 
- Ens hem adonat que estàvem equivocats. 
- Quan l’assumpte és més important per a l’altra persona que per a mi. 
- Per guanyar mèrits socials per a temes posteriors. 
- Quan continuar només em perjudicaria a mi 
- Quan conservar l’harmonia és molt important. 
- Per ajudar les persones a què vegin els seus propis errors. 
 
d) L’EVASIÓ “Jo perdo i tu perds” 
 

Les persones que resolen els conflictes evitant són persones no assertives i 
no cooperatives. La persona no persegueix els seus interessos ni els de l’altra 
persona. No s’enfronta al conflicte. Evitar significa posposar el conflicte per a un 
altre moment o, senzillament, retirar-se d’una situació amenaçant. 
 

Pot ser útil quan:  
- Un assumpte és trivial de relativa importància, o quan hi ha assumptes més 

importants a resoldre. 
- Quan no percep cap oportunitat de satisfer els interessos. 
- Quan el mal potencial de confrontar un conflicte sobrepassa els beneficis de la 

seva resolució. 
- Per deixar que la gent es refredi per reduir tensions a un nivell productiu i 

després recobrar la perspectiva i la compostura. 
- Quan els altres poden resoldre el conflicte més efectivament. 
- Quan el tema sembla ser tangencial o simptomàtic d’un altre assumpte més 

bàsic. 
 
e) LA NEGOCIACIÓ “Jo guanyo i tu guanyes a un 80%”   
 

L’objectiu de la negociació és trobar alguna solució útil i mútuament 
acceptable, que satisfaci parcialment a ambdós. El fet de compartir pot significar 
dividir la diferència, intercanviar concessions,o buscar ràpidament una posició 
intermitja. 
 

La negociació és útil per: 
- Quan els fins són moderadament importants però que no mereixen l’esforç dels 

estils assertius. 
- Quan els/les dos oponents, amb poders iguals, estan molt compromesos/es a 

dos fins mútuament exclusius. Ex: negociacions entre empresa i sindicat. 
- Per aconseguir acords temporals en assumptes complexos. 
- Per aconseguir a solucions ràpides sota una pressió molt gran de temps. 
- Com una manera de resoldre conflictes quan no es resolen ni col·laborant 

/cooperant ni competint.  
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Analitzar i intervenir en el conflicte 
 

En un conflicte ens trobem amb tres parts implicades. Quan resolem un 
conflicte cal tenir en compte aquestes tres parts. És molt important no focalitzar 
només el conflicte en la persona, sinó en el problema o en el procés. Cal atacar el 
problema i no la persona. 
 
La persona 
 
• Cal ser conscient que cada qual s’apropa al conflicte per on l’afecta. Cada 

persona té una perspectiva diferent del conflicte. 
• El poder: quan hi ha un gran desequilibri de poder, resoldre el conflicte és 

difícil. Llavors cal trobar un reequilibri. Cal fer descobrir les bases de poder i 
d’influències que cadascú té.  

• Educar per a la desobediència: per treure poder a algú cal educar cap a la 
desobediència. Això vol dir obeir quan estem d’acord i desobeir quan no estem 
d’acord. 

 
El problema 
 
• La solució pensada per resoldre el conflicte ha d’acabar amb el problema. En 

aquest apartat és molt important tenir en compte la reacció entre els/les 
implicats/des. 

• Cal separar les necessitats de les postures i posicions. Cal anar més enllà de 
les postures i centrar-se en les necessitats. Potser hi hagi necessitats que ens 
uneixin. Això vol dir anar a les causes. 

 
El procés 
 
• Cal fer mapes d’anàlisi, és a dir, veure quines coses han passat i que ha 

generat més o menys conflicte. 
• Cal acabar amb les dinàmiques destructives de la comunicació que són: cridar, 

insultar, treure el passat, culpabilitzar, generalitzar, parlar per altres, etc. 
• Consensuar unes regles de processos. Per exemple: 

- Davant qualsevol problema cal parlar amb qui tenim el problema. 
- Tenir clar què farem 
- Tenir clares les coses que no podem fer. 
 
Aquestes regles han d’estar consensuades i tothom les han de conèixer. 

 
La mediació 
 

La mediació és una eina dintre del procés de resolució de conflictes per a 
aquells casos en els quals les parts han esgotat ja les possibilitats de resoldre'ls 
per si mateixos, o en els quals la situació de violència o d'incomunicació 
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impedeixen que puguin fer-lo. En aquests casos poden demanar la intervenció 
d'una tercera persona o persones que els ajudin a construir un procés just, 
restablint la comunicació i creant l'espai i clima adequats perquè puguin plantar-li 
cara i resoldre'l. Aquesta persona és a la qual anomenem mediadora. La decisió 
final sempre serà de les parts, no del mediador o mediadora. 
 
