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1. Introducció

1.1 Presentació
El treball que aquí es presenta és el resultat d’un curs de llicència d’estudis amb l’objectiu
d’ampliar la formació en psicopedagogia, en especial en  educació prosocial i poder
aprofundir en un tema que és objecte d’estudi personal des de fa uns quants anys.
El tema proposat és molt ampli i és aplicable a tota la comunitat educativa i també a tots els
nivells: considerem d’especial urgència l’estudi del programa de prosocialitat i la seva
aplicació a l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori, com a eina privilegiada d’atenció a
la diversitat, especialment quan les etapes escolars anteriors ja han estat treballades per l’equip
d’estudi dirigit pel doctor Robert Roche de la Universitat Autònoma de Barcelona. El qual ha
desenvolupat l’esmentat model UNIPRO.
Partim de la base que una educació prosocial, és a dir una educació en valors de convivència i
una bona autoestima, pot arribar a ser molt útil per aconseguir no solament un bon clima
escolar que eviti conflictes sinó que pot resultar motivador per a l’aprenentatge del conjunt de
tot el currículum, especialment  per als alumnes amb desajustaments d’aprenentatge  i de
conducta.

Després de l'anàlisi de la situació actual dels centres d'ensenyament secundari (presentat a
l'apartat   2.7) vaig decidir centrar el treball en  com els comportaments prosocials poden ser
ensenyats, promoguts  i optimitzats, és a dir fer un plantejament genèric d'educació en valors,
intel·ligència social i emocional (allò que antigament s'anomenava l'"educació sentimental"),
entesos no com a teràpia de situacions de conflicte sinó com a formació bàsica, els
considerem necessaris per a unes relacions socials positives i enriquidores, que facilitin el
procés general d'aprenentatge i ajudin a un desenvolupament equilibrat de la  personalitat de
l’adolescent. El resultat és, doncs, un crèdit de tutoria centrat en els valors, les actituds i els
comportaments prosocials.

1.2 Antecedents
Aquest treball és la continuació de l’iniciat en col·laboració amb el grup d’estudi, recerca i
experimentació dirigit pel doctor en psicologia evolutiva Robert Roche dins del Departament de
Psicologia  de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona, del qual en formo part des
del curs 1994-95.
El que aquest grup ja ha iniciat és un treball d’aplicació a l’ensenyament primari sobre com
educar les emocions, les actituds i els valors des d’una perspectiva prosocial com a prevenció i
correcció de les conductes desajustades i conflictives.
Aquest grup d’estudi i experimentació, en els seus inicis va elaborar el "Pla per a l’Aplicació de
la Prosocialitat a les Escoles Catalunya -P.A.P.E.C.-" (Roche, García, 1985, l986), el qual s’ha
complementat amb estudis de camp, en el nostre context cultural; ambé amb estudisdels
antecedents familiars dels comportaments prosocials en nens i nenes.
Fruit d’aquesta feina és l’elaboració del model teòric que aquí s’usa com a base de treball per a
l’optimització de la prosocialitat i posteriorment s’ha avançat en el disseny de programes per a la
seva aplicació a l’ensenyament primari.
Una característica d’aquesta aplicació és que els agents que han participat en l’aplicació són
convidats a implicar-se en el cor mateix del programa i a participar en la creació de continguts a
partir de l’intercanvi continuat amb l’equip director i assessor.
Les aplicacions realitzades i en curs en escoles dels nivells de pre-escolar i primària han superat
els dos centenars en una bona part de les comarques de Catalunya. Igualment, es fan conferèn-
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cies, xerrades i seminaris per a la sensibilització i l’entrenament dels educadors que se sumen al
pla.
A España s’ha presentat en diverses comunitats autònomes i mantenim estrets contactes amb
grups de mestres de diferents autonomies.
Tanmateix, on més àmpliament se segueix el model és a Itàlia, Argentina  i a Eslovàquia  on cal
mencionar l’experiència que endegada pel seu Ministeri de l’Educació: es va adoptar aquesta
nova orientació per a estructurar la disciplina d’Ètica, considerant que aquest model podia
facilitar un punt de trobada per a educadors d’orientacions ideològiques molt diverses.
Aquests contactes internacionals el darrer any han pres la forma d’un programa Sòcrates-
Comenius AZ..3.3  de la comunitat europea anomenat “In gioco per l’Europa”, que  analitza el
currículum infantil de tres països: Itàlia, Bèlgica i Espanya de d’un punt de vista prosocial i
intercultural de cara a una Europa pluricultural.
Igualment, col·laborem amb la International Society for Prosociality (ISPRO) que pretén agrupar
a totes les persones i grups que des del seu rol professional o des del seu compromís social
actuen com a agents de transformació prosocial.
Con s’ha dit l’objectiu de l’actual estudi és adaptar un material genèric preexistent i
confeccionar-ne de nou per a introduir l’educació prosocial a l’ensenyament secundari
obligatori, que completi el cicle ja iniciat amb l’ensenyament pre-escolar i primari.

1.3 Objectius
• Presentar un programa  per a l’optimització de les actituds i comportaments prosocials en

el marc educatiu de l’ensenyament secundari, tant per al professorat com a l’alumnat.
• Oferir recursos d’autoformació al professorat en tècniques prosocials.
• Facilitar al professorat estratègies d’atenció a la diversitat.
• Proposar accions educatives concretes que incideixin en l’ambient familiar dels alumnes,

recuperant així el rol del professorat d’incidència més enllà de l’aula.
• Definir les variables prosocials que han d’estar presents en tota l’etapa educativa de

secundària obligatòria, especialment les que tenen a veure en la millora de l’autoestima i
aquelles que poden prevenir la conflictivitat i la violència.

1.4 Plantejament
Aquest marc teòric que presentem ha de servir perquè el professorat el comprengui, i assimili
la posterior proposta d'intervenció i al mateix temps promogui la confrontació amb les teories
implícites de cadascú per tal d'evitar inèrcies immobilistes i el rebuig a la proposta
d'intervenció.
Els continguts fonamental que s’han d’incloure són els següents:
• Definició de prosocialitat.
• Factors optimitzadors de la prosocialitat.
• Avantatges i inconvenients de la prosocialitat.
• La prosocialitat com a font de satisfacció en els altres i propia.
• La prosocialitat com a actitud reductora de la conflictivitat social.
• La prosocialitat i l'autoestima, benefici recíproc. Importancia de l' autoestima.
• La prosocialitat com a optimitzadora del rendiment escolar.
• La prosocialitat com a font de salut psicosocial.
• El reforç i el modelament com a instrument de l'ensenyament de la prosocialitat.
• Els pares com a model.
• Els companys com a model.
• Els companys com a model.
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• L'escola com a model

2 Desenvolupament teòric. Material autoformatiu per al professorat

2.1 Introducció
Aquest material va adreçat a professorat d’ensenyament secundari, especialista en diferents
disciplines del currículum i que a més d’impartir l’àrea de coneixement en que és expert, també
ha de tutoritzar un grup d’alumnes.
La nostra pretensió seria que aquest material pogués aportar al professorat de secundària un
mínim de coneixements en psicopedagogia que els puguin ser d’utilitat i ajudar-los a
desenvolupar la seva tasca com a tutors i tutores dels seus alumnes.
Una característica de la societat en la que vivim és el canvi permanent i accelerat. La institució
escolar sempre ha proporcionat continuitat  i tradició des de la qual es pot analitzar i observar
el canvi, però (tal com diu Postman en  Gozzer i altres 1981) l’escola no pot prescindir de
dues evidències:
L’ensenyamet no es pot concebre estrictament limitat a l’acció que es realitza dins d’un centre
escolar, sino que l’escola ha de contemplar en els seus plantejaments didàctics l’educació
extraescolar, entesa com tot l’aprenetatge que l’alumne fa fora del centre educatiu (televisió,
família, amics…)
El centre s’ha de plantejar per a quina societat ha de formar els seus alumnes. Això ens farà
reflexionar sobre quins aprenentatges són prioritaris per a facilitar l’adaptació i el
desenvolupament crític de l’alumne a la  societat que li tocarà viure. La dificultat està en que
és difícil saber com serà la societat d’aquí a uns anys, precisament pel canvi accelerat a que
estan sotmesos tots els seus ordres (polítics, econòmics, tecnològics i de valors) és per això
que defensant el valor social de l’educació, és quan més sentit adquireix educar en continguts
actitudinals i procedimentals, per tal que l’alumne pugui adaptar-se a cada nova situació
social.
Ens trobem en un període d’inseguretat en els valors, sembla que els valors que van prenent
més importància són la competitivitat, el consumisme, la manca de solidaritat; és cert que en
contraposició a aquests n’hi ha d’altres que poden arribar a llocs destacats com el pacifisme,
l’ecologia, etc. A l’escola se li demana que ajudi a l ‘aprenentatge dels valors i la manera de
fer de la societat dominant. Això constitueix una dificultat innegable, sobretot  en alguns
ambients socio-culturals, si no volem que l’alumne visqui en dos móns dissociats, el món
escolar i el món real.

2.2 Característiques del preadolescent
Només una aproximació a les fases i als continguts més bàsics per al coneixement  dels
alumnes d’aquesta etapa de la secundària obligatòria.

2.2.1 Teoria de Piaget sobre el desenvolupament cognitiu: el pensament abstracte
Piaget postula que les persones construeixen activament el seu propi coneixement mitjançant
actuacions i l’observació dels efectes d'aquestes actuacions.
Es produeix un procés d'adaptació en dues fases (assimilació i acomodació) tot cercant un nou
equilibri, i d’un llarg procés d'organització de la percepció (el desenvolupament d'esquemes).
Quan  perilla l'equilibri de la visió del món la persona desenvolupa un nou estadi de
pensament; l'acomodació serveix per retornar aquest equilibri.
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Estadis cognitius
Segons Piaget a mesura que es desenvolupen, els nens passen per quatre estadis:
1.- Sensorimotor: el coneixement es basa en l'acció
2. Preoperatori, es desenvolupa el llenguatge i altres sistemes simbòlics.
3. Operacions concretes, període que aporta el desenvolupament de la lògica reversible i dels
sentits i la capacitat per utilitzar la conservació, la classificació i la seriació.
4. Operacions formals, aporta la capacitat de pensar en termes abstractes sobre possibilitats
que no necessàriament existeixen en el món.
Aquest moment és el que ens interessa i el període en el qual ens centrarem.

Estadi de les operacions intel·lectuals formals i l'adolescència
L’estadi de les operacions formals va lligat a l'adolescència tot i que és pràcticament
impossible establir un únic moment-edat en que es realitza aquest canvi.
Si bé els 12 anys es considera l'edat en que es passa del pensament concret al pensament
formal, no tots els alumnes realitzaran aquest pas en el mateix moment ni amb el mateix grau
d'èxit.
El canvi del pensament concret al pensament formal es realitza de manera gradual i
progressiva, de fet, el segon estadi s'edifica sobre el primer.

Característiques
El pensament formal també s'anomena hipotètic-deductiu, i es caracteritza per:
a) En el nivell de les operacions formals segueixen vigents totes les característiques del
període anterior, el de les operacions concretes. la reversibilitat de les operacions i
l'organització en un sistema on tots els elements mantenen una forta interdependència.
b) El canvi és que el focus de la reflexió es desplaça per tal que la situació real experimentada
es contempli com una de les moltes i diferents situacions possibles.
Els alumnes han de ser capaços de generar sistemàticament un nombre elevat de les diferents
possibilitats que poden existir.
c) El noi/a passa de ser capaç de fer operacions mentals referides a objectes concrets i reals o
representacions d'aquests objectes, a poder fer operacions mentals, a poder raonar sobre
hipòtesis amb un enunciat purament verbal.
d) El noi/a és capaç  de deduir conclusions a partir d'hipòtesis. No li cal una observació real ni
concreta.
e) Així com el pensament concret és la representació d'una acció real, concreta i observada, el
pensament formal és la representació de representacions d'accions possibles.

2.2.2 Desenvolupament físic del preadolescent
La crisi biològica
- La pubertat és l'etapa de l'adolescència en que es realitzen més canvis biològics. L'eclosió

dels canvis orgànics és el que assenyala l'inici de l'adolescència. Es pot entendre que en
aquesta etapa es pateixi una metamorfosi.

- Els indicadors de la transició a la pubertat són els següents: pèl púbic, pèl axil·lar
creixement accelerat de talla i pes, canvis de veu, apariciò dels segons molars,
desenvolupament pèlvic i mamari, primera menstruació (en les nenes), desenvolupament
dels òrgans genitals, ejaculació seminal, barba (en els nens).

- Les anàlisis clíniques de l'orina per observar la presencia d'andrògens (en els nens i la
d'estrògens (en les nenes), així com les anàlisis radiogràfiques dels ossos que permeten
seguir el procés d'ossificació en els ossos de les mans, són dos dels criteris més precisos
per al seguiment científic de la pubertat. Recents estudis ciéntifics (1983) intenten
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demostrar que en les dones el procés d'ossificació finalitza als 15 anys mentre que en els
homes es perllonga fins passats els 25.

- Dins de les variables que incideixen en l'edat de maduració es troben les següents –
Components genèrics, hereditaris, tipus constitucional, salut, alimentació i clima.

2.2.2.1  Etapes
a) Pre-pubertat, amb les següents característiques : creixement en talla i pes, aparició dels
caràcters sexuals secundaris, desenvolupament de les glàndules sexuals però encara sense
capacitar reproductora.
b) Pubertat, es donen les primeres ejaculacions seminals masculines i la menstruació
femenina, canvi de veu, s'acusen els caràcters sexuals i es diferencien els aspectes
característics de cada sexe.
c) Post-pubertat, en aquesta etapa es completa el procés de maduració, amb les següents
característiques: el cos adquireix el seu òptim desenvolupament i s’estabilitza la seva
morfologia. Els òrgans genitals adquireixen la seva plenitud i aptitud funcional.

Normalment els casos de 1a pubertat femenina s'anticipen dos anys a la masculina.

2.2.2.2 Canvis en el desenvolupament físic-motriu
A partir dels  onze anys el creixement físic dels éssers humans pateix una acceleració
important. Entre els onze i els setze es creix molt més que en els anys anteriors i posteriors. A
partir dels dotze anys creix l'esquelet, la musculatura, els òrgans interns i l'aparell respiratori.
El pes corporal creix en relació a l'estatura. Més en els homes que en les dones.
Les dones, dins de la morfologia corporal, s'eixamplen de caderes i augmenten el teixit adipós
al voltant dels 15/l6 anys Els homes/nois eixamplen les espatlles i musculen la zona del coll,
disminuint el teixit adipós des dels 14/15 anys.

2.2.2.3 Causes que motiven els canvis físics
a) Causes internes: les hormones i el sistema nerviós central amb la hipòfisi i
l’hipotàlem:
- La hipòfisi estimula la producció d'hormones pels ovaris, els testicles i les glàndules
suprarenals.
- L'hipotàlem intervé estimulant químicament la hipófisi i fa de regulador, activador i
inhibidor.
a) Causes externes: Les condicions de vida, l'alimentació i la salut. L'herència genètica i
la influencia ambiental. Diferència d'uns països als altres, condicions climàtiques i
desenvolupament econòmic.
Des de fa dos-cents anys als països occidentals s'ha avançat en dos anys de mitja,
aproximadament, l'aparició de la pubertat.

2.2.3 Característiques psicològiques del preadolescent

2.2.3.1 Introducció
El desenvolupament de l’home travessa etapes successives, des del naixement fins la mort, i
cadascuna d’aquestes es recolza en l’anterior.
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Durant aquesta evolució hi ha un període en què sembla que tot trontolla, i es perd la seguretat
i l’equilibri que es tenia fins aquell moment; es quan s’inicia l’adolescència.

Durant l’adolescència, el canvi biològic i psicològic no es produeix d’una manera uniforme.
Alguns elements s’anticipen, altres queden endarrerits però sempre és un tot que evoluciona.

2.2.3.2 L’acceptació del concepte:
Els canvis evolutius que es presenten al llarg de l’existència en el ésser humà, han estat
considerats durant molts anys, gairebé per totes les societats, en quatre estadis: Nadó, nen,
adult i ancià, però podem comprovar que l’adolescència tan sols es tè en compte en
determinats grups.

El concepte d’adolescència entès com a període del desenvolupament humà, ha necessitat un
temps per obrir-se pas. La major part dels historiadors estan d’acord en que l’actual punt de
vista de l’adolescència com una etapa diferenciada del desenvolupament físic i psíquic, és
molt recent.

La raó és que tant les teories elaborades del desenvolupament humà, com el tractament que
d’ell se n’ha fet, estan intensament afectades per la realitat econòmica, és a dir, pel factor
socioeconòmic i la formació escolar dependent d’aquest fet.

Així:
1) Les societats occidentals, si bé és cert que coneixien les evolucions de la maduresa sexual
abans d’arribar al segle XX, també és cert que no donaven importància als problemes
psicològics, principalment perquè no creien en el seu significat específic.
Podem afirmar, doncs, que la raó prioritària de que les societats modernes reconeguin
l’adolescència com un període diferenciat, és a conseqüència de la preparació i formació
educacional necessària per a l’entrada al món professional, cada vegada més complex.

Fa pocs anys, la meitat dels joves que iniciaven l’escola secundària l’acabaven i, actualment,
un nombre equivalent acaba els estudis superiors.

Els adolescents, doncs, són cada vegada més dependents, econòmicament, dels seus pares, la
qual cosa provoca, en algun d’aquests joves, una interferència en el procès de maduresa social
i emocional significativa, alhora que conflictes en les relacions paternals.

