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Quien lo dijo?? Qui ho va dir?
I.

'Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las
autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros
hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una
persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente malos’.

II. 'Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud
de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable,
desenfrenada, simplemente horrible.‘

III. 'Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus
padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos‘.
IV. 'Esta juventud esta malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son
malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La
juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura

I.

'Nuestra juventud gusta del lujo y es mal
educada, no hace caso a las autoridades
y no tiene el menor respeto por los de
mayor edad. Nuestros hijos hoy son
unos verdaderos tiranos. Ellos no se
ponen de pie cuando una persona
anciana entra. Responden a sus padres y
son simplemente malos’.

II. 'Ya no tengo ninguna esperanza en el
futuro de nuestro país si la juventud de
hoy toma mañana el poder, porque esa
juventud es insoportable, desenfrenada,
simplemente horrible.‘
III. 'Nuestro mundo llegó a su punto crítico.
Los hijos ya no escuchan a sus padres.
El fin del mundo no puede estar muy
lejos‘.
IV. 'Esta juventud esta malograda hasta el
fondo del corazón. Los jóvenes son
malhechores y ociosos. Ellos jamás
serán como la juventud de antes. La
juventud de hoy no será capaz de
mantener nuestra cultura'

La primera la dijo Sócrates
(470- 399 a .C .)

La segunda es de Hesíodo ( 720
a .C.)

La tercera la dijo un sacerdote
del año 2.000 a .C.

La última estaba escrita en un
vaso de arcilla descubierto
en las ruinas de Babilonia
(Actual Bagdad) y con más
de 4.000 años de existencia

Dimensions d’aprenentage i convivència

Desafiaments

• Adults
• Docents
• Iguals

Baralles

• Molestar
• Desobeir

Dificultats

• Esperar
• Rebre
instruccions
• Parlar quan
parla el docent
• Arribar tard a
clase

No portar
material

Aquest model pot ser de gran
utilitat
per
analitzar
les
conductes disruptives a l'aula c
caracteritzades
per
diversos
autors com "violència de baixa
intensitat" ja que, de manera
constant i permanent, incideixen
sobre el treball de l'professorat
impedint la seva bona realització
i implicant conseqüències no
estimades per a la resta de
l'alumnat.
Per
comprendre-les
adequadament, és necessari
contemplar en profunditat la
part invisible, analitzant la seva
part inconscient

V = (C + H) x A
• El valor de les persones (V),
depèn
de
tres
factors
principals,,
l’Actitud
multiplica, i és el factor que
ens diferencia
• Les persones són valorades
no pels nostres coneixements
o habilitats, sinó per la
nostra manera de ser
V= Valor de les persones C= Coneixements H= Habilitats A= Actitud

• L'enuig, la ràbia i la ira, l'ansietat i
la inseguretat, la frustració i la
impotència, l'angoixa i el desànim
són les emocions més freqüents.
• No és infreqüent trobar-se amb
emocions com la por, la por o
l'aversió, i fins i tot sentiments de
vergonya,
culpabilitat
i
desconfiança

Test Psicològic

Vision vs Operativa Visions

TRASTORN DE LA
CONDUTA
• Un trastorn de conducta és un comportament que com tot
comportament extern es pot observar.

• Sempre interfereix en la conducta adaptativa de l’individuo
per la seva freqüència, intensitat, durada i/o
gravetat.
• Aquests són, per tant, els criteris per a intervindre davant
un TC.

TND

TD

• Desobediència
•
• Oposició
• Nul sentiment de
culpa,
insensibilitat
social, Egocentrics i
manca d’empatia
• Baixa
capacitat
d’aprendre
d’experiències
• Poc o nul desig de
canvi

Violació
sistemática
i
consant
dels
drets
fonamentasl
dels altres de
les
regles
i
normes

TDAH

Fàcil distraccio
Baixa frustració
Impulsivitat ,
gracietes ,
comentaris quan no
toca,
Dificultat relació
amb iguals
Inquietud motora
Gestió del temps
Rigidesa
Baixa motivació

CARACTERÍSTIQUES
1. Solen ser impulsius
2. Tenen empatía però es poden despreocupar pels
sentiments dels altres
3. Manca d’autocontrol
4. Trenquen les normes
5. Poden ser cruels o agressius respecte als altres
6. Poden consumir substàncies toxiques
7. Poden tenir tendències a la pironamia
8. Menteixen per evitar tasques o per diversió
9. Conductes escapistes
10. Conductes absentisme
11. Poden destruir objectes…

TIPOLOGIA DELS TRASTORNS
DE LA CONDUTA
•
•
•
•
•
•
•

Autolesiva.
Heteroagresiva/destrucció d’ entorn.
Conducta disruptiva.
Hàbits atípics i repetitius.
Retracció i dèficit d’atenció.
Conducta social ofensiva.
Conducta no col·laboradora.