Procés de mediació 
 

Un procés de mediació podria comptar amb les següents fases:  
 
a) Entrada:  
 

Per a començar amb la mediació cal concretar almenys tres coses: 
 
- Aceptació: ambdues parts(alumnat, professorat, o alumat-professorat) han 
d'acceptar tant la mediació com la manera  d’abordar el seu conflicte, com a la 
persona o persones que els ajudaran. Per part del mediador/a serà important 
aprendre a escoltar i a desenvolupar la confiança i l'empatia necessària per a 
assolir ser acceptat per les parts. 
 
- Recopilar informació: qui  ha d’intervenir recopilarà informació sobre el conflicte i 
les persones involucrades, identificant una llista de punts a tractar per les parts i 
dissenyant una primera estratègia sobre la forma d'abordar-los que es presentarà 
a les parts per a la seva acceptació. 
 

 És molt habitual que aquestes dues primeres etapes es facin tractant amb 
cada part per separat. El temps que trigarà a fer-se la mediació cara a cara 
dependrà de factors com: el grau de violència, el desequilibri de poder, el temor, ... 
que hagi entre les parts 
 
- Establir i acceptar les regles del procés: la persona que intervé ha d'encarregar-
se en aquesta fase que quedin molt clares i siguin acceptades les regles del 
procés:  
 
• Definirà quin és el seu paper i que és el que les parts poden esperar o no 

d'ella: no prendre partit, no donar la raó, no donar solucions, confidencialitat, 
vetllar per la claredat de l'acord,... 

• Definirà què es pot fer i què no durant el procés: escoltar-se, no agredir-se, 
respectar els torns de paraula, ...  

• S'acordarà on, quan i com es desenvoluparà el procés: qui mitjana ha 
d'aconseguir i garantir un ambient agradable que doni confiança i seguretat a 
les parts. 

 
b) Explica’m  

Cadascú explica la seva història, les seves percepcions, emocions i 
sentiments. Es tracta que ambdues parts puguin treure tot el que tenen dintre, 
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descarregar-se, però controlant que això no sigui agredint a l'altra. És una fase en 
la que cal tenir paciència i molt temps.  
 

L'objectiu principal és la escolta mútua, l'intercanvi d'informació, 
l'exteriorització dels sentiments, treure els punts d'acord i desacord,... Durant 
aquesta fase, el mediador/a es preocupa fonamentalment de fer que les parts es 
comuniquin bé i entenguin el que expressen, així com de cuidar la relació i el 
respecte entre elles. 
 
c) Situar-nos 
 

Es tracta de passar de la història de cadascun a construir una història 
comuna. No es tracta, encara, de plantejar solucions sinó d'arribar a una anàlisi 
comuna que identifiqui en què consisteix el conflicte, quins són els problemes que 
hi ha en la seva arrel, i ens dugui a definir una agenda comuna de punts a tractar 
solucions.  
 

En aquesta fase és important deixar les postures a un costat i centrar-se en 
les necessitats o interessos. A això ajudarà preguntar-se què hi ha darrere de les 
postures que defensen les parts. Les reformulacions també seran una bona eina 
per a la persona que està intervenint. 
 
d) Reparar 
 

És el moment de desenvolupar la creativitat i de buscar i proposar solucions 
als problemes que satisfacin les necessitats d'ambdues parts. Les solucions han 
de partir de les parts i són elles les que decidiran. La persona mediadora ajuda a 
desenvolupar la creativitat (a través de pluges d'idees o altres tècniques que 
estimulin la creativitat) i es preocupa de recollir totes les propostes perquè no es 
perdi cap. 
 
e) L’acord 
 

En aquesta fase l'objectiu principal serà arribar a acords que satisfacin en 
gran mesura a ambdues parts (no té per que ser exactament igual) i que siguin 
realistes.  
 

La funció de la persona mediadora és assegurar que l'acord reuneix 
aquestes condicions i que ambdues parts ho entenen d'igual manera i se senten 
satisfetes. 
 
f) Verificació i avaluació d’acords 
 

Com més important és el conflicte que estem intervenint més important serà 
incloure un mecanisme i uns terminis per a poder verificar els acords i els 
compromisos que comporten. Així mateix, no cal oblidar que no només estem 
intentant resoldre els conflictes, sinó que estem educant-los i, per tant, l'avaluació 
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serà important, especialment per a la persona o equip que intervé. Això ens 
permetrà aprendre de encerts i d'errors, tant en el procés com en el nostre paper. 
 
Espais educatius per a la mediació 
 

A l'hora d'aplicar la mediació en l'àmbit educatiu podríem parlar de diferents 
procediments, que podem dividir de dues maneres: segons la forma que es 
produeix la mediació o segons qui siguin les persones que intervenen.  

 
Segons la forma que es produeix la mediació podem parlar de dues formes 

d'aplicació que es poden ajudar mútuament:  
 

a) La mediació ``espontània o informal´´: Es tracta que, en la mesura 
que tots i totes en el centre han estat formats en aquests temes, 
sempre que hagi un conflicte i les parts veuen que no són capaces 
de resoldre'l per si mateixes, demanin directament i de comú acord 
l'ajuda d'un tercera. 

 
b) La mediació formal, ``institucionalitzada´´ o  equips de mediació: Es 

tracta de formar dins del centre equips de mediació, que tenen una 
ubicació concreta que tothom coneix i sap que pot recórrer. Aquests 
equips donin tenir representació de tots els estaments: professorat, 
alumnat i fins i tot personal no docent i pares-mares. És interessant 
que hagi una rotació en la seva composició, tant per a evitar la 
creació de noves estructures de poder com per a aprofitar el valors 
pedagògic. 