Aquest període de l’adolescència pot considerar-se difícil i alguns autors, fins i tot el
consideren període de “tempesta” ja que la persona és sexualment madura i socialment
dependent.

2)En nombrosos grups primitius, la noció d’adolescència ni tant sol existeix i senyalen el pas
entre nen i adult mitjançant un breu ritual simbòlic conegut per “ritu de la pubertat”. Aquesta
cerimònia representa l’arribada a la maduresa sexual i la decisió de la celebració d’aquest fet
es deixa al propi individu o bé al grup d’ancians de la tribu. Al marge de qualsevol
procediment tots els homes i les dones joves han de sotmetre’s a una iniciació a la maduresa.
Els antropòlegs sostenen que el sol fet de disposar d’un temps concret i d’unes exigències o
celebracions determinades, els pobles primitius faciliten l’evolució del jove.
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En canvi, l’adolescent occidental s’enfronta a un temps de transició ampli i perllongat en el
qual no és ni nen ni adult. Aquí apareix i es justifica el concepte d’adolescència.

2.2.3.3 La socio-afectivitat

A l’adolescència, l’element afectiu té una major intensitat atès que, en aquesta època, la
formació de la seva personalitat està en un període decisiu d’estructuració.

L’època de la pubertat ha estat, als inicis, una etapa d’aïllament on el noi ha gaudit d’ell
mateix, complaent-se en ell, experimentant-se i considerant-se autosuficient.

Posteriorment es dóna el que pròpiament anomenem la frase de l’adolescència en la qual es
trenca aquesta etapa de recolliment que ha viscut el púber i surt vers l’exterior on descobreix
“l’altre” en dos universos diferents:

· En l’amic íntim.
· En el grup.

A) De “l’amic íntim” rep l’ajut per a descobrir afinitats, per a identificar-se i per a comprovar
que els seus problemes, preocupacions i esperances també són compartides per altres nois
com ell. Amb aquesta amistat íntima hi ha un alliberament de tensió, es pot esplaiar perquè
l’amic el comprendrà.

B) El grup li facilita experiències fonamentals per a l‘aprenentatge de patrons amb les futures
relacions d’adult i del tracte amb el sexe contrari.

Aquest recolzament i seguretat que li dóna el grup és un factor indispensable per a
l’adolescent, atès que en aquest moment els lligams amb la família es troben en un procés de
transformació.
Probablement, la raó que explica aquesta conformitat al grup, és que l’adolescent ha
abandonat el món de la infantesa però què no ha estat admès, encara, al de l’adult.
Per tant, es fa palès un buit potencial que se situa entre la infància i l’edat adulta i en el qual el
jove necessita d’un grup que el comprengui i que li doni un lloc real en la societat.
Per aquest motiu, entre d’altres, el grup d’adolescents es mostra “diferent” del dels adults en
la manera de vestir, en la música que els agrada i també en el llenguatge que empra.

2.2.3.4 La crisi dels valors familiars

Les paraules adolescent-família suposen per si soles un sentiment en oposició a vegada que
descobreixen l’existència d’una tensió que fa l’esforç de trencar els lligams anteriors
corresponents al període de la infància.

Per tal de tractar el procés que es produeix en la relació adolescent-família cal esmentar que al
final de la infància, el nen segueix depenent dels pares, però comença a sentir una objectivació
amb relació a ells. És distancia d’ells. Relativitza tot el que ells representen.
Es l’inici, tanmateix, de l’interès per al món que l’envolta.
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Entre els 13-15  anys es manifesta una contraposició de forces, és a dir, un "pols” per assolir
l'emancipació familiar. Es l'època de conflictes, d’ansietats obertes o latents.
En aquest punt, l'adolescent comença a ésser adult. La dependència social i econòmica de la
família continua, la necessitat d'emancipació segueix latent però la comprensió del problema i
les conseqüències que se'n  desprenen són diferents i estan íntimament relacionades amb tres
característiques que defineixen la fase posterior, en la qual es trobarà el noi.
L’estatus  psicosocial de l'adolescent és el que descriu Hetzer, 1970, com un “enclavament
fronterer”.
a) D'una banda, el jove ja no se sent tan lligat a la família com quan era un nen, més aviat vol
trencar els vincles de dependència i desenvolupar les pròpies formes de vida.
b) Per altra banda, s'esforça per accentuar i imposar els seus sentiments d'autonomia i
d'independència, però també és cert que encara es troba en un període de formació o de
preparació professional i, per tant, de dependència econòmica, la qual cosa no li permet de
satisfer les seves necessitats sense desprendre's de l'ajut familiar.

La psicologia moderna manté la posició a favor d’un ambient familiar propici al diàleg i les
explicacions. Per altra banda, la crisi de valors familiars ha d'entendre's com un pas endavant
vers una forma pròpia i personal de pensar i d'actuar.

2.2.3.5 Autoconcepte
La Teoria de la Personalitat de C. Rogers (1951) argumenta que l’individu té al seu abast un
camp d’experiències on el seu “jo” es converteix en un concepte desenvolupat per un
pensament reflexiu extret del seu camp experiencial.
Per tant, a l’interactuar el jo amb la realitat que percep, aquesta es va convertint en una
autoexperiència i es va adquirint el concepte de si mateix que és com una configuració
organitzada de percepcions de si mateix, admeses de forma conscient.
Aquestes percepcions són:
a) Les pròpies característiques i capacitats de la persona.
b) Els principis i concepte de si mateix en relació a les demés persones amb qui té contacte

personal.
c) Les relacions que desenvolupa en l’ambient social on es mou.
d) Els valors i fites que entén com a valuosos.

D’entre els elements esmentats el segon, el de les relacions amb les demés persones amb qui
té contacte personal, és el que influeix més l’individu perquè mitjançant la seva interrelació
assoleix el seu autoconcepte positiu o negatiu segons siguin els reforços que rebi.
Durant l’adolescència, època en la qual es dóna un avenç important en el desenvolupament de
la personalitat, continuen sent de gran importància les relacions amb les persones més
properes com són els pares, professors i grups de companys, malgrat que el jove passa
forçosament en aquesta edat, per un desfasament íntimament experimental entre l’ideal a què
aspira i les dificultats de la seva realització.

2.2.3.6 La identitat
 La recerca de la identitat segons Erickson és una preocupació que té l'individu al  llarg de tota
la vida i el seu cim el trobem a l'adolescència.
 En el procés d'elaboració del sentit de la identitat intervenen moltes variables; elements
físics-sexuals, necessitats intel·lectuals, socials, afectives. Vocacionals i altres però
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sobresurten, prioritàries i molt significatives, dues d'elles com integradores de la resta, la
variable pares i fills i el valor de la jerarquia de valors.
La relació pares fills positiva, implica assolir la identificació amb el pare del mateix sexe,
servint aquest de model en el procés de la maduració sexual.
E1 valor de la jerarquia de valors és important en aquesta edat, perquè els problemes de
responsabilitat morals i les normes de conducta són motiu de permanent preocupació en el
jove.
El conflicte que l'individu sent en l'evolució de la identitat, no pot deslligar-se del problema
dels valors. A fi que, l’individu   pugui mantenir una estabilitat en la concepció de si mateix,
ha de ser fidel a determinats valors. Amb paraules d'Erickson “jo diria que quasi tenim un
instint de fidelitat, per això crec que quan s'arriba a una determinada edat, pot i s'ha de ser
fidel  a alguna concepció ideològica
Si el procés d'aconseguir un sentiment d'identitat és correcte, l'individu té la convicció que
havia d'arribar a ésser tal com és. Aquest fet implica que se sent integrat amb si mateix i amb
el seu entorn. Però per altra banda, cal puntualitzar que el sentit de la identitat és un ideal que
ningú no arriba a assolir plenament, sinó que és una qüestió de grau que es desenvolupa
durant tota l'existència de l'home.

2.2.3.7 Interessos
Ja és sabuda la importància dels interessos per a la millora de l'aprenentatge. La psicologia
considera que els interessos són una necessitat mental que provoca activitat per satisfer-los.
Durant la infància es tenen uns interessos molt concrets i es dóna valor a coses que es poden
tocar.
Després de passar una etapa de transició, en la qual a molts preadolescentes els agrada, per
exemple, col·leccionar objectes de valor molt subjectiu, adquireixen interessos més abstractes
i valorats per la societat.
En l'aspecte professional tenen els interessos molt dispersos, les activitats i els treballs que els
agraden avui poden no agradar-los demà degut a que passen per una època de tempteigs que
Super (1957) situa entre els 15 i 17 anys i Ginzberg (1951) entre els l0 i els 15 anys. Poc a poc
el perfil d'interessos va cristal·lizant (aspecte que ja s'ha tractat al parlar de l'autoconcepte) i
està influït per 1es aptituds,  la personalitat i, de vegades, per l'herència, junt amb les
oportunitats i valors socials.

Els interessos professionals han estat molt estudiats pels orientadors. En principi no hi havia
un criteri únic per a definir-los, fins que es varen arribar a considerar quatre tipus:
a) Els interessos expressats: són els que es manifesten verbalment.
b) Els interessos manifestats: són els que es donen a conèixer a través d'una activitat o

professió.
c) Els interessos inventariats: que es mesuren mitjançant una llista d'activitats i de

professions que exigeixen una manifestació de preferències.
d) Els interessos comprovats: són els que estan mesurats per proves objectives de

coneixements, atenció, etc.
Segons Super quan les preferències són constants durant cert període de temps, com passa a
alguns infants i adolescents, acaben per influir en l'ocupació que desenvoluparan mes tard.
Si el jove aconsegueix una ocupació que estigui d'acord amb els seus interessos, el resultat
serà d’una major satisfacció i ajust personal.
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2.2.3.8 La joventut o alta adolescència
La joventut, anomenada també per diversos autors "alta adolescència" pot considerar-se com
un període comprès entre el final de l’adolescència i la vida adulta.

La seva durada és variable i dependrà de nombrosos factors (culturals, racials, climàtics,
ambientals i de desenvolupament i adaptació personal o individual).

Entre les nombroses classificacions de les etapes de desenvolupament humà i les seves
característiques s'ha escollit les de Bianchi (1989) que explicita amb claredat l'etapa de la
joventut o alta adolescència:
1.- Edat cronològica: Després dels 17 anys.
2.- Relació jo-món: Desenvolupament del pensament objectiu i del jo, coneixement integrat
del món .
3.-Motivacions bàsiques:  Elecció d'una forma de vida personal i professional.
4.-Conductes i vivències noves: Síntesi de perspectives realistes i idealistes. Assoliment d'una
identitat personal i professional.
5.-Evolució sexo-afectiva: Sexualitat integrada amb l'amor, vivència completa. Declinació de
l'enamorament que dóna pas a la vivència plena de l'amor.
6.-Evolució vida familiar: Equilibri en el procés de personalització i socialització .
7.-Problemes adaptatius: Afany de modificar el món cultural. Progressiu equilibri.
8.-Evolució normal i filosofia de vida: Assoliment de l'autonomia (la norma és acceptada per
pròpia convicció) i responsabilitat. Admet la dependència social. Sense humiliació i la
dependència sense aïllament.
9.-Evolució intel·lectual: Assoliment de capacitat per a estudiar, pensar i crear o descobrir.
Consolidació del pensament científic.
10.-Evolució vida professional: S’aconsegueix una elecció de carrera i vida professional, es
forma, una mentalitat i una ètica de treball.
11.-Evoluciò de l'ús del temps lliure:Selecció d'algunes activitats esportives, artístiques i
recreatives, que sotmeten a l'exigència de l'estudi professional i el treball.

2.3 Nivells de raonament prosocial
Aquest és un bon moment per treballar la prosocialitat, canvi/evolució psicològica -
fisiològica i també de canvi en el percepció/raonament social (intel·ligència social).
A partir d’aquesta etapa, quan es relaxa el domini del "jo", es pot començar a treballar la
intel·ligència social.
L’aprenentatge per models, sempre és important, per en aquesta etapa més: és ara que
comença a conformar-se la personalitat de l’individu.

Basat en Eisenberg, 1982 i Eisenberg 1989
Nivell Edat aproximada Descripció
1. Orientació hedonista i
pragmàtica

Educació infantil i
cicle inicial de primària

El subjecte es preocupa  per les
conseqüències per a ell mateix i no per
les consideracions morals. La raó per
ajudar a un altre és el benefici per a ell
mateix, reciprocitat futura o interès per
l'altre perquè  el necessita o estima.

2. Orientació cap a les
necessitats de l'altre

Educació infantil i
primària

El subjecte es preocupa per les
necessitats físiques, materials o



Estratègies per a establir un clima escolar positiu que eviti les relacions de conflicte dins la secundària
obligatòria

Llicència d'estudis retribuïda 1997-98 14

psicològiques dels altres, encara que
pensi que entren  en conflicte amb les
pròpies. Aquesta preocupació és
expressada amb els termes més simples.
Ex:"ell ho necessita"

3. Orientació centrada en
l'aprovació i/o orientació
estereotipada

Primària i secundària Les imatges estereotipades de persones
bones i dolentes i les consideracions
d'acceptació i aprovació dels altres
s'utilitzen per a justificar conductes
prosocials o no.
Ex: "a ell li agradaria més que l'ajudés"

4. Orientació empàtica Final de l'etapa de
primària i secundària

El raonament reflecteix un èmfasi , un
augment, en l'adopció de perspectives i
sentiments empàtics envers l'altra
persona.
Ex:"Em semto malament si no l'ajudo,
perquè ell pateix"

5. Orientació cap a valors
interioritzats

Una minoria, al final
de l'ensenyament
secundari

La justificació per a l'elecció moral es
basen en valors interioritzats, normes i
responsabilitats, el desig de mantenir
obligacions contractuals individuals i la
creença en la dignitat, drets i igualtat de
tots els individus.
Ex: "em sentiria malament si no l'ajudés
perquè m'adonaria que no visc d'acord
amb els meus valors"

2.4 Implicacions educatives
En relació a aquest període d'adolescència, de convulsió ideològica i psíquica es poden
observar dos tipus d'aspiracions dels alumnes adolescents vers l'àmbit escolar:
1.- Les coses que se'ls ensenya. 2.- La manera d'ensenyar-les.

1.- En relació a les coses que se'ls ensenya:
Referent al que se'ls ensenya comenten sovint que no esta relacionat amb la vida, almenys
amb la seva vida. Afirmen no veure aquesta relació. No rebutgen, però, tota la tradició
literària, històrica i científica, ans al contrari. El que més desitgen és que se'ls mostrin els
vincles amb el present, amb e1 que ells viuen o, més exactament, desitgen que, partint dels
seus interessos reals, se'ls ajudi a descobrir la manera, de trobar l'homà darrera de tot això,
recorrent, sens dubte, i que constitueix el nostre patrimoni humà. Volen que se'ls ajudi a
reflexionar, a pensar. Es tracta de quelcom que exigeix un esforç, el coneixement i l'adquisició
d'un mètode que no tenen. Tampoc els resulta fàcil concretar els centres reals d'interès que no
tenen de la seva vida.
Als professors els resulta difícil trobar l'equilibri necessari, encara que tots ells desitgen
proporcionar una determinada suma de coneixements que permetin anar més endavant, a
temps que puguin oferir una formació personal.

2.- En relació a la forma de ser ensenyats.
Els alumnes d'aquesta edat no volen ser tractats solament com alumnes. Volen poder dir el
que han de dir. Desitgen que se'ls consideri com a persones plenament adultes. Volen que se'ls
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demani la seva opinió, que se'ls indueixi aconseguir els seus desigs de comprometre's d'una
manera personal.
El jove no demana que se l'aprovi un curs més, sinó que exigeix als professors que sàpiguen
comprendre els seus desigs i se'ls ensenyi a expressar-los. Volen descobrir ells mateixos el
que desitgen. No demanen que algú els ho digui sinó que exigeixen que se'ls ajudi a descobrir-
ho.
Els alumnes desitgen contactes autèntics amb els seus professors. Contactes humans, no hi ha
cap dubte, però també contactes sobre els problemes   precisos planejats  pels seus estudis.
Els professors no hauran d'abandonar les pròpies conviccions, ni els gustos, ni la manera de
pensar sinó que hauran d'ajudar al jove a precisar el seus, instar-lo a que desenvolupi el seu
pensament fins al final, amb cor coherència i precisió i posar a la seva disposició els
coneixements que ell mateix ha adquirit i que han format la seva personalitat.

2.5 Trastorns del comportament

2.5.1 Caracterialitat
La inestabilitat: es parla de "caracterialitat" en els casos de trastorns del comportament, en la
mesura que es pretén  emmarcar la conflictivitat en un nivell superior.
En general, fa referència a aquells adolescents en els que el "pas a l'acte" és una conducta
freqüent i en els que no sembla existir una assumpció de l'acció comesa o una possible
culpabilitat enfront la mateixa.

2.5.2 L'absentisme escolar
Com a tal s'entén la manca d'assistència al centre escolar de forma regular. Es presenta de
diverses maneres i en edats diferents. Dins d'ell es poden distingir les següents tipus:
a) Absentime per malaltia
b) Absentisme psicosocial: quan es produeix una interiorització per part de l'adolescent de la
minusvaloració que el seu entorn familiar fa de la institució escolar.
c) Absentisme estructural-escolar: quan l'organització i la dinàmica escolar genera un rebuig
dels alumnes.
d) Absentisme socio-cultural: quan l'adolescent assumeix determinats valors predominants en
el seu entorn, contradictoris amb els valors escolars.