•Obligatoriedad
•Manca de cultura
•Manca
d’expectatitves éxit

Posibles
Causes

FAMÍLIA
•Percepció
subjectiva de
MANCA DE
capacitat
•Manca de Força
Voluntat i
constancia
•Manca d’hàbits de
treball

•Problemes
personals i
familaars
•Escala de Valors
•Inmediatesa
•Competèncis
d’estimuls

Bretxes Cognitives
i socioecnemconals

1. Funcionals
2. Disfuncionals
Conducta

3. Reforç + i -

Antecent

4.

Conseqüència

Positiu

5. Extinció:Alternati
ves al càstig

En definitiva la Resposta podrà ser funcional o disfuncional i
el què volem son respostes Funcionals

"Cualquiera puede enfadarse,
eso es algo muy sencillo.
Pero enfadarse con la persona
adecuada,
en el grado exacto,
en el momento oportuno,
con el propósito justo y del
modo correcto,
eso, ciertamente,
no resulta tan sencillo."
Aristòtil

CAS 1 i CAS 2

•

Un grup d'alumnes està parlant
en alt, cridant, donant-se
manotades alguns d'ells, rient
a riallades.

•

RESPOSTA:Sistèmica i creativa.

La professora els diu sorpresa: - Shhhhhh! ...
Què tenen avui? A veure, anem, primer a
relaxar-nos ...

•

Un alumne s'ha posat a parlar
en alt. La professora li
adverteix: -

•

RESPOSTA:SISTÈMICA I CREATIVA

•

Després vas a sortir tu a la pissarra, i si
no saps fer l'exercici, et suspenc tota
l'avaluació ...

CONCLUSIÓ

Les característiques de la
interacció que es mantingui
entre el professorat i l'alumnat
condicionarà
múltiples
processos d'ensenyament

• Quina conducta podries considerar mes greu?.
• “Un xicot agredeix violentament a un professor,
provocant-li lesions significatives, cada sis mesos per
causes absolutament desconegudes. La resta del temps
participa i esta ben adaptat a l’entorn escolar i en el que
viu”.
• “Un altra xicota, que assisteix a un altre centre , esta
constantment realitzen moviments de balanceig endavant
i endarrere amb el cos, sense poder parar i sense poder
participar en les activitats de treball i del grup. No
agredeix ni distorsiona l’entorn”

Prevenció
• Arribar aula relaxadament abans de l’arribada de
l’alumne
• Es recomanable inici clase en lloc visible fins que
l’ambient es vagi calmant amb naturalitat
• Afavorir participación
• Creativitat del docent
• Moures una mica per la clase
• Acomplir lo pactat
• MOLT IMPORTANT LES CONDUCTES DISFUNCIONALS
no considerar-ho com una agressió personal.Practicar
assertivitat.

Conducta Assertiva en el/la
docent
• To de cordialitat i respectuós
• Mirada als ulls atentament
• Expressió natural i sense rígides
• Postura natural sense tensió
• Escolta activa
Hola Maria gràcies per la teva activitat,
bon treball segueix així

Prevenció II
• "No entrar a Trapo", és a dir no començar amb un
gran sermó o llarg monòleg per part de professor sobre
el que fa incorrectament l'alumne, i "cridar l'atenció de
forma breu i contundent" sense deixar espai de rèplica.
• Les estratègies preventives pretenen crear un clima
favorable a l'aparició de menys conflictes i resoldre els
conflictes actuals de manera que es pugui prevenir.
• Aparició dels futurs REFLEXIÓ
RECONEIX Conductes I Reparació

PARTICIPACIÓ

I

1. El que NO s’ha de fer davant una conducta
desafiant Entraren una lluita de poder buscant
guanyar o dir la última paraula, volent demostrar que
som nosaltres qui tenim el poder.
2. Promoure l’argumentació o la discussió davant una
situació específica amb a finalitat de voler convèncer
que som nosaltres qui tenim la raó. Criticar o utilitzar
comunicació agressiva. Confrontar o pressionar
conductes o accions en moments de crisi. Pressionar
per corregir-lo en moments en que estigui alterat o en
crisi.
3. Establir càstig sen moment de conflicte. Comentar las
situació conflictiva amb un altre Mestre mentre el nen
estar enfadat Evitar comentaris :et portes tan
malament!!!.

• El que SI s’ha de fer davant una conducta
desafiant Donar-li opcions de solució(sempre
le mateix nº,només detres) Anticipar-li que si
no escollirà l’adult
• Anticipar-li i ensenyar-li el temps que té
màxim
per
escollir
(pex:quanl’agulla
arribia....FAREM...) Haver pactat un lloc on
anara “pensar” Explicar-li: •que no és un
càstig,que volem evitar enfadar-no si que per
això “l’apartem”
• Donar-li la percepció que saben que estar trist
i enfadat.