 
Segons qui realitza la mediació, podem destacar dues formes: 

 
a) Mediació entre iguals: la persona mediadora pertany al mateix 

estament que les parts en conflicte. 
 

b) Mediació d’adults: la persona mediadora és el professorat. Poden ser 
solament els tutors o tutores, però serà més fàcil i més coherent que 
sigui tot el professorat el qual assumeix aquesta responsabilitat   

 
4.2.  Atenció a la diversitat 
 
4.2.1. COEDUCACIÓ 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA SOBRE COEDUCACIÓ 

A través de la història les nenes i els nens han après sobre el que han de 
ser a través del que la seva època els ha enviat des del seu entorn familiar i social. 
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La història de la Coeducació és pràcticament la història del feminisme, la 
coeducació en paraules senzilles és el gran resultat d'una reivindicació que van 
començar les dones fa no massa temps. 

 
El primer manifest feminista és realitzat per Mary Wollstonecraft el 1792 

amb la seva publicació: "A vindication of the rights of woman" (la Vindicació dels 
Drets de la Dona), com a resposta a l'obra de Rousseau "L'Educació de Sofia". 
Amb aquesta obra es posa de manifest  que la irracionalitat de la dona és fruit de 
la falta d'educació i no una característica de la seva naturalesa, es rebutja el model 
de Sofia i s'adopta per a la dona el model d'Emili. La dona s'havia adonat de la 
discriminació que patia  

 
Durant el segle S. XIX, i primera meitat del XX, la dona aconsegueix accedir 

al Dret a l’educació, és el començament de l'educació segregada: les nenes 
s'incorporen a l'espai educatiu en un espai diferent al dels nens, ja que ajuntar els 
dos sexes es considera que va contranatura. 

 
Poc més tard es valora que aquest model educatiu facilita que nens i nenes 

adquireixin valors diferents, són els valors femenins i masculins. L'educació de les 
nenes té l’objectiu encobert de submissió, ja que elles havien d'aprendre: 
submissió-obediència, bons costums, ordre, neteja, bellesa, adequació al rol mare-
esposa, etc. 

 
Aquesta educació en la submissió genera diferència de sentiments, 

comportaments i maneres d’enfrontar-se a la vida entre nenes i nens, genera 
desigualtat. Per lluitar contra aquesta forma de submissió sorgeix el moviment 
reivindicatiu del primer feminisme, mitjançant aquest es reivindica l'educació 
masculina per a la dona. 

 
Les primeres Feministes, entre qui es troben personatges femenins com : 

Emilia Pardo Bazán reclamen la equiparació a l'home: "Homes i Dones podem ser 
iguals si rebem la mateixa educació"  

 
En paral·lel a això a començaments del Segle XX, neix el moviment 

sufragista a la recerca del dret del vot per a la dona. L'u de Desembre de 1931, la 
dona espanyola va obtenir el dret al vot. Destaquen dones com a Concepció 
Arenal i Clara Campoamor Rodríguez.  

 
El 1970 la Llei General d'Educació, recull els canvis socials i intenta donar 

resposta a les noves necessitats del moment. El 1985 s'imposa com a obligatòria i 
amb ella s’aconsegueix que nens i nenes comparteixin el mateix espai educatiu, 
que hi hagi un curriculum únic i que es reconegui formalment la igualtat.  
En els anys 70 en paral·lel a la Llei, es produeix una segona onada del feminisme, 
des d’aquest moviment s'analitza que la igualtat aconseguida anul·la la diferència. 
Es comencen a definir els problemes reals de les dones i s'inicia una nova pràctica 
educativa: lacoeducació. 
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Amb aquesta segona onada de feminisme es planteja la Igualtat com a 
reivindicació de la diferència no discriminatòria. Sorgeix el debat entre Universalitat 
i la Diversitat, es valora la Diversitat davant l'Igualatarisme i el Dret a la Diferència 
com a expressió de la pròpia llibertat i de l'emancipació.  
 
QUÈ ÉS LA COEDUCACIÓ? 

És una practica educativa mitjançant la qual actituds i valors tradicionals 
d'homes i dones s'accepten i poden ser assumits per les persones 
independentment del sexe amb el qual hagin nascut. 

 
Busca el desenvolupament complet de la personalitat sense la barrera del 

gènere, corregint el sexisme cultural i ideològic i la desigualtat social de la dona. 
 
No nega que hi ha valors que determinen allò masculí i allò femení sinó 

que tracta d’aprofundir en ells per tenir-los en compte, no per inculcar-los. 
 
Suposa integrar el món i l'experiència de les dones. 
 
Suposa educar per a la crítica, la convivència, el compromís, la creativitat i 

la justícia. És a dir, educar per a la pau.  
 