2.5.3 La inhibició
La inhibició és un tipus de conducta freqüent en l'adolescent, que pot desembocar en el fracàs
escolar.
La inhibició pot posar-se de manifest, tanmateix, en conductes de caràcter cognitiu i parlem
1lavors d'una inhibició intel·lectual que pot abastar diferents àmbits i presentar diferents
interioritzacions en nens o adolescents amb capacitats intel·lectuals normals o elevades.
A vegades, en l'adolescència, al costat del desig de prosseguir estudis, apareix un sentiment
d'incapacitat per fer-ho, que pot provocar finalment un rebuig o un menyspreu aparent.

2.5.4 Trastorns psicosomàtics
Es coneix com a tals, tots els diversos tipus de problemes que tenen en comú el lloc privilegiat
que en la seva simptomatologia ocupa el cos.
Dins d'aquests trastorns psicosomàtics s'inclouen vòmits, migranyes, nàusees, etc
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2.5.5 Trastorns greus de la personalitat.
La neurosi
La neurosi és una organització controvertida en el cas de l'adolescent basada segons algunes
teories en la rigidesa de l'ús de mecanismes de defensa.
Anoréxia i bulímia
Afecta principalment a adolescents entre 15 i 18 anys, especialment noies de medis
socioeconòmics mitjans i elevats. S'inicia per un temor a l'obesitat que s'acompanya de
conductes i accions dirigides a perdre pes.

2.5.6 Una atenció especial: Psicopatia
Psicopatia: trastorn de la personalitat que es dóna en individus d’intel·ligència normal o
superior a la normal i que es caracteritza perquè tenen un comportament irresponsable i nociu
per a la resta de persones. Encara que teòricament són persones capaces de raonar, els
psicòpates no contacten  amb la realitat, no tenen en compte les experiències, per tant es fa
difícil l’aprenentatge de segons què.  Tenen conductes antisocials com ara: incomprensió dels
models de comportament del propi grup, anomalies en el comportament sexual i fins i tot
pervers, falta d’ètica, incapacitat per a establir relacions desinteressades amb altres persones o
compromisos de llarga durada. Els psicòpates no saben subordinar les necessitats endògenes i
primàries a les exigències de la vida en societat, perquè el  retard entre les seves necessitats i
el moment de satisfer-les, per a ells és viscut d’una manera traumatitzant.
És un trastorn específic antisocial de la personalitat, és egocintrònic, de llarga duració i té el
seu inici a l’adolescència. Té elements comuns amb altres trastorns de la personalitat.
Dels criteris generals de diagnòstic per a un trastorn de la personalitat els psicòpates tenen
alterades almenys dues àrees de les següents: cognició, afectivitat, activitat interpersonal i
control d’impulsos
Ens interessem per la psicopatia, justament perquè les tècniques prosocials no funcionen en
psicòpates. Per tant fora interessant la predicció d’adolescents amb indicis de personalitat
psicopàtica
Trastorn de la personalitat que recorda el trastorn narcisista i antisocial del DSM-III

Criteris diagnòstics de Bob Hare: Psicopatia
20 criteris de personalitat i de conducta, entre parèntesis el factor amb el que es relacioen.

Facilitat de paraula i encant superficial (1)
Gran sentiment d'autoestima (1)
Necessitat d'estimulació, predisposició a l'avorriment (canvis constants, activitats noves...) (2)
Mentider patològic (1)
Manipulador (1)
Absència de remordiment o culpa (1)
Afecte superficial (1)
Cruel, manca d'empatia (1)
Estils de vida parasitària (2)
Poc autocontrol de la conducta (1)
Conducta social promíscua (2)
Problemes de conducta juvenil (2)
Absència d'objectius realistes a llarg termini (2)
Impulsivitat (2)
Irresponsabilitat (2)
Incapacitat d'assumir la responsabilitat de les pròpies accions (1)
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Moltes relacions curtes (2)
Delimqüència juvenil (2)
Revocació de la llibertat condicional (2)
Versatilitat delinqüent (2)

Després d'una anàlisi factorial s'agrupen en 2 factors:
Factor (1): Egoisme, insensibilitat i utilització dels altres sense remordiment
Factor (2): Inestabilitat crònica i antisocial i estils de vida socialment desviats

Fonts d’informació:
1. Entrevista semiestructurada (entre 2 i 3 hores per a recollir informació històrica i observar
l’estil de vida)
2. Informació colateral (informes, arxius, per avaluar credibilitat de l’entrevista, de l’estil
interactiu, avaluació dels ítems)
3. Es possible una segona entrevista deixant un espai de temps per a detectar incongruències
Hi ha un instrument paral·lel per a infants per a trobar les característiques precursores i surten
els dos mateixos factors

Perfil sociodemogràfic de l’individu:
Identificar persones amb risc de delinqüència és important per a la  prevenció.

Poca relació amb el nivell socioeconòmic familiar.
Poca relació amb el nivell educatiu.
Major nombre de convivència parelles.
Major nombre de parelles sexuals.
Precocitat en la primera relació sexual.
Major varietat d’ús de substàncies.
Baixa sensibilitat al càstig. Dèficit en evitació pasiva amb càstig de tipus físic o social.
pero no quan el càstig suposa la pèrdua d’una cosa guanyada prèviament.
Llenguatge: significat denotatiu però no connotatiu.

Ajuriaguerra assenyala que el nucli estructural es caracteritza per
a) L'existència d'una angoixa primària d'aniquilació.
b) La no distinció entre 'jo" i "no-jo".
c) La utilització de mecanismes de defensa arcaics com l'escissió, per exemple.
d) La ruptura amb la realitat

Pel que fa a les conductes, el mateix autor assenyala les següents:
a) L'aïllament .
b) Aparició de conductes motores estereotipades.
c) Trastorns del 1lenguatge.
d) Trastorns de les funcions intel·lectuals.
e) Trastorns afectius.
f) Trastorns psicosomàtics en l'àrea de l’alimentació, de la son, etc.
g) Trastorns de les conductes mentalitzades.

Condicionament i aprenentatge en els psicòpates:
Dèficits en evitació passiva amb càstig de tipus físic o social però no quan el càstig suposa
perdre una cosa guanyada prèviament.
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No està demostrat que funcioni l'aprenentatge amb  reforç positiu o bé d'evitació activa.
Incapacitat per certs tipus d'aprenentatges
Funciona  treballar amb la tècnica de modificació de conducta "economia de fitxes" que
després són canviables per qualsevol cosa. Veieu l’Annex.

2.6 Conductes antisocials.

2.6.1 Introducció. Desenvolupament teòric
Arribar a conèixer les causes de conductes antisocials, no és fàcil,  precisament perquè poden
ésser moltes i diverses,  no es pot arribar a conclusions definitives quan encara s’està debatent
el tema a nivell internacional,  però  podem analitzar  i tenir en compte les teories que intenten
explicar aquestes conductes. També pensem que és important distingir entre el procés
d’adquisició  i el procés de manteniment de conductes antisocials.

Molts cops s'ha dit que l'agressivitat s'aprèn i, sens dubte, en certs mitjans sócio-culturals
aquestes respostes arriben a constituir un llenguatge totalment acceptat dins a família i la
classe.
L'aprenentatge de l'agressivitat directa és ràpid i profund. L'escassa capacitat de reflexió, la
manca de punts de referència estables i l'excitabilitat a 1' l'ambient ajuden a fer de la violència
quasi l'única resposta enfront situacions de malestar.

Quan es parla d'alteracions comportamentals i conductes asocials, és bo recordar que
qualsevol fet és un producte de múltiples interaccions i la seva anàlisi real adquireix sentit en
la consideració de la seva globalitat.
De la mateixa manera, els conceptes del que es jutja "normal" i el que es considera patològic
són interdependents i estan estretament relacionats amb el marc social que els dóna abric i
origen.
Es considera dins l'àmbit de la "normalitat”. Als individus perquè no manifesten símptomes
de conflictivitat, quan el que existeix en realitat és només una actitud adaptativa i conformista
que no possibilita el seu total desenvolupament.

2.6.2 Què s’entén per conductes antisocials  i conductes  delictives. Definició de
conceptes

La delinqüència juvenil és un dels fenòmens  psicosocials més complexos, n’és una prova la
quantitat de factors que intervenen en l’origen i manteniment d’una conducta delictiva,
(sociològics, culturals, psicològics, biològics, etc.)  També són diverses les disciplines que
s’han interessat per aquest fenomen sobretot recentment, tant la sociologia com la psiquiatria
com la psicologia evolutiva entre altres.

Delinqüència: És un concepte jurídic, no és conductual ni psicològic. Es podria definir com
una transgressió de normes estipulades per la llei. No tos els delictes impliquen delinqüència,
només aquelles transgressions  que generen inseguretat ciutadana.
A nosaltres des del punt de vista de la psicologia evolutiva ens interessa més el concepte de
conducta delictiva com a antisocial, inadaptada, o marginada és a dir, repetida violació
dels models comportamentals socialment acceptats. I conducta delictiva com la conducta
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antisocial que porta a un jove en contacte amb la policia. Per això utilitzarem el terme de
Patterson 1982, “conducta antisocial”

2.6.3 Variables que intervenen en la conducta antisocial:

Conducta  Antisocial = F (Organisme, Medi)

La conducta antisocial es desenvolupa en funció de l’organisme i del medi
Perquè es doni una conducta antisocial, intervenen variables individuals i variables medio-
ambientals.. Les teories que han intentat explicar-ho són:

Variables individuals:
Sexe (homes versus dones).
Segons les estadístiques oficials, és donen més conductes antisocials en homes que en dones.
La relació, es d’1 a 20 i en diferents tipus de delictes

Rang: ( els homes cometen delictes de més tipus diferents)
Freqüència: (els homes delicteixen més vegades que les dones)
Intensitat: (les conductes o delictes que cometen els homes acostumen a ser

més  greus i nocius que els de les dones)

Intel.ligència.
S’han fet diferents estudis sobre la intel·ligència i coeficient intel·lectual, la població eren
presos . Segons els estudis, sembla que hi ha una correlació negativa entre delinqüència i
intel·ligència. No hi ha relació causal ni lineal negativa, però els estudis coneguts són
criticables a nivell de metodologia. També cal tenir en compte que la població triada és
sesgada i per tant hi ha   sobrerepresentació a les presons, la població no és representativa .
El coeficient intel·lectual pot ser un protector.
Estaríem d’acord en que la intel·ligència pot ser un modulador. La intel·ligència es relaciona
amb la delinqüència perquè mediatitza l’èxit escolar
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Personalitat
Entesa d’una manera dinàmica com un procés, la personalitat és el resultat de factors no sols
biològics (sexe, edat, sistema endocrí) , és a dir, factors a nivell constitucional, hereditaris,
sinó també, sobretot formada per factors socio-culturals, (família, classe, social, educació,
cultura). Desenvolupament de la personalitat mitjançant l’aprenentatge, que a la fí comporta
una certa integració o identitat de l’individu. A l’adolescència parlarem de desenvolupament i
trets de personalitat .
Personalitat social. Conjunt de trets de la personalitat que la societat aporta a l’individu i de
forma en què aquest  actua en relació amb altres persones i en funció d’elles.  La personalitat
social, en incessant desenvolupament mitjançant el procés de socialització, resta
intrínsecament vinculada a tot el fenomen de la cultura.
Fem especial menció del trastorn egocentrònic (el malestar és a la societat). Aquest és un
patró de personalitat estable i de llarga duració que té l’inici a l’adolescència.
Hare (1970) ens diu que hi ha dos grans tipus de variables que influeixen en la personalitat per
a desenvolupar conductes antisocials: variables fomentadores i inhibidores.
Hi ha diferents tècniques per a l’avaluació de la personalitat: Personality inventory for
children, PIC, revisat (1984). També Eysenk avalua i descriu la personalitat.

DESCRIPCIÓ DE LES DIMENSIONS DE PERSONALITAT D'EYSENCK

Segons Eysenck, en el seu llibre “Crime and Personality”, hi ha relació entre certs trets de
personalitat i violència. En e l seu test de personalitat (veieu Annex) avalua les tres
dimensions bàsiques de la personalitat: Extraversió, Neuroticisme, Psicoticisme o duresa.
Totes les persones es poden ubicar en un espai bidireccional (neuroticisme i extraversió). Com
més extraversió, més conductes antisocials, com més neuroticisme, també més conductes
antisocials.

Extraversió
Gran capacitar per programar activitats noves i divertides
Optimisme (només veu els aspectes favorables, no es desmoralitza ni es desanima fàcilment) .
Li agrada treballar amb els altres, en gran grup, i també el treball competitiu (introvertits =
grup petit i treball cooperatiu).
Prefereix compartir els problemes més que no pas solucionar-los per la seva banda.
Això té l'inconvenient que a vegades confia excessivament en els altres, no assumeix la seva
part de responsabilitat en els temes que tracta, i les situacions conflictives s'allarguen i es
compliquen infinitament.
Li agrada ser el centre d'atenció en una reunió o esdeveniment social.
No pot mantenir secrets ni sol tenir un amic molt íntim.
Tendència a parlar massa i a respondre impulsivament.
Tasques de continguts diversos, alternant diferents tipus d'activitats.
Tasques en contacte directe amb el públic o la gent en general, basades en l'aproximació social
a persones desconegudes.
Ritme d'atenció discontinu, amb períodes de concentració curts i descansos intercalats
freqüents.
Treballs realitzats en grup, conjuntament amb d'altres persones, amb les quals pugui existir un
nivell manifest de competitivitat esportiva.
Preferència per les feines que permeten prendre decisions personals (en les quals tots els
passos a seguir  no estiguin marcats d'entrada), que poden resoldre's amb un cert grau
d'improvització.
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Aprendrà més fàcilment quan la metodologia d'ensenyament sigui estimulant i variada
(explicacions animades, vídeos, i amb molts exemples ,i llibres amb il·lustracions i colors,
vídeos).
A les explicacions es fixarà més en els principis generals que no pas en els detalls, que pot
trobar avorrits o monòtons. En conseqüència, aquests li han de ser presentats d'una manera
estimulant i repetitiva.
Treballarà més quan l'ambient d'aprenentatge comporti un seguiment continuat, per part dels
superiors (professors, caps, ...), perquè el reconeixement públic i social de la seva tasca és
molt important per a ell, i assegura la seva dedicació.
En aquest sentit, un nivell d'exigència moderat però constant afavorirà el seu rendiment.
Cal donar molta importància a les avaluacions del seu rendiment i les seves conseqüències.
Una manera d'aconseguir-ho, és fer que les avaluacions siguin ben esporàdiques i poc
freqüents.
En el procés d'aprenentatge, cal tenir en compte que de vegades no la seva activitat, i sovint
espera que ja se'n sortirà improvitzant o decidint, a l'últim moment, què és el que cal fer.

Introversió
Pauta de relació arnb els altres que destaca perquè no busca apropar-se als desconeguts, i es
troba més comode en les relacions amb les persones que li són properes. En general, prefereix
les tasques que no impliquin, en absolut, aproximacions socials a altres persones, sobretot si
són desconegudes.
Treballa millor individualment o en grups petits que no pas en col·lectius de molta gent.
Se sent atret pels ambients laborals seriosos i organitzats, potser perquè li permeten treure un
millor partit de la seva gran capacitat per a la concentració i la seva bona disposició cap a les
feines difícils, característiques que li permeten de suportar amb facilitat llargs períodes de
treball sense gaires pauses, i que el fan decantar-se cap a l'aprofundiment en un sol tema o
activitat més que cap a la varietat i el canvi continuats.
El fet que els seus resultats comportin un reconeixement públic o social no modificarà
substancialment el seu rendiment, que en canvi es veurà plenament recompensat quan la feina
li resulti satisfactòria a nivell personal, a quan sigui valorada en privat per les persones que
per a ell són significatives.

Gust per les tasques difícils, on calgui aprendre per constatació els propis errors.

Una avaluació continuada, que li permeti conèixer amb detall els seus propis progressos, serà
el mètode més adient per millorar el seu procés d'aprenentatge, Sobretot si es du a terme en
privat i sense otorgar-li una importància excessiva.
Els mètodes d'ensenyament més adequats seran els que no presenten profusió de materials
cridaners, il·lustracions excessives, aplicacions animades i vívides, etc.. En les explicacions es
fixarà i entendrà tant els principis generals com els detalls.
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Duresa
Persona amb "caràcter".
Aïllament social davant dels conflictes.
Comportament poc adequat en la interacció cara a cara. No és gens "diplomàtic", ni pensa que
valgui la pena fer cap esforç per complaure o agradar els altres.
Suspicàcia o hipersensibilitat amb les opinions dels altres.
Comportament distant, autònom, impacient, independent, intranquil, perseverant, i viu.
Li agrada prendre decisions arriscades, que poden ser creatives.
Es formularà uns ideals propis, diferents dels més establerts o tradicionals, que guiaran amb
fermesa totes les seves actuacions i la seva vida.
Estat d'ànim inestable i fluctuant.
No li agrada organitzar-se i dependre dels altres i prefereix treballar sol.
No canvia fàcilment. d'opinió o d'idees.
No té excessives atencions amb les persones que l'envolten.
Molt crític, no veu cap aspecte positiu en les situacions que l'envolten i en l'actuació dels
altres.
Afany de superació, creativitat, dinamisme, energia, i una marcada força de voluntat.
Ambient laboral immediat el més calmat possible.
Ternes creatius i originals, sempre i quan hagi tingut oportunitats per desenvolupar les
habilitats necessàries per a aquest tipus de tasques.
Treballs que la situïn en un nivell de jerarquia on pugui fer-se càrrec de la feina d'altres
persones.
Treballs que depenguin de la seva iniciativa personal.
Creació, impulsió i direcció d'un grup de treball, si li interessa prou el tema objecte d'estudi, i
ha pogut entrenar-se en les habilitats suficients que aquest tema requereix.