EXEMPLE ESCALA

1. Agressió a profesor/a i
agressió entre alumnes.
2. Robar.
3. No acatar ordres de
professor
(actitud
prepotent).
4. Deteriorament de l'aula.
5. Que soni el mòbil a classe
fer fotos.
6. Impedir la marxa de
l'procés
d'ensenyament
amb reiteració.
7. .No
portar
material
Mantenir actitud passota
pasiva i comportament
indecorosos sexuals

Escala: de menor (1) a major (14) intensitat.
1 Supervisió silenciosa.
2 Indicacions verbals
3 Canviar de lloc a l'alumne
4 Indiqueu a l'alumne les possibles conseqüències
5 Donar diverses opcions perquè l'alumne esculli
6 Posar notificació a l'agenda de l'alumne
7 Deixar a l'alumne una estona fora de la classe|
8 Treure esbarjo per una altra activitat passejar
pel pati.
9 Parlar amb l'alumne
10 Parlar amb l'alumne i arribar a un acord escrit
11 Parlar amb el tutor/a
12 Parlar amb la familia, complicitat,
col·laboració no som els enèmics sino els aliats.
13 Càstig recuperador (tasques casa, 7a hora)
14 Amonestació escrita

Què podem fer quan es donen pdc: 7contractes conductuals
• Document escrit on es detallen les accions que
l’ usuari està d’ acord a realizar i també les
conseqüències del compliment i de
l’ incomplimient d’ allò que s’ ha acordat.

• Aquest abordatge implica un intercanvi
recíproc de recompenses en relació a la
conducta a treballar, per totes les persones
implicades i que són les que signen el
contrate.

PISTES

Els nois i
solen ser
per
persones
envolten

• Paren mes atenció a allò
que fan malament i això
fa referencia que ho
continuï fent.

• Hem
d’estar
molt
noies no
reforçats pendent d’allò que fan
aquelles
bé i reforçar-los per
que els
incrementar el nombre
de
conductes
i
la
freqûencia
de
les
conductes positives.

UN REPTE PEL CARAGOL

REFORÇ POSITIU
Una conducta és més probable que es torni a
donar quan aquesta conducta permet a una
persona aconseguir quelcom que és del seu agrat.
El reforç defensa:
És ilimitat i infinit.
El reforç tots nivells: Persones, institucions…

REFORÇ POSITIU
• Els reforços incrementen la consolidació d’una
conducta positiva. Si no és així vol dir que
necessitem escollir un altre tipus de reforç
• El reforç ha de donar-se immediatament després
de la conducta positiva
• El nen ha de realitzar la conducta desitjada abans
de rebre el reforç
• Per a noves conductes el reforç ha de seguir a la
conducta cada cop que aquesta aparegui

IDENTIFICAR
REFORÇADORS POSITIUS
• Preguntar a la pròpia persona.
• Preguntar a amics, familiars i altres persones
properes a la persona.
• Oferir-li objectes i activitats per a veure les
seves eleccions.
• Oferir-li objectes i activitats després d’una
conducta per veure si s’incrementa dita
conduta en el futur.

REFORÇADORS POSITIUS
**Primari: tot estímul que implica una forma innata de reforç.
*Redueix directament una necessitat en la majoria dels
membres d’ una espècie i no depèn, per tant, de la història
de reforçament de l’ individu.
**Secundari: tot estímul originàriament neutre que ha adquirit
les seves propietats reforçants per mitjà de l’ associació amb
altres reforçadors primaris.

IDENTIFICAR
REFORÇADORS POSITIUS
• Cada reforç ha de ser apropiat al nen, per
edat i interessos
• Reforç social (atenció dels pares, mestres,
amics..)
• Reforç verbal (el.logi, especificar que t’ha
agradat…)
• Reforç contacte físic (abraçades, petons,…)
• Reforç premi (economía de fitxes-sistema de
punts)
• Premis materials o Activitats

EXEMPLES de REFORÇ POSITIU
A

B

C

Veig un company de
treball quan arriba a
la feina.

El saludo dient-li:
“Bon Dia”.

El company em
contesta amb un
altre “Bon Dia”.

El monitor dóna
l’ordre de començar
a dinar.

La Maria es posa a
menjar
tranquil·lament i
fent ús correcte dels
estris.

El monitor la felicita
pel bé que utilitza
els coberts.

AVANTATGES DEL REFORÇ VERBAL VRS
ALTRES R+
• Estan sempre disponibles i no costa res donarlos.
• És quelcom normal que les persones amb i sense
di rebin elogis i/o retroalimentació verbal
respecte al que fan.
• Poques vegades ens cansem quan ens elogien.
• Es poden donar sense o amb escassa distorsió
de l’ activitat que s’ està duent a terme.

A smile goes a long way and can make all the difference.
Un somriure fa un llarg camí i pot marcar tota la diferència.
Una sonrisa realiza un gran camino y puede marcar
totalmente la diferencia.