PER QUÈ ÉS IMPORTANT COEDUCAR? 
• Perquè dones i homes assumim els estereotips sexistes. La publicitat, els 

programes televisius, la premsa, l'escola s'encarreguen de perpetuar-los. 
• Perquè dones i homes continuem utilitzant un llenguatge sexista, contribuint 

amb això a la invisibilitat de la meitat de la població en tots els àmbits de 
participació política, social, econòmica. 

• Perquè la taxa d'activitat laboral de les dones i la seva taxa d'ocupació és 
menor que la de l'home. I encara que, volem valorar l'àmbit privat , s’ha de 
tenir en compte sempre que el treball remunerat aporta independència 
econòmica i personal  

 
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB LA COEDUCACIÓ? 
• Desenvolupar-nos com a persones i no únicament com s'espera que siguem 

pel fet de ser homes i dones. 
• Valorar i equilibrar la participació d'homes i dones tant en l'esfera pública i la 

privada. Cada una d'aquestes esferes ha d'estar oberta a totes les persones 
sense distinció de sexe, ja que cada una d'elles aporta elements 
d'enriquiment per a tots i totes. 

• Analitzar la rigidesa dels estereotips de gènere que hem assumit tots i totes a 
través del nostre procés de socialització. 

• Donar respostes creatives i alternatives al llenguatge sexista que maneguem. 
• Aprendre a analitzar el que la publicitat ven per a homes i per a dones. 
• Reduir la violència instrumental i expressiva que afecta en més ocasions a les 

dones. 
• Ensenyar a analitzar les joguines de "nois" i les joguines de "noies" 
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• Defensar i revalorar la vida i l'experiència de les dones, del tradicionalment 
femení, fins a ara desvalorat. 

• Buscar el subjecte absent (la nena i la dona) en les matèries escolars. 
• Recolzar i fomentar els casos de transgressió de rols. 
• Vèncer la violència que enfronta a les persones, la violència és perpetuadora 

d'unes relacions en les quals el rol masculí preval de forma agressiva sobre el 
femení, la cultura d'uns pobles preval de forma opressiva sobre els de 
d'altres, i els d'unes classes sobre d'altres. 

• Coeducar per a i per la pau, estimulant persones que coneguin l'existència de 
les diferències entre els diferents grups en conflictes interns, que siguin 
capaces de crear respostes no violentes i enriquidores.  

 
4.2.2. EDUCACIÓ PER A LA DIFERÈNCIA 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA SOBRE EDUCACIÓ PER A LA DIFERÈNCIA 

L'educació per a la diferència és la història de la integració dels i les 
diferents. 
 
1. És la història de la integració social dels i les discapacitats/es. 

 
Aquesta història va començar ja fa molt temps, doncs no molts anys 

enrere, les persones amb determinades discapacitats no tenien reconeguts els 
seus drets civils, és més, ni tan sols se les   reconeixia com a persones sinó 
que se les ocultava, se les tancava, etc. 

 
Després va arribar l'Educació Especial com una alternativa per a moltes 

d'aquestes persones i poc més tard, la denominada Integració. I en aquest 
moment estem, ara es pot dir que les persones afectades per una discapacitat 
determinada gaudeixen dels mateixos drets que qualsevol ciutadà/a, encara que 
de vegades, hàgim d'admetre que allò de les oportunitats encara no ha arribat en 
el ple sentit de la paraula. 

 
La societat en general ha reconegut el dret d'integració de les persones 

que pateixen determinada discapacitat i ha establert serveis i disposicions per 
promoure l'accés i la participació dels mateixos/as als diferents espais socials.  
 
2. És la història d'aquells i aquelles que han elegit una determinada orientació 
sexual per diferents raons que aquí no abordarem i que han estat clarament 
apartats, exclosos i discriminats per no fer l'única elecció: "l'heterosexualtitat" 

 
Aquesta, és una altra història plena de tabús, estereotips.. marcada per la 

il·legalitat, el que no ésnormal, l'anormal. Si bé les primeres manifestacions gais 
es van viure com a grans escàndols i símbol pràcticament d'una llibertat sexual 
que més que llibertat era concebuda com a llibertinatge, ara com ara no podem 
dir que les coses hagin canviat en un 100%. Encara que veure'n dos homes o 
dues dones agafades de la mà o donant-se un petó ja no sigui un motiu de 
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persecució o d'insult, és bé cert, que tampoc no està ben vist i indubtablement 
ens porta a crear-nos imatges esterotipades i pensaments que no tenen perquè 
ser certs. 

 
És la història d'alguna cosa que s'ha manifestat recentment: l'homofòbia 
 
També és la història d'altres col·lectius diferents que per la seva situació 

elegida o provocada per factors complexos estan clarament aïllats de la nostra 
societat i es troben lluny de gaudir de les oportunitats que aquesta els pot donar.  

 
QUÈ ÉS L'EDUCACIÓ PER A LA DIFERÈNCIA? 

L'educació per a la diferència no és més que el que sempre s’ha denominat 
com a Educació per a la Convivència. 