Inestabilitat emocional
Relacions personals inestables i intenses.
Actuació impulsiva, per reduir l'ansietat.
Sensació de poc control sobre els propis sentiments i estats d'ànim.
Fàcilment emocionable i impressionable, impacient, inquiet, intranquil, sentimental, i
sensible, i amb preocupacions intenses i sovintejades.
Trastorns del son.
Problemes psicosomàtics. Desmotivació cap a la feina quan l'ambient laboral sigui massa
exigent cap als resultats.
Sentiments de culpa per tot el que passa (baixa autoestima).
Ambient escolar el més calmat possible, que no provoqui situacions desencadenants de tensió,
preocupació i incertesa.
Si és extravertit, ansietat tipus agitació (catacterístiques fisiològiques de l'ansietat: sudoració,
palpitacions...); si és introvertit, ansietat tipus preocupació.

Conformisme
Segueix els ideals tradicionals com a objectius de la seva vida.
No defensa gens les seves opinions o idees i les pot canviar fàcilment.
Intenta ser amable i complaure les persones que l'envolten.
Poca capacitat d'innovació i creativitat, poca confiabilitat, poca força de voluntat.
Es troba còmode amb qualsevol tasca que no impliqui iniciativa personal, és a dir, que no
comporti planejar i programar i realitzar activitats diferents de les que fan la resta dels
companys.
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Rendirà més en treballs estrictament subordinats i dependents organitzativament d'altres
persones.
Té poc sentit de la competició, per tant no la podem utilitzar com a incentiu per augmentar la
seva motivació per a la feina.

2.6.4 Teories per intentar explicar la conducta antisocial
Respondre a la pregunta: què fa que un individu tingui una conducta antisocial ?, no és gens
fàcil. S’ha intentat des de diferents disciplines. Preguntes com: El delinqüent neix? Es fa?  o
bé,  Es fa però unes persones tenen més probabilitats de fer-se’n que d’altres?  De què
depenen?

2.6.4.1 Teoria organicista. Genetista. “El delinqüent neix”
Sabem que hi ha variables biològiques que afecten la conducta agressiva, haurem de fer
especial atenció a lesions o infeccions al lòbul temporal, perquè poden haver alterat el
mecanisme inhibidor de la violència, també hem de saber que un nivell alt de testosterona i
d’estrògens en els adolescents , augmenta l’agressivitat; però és evident que no pot ser
l’explicació causal de tota conducta agressiva.

2.6.4.2 Teoria del Laveling. (etiqueta) “L’individu assumeix el rol social que li  marca
la societat. “El delinqüent es fa”

El concepte del “jo” parteix d’una construcció social i la forma com ens percebem a nosaltres
mateixos el nostre  autoconcepte, depèn de com els altres es comportin amb nosaltres. Els
individus responen a les etiquetes que se’ls assigna, el control social  és la variable
independent més important en la creació de desviacions. També destaca que uns subjectes són
estigmatitzats amb més freqüència i facilitat que d’altres; influeix el nivell sòcio-cultural i
l’ètnia.
Per Maillox les característiques de les etiquetes serien:
a) Són el principal element d'identificació
b) Les etiquetes socials originen "auto-etiquetes"
c) Les etiquetes originen "expectatives"
d) Les etiquetes poden perpetuar el comportament.
e) Per qualsevol individu resulta molt difícil l'obtenció de l'autoconcepte, encara és més
dramàtic durant l'adolescència, en la que, per la rapidesa dels canvis físics, ni el propi cos
arriba a conèixer-se.

2.6.4.3 Teoria interaccionista. “El delinqüentes es fa, però unes persones tenen
més probabilitat de fer-se’n que d’altres”

Per tant tenim variables individuals i variables medi-ambientals.

2.6.5 Teories  que intenten explicar les conductes antisocials. Des de la sociologia:

2.6.5.1 Teoria de la tensió. Anòmia (Emile Durkheim i Robert K. Merton).
També s’anomena paradigma de l’aspiració frustrada  o Teoria de la desigualtat
d’oportunitats.
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El concepte d’"anòmia" indica la desorientació normativa i experiencial que l’individu
adverteix i viu degut a què és sotmès a pressions socioculturals contràries (De Leo, 1990, 74).
És una teoria estructuralista, defensa que els membres de la nostra societat estan socialitzats
per aspirar a l’èxit però aquesta aspiració comuna en tots els individus,  es troba moltes
vegades limitada  i és difícil d’aconseguir via legal, donat que característiques de l’individu
com ara la intel·ligència, astúcia i raça són característiques que  ell/ella no pot canviar i que
són decisives per a trionfar.
En intuir-se la impotència per a trionfar, la reacció és cinisme i hostilitat cap als codis morals i
per tant delinqüència i anòmia. Els joves de diferents races i classes socials aspiren a les
mateixes metes però alguns senten la frustració de les seves desavantatges, a més no solament
és diferent l’accés als mètodes legítims per a triunfar sinó que també és diferent l’accés als
mètodes il·legítims. Els joves de classe baixa i ètnies diferent a la blanca, en alguns casos
tenen els mètodes antisocials més accessibles.
També diu que la resposta a la frustració pot ser de tres tipus, creant tres subcultures diferents:

 “subcultura delinqüent”, és a dir, sobretot robatoris;
“subcultura de conflicte”, la clau és la violència
“subcultura de l’evasió”,  predomini de la drogoadicció

A partir del concepte d’“anòmia” la delinqüència és interpretada com el resultat de les
pressions socials, que indueixen a una «"tensió", causada per l’abisme, o la disjuntiva anòmica
entre els objetius culturals i els mitjans disponibles per a aconseguir aquests objetius» (Rutter
- Giller, 1988, 179).
Cohen posa l’èmfasi en què l’escola és una institució que defensa els valors de la classe mitja,
els nens més pobres estan en desaventatja, s’adonen del nivell socio-cultural dels seus pares,
la falta de llibres a casa i la manca d’estímuls, llavors experimenten la frustració d’estatus i
troben la solució col·lectivament en la cultura de la banda: dins de les bandes s’aconsegueix
l’estatus per l’adhesió a valors oposats als de l’escola.

2.6.5.2 Teoria del control social (Hirschi).
"Cadascú" de nosaltres té una predisposició a cometre actes delictius [...] no són necessaris
postulats motivacionals especials, la qüestió està en com la gent aprèn a "no" delinquir»
(Rutter - Giller, 1988, 182).

2.6.5.3 Teoria de la subcultura
Cohen si bé defensa la igualtat d’aspiracions en tots els individus, afegeix que els valors de la
classe pobra tenen un alt contingut de violència i per tant són diferents dels valors generals.
Per Walter B Miller, certs valors de la classe baixa no solament estan en conflicte sinó que
són totalment antitètics amb els valors de la classe dominant. Per tant la conducta dels
individus que la formen no és una reacció rebel i hostil contra els valors de la classe dominant
sinó una inculturació de valors assolida en un sistema de valors diferents. Exemple: astúcia,
emoció fatalisme, duresa, independència…
Marwin E. Wollfgang i Franco Ferracuti (1967), insisteixen en que la violència és un valors
subcultural en moltes societats humanes. Si els membres d’aquesta societat no utilitzen la
violència quan cal, se’ls despreciarà o castigarà, si la utilitzen, els individus sentiran que
formen part d’un grup social.
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«la delinqüència es sencillament una conducta "normal" dins d'una subcultura particular i que,
per tant, s'aprèn de la mateixa manera que qualsevol altra forma de conducta social» (Rutter -
Giller, 1988, 180).

2.6.5.4 Teoria del conflicte
Austin  Turk, basant-se amb la teoria marxista de la lluita de classes explica la delinqüència
com el fracàs de la classe dominant, que enlloc de reconèixer el seu fracàs, el que fa és
etiquetar al delinqüent. Richard Quinney (1974), defineix la delinqüència com un producte de
l’autoritat, que estableix les lleis per a mantenir l’ordre establert, en benefici de la classe
opressora.

2.6.6 Teories  que intenten explicar la conducta violenta  des de la psico-sociologia

2.6.6.1 Teoria de l’aprenentatge social
La conducta antisocial  o delictiva, no és una reacció contra l’ansietat interior, ni contra el
conflicte social o és una reacció a les aspiracions frustrades, sinó que és una conducta que
s’aprèn.
Per a Eysenck  (1964) i Trasler (1962), la conducta delictiva resulta del no condicionament
dels nens per a respondre acceptablement als dilemes morals. Un condicionament efectiu,
demana que els premis i càstigs administrats siguin més forts que els condicionaments
subculturals. Albert Bandura i Richard H. Walters diuen que és fals que el càstig no serveixi
per a corregir conductes delictives o antisocials, el càstig serveix quan es proporcionen
alternatives prosocials en la manera de procedir, sinó el repertori de conductes del jove queda
reduit a respostes antisocials. El reforç positiu haurà de ser intermitent i més fort que el
possible càstig.
Les «activitats delictives no són distintes d'altres formes de conducta, i que les variables
d’aprenentatge exerceixen una influència important en la adquisició, execució i manteniment
de la conducta criminal. [...] Els processos d’aprenentatge hipotetitzats impliquen tant
aprendre a "no delinquir" [...] com també aprendre a "delinquir"» (Rutter - Giller, 1988,
184).
La teoria dóna  importància als processos d’ aprenentatge (exemple: aprenentatge per imitació,
observació o modelat).

2.6.6.2 Teoria cognitivo-conductual
La psicología cognitiva considera que els canvis de conducta poden ser possibles si s’alteren
els processos cognitius inherents a la persona. Els processos cognitius que han estat objecte de
més estudi són els mecanismes perceptius, les autoafirmacions, les atribucions, les
expectatives, les estratègies. També són objecte d'estudi les habilitats cognitives, especialment
l'habilitat de resolució de problemes (Kasdin, 1988, 157).
«l'agresió no és desencadenada merament per els successos ambientals, sinó per la manera
com es perceben i processen aquests fets» (Kasdin, 1988, 159). Els estudis de Bandura
indiquen el mateix (1987, 314-316).
L'abordatge conductual reté que «les conductes problemàtiques són apreses i poden ser
alterades mitjançant noves experiències d’aprenentatge» (Kasdin, 1988, 109).

Tabla 4: Tècniques conductuals per a l'administració dels problemes de conducta a
l'escola
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Grup 1: Tècniques didàctiques
- Serveixen per a "prevenir" els problemes comportamentals a través de la predisposició
de l'ambient de manera que els alumnes poden triar comportaments adients. Aquestes
tècniques creen les bases o els pressupostos per a comportaments constructius orientats a
l'aprenentatge.
- preparació d'un programa o un horari
- definició clara de les expectatives de l'ensenyant (per exemple, definició de les regles
del grup)
- definició de precisos límits comportamentals tolerables
- garantir el desenvolupament d'una activitat programada
- control del "contagi" negatiu
- ajudar o suggerir (prompting) quan és necessari
- simplificar les instruccions per facilitar la comprensió o repetir-les amb més simplicitat
Grup 2: Tècniques per a controlar problemes lleus
L'ús d'aquestes tècniques s'ha demostrat eficaç per a eliminar o controlar comportaments
negatius freqüents a la classe.
- decidir d'ignorar un comportament o controlar el comportament a través de
l’apropament a l'alumne.
- bloquejar una conducta a través d'una senyal (comunicació no verbal)
- descargar la tensió a través de l’humorisme
- reestructurar la programació prevista
- eliminar les fonts de distracció
Grup 3: Tècniques de "modificació" conductual
Les tècniques de modificació conductual s'inspiren fonamentalment en el principi del
"reforçament positiu". L'assumpció és que els comportaments inadequats poden ser
evitats o disminuïts reforçant positivament els comportaments adients.
- reforçaments socials positius (verbals i no verbals); reforçaments materials;
reforçaments de grup.
- programes educatius individualitzats per al control del comportament
Grup 4: Tècniques relacionals
Les tècniques relacionals cerquen  la creació d'un clima relacional positiu que afavoreix la
motivació per a l'aprenentatge  i els processos d'identificació. Una relació eficaç entre
l'ensenyant i l'alumne és un instrument preciós que l'ensenyant pot aprofitar per a facilitar
els comportaments acceptables dels alumnes.
- animació empàtica
- reduir la sensació d'amenaça

(Goldstein, 1992, 59-84)

Relació entre l'habilitat sociocognitiva de la solució de problemes interpersonals i els
processos d'adaptació.
L’habilitat de solució de problemes interpersonals és important quant constitueix un "factor de
protecció" davant els problemes de desadaptació. La suposició de fons  és que els adolescents
delinqüents manifesten deficiències en aquest tipus d'habilitat (Kasdin, 1988, 161; Argyle,
1985, 207-209).
És interesant notar que les habilitats en qüestió semblen posseir una certa autonomia respecte
a factors contextuals, en concret, s'ha evidenciat que «les deficiències en les habilitats per a
solucionar problemes i la relació d'aquestes deficiències amb la conducta desadaptativa no
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poden explicar-se per mitjà d'altres variables com la classe socioeconòmica, la intel·ligència,
el sexe, o l’habilitat per a comprendre les situacions socials» (Kasdin, 1988, 161).
Spivack i Shure són els dos autors que més s'han interessat per aquesta temàtica i que han
estudiat les correlacions amb diferents poblacions. Segons aquests autors, l'habilitat cognitiva
de solució de problemes interpersonals es pot dividir en cinc processos o subhabilitats. Els
processos són:

a. pensament de solucions alternatives;
b. pensament de mitjans i fins;
c. pensament de conseqüències;
d. pensament causal;
e. sensibilitat per als problemes interpersonals (Ricci - Lambarelli - Gagliardini - 

Crucillá, 1989, 46-47;Eisenberg, 1986, 110-114).

S'ha demostrat que algunes de les habilitats mencionades varien en importància segons l'edat.
Per exemple, l’habilitat de generar solucions alternatives es considera la més important, a més
de ser present en tot el procés evolutiu; el pensament sobre els mitjans i els fins resulta
adquirir major significació en l'adolescència i en l'edat adulta. L’habilitat de prendre la
perspectiva de l'altre és fonamental en l'adolescència quant en aquesta etapa es multipliquen
les oportunitats de relacions interpersonals. La falta d'aquesta habilitat deixa a l'adolescent en
una posició de desaventatja relacional (Kasdin, 1988, 161).

Les habilitats sociocognitives com a solució de problemes interpersonals, les actituds
prosocials, les expectatives d’èxit, l'adopció de la perspectiva d'altra persona, etc., són factors
de protecció i de prevenció de camins o estils de vida de desviació, antisocialitat o
delinqüència (Hollin - Trower, 1986, 120-123; Larson, 1992, 116-117; Kasdin, 1988, 160-
161; Goldstein - Glick, 1990, 27-37).

2.6.6.3 Teoria psicoanalítica
Les teories psicològiques sobre l’origen de la delinqüència són  aquelles que centren la seva
atenció en els processos interns de l’individu: la conducta delictiva es considera com una
manifestació d’aquests processos. Aquestes teories no són contradictòries amb les
sociològiques, sinó complementàries, donat que les estructures socials afecten de manera
diferent a individus diferents, segons la seva predisposició psicològica.
• Paradigma d’Ansietat-defensa
Freud va distingir dues tendències innates en les persones: la sexual i l’agressiva, les dues
creen estats de tensió i busquen gratificació. Aquests estats de tensió els va anomenar “id”; el
procés funciona a nivell subconscient buscant contínuament descarregar la tensió mitjançant
objectes que satisfacin les tendències. Per a manipular aquests estats de tensió, el nen
desenvolupa poc a poc una capacitat per a objectivar la realitat, anomenada “ego”, és
l’encarregat d’avaluar la situació i anar dibuixant una línia de conducta., però, justament
mitjançant aquests intercanvi  amb el món exterior i especialment amb les demandes i
expectatives dels pares, es forma  el tercer aspecte de la personalitat, el “superego” que vindria
a ser la consciència ético-moral. El desenvolupament normal, exigeix un equilibri entre
vincles emocionals, independència i autoritat.
La part fonamental d’aquesta teoria és el conflicte entre “ego” i “id” i també entre “ego” i
“superego”. L’ego, per a controlar l’ansietat, utilitza mecanismes de defensa, aquests
mecanismes estan sempre funcionant i són un factor important en el desenvolupament de la
personalitat; si fallen els mecanismes de conducta , provoquen disfuncions en el
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comportament de la persona. Per tant segons com una persona sàpiga portar o controlar els
seus conflictes, serà una persona normal, un malalt mental o un delinqüent. L’individu tracta
de buscar mecanismes per a reduir la tensió  i mantenir l’equilibri. Alguns psicoanalítics
defensen que la delinqüència és un desig  inconscient de ser castigat.
Hem de tenir en compte que els sistemes de control intern de l’individu són especialment
fràgils a l’adolescència.
Aquest teoria basada en el conflicte intern es coneguda amb el nom de Paradigma  Ansietat-
defensa; a partir de 1930 aparéixen algunes variants interessants de la teoria de les quals
destacarem les que tenen més relació amb l’adolescent o preadolescent:
 Alexander y Healey (1935), afirmen que els individus  que no poden aconseguir l’èxit
social són dominats per l’ansietat i tracten de calmar-la rebutjant les normes socials.
Healy  y Bronner (1936) diuen que l’ansietat prové de la manca d’atenció que els fills reben
de part dels pares i miren de compensar-la participant  en bandes juvenils.
Halleck (1967), prefereix el concepte opressió a conflicte, com a origen del mecanisme de
defensa. L’opressió pot venir per causes socials com la pobresa, la discriminació racial, o
causes familiars o relacions personals. L’opressió pot ser real o no, però si és percebuda  per
l’individu és el mateix.
Erick Erikson (1963),  recorda que la identitat comença els primers dies de vida però es
consolida a l’adolescència. Ell marca com a estadis: infantesa (conflicte entre confiança i
desconfiança, entre autonomia i dubte o vergonya i entre iniciativa i culpa), preadolescència
(conflicte entre habilitat per la feina i inferioritat, comença el rol social i l’individu compara
les seves habilitats i els seus coneixements amb els adults que l’envolten, se sent incapaç,
inferior)  i adolescència (conflicte entre identitat i confusió del rol), a la joventut (conflicte
entre intimitat i aïllament), a la maduresa (entre creativitat i estancament) i a la vellesa
(conflicte entre la fermesa del jo i la desesperació). De la manera en que se solucionin aquests
conflictes, dependrà la identitat i per tant la predisposició cap a un tipus de conducta.
• Teoria del modelatge i interaccionisme simbòlic
Aquesta teoria té molts punts de connexió amb la teoria de l’aprenentatge, però defensa que
l’aprenentatge no es dóna tant per reforços com per l’observació i imitació dels models.
Aquests models generalment adults poden ser persones del seu entorn o personatges de
pel·lícules, televisió i vídeos. Segons Bandura, Ross i Ross (1963), la  televisió pot influir tant
sobre la conducta dels nens com els pares. Segons aquesta teoria l’agressivitat seria apresa  a
l’observar pares o altres adults.
L’interaccionisme simbòlic, basat en treballs de C. Cooley (1902), H. Dewey (1922) i G.H.
Mead (1934), explica que cada individu es forma una idea de sí mateix, (autoconcepte) dels
altres, i de la interacció  social. Per a desenvolupar aquest autoconcepte, és fonamental el  que
les altres persones pensin de nosaltres; per això la família i l’escola són agents que ajuden a
formar la pròpia identitat.

