2n CONGRÉS CIENTÍFIC PER A JOVES INVESTIGADORS
28 de maig i 2 de juny de 2015, CosmoCaixa (Barcelona)
Com ens afecten els diferents antecedents
2. Com afecten els antecedents penals

1. Com funciona la justícia a Catalunya
-

-

Anàlisi de casos pràctics
Simulacre d’un judici
Visita d’un expert (advocat)
Lectura de notícies

-

Recerca per diferents webs
Preguntes al Martí Rovira
Lectura de l’article de l’Elena Larrauri
Pòster de feines on s’exigeixen els
antecedents penals
Disseny d’enquestes

3. Com es resolen els conflictes en l’educació secundària i
quines conseqüències tenen
-

4. Com resolem
nosaltres els conflictes

Disseny d’enquestes
Elaboració de gràfiques
Anàlisi a partir del buidat
Extreure conclusions

-

Anàlisi de casos ficticis
i reals
Elaboració d’un pòster

CONCLUSIONS ALUMNES
EXPULSATS
- Hi ha molt poca diferència entre el total d’expulsions.
- El màxim d’expulsions és d’11 cops però només ha estat un nen.
- A molts alumnes els hi és igual que els expulsin. La majoria dels amics que expulsen
diuen que no passa res o que ho han fet molt bé.
- Quasi tots els alumnes els expulsen més d’un cop.
- Els alumnes són conscients del què han fet i el perquè.

ENQUESTA PER FER AL ALUMNES QUE NO HAN EXPULSAT MAI

- A molts no els ha costat acceptar l’expulsió.

Som alumnes de 5è i 6è de l’escola de Rellinars i estem fent un projecte sobre els
antecedents penals. Us volem fer unes preguntes per saber com funciona el sistema de
penalització de males conductes als instituts. L’enquesta és completament anònima.

- La majoria dels nens que són expulsats no ajuda a canviar la seva actitud.
- La majoria d’alumnes canviarien el què han fet.

o Expulsen a molts alumnes de la teva classe?

- Quan tornes de l’expulsió han de recuperar tota la feina feta d’aquests dies.
- Hi ha gent que els expulsen molt i n’hi ha que molt poc.

o Et molesta l’actitud dels alumnes que sovint expulsen?

- La majoria de la gent pensa que els mestres són bastant justos amb les decisions
preses.
- Hi ha alumnes que han criticat als nens expulsats i altres que no.

o Si al teu amic l’expulsen, encara series el seu amic o t’apartes d’ell?

- Hi ha nens que els hi és igual que els expulsin. (s’han acostumat).
- Alguns alumnes s’han posat al costat de la gent expulsada i alguns altres no.
- Gent que ha estat expulsada es comprometen a portar-se bé.

o Que li dius a la gent expulsada? Si fossis tu l’expulsat t’agradaria que

- La gent que és expulsada, quan torna es disculpa, es porta millor i volen recuperar

et diguessin el que tu els hi dius?

els deures.
o Què fas perquè no t’expulsin?

o Què creus que et dirien a casa si t’expulsessin?

Enquestes alumnes no expulsats

Primeres representacions de les dades

Representació de les dades després de la conversa
Comparar i extreure’n conclusions

Xarxa de relacions que hem anat construint al llarg del projecte, en ella hi podeu veure tot el que hem treballat

Escola: Escola Rellinars

Investigador de referencia: Elena Larrauri i Martí Rovira

Alumnes: Tonet Bassó, Àlex Cadevall, Lluc Casas, Guillem Esteve, Mey González, Marina López,
Irune López, Iris Martínez, Toni Montoya, Ian Pajares, Roger Ramisa, Alan Rodríguez i Ton Serra.