 
És una practica educativa que basa la seva intervenció a facilitar el 

respecte per totes les persones al marge de qual sigui la seva diferència, 
principalment perquè postula que totes les persones tenim algun tipus de 
diferència, ningú no és igual a l'altre/a. Tots i totes som éssers únics i diferents. 

 
En algunes ocasions s'esterotipen alguns tipus de diferència perquè 

aquestes estan massa lluny de nosaltres. Per això, és que postulem un 
acostament a aquelles diferències que clarament desconeixem i temem. 

 
Aquest acostament pot ser a través de la informació real o a través de les 

persones que conviuen o que ha elegit aquesta diferència. 
 
PERQUÈ ÉS IMPORTANT FER EDUCACIÓ PER A LA DIFERÈNCIA ? 
• Perquè existeixen diferents manifestacions d'exclusió, discriminació i rebuig 

respecte a les persones que pateixen determinades discapacitats. 
• Perquè existeix l’homofòbia  
• En general perquè tenim por i rebutgem allò diferent.  

 
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB L’EDUCACIÓ PER A LA DIFERÈNCIA? 
• Conscienciar i sensibilitzar sobre la problemàtica de les persones 

discapacitades. 
• Desmitificar i rebutjar aquells estereotips que ens condueixen a allunyar-nos, 

rebutjar o evitar la relació amb persones amb determinades discapacitats 
• Proposar vies de participació per a persones que amb determinada 

discapacitat volen participar dels nostres projectes, activitats, etc. 
• Promoure un canvi d'actituds aportant informació real de la discapacitat i les 

seves diferents manifestacions. 
• Desmitificar i rebutjar aquells estereotips que ens condueixen a allunyar-nos, 

rebutjar o evitar la relació amb persones de diferents orientacions sexuals 
• Sensibilitzar sobre la importància que té per a un desenvolupament integral la 

lliure elecció de l’orientació sexual per part de cada un i cada una. 
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• Generar un posicionament actiu i tolerant, davant de les situacions de 
desigualtat i discriminació que pateixen les persones pel simple fet d'haver 
elegit de forma diferent 

• En general, apropar-nos a la diferència per conèixer-la, respectar-la i 
compartir-la des de la seva particularitat.  

 
4.2.3. INTERCULTURA 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA SOBRE INTERCULTURA 

Molt abans de parlar d'educació intercultural es parlava d'educació 
multicultural. 

 
Però quan i en quin context va sorgir aquest moviment educatiu? 

L'educació multicultural sorgeix en un moment en què els Estats Occidentals 
principalment EUA i l'Europa desenvolupada es plantegen el desenvolupament 
de programes educatius amb l'objectiu de facilitar la integració de nens i nenes 
de minories ètniques i sobretot fills i filles de persones immigrants. 

 
Aquests programes intentaven donar una resposta ràpida als nous canvis 

socials que es començaven a donar durant els anys 60 i que comportaven 
formes evidents de discriminació cap a les persones de diferents grups 
minoritaris que començaven a penetrar en el nostre país. 

 
Aquest va ser un primer intent de generar consciència, reflexionar i superar 

la perduda d'identitat cultural que vivien les persones de diferents cultures en 
haver d'assimilar les pautes culturals de la majoria i el que malament cridaven 
integració: "Si volen viure aquí que siguin, pensin i actuïn com nosaltres " i en 
contraposició, donar noves respostes a la seva presència. 

 
Poc després apareix la idea de respecte a les manifestacions culturals 

pròpies dels grups culturals minoritaris. "És important que ens conscienciem que 
existeixen costums i creences diferents i hem de guardar un respecte envers les 
esmentades manifestacions". 

 
A partir dels 70 es comença a promoure no només un respecte envers la 

diversitat cultural sinó que a més s'analitza la importància de buscar més enllà de 
la tolerància si volem aconseguir la convivència entre cultures. Es comença a 
parlar de pluralisme cultural. "No sol cal respectar sinó que les seves diferents 
manifestacions poden ser tan vàlides com les nostres".  

 
I, és a partir d'aquesta reflexió quan apareix l'Educació Intercultural. No es 

tracta sol de permetre o tolerar que diferents cultures coexisteixin en el nostre 
espai sinó que a més les relacions entre les mateixes han de ser recíproques. 
Els diferents grups culturals que conviuen en qualsevol societat multicultural han 
d'assolir una independència enriquidora basada en la valoració i el 
reconeixement mutu. "Tots i totes podem aprendre una mica més si ens apropem 
a les diferents cultures, sense perdre la nostra" 
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Per aconseguir aquesta comesa sorgeix l'Educació Intercultural com una 
via educativa per a queles societats multiculturals es transformin en societats 
interculturals.  

 
QUÈ ÉS L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL? 

És un instrument educatiu que intenta assegurar les condicions de partida 
o mínimes perquè les persones dels grups minoritaris ètnics superin la 
desavantatges educatives o barreres socials fruit de la violència estructural i 
puguin accedir a la igualtat des de la seva pròpia diferència. 

 
Alhora és un estil educatiu que facilita l'obertura de nens/es i joves cap a la 

realitat diferent d'altres cultures. 
 