Segons la psicoanàlisi, a la base d'una conducta delictiva existeix un conflicte intrapsíquic
encara por resoldre. Es pot dir que ha hagut un defecte en el desenvolupament  de la
personalitat; una fixació a les primeres fases evolutives del nen. El conflicte intrapsíquic es
manifestat a través del mecanisme de l'acting-out, que funciona com una via d'escapada al
conflicte intrapsíquic. Per aquesta raó, els psicoanalistes consideren que els actes delictius
posseeixen un significat simbòlic que reflecteixen els processos mentals inconscients (Rutter -
Giller, 1988, 187; Sánchez Chamorro, 1991, 37; Debuyst - Joos, 1981; Binder, 1987, 19-20).

La identificació de comportaments antisocials es fa en dues categories:
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• Identificació d’individus. Identificar persones que manifesten conductes classificades com
a antisocials (clínica)

• Identificar grups en base a factors de risc (preventiva)

Criteris per a identificar conductes antisocials (Kasdin 1988):
Repetició Amplitud Intensitat Freqüència

Mesures i avaluació de conductes: entrevistes diagnòstiques, autoinformes, valoració per part
de persones significatives, observació directa…

2.6.7 Conclusions a la primera part. Resum de les diferents teories
El fenomen de la delinqüència juvenil és  un tema complex i ampli en el que s’està treballant
força des de diferents àmbits. Es  fa necessari delimitar el camp d’acció la metodologia i la
finalitat d’estudi. Nosaltres partirem de la psicologia evolutiva i pel que fa al terme usat en
subjectes en edat evolutiva parlarem de conducta antisocial. Els nostres estudis parteixen de la
teoria de l’aprenentatge social , basada en que la conducta antisocial s’aprèn i per tant podem
incidir-hi des del camp educatiu i intentar  modificar-la.

Als centres educatius es donen més conductes disruptives que antisocials i és difícil saber quin
és el llindar que les separa. Però les conductes disruptives són, bàsicament, comportament
enutjosos d’alumnes que volen cridar l’atenció, dels companys o del professor. Acostumen a
ser alumnes amb problemes d’afectivitat, de rendiment acadèmic o carència d’hàbits
d’integració. Però sí que es pot afirmar que els alumnes amb comportaments antisocials abans
han mostrat conductes disruptives que han dificultat el bon desenvolupament de l’activitat
escolar.

2.7 Anàlisi de la situació als centres educatius.

2.7.1 Canvis en el currículum. Fase d’adaptació al nou sistema educatiu.
La Reforma Educativa ha implicat una sèrie de canvis, el fet d’allargar fins als 16  anys
l’escolarització obligatòria i la integració de tot l’alumnat  comporta un augment de
l’heterogeneïtat en els alumnes, això fa necessari  tractaments en petits grups i fins i tot
individualment. També comporta heterogeneïtat en el professorat, un augment de professorat,
de formació i expectatives diverses i amb més o menys capacitat d’adaptació als canvis, així
mateix augmenta la diversitat entre els centres educatius. Tot això afecta directament la
convivència en els centres.
Són molt importants els aprenentatges d’actituds, valors i normes, de formació de la
personalitat i de relació socials.

2.7.2 Canvis en l’alumnat
Al centre conviuen adolescents amb diferències d’edat, de tipus social, físic intel·lectual i
sobretot conductual.

2.7.3 Canvis en Professorat
Als centres de secundària, en aquest moment trobem fent una feina semblant a professionals
de diferents edats (professorat a punt de jubilar-se i altres que acaben d’iniciar-se en el
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sistema) i condicions: professorat del cos A, professorat del cos B, catedràtics, interins,
mestres de taller, etc. Trobem professionals molt interessats en la reforma educativa i adaptar-
se al nou sistema educatiu i d’altres que preferirien tornar a l’antic. Professors que tenen una
gran facilitat per a treballar en grup, d’altres acostumats i que defensen el treball individual
sense pràcticament punt de connexió amb els companys,  Trobem docents amb gran capacitat
per adaptar-se als canvis, modificant la seva manera de pensar, de sentir i de fer, davant
d’altres que els canvis els generen ansietat, pors i inseguretat degut a la por a no saber-se
adaptar o a que el grup de companys no comprengui les seves dificultats. Uns professionals es
troben més còmodes utilitzant unes eines, recursos i metodologia de  treball determinades,
mentre que d’altres se senten millor amb unes de diferents; cadascú té la seva manera de fer,
el seu estil  que ha anat formant segons la seva idiosincràsia.  Per tant un dels reptes
importants per als equips directius és conformar a partir d’aquesta diversitat, equips docents
que arribin a articular actuacions que suposin un bon treball en equip. La diversitat es pot
convertir en  un element enriquidor o en una causa d’interferències
Treballar com a docent, obliga a conviure i a coordinar-se persones amb opinions, creences
maneres de sentir i de fer de vegades no coincidents. Articular la feina a partir d’aquesta
diversitat no és fàcil, requereix actituds flexibles i tolerants per part de  tots els membres
integrants de l’equip e la mesura en que pretenguin que el treball en comú sigui possible, àgil i
funcional. Tots hem comprovat que si augmentem el nivell de tolerància mútua i de
flexibilitat, augmenta la cohesió i per tant l’eficàcia del treball en grup.

2.7.4 Centres
La diversitat no es dóna només amb l’alumnat i el professorat dins de cada centre, sinó també
entre els centres. En desaparèixer la diferenciació entre centres de BUP i de FP, ara els centres
de secundària,  són més permeables a l’entorn on estan ubicats i a les condicions sòcio-
culturals. A vegada són més heterogenis donada la  flexibilitat i variabilitat del currículum.
Tots aquests canvis suposen un repte d’atenció a la diversitat.
Justificació. Anàlisi de la situació als centres de secundària
A secundària parlaríem de dues problemàtiques diferents:
a) Conflicte de desajustament: no es fonamenta realment en conductes antisocials sinó en

una percepció-interpretació  errònia dels comportaments adolescents, de la diversitat i de
la inseguretat del professorat davant un nou repte. Seria un miratge provocat per una
situació de canvi que angoixa al professorat i que demana suport per al tractament de la
diversitat i per a la millora de les relacions dins del centre (el que anomenem clima
escolar).

b) Conflicte real: no és majoritari però prou important, es dóna en centres d’especial risc,
l’atenció als centres ja s’està portant a terme proporcionant des de l’administració més
recursos, tant econòmics com materials, augmentant el número  de professors especialistes en
atenció a la diversitat i creant les UAC. Pel que fa als alumnes reben atenció per part dels
tutors psicopedagogs i EAP, ja que aquests nois i noies acostumen a tenir problemes familiars
i necessiten un altre tipus d’ajut.
En els dos casos hi ha un component elevat d’estrés professional que cal cuidar especialment.
(PESE).
La convivència, tot i que no és fàcil, és un bé comú que s’ha de preservar. Els conflictes que
l’erosionen afecten a tot el col·lectiu. Per això hem de fer el possible per a prevenir el
problemes de clima escolar. El centre educatiu és un lloc de confrontació, per la seva pròpia
naturalesa, per la funció que té encomanada i per què es barregen interessos diversos.
Conflictes més freqüents que es poden donar en un centre educatiu:
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• Conflictes de relació, entre l’alumnat i també entre aquest i el professorat: actituds
pejoratives i de despreci, agressivitat verbal i física, violència…

• Conflictes de rendiment: passivitat, apatia, parasitisme.
• Conflictes de poder: lideratges negatius, arbitrarietat.
• Conflictes d’identitat: actituds tancades i agressives, contra els demés o contra els

objectes, mobiliari i edifici.

2.7.5 Estudi de camp sobre la percepció de conflictivitiat en centres de secundari.
Tot i que hi havia molts centres on ja s’estava experimentant la Reforma Educativa,  d’altres
encara no estaven prou preparats. Alguns temes han generat polèmica, un dels que a nosaltres
ens preocupa especialment és  el referent als desajustaments conductuals d’alguns alumnes. La
violència, la conflictivitat, han estat paraules molt repetides i un tema preocupant entre una
part del professorat.
Han estat nombroses a tot Catalunya les queixes respecte a aquest tema i el problema d’un bon
clima escolar ha estat  àmpliament ressaltat aquest curs d’implantació generalitzada de la
Reforma a l’ensenyament secundari obligatori.
Segurament la problemàtica generada és exagerada però no podem negar que és un estat
d’opinió. La nostra hipòtesi és que part del problema està, més que en un autèntic clima
conflictiu, en la  percepció d’una part del professorat, en la vivència de la relació professorat-
alumnat; en una desenfocada i tremendista interpretació dels comportaments adolescents.

La majoria dels professors de secundària són llicenciats o enginyers especialistes en la seva
matèria però troben a faltar  formació psicopedagògica. Segurament hi ha una mancança de
coneixements de psicologia evolutiva que els pot fer desconèixer el comportament d’alumnes
que fins ara estaven als centres de primària (els antics setè i vuitè), això també explicaria el fet
que el professorat que ve de l’ensenyament primari tingui més eines per a entendre a aquest
alumnes i no en faci, tant un problema.
De tota manera és possible que encara que el professorat  conegui el desenvolupament
psicològic dels alumnes i pugui identificar els problemes, trobi a faltar eines o tècniques per a
poder incidir en els  comportaments, per exemple a les tutories, en aquest aspecte poden ser
útils estudis com el que aquí proposem.

Resum de l’estudi inicial del qual vàrem partir en el projecte de la llicència per analitzar
la situació als centres educatius.
El treball fet per la “Comissió d’estudi dels desajustaments conductuals dels alumnes”
(indisciplina greu, violència...),  per tal d’analitzar l’abast i les dimensions dels conflictes
derivats de les conductes inadaptades en  centres docents públics i elaborar les corresponents
propostes d’actuació al respecte (creada per resolució de 5 de febrer de 1997) ens pot servir
per situar el problema de manera objectiva.

Aquest estudi ha valorat les següent variables:
• Absentisme • Agressions físiques entre alumne

• Agressions físiques d’alumnes a professors• Conductes conflictives greus a l’aula

• Conductes presumiblement delictives • Conflictes greus família-escola

• Conflictes greus de grups externs al centre • Psicopatologies diagnosticades

Un resum dels resultats obtinguts per aquest estudi és el següent:
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Només un 4,5 % d’alumnes dels centres en que s’han detectat conflictes presenta algun tipus
de desajustament conductual. Aquesta dada representa un 2,2 % de la conflictivitat per motius
conductuals en el total d’alumnes matriculats a  primer d’ESO  a Catalunya. A segon d’ESO
representa un 1,2 % de conflictivitat per aquests motius. Pel que fa als alumnes matriculats a
tercer d’ESO la conflictivitat representa un 1,5 % i la conflictivitat per motius conductuals
representa un 0,6 % del total d’alumnes matriculats a quart d’ESO a Catalunya.

Els conflictes motivats per conductes vinculades a la violència (agressions, conductes
presumiblement delictives) representen entre el 0,07 % i el 0,5 % dels alumnes dels centres
en què s’han detectat conflictes, dada que suposa una incidència entre el 0,04 % i el 0,2 % del
conjunt d’alumnes matriculats en aquesta etapa a Catalunya.
L’absentisme, especialment en el segon cicle de l’etapa destaca com el motiu més habitual de
conflictivitat, tot i així, les dades globals indiquen una incidència de l’absentisme en el 0,6 %
dels alumnes matriculats en aquesta etapa.
Els aspectes socials i familiars (família-escola o de grups externs al centre) incideixen
entre el 0,07 % i el 0,2 % de les situacions de conflicte detectades, dada que suposa una
incidència entre el 0,04 % i el 0,08 % en el conjunt d’alumnes matriculats a l’etapa d’ESO a
Catalunya.
Els conflictes vinculats a desajustaments conductuals greus a les aules representen el 0,6 %
en el conjunt de tots els alumnes matriculats.

Podem concloure basant-nos en aquest estudi que si bé és veritat que cal planificar mesures
d’actuació, també és cert que la problemàtica no es proporcional al grau d’angoixa del
professorat de secundària, per això nosaltres parlaríem de dues problemàtiques diferents:
a) Conflicte de desajustament: no es fonamenta realment en conductes antisocials sinó en
una percepció- interpretació  errònia dels comportaments adolescents, de la diversitat i de
l’inseguretat del professorat davant un nou repte. Seria un miratge provocat per una situació
de canvi que angoixa al professorat i que demana suport per al tractament de la diversitat i per
a la millora de les relacions dins del centre (el que anomenem clima escolar).
b) Conflicte real:  es dona en un tant per cent molt baix  segons l’enquesta esmentada i en
centres d’especial risc, l’atenció als centres ja s’està portant a terme proporcionant des de
l’administració més recursos, tant econòmics com materials, augmentant el número  de
professors especialistes en atenció a la diversitat i creant les UCA (Unitats de Currículum
Adaptat) . Pel que fa als alumnes reben atenció per part dels psicopedagogs i EAP, ja que
aquests nens acostumen a tenir problemes familiars i necessiten un altre tipus d’ajut.
Però el problema existeix, tot i que sembla que objectivament i quantitativament reduït.
Existeix com a problema escolar, és a dir social (psicosocial): aconsegueix desestabilitzar
molts claustres i per tant requereix una cerca de solucions complementàries a les enunciades
abans com a respostes de l’administració educativa a la diversitat.
I calen altres respostes per què creiem, com s’ha apuntat, que no és un problema amb una
causa fàcilment identificable, que es pugui solucionar completament (tot i que naturalment
són imprescindibles aquestes mesures) per especialistes o per una dedicació horària al
tractament de la diversitat. El problema ha de ser abordat pel conjunt dels claustres o dels
equips pedagògics, i la solució ha de permeabilitzar  el currículum establint un clima escolar
positiu i d’integració en el projecte curricular.

Estudi realitzat sobre la situació als centres de secundària. Presentació
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Quan vaig començar a treballar en el tema, no teníem com a objectiu, fer un estudi de camp
similar al que s'ha presentat anteriorment ni replicar-lo. Per al nostre objectiu ens era suficient
el ja existent i sobretot l’anàlisi  resultant de poca problemàtica real als centres, en contrast
amb l’ambient que es respirava als centres de secundària i a la societat en general.

Però a mesura que anava entrant en el tema i potser per la situació personal  de no estar
treballar en un centre de secundària (he estat tot el curs a la UAB) i per tant no viure de
primera mà el que es desenvolupa en un centre de secundària, vaig decidir apropar-me als
centres i passar un qüestionari a quatre centres diferents amb l’objectiu d'obtenir informació
de primera mà o si més no, comprovar lo reticents que podien ser  els centres i el professorat a
donar entrada o deixar entreveure la vida dins del seu centre. L’estudi no tenia cap altra
pretensió que sentir els centres de prop  i així intentar ser més realista en el treball.

Em vaig posar en contacte amb quatre centres de secundària, de zones distants en el territori i
per tant d’entorns diferents: dos centres del  Vallès Occidental, (comarca que va destacar per
fer manifest públicament el seu desacords en la implantació de la reforma) i  dos centres
allunyats de l'àrea d'influència de Barcelona, concretament del Segrià. De cada zona vaig
seleccionar un centre amb tradició en batxillerat i un altre que havia iniciat la seva tasca amb
la projecció de la reforma educativa.
No es tractava doncs, d’un estudi rigorós metodològicament parlant, sinó d’un estudi
d’aproximació, percepció  i coneixement d’una realitat. Les variables doncs, en aquest cas les
hem valorat com a qualitatives a diferència de l'estudi presentat anteriorment.