Per a això: 

1. Provoca conflicte en el grup majoritari 
2. Provoca una anàlisi sobre la situació en la qual viuen moltes d'aquestes 
persones. 
3. Desmitifica estereotips i prejudicis tant de les minories que vénen al nostre país 
com de les minories tradicionals. 
4. Reforça la identitat cultural de la cultura majoritària. 
5. Treballa el desavantatge, reforça la identitat cultural de minories ètniques 
6. Provoca acostament entre les persones del grup majoritari i del minoritari i 
facilita el coneixement i la consideració recíproca. 
7. Estimula un treball compartit entre persones de diferents grups culturals no 
amb l’objectiu que es facin iguals sinó de buscar solucions conjuntes a problemes 
que n'afecten tant uns com d'altres. 

 
Intenta que els grups ètnics implicats en una societat multicultural prenguin 

consciència de la seva situació busquin les condicions d'igualtat i n'estableixin des 
de la participació una relació recíproca bé entre societats diferents, bé entre grups 
culturals ja siguin majoritaris o minoritaris. 

 
En termes generals, és un estil educatiu que intervé tant en la cultura 

majoritària com a minoritària intentant aconseguir el reconeixement mutu i 
estimular l'acostamenti el treball en equip des de la diferència.  

 
La seva finalitat és aconseguir la Societat Intercultural, les característiques 

de la qual podem resumir en: 
• No és només el resultat de la tolerància 
• Es un projecte cultural que té en compte la riquesa de les diferents cultures. 
• Accepta el fet diferencial. 
• Actua sobre les dues cultures, intervé en la majoria i en la minoria. 
• Permet el desenvolupament d'ambdues cultures i un mutu enriquiment. 
• Diferents cultures coexisteixen en un mateix territori 
• Mantenen relacions d'obertura, interacció, intercanvi i reconeixement mutu 

dels seus respectius valors i formes de vida.  
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PER QUÈ ÉS IMPORTANT FER EDUCACIÓ INTERCULTURAL? 
• Perquè existeix racisme i xenofòbia en la nostra societat.. 
• Perquè es continuen donant respostes de rebuig cap a la diversitat. 
• Perquè solem negar la consideració de "Cultura" a les expressions, valors, 

formes de vida, pròpies de la minoria ètnica. 
• Perquè en la majoria dels casos es manté a la cultura minoritària al marge de 

la majoritària. 
• Perquè de vegades les persones del grup minoritari assimilen els valors, les 

formes de la majoria al considerar que això és l'avançat i el model de vida al 
qual han d'arribar. 

• Perquè es rebutja als que no tendeixen a aquest model. 
• Perquè tot l'anterior és fruit d'interioritzar una ideologia etnocentrista de la 

qual no som conscients. 
• Perquè les persones del grup majoritari tenen estereotips que faciliten una 

presa de contacte basada en el prejudici o facilita evitar persones d'aquests 
grups. 

• Perquè les persones dels grups minoritaris també tenen estereotips sobre el 
grup majoritari que faciliten una presa de contacte basada en el prejudici 
positiu o negatiu o l'autoexclusió. 

• Perquè ens tanquem a conèixer la diversitat cultural que ens ofereixen les 
persones de diferents cultures. 

• Perquè algunes persones de grups minoritaris principalment de minories 
tradicionals i persones de grups migratoris necessiten superar el 
desavantatge produït per factors complexos per estar en condicions d'igualtat 
respecte a altres persones.  

 
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB L’EDUCACIÓ INTERCULTURAL? 

• Propiciar una presa de consciència sobre la realitat d'un món interdependent 
que provoqui canvis d'actituds i de conducta. 

• Modificar el discurs social basat en els prejudicis i estereotips ètnics negatius. 
• Afavorir uns valors positius de la diferència i de la diversitat 
• Generar actituds i hàbits de conducta positiva davant de persones procedents 

de societats i cultures que no són pròpies 
• Reforçar la identitat cultural dels diferents grups socials que conformen la 

multiculturalitat. 
• Promoure el treball conjunt entre persones de diferents cultures.  
 
5.- LES NOVES TECNOLOGIES I EL TREBALL EN XARXA 
 

Les possibilitats que ofereix INTERNET com a via de comunicació 
interassociativa són immenses, especialment si tenim en compte que la xarxa 
encara està creixent i expandint-se. Aquest mitjà obre nous canals de relació, 
organització i participació. És un espai de comunicació on tots els connectats 
poden emetre i rebre informació alhora. 
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Gràcies a les noves tecnologies, transitem de l’època de la informació a la 

de la comunicació, ja que aquestes afavoreixen una comunicació horitzontal, on 
persones de llocs diferents s’informen i comparteixen idees. La  comunicació 
horitzontal permet la comunicació eficaç dins l’organització i desplaça la 
comunicació jerarquitzada. Qualsevol pot comunicar-se amb els superiors i 
transmetre les seves idees. D’aquesta manera, es potencien els fluxes 
comunicatius en totes les direccions i, per tant, es reforça la comunicació en xarxa. 
 

La incorporació d’Internet no s’ha d’entendre com una substitució dels 
suports tradicionals de comunicació, sinó com un complement necessari per fer 
possible una millor i més ràpida circulació i intercanvi d’informació. Esdevé, per 
tant, un important mitjà per potenciar la comunicació tant externa com interna (en 
aquest cas, cada cop més empreses i entitats disposen d’una intranet, és a dir, 
una xarxa local amb tecnologia internet a la qual només poden accedir persones 
de l’organització amb contrasenya (password)). 
 
 
 
INTERNET 
 

 

 
 
 
Comunicació entre persones i 
grups 
 
 
 

 
- Xats 
- Videoconferencies 
- Correu electrònic 
- Newsgroups 
- Llistes de serveis 
 

 
 
Accés a la informació 

 
- Notícies 
- Bases de dades 
- Llistes de serveis 
- Pàgines web sobre institucions 

... 
 
 
 
Serveis 
 

Entre l’ampli ventall de serveis disponibles actualment destacaríem els 
següents: 
 
a) E-mails o correu electrònic 
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El correu electrònic és el segon servei més popular d’Internet, després de la 
www (world wide web), de la qual parlarem després. 
 

Permet transmetre, de forma immediata i per sobre de les distàncies, 
missatges i arxius d’un ordinador a un altre. Per aquest motiu, s’ha consolidat com 
la forma més efectiva de comunicació a internet i, en molts casos, pot ser 
preferible a les comunicacions telefòniques: 
 

- No interromp la feina (el telèfon sí) 
- Remitent i destinatari treballen independentment de l’horari (per telèfon no) 
- La informació es pot reprocessar (el missatge ens queda per escrit) 

 
El correu electrònic comporta sovint un estalvi de temps: 

 
- Podem fer arribar el nostre missatge a diversos destinataris a la vegada i en 

pocs minuts. 
- Permet avançar feina ja que, mitjançant l’intercanvi previ d’informacions, les 

reunions poden resultar més productives. 
 

Aquest instrument representa també un estalvi econòmic ja que resulta més 
barat que el correu ordinari i, pel mateix cost, podem contactar amb qualsevol part 
del món. 
 

L’e-mail ofereix també la possibilitat de subscriure’s a llistes electròniques  que 
tracten sobre infinitat de temes: des de la física nuclear fins al escacs. El servidor 
de la llista que ens interessi ens farà arribar directament a la nostra bústia els 
missatges i les informacions. 
 
b) Xats 

Es tracta d’espais on la gent que participa conversa a temps real entre si 
des de qualsevol part del món. Els més clàssics consisteixen a escriure missatges 
que apareixen immediatament a les pantalles de tots els que participen al xat. 
Aquesta modalitat vindria a ser com una mena de conversa col·lectiva per escrit. 
 

Darrerament han aparegut fórmules de xat més sofisticades que utilitzen el 
so, la realitat virtual en tres dimensions i la vídeo-conferència. 
 
c) Fòrums de debat:  

Un grup de discussió és un fòrum en línia que els participants opinen 
agregant un missatge de text al fòrum.  
 
d) Espais grupals:  

Els grups són llocs web als quals la gent s'uneix amb la finalitat de compartir 
interessos comuns. No són pàgines web pròpiament dites. Per a poder utilitzar els 
serveis de grup, has de tenir un compte obert en le sevidor que hagis triat. Aquests 
espais permeten realitzar les següents funcions:: 
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- Visitar grups existents que t'interessin i participar en ells.  
- Crear el teu propi grup personalitzat. Com administrador del teu grup, 

decideixes com desitges la presentació, quines característiques inclourà i 
qui pot visitar-lo i participar.  

- Publicar fotos digitals en un àlbum de fotos en línia o veure les fotos 
publicades per altres usuaris.  

- Deixar els teus missatges en el panell i poder parlar amb altres membres.  
 
c) Grups de notícies o news 
 

Els podem considerar com un dels principals instruments de debat i d’opinió 
de la xarxa. Són com taulers d’anuncis en els quals s’acumulen missatges enviats 
pels usuaris estructurats en diferents temes i subtemes. Bàsicament el mecanisme 
consisteix en transmetre missatges, arxius i vincles a un servidor de notícies. Els 
usuaris poden llegir tots els missatges, comentar-los i donar la seva opinió. 
 
d) WWW (World Wide Web) 
 

És el servei d’Internet més conegut de tots. Cada dia més persones tenen 
accés a aquesta gran font d’informació i cada cop més organitzacions i empreses 
publiquen pàgines a la xarxa amb les quals es donen a conèixer i difonen les 
seves activitats. 
 

La www esdevé un important instrument per comunicar-nos i, per tant, no 
hem de perdre l’ocasió d’atreure a la nostra web el màxim d’internautes 
(mitjançant links des d’altres pàgines, fent aparèixer la nostra adreça en tot el 
material de difusió que editem, tríptics, cartes...) 
 