Metodologia. Procès
• Contacte amb la direcció del centre.
• Primera visita i explicació del treball en curs.
• Demanda de col·laboració i carta justificativa de participació i agraïment per part del

Departament de Psicologia de l’Educació de la UAB.
• Concertar  l' entrevistar a professor/a i  grup d’alumnes que participaran en l'observació.
• Entrevistes a professors, direcció i alumnes.
• Transcripció.
• Conclusions.
 
 Val a dir que, en general, els centres van ser molt amables,  van donar facilitats per la
realització de l'estudi i em van facilitar el seu Projecte educatiu, el Pla d’Acció Tutorial  i
l'esquema general del Programa d'atenció a la diversitat. Des d’aquí també els manifesto el
meu agraïment, encara que no fem públic el noms respectius.
 
 Tècniques emprades:
 Observació sistemàtica. Donades les circumstàncies, va semblar important, a més de recollir
les respostes, observar i reflectir els sentiments, la sensació d’acollida o no i l’ambient del
centre més enllà de la comunicació verbal. Per això vàrem marcar unes pautes d’observació de
la dinàmica del centre per part de l’entrevistador. Així mateix, l’entrevistador havia de fixar-
se en tota la comunicació no verbal que li transmetés la persona entrevistada.
 

 Es van dissenyar tres questionaris, basats amb les variables de l’estudi de partida, un per al
professorat, un per l’alumnat i un per l’equip directiu. També una pauta  per a passar-los.
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• El qüestionari per al professorat (sistema entrevista). La persona entrevistada la proposava
l’equip directiu donat que abans d’entrar a un centre i poder preguntar cal sol·licitar el
permís per a fer-ho i l’explicació del treball que estàvem realitzant.

• El qüestionari per l’alumnat.
• El qüestionari a una persona de l’equip directiu. (el seu objectiu era obtenir informació

institucional del centre).
 
 Aquests qüestionaris estan inclosos als annexes i com es pot veure em va semblar interessant
preguntar sobre les mateixes variables de l’estudi anterior.
 
 En la realització d’aquest estudi de camp vàren participar: Sussana Clop, David Riera  i jo
mateixa.
 

 Conclusions:
 a) Observació subjectiva de l’entrevistador:
 Caldria incidir en millorar la  comunicació entre el professorat d’antic batxillerat i els mestres
i psicopedagogs dels centres, als que algunes vegades veuen com abanderats de la reforma
educativa. Cal oferir tècniques de cohesió de claustre, de resolució de conflictes per tal que
aquesta comunicació sigui més fàcil, però val a dir que ha millorat molt.
 
 El paper de l’equip directiu és molt important i marca la dinàmica del centre, aquesta
afirmació tant òbvia s'evidencia només entrant als centres. Hem trobat directors de difícil
accés  i d’altres que era pràcticament impossible mantenir una conversa sense interrupcions,
pel fet d’estar molt a l’abast de tota la comunitat, accessible també per tot l’alumnat, amb un
grau de confiança remarcable.
 El mateix es podria dir de l’acolliment rebut o de la  predisposició a col·laborar,  si bé no ens
han posat cap impediment,  el grau de disponibilitat ha estat diferent, des de distanciament i
recel en parlar del centre, fins a una disposició total i mostrar-nos tot el centre amb un cert
“orgull” de centre, amb predisposició positiva davant dels problemes.
 
 b) Qüestionaris. Valoració global.
 Per a referir-me als centres, anomenarem A als IES amb tradició d’antic batxillerat i B als IES
de nova creació a partir de la reforma educativa o amb experiència en la reforma.
 Resumint, podríem extraure com a conclusions les següents:
• Els centres educatius de secundària han evolucionat molt en aquest període de temps. Com

era d’esperar s’han adaptat al nou sistema amb relativa rapidesa i, si bé els conflictes no
s’han solucionat tots, sí que ha canviat el platejament dels mateixos.

• Els problemes més habituals entre professorat i alumnat i també entre el mateix
professorat són de comunicació. Segons els alumnes, la relació entre alumnat i professorat,
és significativament més positiva i superior als centres tipus B que en els de tipus A.

• Els professors consideren crítiques les condicions de la infraestructura dels centres
escolars i la seves repercussions en el clima escolar.

• Demanda de més professorat per atendre a alumnes "difcíls".
• Els professors es troben mancats d'estratègies per afrontar les conductes disruptives

d'alguns alumnes i aquestes són les que causen malestar i "desgast" professional.
• Si bé no es donen massa casos de violència en sentit fort de la paraula sí són significatives

les conductes disruptives.
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2.8 Programa de prosocialitat

2.8.1 Introducció
Per què centrar-se en la pro-socialitat ?
Posar l'educació per a la prosocialitat com a eix central de l'educació dels valors, actituds i
emocions obeeix per una part als beneficis intrínsecs a la prosocialitat i per altra a l'extensa i
completa varietat de factors de la qual depèn i en els quals s'haurà d'incidir. Són nombrosos
els estudis que han demostrat que l'aplicació de programes per al desenvolupament de
conductes prosocials més enllà d'augmentar les conductes prosocials en l'alumnat incideixen
positivament en l'autoestima, el clima de classe i en el rendiment escolar.
Les actituds prosocials procuren el benestar de les altres persones i per això sol, ja són font de
satisfacció per a l'emissor de les conductes. Però més enllà l'aquesta satisfacció personal pel
bé generar als altres, les conductes prosocials generen una reciprocitat del receptor cap a
l'emissor augmentant així el seu benestar.

A part d'aquesta doble capacitat de la prosocialitat de generar benestar cal afegir-ne una altra
que resulta fonamental: la intrínseca al procés d'educació de la prosocialitat. Educar perquè els
nostres alumnes actuïn prosocialment ha de fer-se treballant una sèrie d'aspectes (autoestima,
autocontrol, habilitats i competències socials, assertivitat, capacitat de resolució de problemes,
creativitat,...) que per sí sols ja formen part de l'educació de la personalitat i generen benestar
personal.

Per que crear un entorn prosocial ?
Si bé són molts els continguts escolars que requereixen quasi exclusivament d’un disseny
d'aprenentatge formal, en les actituds i valors i, per tant de la prosocialitat, l'aprenentatge no
formal és tant o més necessari i eficaç que el formal i explícit.
Segons Félix López, “L’adquisició dels valors i normes, així com dels processos cognitius i
afectius implícits depenen més de l'aprenentatge incidental i del currículum ocult que de
l'aprenentatge formal i del currículum explícit”. (Félix López, 1994).
En la mateixa línia, (Rushton i Littlefield,l979) afirmen que: “l'exposició, encara que breu, a
models prosocials pot exercir. efectes positius i duradors. Configurar un context escolar
prosocial dóna a les relacions interpersonals una altra dimensió basada en la solidaridat, la
cooperació, l'ajuda, el respecte,.. . que exercirà una gran influència en la personalitat de
l'alumnat. La personalitat només es manifesta en situacions interpersonals i el jo personal és
desenvolupa a partir de les primeres experiències interpersonals”. (Brokaw i Maclemore.
1995).

2.8.2 Concepte i bases teòriques

2.8.2.1 Definició:
Els comportaments prosocials es poden definir com aquells comportaments que, sense
pretendre recompenses externes i salvaguardant la identitat i iniciativa dels individus o
grups, generen un bon clima social, una solidaritat i una reciprocitat positiva a les
relacions, interpersonals o socials, tot afavorint tant els objectius socials com a altres
persones o grups. El comportament prosocial es pot definir també  per oposició al
comportament antisocial i individualista.
Aquesta definició, reelaborada a partir de la de R.Roche (1991) és més àmplia que la tradicional
(accions que tendeixen a beneficiar a altres, sense que la previsió d'una recompensa exterior).
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Per un costat, inclou l’enfocament unidireccional, present a les primeres investigacions, i també
la complexitat de les accions humanes en la seva vessant relacional i sistèmica; per un altre
costat, recull dimensions més culturals i susceptibles d'una aplicació en el camp educatiu i so-
cial.
Els comportaments prosocials enriqueixen i van més enllà de l'altruisme com a plantejament
individual, doncs inclouen una dimensió més plenament social i col·lectiva, una motivació
realista basada en el diàleg i la reciprocitat entre els sistemes humans i socials.
El terme prosocial ("prosocial behavior") fou establert per Wispé (1972) com un antònim de
comportament "antisocial". Aquest terme es va consolidar en treballs posteriors entre els quals
destaquen Staub (1975), Mussen i Eisenberg-Berg (1977).
Algun autors s'han dedicat a estudiar les característiques de l'acte prosocial, les variables asso-
ciades, las actituds subjacents. Mostra d'aquests treballs es troben en diverses revisions
(Reykowski 1975, 1982;  Staub-Bar-Tal-Karylowski-Reykowski 1983, Bridgeman 1983).
Altres autors, interessats pels beneficis d’aquests comportaments, han estudiat si eren
susceptibles de ser ensenyats i potenciats o millorats i quins podien ser els seus antecedents
educatius (Staub l979, Yzaguirre 1986). És sobre aquests estudis que intentem desenvolupar
aquest projecte de treball que es planteja com  a eminentment pràctic.
Entre nosaltres a la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha realitzat una revisió de l'aparell
conceptual i uns treballs de camp en el nostre context cultural (Roche, 1982, 1985, Roche y
Castelló 1990, Roche, R., Castello, A., Castello, M., Masnou, F., Garcia, A..1991, Roche, R.,
Salfi, D., Barbara, G. 1991),  que tracten d'apropar-se a totes aquelles variables que previsi-
blement intervenen, com antecedents educatius i familiars, en la aparició dels comportaments
prosocials.

2.8.2.2 Els comportaments prosocials
Podem entendre la  prosocialitat  com a  via important per al desenvolupament personal i
col·lectiu, juntament amb l'autoestima i la creativitat. Cal destacar el que suposa de
descentrament del propi espai psíquic, de capacitat empàtica, d’èmfasis en les actituds i els
valors, d'autocontrol, de comunicació de qualitat, de l'increment  de l'autoestima en percebre
l'eficàcia del comportament prosocial.
Pel que fa al desenvolupament de la personalitat, podem afirmar que la prosocialitat està
emergent en la psicologia evolutiva i en la social com un tema amb suficient entitat pel seu
estudi específic i de molt interès per les conseqüències positives que es desprenen del seu
exercici tant pel protagonista com pel receptor d’aquestes conductes.
Havent-se realitzat força estudis, en aquestes dues darreres dècades, que demostren aquests
beneficis, pels individus i pels grups, la psicologia social i la  psicoteràpia estan en condicions
d'aprofitar les avantatges que en reporta per a la salut mental dels individus i per a la convivència
i harmonia de les col·lectivitats, ja que es presenta com una poderosa prevenció davant de
l'increment  de la violència i l'agressivitat.
Sens dubte les institucions amb més influència social com la família, l'escola i els mitjans de
comunicació, haurien de ser els agents per generar canvis en aquesta direcció.

2.8.2.3 Característiques dels comportaments prosocials
Pel que fa a les relacions interpersonals la conducta prosocial promou els següents efectes carac-
teritzadors:
• Promou la reciprocitat positiva de qualitat i solidària en les relacions de grup.
• Suposa la valorització i atribució positives interpersonals.
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• Incrementa l'autoestima y la identitat de les persones o grups implicats.
• Alimenta l'empatia interpersonal i social.
• Estimula les actituds i habilitats per a la comunicació, millorant la seva qualitat.
• Incrementa la sensibilitat respecte a la complexitat de l'altre i del grup.
• Preveu, i fins i tot, extingeix  els antagonismes i violències, al ser incompatibles amb  ells.
• Dota de salut mental a la persona egocèntrica.
• Estimula la creativitat i la iniciativa.
• Modera les tendències dependents.
• Reforça l'auto-control davant l'afany de domini sobre els altres i sobre un mateix.

Tots aquests efectes veuen augmentada la seva eficàcia degut a que, per la seva naturalesa in-
trínseca, al igual que altres  conductes positives, les accions prosocials tendeixen a generar
reciprocitat amb resultats multiplicadors en les diverses interaccions.
Aquesta característica dota a aquest comportament d'un gran potencial també per la incidència
en els canvis optimitzadors de la vida escolar y social. De fet no pocs autors, entre ells Staub
(l987), estudien els efectes de la conducta prosocial no només en petits grups, sinó també en
grans grups i col·lectivitats o societats.
En aquest aspecte s'han realitzat, en el nostre país, treballs integradors de les vessants educativa,
social i política, els quals serveixen d'antecedents de la present proposta de treball. (Roche, R. y
Garcia, A. (1988). L'obra:  "Prosocialitat y Catalunya" de García, Martínez, Roche (1988) va
rebre  el Premi de Civisme "Serra i Moret" de la Generalitat de Catalunya.

2.8.2.4 Àmbits d’actuació. Una metodologia interdisciplinar
El tema que ens ocupa no s'esgota amb les aportacions de la psicologia. Calen les d'altres
disciplines com la pedagogia, la filosofia, la sociologia i la teoria de la comunicació. Això
significa que la prosocialitat pot constituir en sí mateixa un mètode excel·lent de la
interdisciplinarietat.
Podem considerar las variables o dimensions psicològiques existents en l'acció prosocial:
• L'actor o emissor.
• El receptor.
• L'acte en sí mateix (contingut, forma).
• .La situació, ambient i context.
• Els valors, les nocions cognitives, les normes, les sanciones socials que regeixen las

actituds de les persones implicades.
• La reciprocitat positiva aconseguida.
 
 Quant a dimensions per les quals podem valorar la conducta prosocial podem esmentar entre
d'altres, seguint a Staub (1979):
• El grau de benefici del receptor.
• El grau de necessitat del receptor.
• El grau d'esforç o cost per a l'autor.
• El grau de claredat de l'estímul que provoca l'acció de l'autor.
• El grau de claredat que precisa l'autor respecte a la resposta específica necessària que ha

d'emetre.
• El grau de força amb què l'estímul empeny l'autor a actuar i que depèn de la proximitat a

l'estímul, temps de exposició al mateix, dificultat d'escapar a la  situació, etc.
• La sanció i acceptació social a la resposta adient.
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• El grau de responsabilitat atribuïble a una persona, en particular davant diverses o moltes
persones també presents en la situació, ja sigui per tenir capacitats més adients, ja sigui per
ser testimoni únic o privilegiat.

• La relació prèvia entre l'autor i el receptor.
• Las experiències prèvies, eficaces o no, del autor.
• Els estats d'ànim concrets.

2.8.3 La prosocialitat en l'educació
En l'actualitat, tots els programes d'optimització del comportament amb nens i adolescents
preveuen les conductes cooperatives. Els psico-pedagogs coneixen molt bé que l'eficàcia i
rendiment, tant col·lectius com individuals, es veuen afavorits per la convergència d'interessos i
accions.
De la mateixa manera es contempla el comportament prosocial com un potent factor per a reduir
l'agressivitat o violència, donat que pot considerar-se com a resposta opcional i incompatible
amb aquestes.
En l'aspecte individual, la sortida del jo cap a l'altre que provoca el descentrament de sí mateix,
és una bona prevenció de les patologies neuròtiques i obsessives.
Per una altra part, els pares, cada vegada més, expressen demandes d'una educació cívica per als
seus fills. Reclamen el què abans s'anomenava "normes d'urbanitat" o "buenos modales". El cert
és que aquests es tractaven de "normes socials" al servei dels adults, mitjançant l'autoritarisme i
el formalisme, es a dir desprovistes d'autenticitat i coherència. Avui ho interpretaríem com uns
hàbits mancats d'actituds i motivació.
L'escombrat d'aquestes normes que va suposar la contestació contracultural a partir del 68, ha
permès poder recuperar ara uns nous "codis de conductes per a la interacció social" ben justifica-
ts per la psicologia, depurats d'aquells elements inadequats.
Un fenomen anàleg s'està donant en  el camp social on la pluralitat i un cert relativisme en la as-
sumpció de valors, ha deixat un buit en el camp de l’enteniment i la  relació col·lectives. Per
això es parla, fins i tot a nivell polític, de la necessitat d'un "reforçament moral i cívic".
Alguns especialistes de l'educació parlen de col·laboració, de cooperació però partint de
l'esquema d'intercanvi: "jo faig  si tu fas", "entre tots ho farem tot".
Penso que, si bé aquests  esquemes són útils i necessaris, són incomplets per dinamitzar un teixit
social o escolar veritablement creatiu i positiu.
La potència del comportament prosocial està precisament en aquesta capacitat generativa:
l'ajuda, el servei, el compartir, precisa iniciadors. Es necessita algú que estigui convençut que cal
donar el primer pas. I per això, lluny de pensar que aquests iniciadors tenen el risc de patir
"abusos" per part dels demés, i de ser caracteritzats com a febles o submisos, cal dir, ans al
contrari, que requereixen d'una personalitat assertiva, de creativitat, d'iniciativa...
L'autocontrol, la creativitat i l'assertivitat -tots ells elements principals en una educació integral
de la personalitat- són necessaris per portar endavant la prosocialitat.
El subjecte ha de saber quan i com treballar i invertir costos en favor de l'altre, ha de ser lliure i
assertiu per aquesta tasca. L'acció prosocial no ha de sorgir producte de la feblesa, el domini o la
imposició de l'altre.
Avui coneixem, a partir d'estudis sociomètrics que els adolescents més acceptats pels seus iguals
són aquells considerats com més amables, generosos, interessats en els demés, empàtics, etc.
Però aquestes característiques que també defineixen la prosocialitat no només no l'esgoten, sinó
que, en la nostra opinió, són insuficients per gestar una veritable prosocialitat que es fonamenta
precisament en la capacitat de generar reciprocitat, construint una cooperació base d'una millora
del clima escolar i social.
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2.8.4 Modelització del foment de la prosocialitat
Els factors que es relacionen a continuació constitueixen els elements del Model teòric que
està a la base de tot el programa educatiu per a l’optimització de la prosocialitat. Aquests
factors són quinze.
Es diferencien entre factors U-PRO  (activitats educatives estructurades i programades) i
factors I-PRO (ítems prosocials, en forma de pautes educatives).

FACTORS  U FACTORS     I
1.- Dignitat i valor de la persona. Autoestima i

heteroestima. El jo. L’altre. El tu. L’entorn. La
societat.

11.- Acceptació i afecte expressat.

2.- Actituds i habilitats i de relació
interpersonal. L’escolta. El somriure.
Les salutacions. La pregunta. Les fórmules
d’agraïment.

          Formules per Disculpar-se.
3.- Valoració positiva del comportament dels demés.
             Els elogis.

   12.- Atribució de la prosocialitat.

4.- Creativitat i Iniciativa prosocials.
Resolució de problemes i tasques.
Anàlisi prosocial de les alternatives.
Presa de decisions personals i participació en les
col·lectives.

5.- Comunicació. Revelació dels propis sentiments.
El tracte. La conversa.

6.- Empatia interpersonal  i social.

7.- La assertivitat prosocial. Autocontrol i resolució
de l’agressivitat i de la competitivitat.
Conflictes amb els demés.

13.- Disciplina inductiva.

8.- Models prosocials reals i en la imatge.

9.- L’ajuda. El servei. El donar. El compartir.
Responsabilitat i cura dels demés. La cooperació.
Reciprocitat. L’amistat.

14.- Exhortació a la prosocialitat.

15.- Reforçament  de la prosocialitat.

10.- Prosocialitat col·lectiva i complexa.
La solidaritat. Afrontar dificultats socials. La
denúncia social. La desobediència civil. La no
violència.

a)  Fitxes pràctiques que desenvolupen les estratègies per treballar alguns dels factors
modelitzats a l’apartat anterior corresponent.

b)  Inventari de comportaments prosocials en el context escolar.

2.8.4.1 Exemple de tècniques a emprar.
Es relacionen a continuació del conjunt de tasques de l’agent de transformació prosocial, les
quals formarien el nucli de les estratègies i de les pràctiques dels alumnes:
• Acceptació de la base teòrica, de la prosocialitat com a valor optimitzador del

desenvolupament personal, interpersonal i col·lectiu.
• Inici de decisió renovada i de voluntat d’implicació i canvi personal en la autoformació i

autoexercitació.
• Coneixement de models teòrics, les seves categories, i la seva  sistematització científica.
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• Participació en la creació i elaboració de material adient pels seus propis àmbits
d’influència: professionals, cívics etc.

• Proposar a un company, com a mínim, la realització conjunta de l’experiència, per exercir
una complicitat positiva de canvi en les interaccions de grup.

• Proposar, quan sigui el cas, l’experiència als estaments implicats: (per exemple. Famílies
en una escola).

• Sol·licitar directament l’adhesió voluntària als subjectes del canvi (els alumnes)
• Compromís de canvi personal als àmbits següents i possiblement per aquest ordre:
 1) àmbit professional, 2) àmbit social (associacionisme professional, escolar etc.,3). amistats,
coneguts, veïns, 4) familiar.

Amb tot això s’aconsegueix:
a) Donar nom i consideració prosocial a moltes de les accions que ja es realitzen
espontàniament.
b) Focalitzar l’atenció mitjançant una selecció perceptiva. En aquest tipus d’accions, amb el
que s’incrementen les expectatives positives, i la probabilitat de la seva aparició.  (La
“profecia autocomplida).
c)  Augmentar la motivació i il·lusió per sentir-se agent social positiu.

En rols expressament educatius o formatius:
• Revisar y analitzar, al final de certs períodes, si augmenten les intervencions en que s’hagin

posat en pràctica les pautes educatives prosocials.
• Acceptació i afecte expressat, atribució de la prosocialitat. Disciplina inductiva, exhortació

a la  prosocialitat, reforç de la prosocialitat.
• Tractar de constituir-se en models de las variables següents:

Valors de dignitat humana Heteroestima-prosocialitat
Comunicació prosocial Gran disponibilitat
Rostre acollidor/somriure com obertura Escolta profunda
Forta empatia Assertivitat prosocial
Creativitat i iniciativa prosocial executor d’accions prosocials

Després de la presentació teòrica de cada factor es proposen activitats diverses per la seva
optimització. Aquestes activitats s’articulen segons algunes tècniques que tracten d’incidir sobre
algun dels tres nivells: sensibilització cognitiva,  entrenament o exercici i  aplicació a la vida
real.
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3 Disseny d’una proposta d’intervenció

3.1 Nivell global. Tot el centre

3.1.1 Programa de prosocialitat
Té una estructura psicoeducativa cognitivo-conductual. Es pot aplicar a diferents poblacions,
però per tal que pugui funcionar hi ha d’haver una voluntarietat i un acord previ entre les
persones que hi participaran; tant professorat, com equip directiu com alumnat (haurà de
signar un contracte). La participació ha de ser voluntària. Un bon sistema també és  treballar
per projectes.

3.1.1.1 Enfocaments:

• Preventiu o educatiu presentat com a eix transversal a tot el centre o a un cicle,
• Modificació de conducta o pal·liatiu, en aquest cas s’acceptaran gratificacions tant

individuals com  grupals, però seran pactades a priori. Utilitzant, per exemple, el  contracte
amb cada alumne i la tècnica d’economia de fitxes (tècnica en la que intervé el reforçament
positiu, fitxes que guanya l’alumne si la resposta és adequada i el càstig negatiu al posar en
pràctica el cost de la resposta). També anirà bé comptar amb el suport i la col·laboració del
psicopedagog. A l’annex podeu trobar un exemple de contracte.

Li donarem un enfocament o l’altre segons a quin col·lectiu ens adrecem, tutoria, UAC,
segons les possibilitats i les característiques dels nens

3.1.1.2 Continguts
El programa s’haurà d’adaptar en funció del context en el que ens trobem. No solament serà
diferent la seva aplicació a infantil, primària i secundària, sinó que s’haurà d’adaptar a cada
centre i a les característiques del grup en concret. Es farà a mida del centre i dels seus usuaris.
El programa de prosocialitat abarca resolució de conflictes, habilitats socials o per contextos,
autocontrol…

El model UNIPRO proposa treballar quinze variables:
•  Dignitat i Autoestima

• Actituds i habilitats de relació interpersonal

• Valoració de lo positiu en el comportament dels demés

• La creativitat i la iniciativa prosocials

• La comunicació i revelació de sentiments

• Empatia interpersonal i social

• L’assertivitat. Resolució de l’agressivitat i de la competitivitat

• Acceptació de lo negatiu

• Models prosocials reals i en la imatge

• Persones prosocials i prosocialitat anònima
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• L’ajuda, donar, compartir

• La cooperació, entrenament i participació

• Prosocialitat col·lectiva i complexa

• Cultura per a la pau

• La denúncia social, i la no violència com a recurs

Tots aquests factors o variables  són tractats en el model però caldrà fer una selecció dels més
adequats o bé dels que considerem prioritaris.

3.1.1.3 Aplicació del  programa
El programa es pot aplicar tant a gran grup com a petits grups com individualment, en funció
dels objectius i de les possibilitats.  Serà diferent si es vol aplicar a tota una aula, grups flexibles
d’alumnes amb característiques especials, UAC, etc. També es podria utilitzar per aprofundir
en continguts d’altres matèries.
El problema ha de ser abordat pel conjunt dels claustres o dels equips docents, i la solució ha
de permeabilitzar  el currículum establint un clima escolar positiu i d’integració en el projecte
curricular, procurant mantenir la pròpia organització.

El programa constarà d’un coordinador/a, que haurà participat en l’anàlisi de necessitats. Tindrà
unes hores de disponibilitat per aquesta tasca. Convocarà  quinzenalment a les persones que
participen en el programa, farà de recordatori de les consignes. Farà atenció també a l’estrés del
professorat
D’una manera ideal haurien de participar en el programa  tota la comunitat educativa, des de
pares, alumnat, professorat, personal subaltern o de neteja o administratiu. Tots seran ensinistrats
però en grau diferent. (Sempre que sigui possible)
El model  demana una autoimplicació al professorat, per això requereix un intercanvi continuat
de les diferents maneres de treballar de cada professor i estar disposat a adoptar-ne de noves.
Això es justifica per què el programa no és solament un seguit d’activitats sinó que totes elles
estan lligades per un fil conductor que manté l’estructura global i dóna significat a tot el conjunt.
La mateixa aplicació del programa pot generar un canvi actitudinal del professorat davant de la
pròpia pràctica docent i concretament en la relació amb els alumnes.
El programa assumeix la influència positiva que l'acceptació i l'afecte produeixen en
l'optimització dels comportaments prosocials.
Per tant es considera essencial considerar un ambient afectiu i crear un bon clima de cara a que
la intervenció sigui efectiva. Es tracta d'acceptar als alumnes incondicionalment sense jutjar,
estimar tal com un és tenint en compte les diferències i volent contribuir a optimitzar el
potencial de cadascú.
Com a tècnica utilitzarem la disciplina inductiva perquè contribueix a l'autocontrol. Cal anar en
compte a l'hora d'expressar l'emotivitat negativa per part del docent de cara a l'alumne.
Sempre es focalitzarà l'atenció sobre els actes en concret i no sobre la manera de ser. Això
provoca un descentrament que a més afavoreix l'empatia entre alumne i professor.

Atribució de la prosocialitat:
La capacitat d'atribuir positivament és fonamental per a un docent, hem de pensar que confiar en
l'altre sempre és la millor manera per a potenciar, educar i esperar una resposta positiva.
Fases de l'atribució de la prosocialitat:
1. El professor creu i confia en el potencial de l'alumne.
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2. El professor manifesta aquesta confiança.
3. El professor tracta de buscar comportaments positius en l'alumne per petits que siguin.
4. El professor els expressa a l'alumne.
5. El professor li expressa la confiança en el canvi i en l'augment d'aquest tipus de conductes, ja
com una característica de la manera de ser de l'alumne.

3.1.2 Metodologia de treball

Cada variable es treballaria segons el següent procés de treball:

1-  Sensibilització cognitiva
2-  Exercici i entrenament
3-  Aplicació al context educatiu i a la vida real. (el que Bandura en diu domini dirigit)

Les tècniques utilitzades per a cada fase de treball de les variables són diverses. Entre les
emprades per a la sensibilització cognitiva podríem parlar de:
• Resolució de problemes • Explicació d’objectius

• Consignes • Lectures

• Àudiovisuals • Anàlisi d’alternatives

• Debats • Narracions

 

 En la fase d’entrenament i exercici de les variables podríem parlar d’activitats com
• Presa de decisions • Lectura i anàlisi d’imatges

• Activitats plàstiques i visuals • Joc de rol

• Treballs a partir de notícies de premsa • Audicions musicals

• Resolució de problemes  

 
 Entre les tècniques d’aplicació al centre i extrapolació a la vida real podem destacar:
• Registres • Notícies

• Quaderns d’observació prosocial • Estudi de casos

• Sessions de grup d’anàlisi i participació

• Postes en comú

• Presa de Decisions

• Teatre

En general, fora preferible que totes les sessions específiques treballessin cada un d’aquests tres
nivells  encara que  la proporció entre ells sigui desigual depenent del factor/variable  que
s’estigui tractant i de l’edat dels alumnes.
Per exemple, en el cicle inicial o pre-escolar predominarà el temps dedicat a l’exercici i a
l’aplicació a l’experiència real sobre la sensibilització cognitiva, que es veurà facilitada per
aquelles.
En cicles superiors, en canvi, és a dir a secundària serà fonamental la dedicació a la
sensibilització cognitiva.
Les sessions de treball són classes en número limitat corresponents a matèries o disciplines del
cicle en les quals, al mateix temps en què s’imparteixen els corresponents continguts,
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s’assumeixen temes i fins i tot experiències i objectius que posen de relleu un factor prosocial
del model teòric a partir del què es treballa.
S’aconsellaria que el centre es comprometés a tirar endavant el projecte almenys dos cursos
consecutius, els equivalents a un cicle; igualment, és aconsellable un professor responsable del
projecte. Llavors, es pot fer una programació i distribució d’objectius per als dos anys.

Les sessions de treball específiques podrien formar part de la classe de tutoria i estarien
relacionades dins de les altres disciplines, les quals caldria preparar des d’un punt de vista
prosocial. Ja hem comentat que ha de ser tractat com a matèria interdisciplinar.
Una altra condició per a treballar en aquesta edat seria el fet de treballar en grup amb els
alumnes. Igualment, es plantejaria també de cara al professorat el treball en grups amb l’objectiu
de modelitzar el que serà després la tasca didàctica amb els alumnes..

Les sortides, excursions, colònies i crèdits de síntesi seran una ocasió vital i integradora per a
una optimització de les relacions interpersonals i per a una millora del clima escolar, des d’una
perspectiva prosocial.

3.1.3 Avaluació
Els instruments per conèixer i mesurar l’efectivitat de les accions i estratègies aplicades al centre
escolar, són 6 tipus de proves o test  (Roche 1985, Roche, Castelló, 1990).  Aquesta avaluació es
farà a priori, abans de començar el programa i al finalitzar. Hi ha altres proves complementàries
que utilitzarem en funció d’aquí va adreçat el programa i l’enfocament que li vulguem donar

A realitzar pel Professor, tutor o psicopedagog:
1. P. B. Q.  (Qüestionari de Conducta Prosocial)
2. O. E. I.  (Observació Individual Simple).
3. C. C.     (Construcció Cooperativa).
4. D. C.     (Donació Col·lectiva).
5. Personalitat
6. Percepció del clima escolar. (Qüestionari MOOS)
7. Assertivitat

A realitzar por un Observador:
1. O. I. C.   (Observació Individual Complexa). A l’annex es presenta un exemple en format

paper.
2. O. E. C.   (Observació Equips Classe). A l’annex es presenta un exemple en format paper.

Tots aquestes proves  tracten de discriminar comportaments prosocials, agressius o neutres.

3.2 Nivell de secundària (enfocament preventiu)

3.2.1 Continguts
Totes les variables del programa de prosocialitat.
Es contemplarà com a eix transversal.

3.2.2 Persones implicades
Coordinadora del programa, tutores, educadores, pares, personal de neteja, menjador escolar i
altres.
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És necessària la col·laboració dels pares

3.2.3 Nivell
Els quatre cursos com a eix transversal, començar per aplicar el programa a un cicle, 1r cicle
d’ESO, els dos cursos seguits i continuar després amb tercer i quart de  Secundària
obligatòria.

3.2.4 Metodologia
Presentació del programa a alumnes i pares. Objectius i continguts.
Contracte.
Avaluació inicial.
Presentació de les variables. Distribució dels objectius per als dos cursos.
Nivells de treball de cada variable ( sensibilització cognitiva, exercici i entrenament, aplicació al
context educatiu i a la vida real).
Consignes i fer un recordatori cada dia. Elaboració de murals.
Avaluació final, reflexió, conclusions i reflexió conjunta.

3.2.5 Avaluació
La mateixa que el programa marc.
Valoració de cada activitat, si s’ha utilitzat la tècnica d’economia de fitxes, comprovar els
contractes i les fitxes guanyades de cada alumne

4 Crèdit de tutoria: “Antioxidant per a armadures personals”. Guia
didàctica

4.1 Introducció
Les decisions referides als materials que utilitzarem, formen part  de la decisió com ensenyar i
per tant han de ser coherents amb les intencions educatives, això és el mateix que dir que si
volem introduir un crèdit de prosocialitat se sobreentén que a nivell de centre tant dins del
Projecte Curricular de Centre com al Projecte Educatiu de Centre estarà contemplat treballar
continguts prosocials.

4.2 Per què un crèdit de tutoria?
Generalment s'accepta que l'educació no pot considerar-se ni neutral ni lliure d'opcions,
perquè algun tipus de valor està sempre ajudant a configurar les pràctiques educatives. A
l'escola es dóna una contínua transmissió de valors a través de canals i mecanismes diversos,
des del tractament dels alumnes fins l'organització i presa de decisions, passant per la selecció
de continguts, la metodologia didàctica o la pràctica de l'avaluació.
Això no vol dir que els agents implicats tinguin present quins són aquests valors i com
influeixen en la tasca docent.
La traducció d'aquests valors en propostes curriculars és un aspecte de vegades difícil, la
reforma educativa planteja explícitament la necessitat d'explicitar aquests valors i la seva
concreció de manera continuada mitjançant totes les àrees curriculars.Es tracta de considerar
el tema dels valors, actituds i normes de forma integrada en el conjunt d'activitats i en
l'estructura curricular habitual. Aquesta consideració obliga a la seva explicitació, selecció
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raonada i per tant la seva seqüenciació, programació  i avaluació pels diferents cicles.
D'aquesta manera es justifica la proposta d'integrar valors, actituds i normes al contingut de
les diverses àrees curriculars, en estreta relació amb els altres dos tipus de continguts: fets i
conceptes i procediments.