Creació d’un grup en Internet (exemple pràctic) 
 

A continuació, presentem un exemple pràctic amb els passos a seguir per a 
crear un grup en internet. En aquest cas, utilitzarem la base del msn però podeu 
fer servir una altra (yahoo, etc...). 
 
 
1-  Connectar-se a la següent direcció: www.msn.com 
 
2- Buscar el link “más”  situat a la part superior esquerra de la pàgina principal 
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3- Seguidament us apareixerà una altra pantalla. A la part  superior esquerra  
clikar damunt de“otros”. Us apareixerà l'apartat “grupos”. Pressionar damunt 
d'aquest. 

 
 
4- Realitzar els següents pasos: 
 
a) A continuació trobareu una pàgina amb el títol “Usuarios grupos”. A la part 
superior  dreta apareix “Ir a grupos”. Cliqueu. 
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b) A la part superior us apareixerà “grupos” (anem bé, no us desanimeu). Al peu 
de pàgina, més o menys, us apareixerà “msn” grupos ( es distingeix perquè just 
damunt està la icona del “messenger”. 
 

 
 
c) A continuació,  us apareixerà una pàgina que duu per títol “Aviso importante”. 
Busqueu en l'inferior de la pàgina “haz nuevas propuestas” i cliqueu damunt de 
“crealo”. 
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5- Us apareixerà el títol “Crear tu grupo” amb tres opcions sota. La primera opció 
és per a qui ja tingui compte “NET.passport” (serveix la “del messenger”). La 
segona opció és per aquells que no tingueu compte en “msn”; i la tercera és una 
breu explicació propagandística que no ve al cas. 
 

Aquí continuem l’explicació donant per fet que teniu compte de “messenger” 
o “NET.passport”.Clickar i escriure la vostra adreça i contrasenya 
 
6- Comencem a crear el nostre grup. Us demanarà que li poseu un títol. -En 
aquest cas hem triat “Delegats i subdelegats de l'I.I.S Francesc”- i seguidament 
que poseu una breu descripció (això últim és una perduda de temps, podeu donar 
“a continuar” i no passarà res). 
 

 
 
7- Atenció! Ara haureu de seguir els passos molt atentament. Encara que hagi 
altres opcions  us recomanen que utilitzeu les següents: 
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A) Classifica el teu grup: clickar damunt de “General” 
 

a) Directiva de participació:

 
 

 triar l’opció de “privado”. Ningú podrà veure el 

 

vostre grup sense sol·licitar-lo abans i que l’administrador/a aprovi la seva 
participació. És la manera més segura per a que ningú agafi el vostre grup.  
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b) Configuración de eliminación de archivos automática: clickar damunt de 
“ninguna”. Seran els administradors/es qui decidiran quina informació ha de 
desaparèixer o no. 

 

 
 

c) Moderar grupo: “No moderar” els missatges s’exposen i s’envien 
automàticament. Si tribu l’altre opció els missatges hauran de ser aprovats 
pel moderador/a i el temps d’espera serà major.  

 
Listado de directorios: podeu triar entre “aparece en el directorio” o “no aparece 
en el directorio”. Us recomanem la primera opció por quan hi hagi canvi de 
delegats/des es pugui aprofitar el amteix grup creat. És més fácil de buscar.  

 Idioma: l’idioma que utilitzeu majoritàriament. Trieu-lo 
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8- Us apareixeran dos quadres de diàleg. Al primer haureu de clikar damunt de 
“Escuelas y Educación” i en el segon damunt  de “institutos”. Aquí teniu els 
quadres per a que us feu una idea.  
 
 

- A) A continuació apareix una página que porta per títol l “Cuéntanos un poco 

 “preferencias de correo electrónico” cliqueu damunt de l’opció  “HTML” que es la 

 
 
 
9
acerca de ti”. Es molt fácil. Poseu la vostra adreça  “msn” o “NET.passport”. 
Seguidament us farà triar la manera en que voleu llegir els missatges. Per a estar 
al dia la millor opció és la de “resumen diario”, però podeu triar la que us vagi més 
bé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A
que utilitzen majoritàriament els correus electrònics.  
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Per últim, a “Código conducta” cliqueu “Acepto” y pressioneu  “Crear mi grupo” 
 
10- Ja hem acabat! Estem dintre el nostre grup . 

eureu que ens apareix un apartat que diu  “dirección de correo electrónico del 

ecordeu!   

L’ “administrador/a” és  la figura que te la capacitat d’acceptar, modificar o 

- per incorporar-se al grup. 

- urant 

 
V
grupo”. Aquesta és l’adreça que haureu d’enviar als vostres companys/es per a 
que es puguin connectar al grup. 
 
R
 
- 

expulsar a qualsevol persona del grup. Seria bo que els/les administradors/es 
tinguin col.laboradors/es per mantenir al dia el grup.  
Será a l“administrador/a” a qui li arribin les peticions 
A mida que es vagin incorporant els/les delegats/des s’anirà conformant una 
llibreta d’adreces de correus electrònics de cadascun dels components. L 
Podeu afegir documents, links i  teniu  l’opció de calendari. Treballeu d
uns dies amb el programa i veureu que és fàcil d’utilitzar.  
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