Nosaltres defensem la introducció de la prosocialitat a nivell de centre o almenys de cicle però
es pot començar amb un crèdit com una manera d'introduir el tema. Proposem un crèdit de
tutoria que no suposi massa problema organitzatiu, però tindrem sempre present que la
prosocialitat no pot ser mai imposada ni menys a aquesta edat.

Els Valors amb la Reforma Educativa són continguts considerats explícitament. La
prosocialitatI fa referència a l'adquisició d'aquest continguts que són necessaris per a assolir
els objectius d'etapa i per a créixer com a persona. Per tant constitueix per sí mateixos un
conjunt de procediments, actituds i valors que ho justifiquen.
A partir d'aquí es podrien fer crèdits de reforç o bé d'iniciació.  S'ha triat un títol pel crèdit que
faci servir un llenguatge proper als alumnes i que resulti atractiu i motivador.
El crèdit vol aconseguir que l'alumne pugui formar-se un autoconcepte positiu de si mateix,
facilitant que reconegui quines són les seves emocions, acceptant les seves qualitats físiques,
les seves habilitats de relació social, les seves capacitats en l'àmbit cognitiu; per tal d'adquirir
un millor nivell d'autoestima.
També pretén oferir a l'alumne estratègies per millorar el seu autocontrol i les seves relacions
amb els demés, així com, donar-li a conèixer tècniques per a la resolució dels conflictes que
puguin aparèixer en el seu entorn més immediat.
Els alumnes de 12 anys estan en un bon moment per a tenir la curiositat de conèixer-se millor
a si mateixos, solidaritzar-se amb el món i sensibilitzar-se amb els perjudicats per les
injustícies. També per a millorar les seves habilitats de relació social. Els alumnes que tenen
problemes a nivell d’autoconeixement i autovaloració personal, moltes vegades manifesten
retards en els aprenentatges, donat que tenen un imatge negativa de si mateixos i de les seves
possibilitats personals.  Hi ha també alumnes que els  manca habilitats per relacionar-se i que
davant de situacions de conflicte amb els demés o bé s'inhibeixen o bé mostren una actitud
agressiva.
Penso que els objectius del crèdit poden ajudar  als alumnes que mostren dificultats
d'autoestima i de relació social, i que a través de les activitats programades poden aprendre
estratègies i habilitats que els ajudaran a que el seu rendiment acadèmic i la seva maduració
personal evolucionin de forma satisfactòria. Aquesta serà la base d'una conducta prosocial i
del treball positiu en grup i per la comunitat.
La reforma educativa considera el treball en grup, com un fi en sí mateix a la vegada que com
un medi, per a treballar altres continguts.
Insistim en que els materials haurien de formar part d’un projecte global del centre.

4.3 Per què aquestes variables seran les primeres a treballar
És evident que en un crèdit no es poden treballar totes les variables del programa de
prosocialitat. Hem seleccionat les que considerem necessàries i fonamentals per a iniciar a
l’alumne en el tema i més tard poder continuar amb l’ampliació en un altre crèdit.

Les variables que treballarem primer seran:
Dignitat i autoestima (variable 1 del programa de prosocialitat): el concepte de “sí mateix”
constitueix el nucli de la personalitat i repercuteix en totes les actituds i comportaments.
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Creativitat i iniciativa prosocials (variable 4): Cal cercar solucions als problemes derivats de
les relacions interpersonals i contribuir a una societat més solidària.
Comunicació de qualitat i Expressió de sentiments (intel·ligència emocional) (variable 5)
El jovent, en un procés de formació de la seva personalitat,  està sotmès a una  forta dosi
d’imatges de violència i de situacions d’estrès: això li afectarà en funció dels recursos que
disposi per afrontar-les.
L’assertivitat.  i Resolució de conflictes i mediació (variable 7):
Ens movem en un societat altament agressiva i competitiva, també a les aules, per això que
interessa tractar l’assertivitat. Aquesta és necessària per assumir una conducta prosocial.
Empatia interpersonal i social  (variable 6):
L’empatia impedeix tractar a l’altre com a instrument, en la mesura en que un pot comprendre
el que un altre sent i/o pensa es pot construir la solidaritat i l’amistat.

4.4 Avaluació del material
De moment no podrem fer una valoració de la funcionalitat dels materials, donat que no
tindrem informació sobre l’avaluació del mateix fins més endavant. Podem dir però que per a
l’elaboració dels mateixos hem pres com a guia orientativa algunes de les característiques que
han de tenir els materials per a una bona potencialitat didàctica segons Santos (1991)basant-se
amb els  principis de Raths (1971)
- Que permetin desenvolupar un paper actiu a l’alumne.
- Que permetin a l’alumne o l’estimulin a comprometre’s en les investigacions de les idees,

en les aplicacions de processos intel·lectuals o en problemes personals.
- Que els estudiants hagin d’examinar temes o aspectes en que normalment no pot parar

atenció qualsevol ciutadà o temes que són ignorats pels mitjans de comunicació.
- Que obliguin a acceptar un cert risc, fracàs o crítica.
- Que exigeixin als estudiants revisar, escriure de nou i perfeccionar els seus esforços

inicials.
- Que els comprometi en l’aplicació i domini de regles  significatives, normes o disciplines,

sense deixar de banda una anàlisis de l’estil i la sintaxi.
- Que permetin als estudiants planificar amb d’altres i treballar en equip, participant en el

desenvolupament i en els resultats.
- Que permetin l’acollida dels interessos dels alumnes per tal que es comprometin de forma

personal
Les activitats que proposarem seran de diferent tipus segons la funció que poden cumplir des
de la perspectiva del significat de l’aprenentatge: activitats de motivació i d’avaluació inicial,
suscitadores de conflicte cognitiu, d’informació, de comprensió…
També volem assenyalar que com a docents, abans de dissenyar el  procés educatiu haurem de
tenir en compte alguns aspectes funcionals Onrubia, (1991), des d’una perspectiva
constructivista, com els següents:
• És important establir canals fluids de comunicació a l’aula, junt a un clima relacional basat

en l’acceptació, la seguretat i la confiança.
• Es interessant buscar situacions globals en les que es pugui insertar i tingui sentit

l’activitat de l’alumnat.
• Es necessari iniciar el procés d’ensenyament-aprenentatge a partir dels coneixements

previs dels i les alumnes.
• Es interessant recórrer a coneixements previs extrets de la pròpia experiència de l’alumnat.
• Es necessari combinar una planificació rigurosa amb una actuació flexible i diversa.
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• Finalment, haurem de tenir en compte que els materials sempre s’han d’ajustar a les
característiques del nostre alumnat i la relació dels alumnes amb el medi, per tal que
l’aprenentatge sigui significatiu, és necessari que els continguts dels materials es puguin
relacionar amb el medi de l‘alumne o alumna, per tant, abans d’utilitzar aquest material
també haurem de fer-ne una adaptació si cal.

4.5 Àmbits d’aplicació, etapes i àrees
El crèdit està pensat per al primer curs del primer cicle d’ensenyament secundari obligatori.
Es preferible que els alumnes puguin fer el crèdit durant el 2n trimestre del curs escolar, si
aquest s'imparteix a 1r d'ESO. El primer trimestre pot ser un període preparatori de
coneixement de l’alumnat i de les relacions grupals. Per la mateixa raó, el crèdit podria
proposar-se al 1er. trimestre. També podria adreçar-se als alumnes de 2n d'ESO, si així ho
creiem convenient.
Seria bo que el crèdit anés lligat a un programa d’acollida dels alumnes nous que es realitzaria
al primer trimestre. El seu desenvolupament consolidarà l’adaptació de l’alumne al centre i als
companys, la integració, socialització i motivació per a un bon rendiment escolar.

4.6 Etapes d'ús del material

4.6.1 Coneixement de l'alumnat
Abans de començar caldrà comptar amb instruments d’avaluació, que ens ajudaran a tenir un
coneixement de l’alumne/a, els seus coneixement previs sobre el tema i ens serviran per
avaluar l’eficàcia del nostre treball a posteriori.
Pel coneixement de cada alumne i del grup classe utilitzarem diferents mètodes:
a) Revisió d’informes de cursos anteriors.
b) Observació sistemàtica. Pauta d’observació
c) Autoinforme. Percepció de l’alumne feta per ell mateix
d) Entrevistes amb alumnes, pares, antics tutors, psicopedagog, personal de l’EAP si cal.
e) Intruments d'avaluació a priori: pretests o qüestionaris de comportaments prosocials:

-Les habilitats socials dels nostres alumnes, per exemple el qüestionari de Michelson o
bé l’adaptació del mateix en vídeo que han elaborat Dolors Forns  i Rosa Raich de la 
UAB).
-El  tipus de comportament predominant (agressiu, passiu, assertiu o prosocial), per 
exemple el d’Eysenck: EPQ-J Qüestionari de personalitat.
-L’autoestima, per exemple  G.Musitu, F. García, M. Gutiérrez: AFA, Autoconcepte, 
forma A (b).
-Habilitats en resolució de conflictes.

Alguns d'aquests qüestionaris es posen passar a l'introduir una nova variable de les
seleccionades per a treballar. Tot això ens donarà una idea de quin grup tenim i les tendencies
conductuals de cada alumne.

4.6.2 Motivació
Després del coneixement inicial de l'alumne entrarem en continguts del programa de
prosocialitat: presentació general i estudi/treball de les diferents variables.
L’estructura del programa d’intervenció serà grupal i individual.
Primer la fase de la motivació o sensibilització cognitiva, per a la qual cal aprofitar qualsevol
situació quotidiana, per exemple que s'hagi donat al centre, i que sigui aprofitable per a
aconseguir els objectius del crèdit.
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4.6.3 Activitats
En segon lloc les activitats i l'entrenament que acompanyen a les explicacions i l'estudi de
cada variable. Aquestes activitats seqüenciades i progressives, tant  al centre i com a l'àmbit
familiar i social, es consideren com a entrenament dels continguts a treballar.
Les activitats proposades per a cada objectiu i contingut, ho són sempre com a exemple.
Inclouen l'organització de l’espai, del temps i les maneres d’agrupar l’alumnat. Proposen
lectures de suport perquè hi ha alumnes que poden estar interessats en algun tema especial.

4.6.4 Avaluació
Una de les eines utilitzades per a avaluació formativa seran els registres sistemàtics per
controlar l’evolució dels alumnes pel que fa als objectius de fets i conceptes, procediments i
actituds que es treballen en cadascun dels blocs.
Segons observem com avancen els alumnes, alguns dels objectius programats i les activitats
que hi estan implicades, podran variar-se i adaptar-se a les necessitats observades.
Per a l’avaluació sumativa caldrà tenir en compte : les anotacions del nostre registre (on
s'inclouran els objectius de fets i conceptes, procediments i actituds); el resultat d'una activitat
d´avaluació final que es farà per a cadascun dels blocs pels continguts de fets i conceptes, i
procediments; el dossier presentat per a l'alumne/a amb el conjunt d'activitats realitzades i
l´autoavaluació que cada alumne-a farà de si mateix en finalitzar el crèdit.

L´avaluació és un component indispensable en el procés d’ensenyament-aprenentatge,
sobretot si entenem que l’avaluació ha d’ajudar a que cada alumne o alumna aprengui, però a
més d’altres coses, com ara una acreditació social, un instrument d’autoritat, etc, l’avaluació
també és un mecanisme que utilitza cada alumne/a per a ubicar-se respecte als seus companys
i d’aquesta manera contribueix a formar la seva autoimatge i crea o reforça determinades
expectatives. Per tant és important la concepció i l’ús que es doni a l’avaluació perquè això
ajudarà a configurar l’ambient d’aprenentatge a l’aula, un ambient on es treballa
individualment o en grup, on l’error serveix per aprendre o per a crear expectatives negatives i
falta de confiança en les pròpies possibilitats etc. Per això donarem una importància rellevant
a l’avaluació, els criteris d’avaluació seran el més clars possibles i s’informarà periòdicament
a l’alumnat de la seva progressió en una entrevista privada si cal. L’alumne no ha de quedar
mai en evidència davant dels seus companys.
Un altre aspecte que  tindrem en compte serà les expectatives que el professorat es marca
respecte els seus i les seves alumnes, han de ser realistes i tenir molta cura amb l'atenció a la
diversitat, per què acceptar que cada alumne és diferent d’un altre és relativament fàcil, però
tractar educativament aquestes diferències i ajudar a que enriqueixin el procés d’ensenyament-
aprenentatge, és més difícil. En tot cas, és una qüestió de caràcter ètic o ideològic davant de la
qual cada professor o professora ja té un posicionament sobre fins a quin punt està d’acord en
acceptar que cadascun dels seus alumnes té dret a que l’ensenyament s’adapti el màxim
possible a les seves possibilitats i i potencialitats específiques; és a partir d’aquest
posicionament que ens podrem plantejar les qüestions de tècnica metodològica, organitzativa i
avaluativa adequada, perquè cada grup classe també és diferent d’un altre. Recordarem també
que hauran de ser coherents  les estratègies didàctiques utilitzades  i l’actitud del professorat
respecte a la diversitat d’idees, d’experiències,  d’actituds i d’interessos, etc

4.7 Inventari de comportament prosocials
Els Inventaris consisteixen en una llista dels comportaments prosocials més freqüents o
possibles en un context espacial i temporal vinculat a la classe, al pati o àmbit escolar i a l’edat
dels alumnes.
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Altres inventaris responen a la necessitat d’adaptar-se a un ambient diferent amb unes
condicions de convivència diferents dels habituals que poden fer sorgir comportaments
prosocials, molt  necessaris per a una millor superació i adaptació als canvis del seu entorn.

Els inventaris són bàsicament de caràcter observacional sobre conductes espontànies produïdes
pels subjectes tant en situacions normals com en situacions provocades ad hoc.
Els ítems que composen aquests inventaris procedeixen d’una selecció progressiva a partir dels
tests i entrevistes a professors, mestres i alumnes de les edats corresponents, que han respost,
primer, a suggerir comportaments representatius de cada categoria i després a la valoració del
grau de representativitat de las llistes finals obtingudes.

Cal disposar d’Inventaris adients a cada àrea o àmbit educatius menys formals i molt integrals de
la vida de l’alumne. Aquestes eines poden servir als professors en particular i als educadors en
general com a paradigma que permeti explorar altres possibilitats de traslladar el seu contingut a
altres contextos i situacions. Cada coordinador intentarà construir el seu propi inventari, el més
fidel possible a la situació del seu centre.

A l’annex es presenta un fragment de l’inventari de comportament prosocials que el professor
Robert Roche proposa  en el seu programa de prosocialitat.

4.8 Documents de suport
Robert Fisher, "El cavaller de l’armadura rovellada", Laertes, 1996
Pel·licula: "Gandhi".
Pel·licula: "Forrest Gump"
Pel·licula: "Salvar al soldado Ryan”.
Guitart Aced, Rosa, "101 jocs. Jocs no competitius", Graó
Guitart Aced, Rosa, "Jugar i divertir-se tothom. Recull de jocs no competitius", Graó
Article, Metàfores de la vida quotidiana
Fernando Savater, "Ética para Amador", Ariel, 1991
Antoni de Saint-Exupéry, "El petit príncep", Estela, 1967
Richard Bach, "Joan Salvador Gavina", Laia, 1970
Alcántara, José Antonio, "Cómo educar la autoestima", CEAC
Branden, Nathaniel, "Cómo mejorar su autoestima", Paidos
Joaquim Carbó, "El rei de la muntanya".

En capítol apart s'inclou una bibliografia relacionada i comentada, a més de la bibliografìa
tècnica sobre el tema.

5 Crèdit de tutoria: “Antioxidant per a armadures personals”.
Desenvolupament

5.1 Objectius

5.1.1 Objectius generals
Fomentar l’autoestima.
Defensar la igualtat de drets i rebutjar qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe,
classe social, creences, etc.
Estimular la reflexió sobre un mateix: autoimatge, acceptació i superació d’un mateix.
Reconèixer que el diàleg és el medi per expressar-nos, comprendre'ns i ajudar-nos.
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Fomentar les actituds i les habilitats de relació interpersonal

Facilitar l'adquisició de les habilitats bàsiques  de comunicació.
Respectar les normes de convivència i millorar les habilitats socials.
Treballar en grup tenint en compte els requisits que implica el treball cooperatiu.
Aprendre a identificar sentiments i controlar les emocions.
Oferir tècniques per a la resolució de conflictes.

5.1.2 Objectius terminals
En acabar el crèdit, l'alumne/a serà capaç de:
- Mostrar conductes de: respecte, autonomia, solidaritat, col·laboració, diàleg, tolerància,

sentit crític, integració, altruisme, negació, etc.
- Desenvolupar actituds en defensa dels drets humans.
- Millorar l'hàbit d'escoltar, comprendre, expressar-se i acceptar les idees d'altres.
- Analitzar situacions i problemes des d’altres perspectives.
- Analitzar els diferents missatges que ens arriben des del món gràfic o audio-visual

(revistes, pòsters, anuncis televisius, etc.) i actuar lliurement.
- Conèixer les normes que regeixen la convivència i valorar-les.
- Fomentar la participació amb organitzacions que presten serveis a la comunitat 

ciutadana: Direcció General de Tràfic, Creu Roja, Serveis de jardineria i neteja, etc.
- Valorar el funcionament, l'autonomia, la maduresa i la comunicació del grup.
- Desenvolupar conductes prosocials.

5.2 Temporització
Crèdit de 30 hores, 15 setmanes, distribuït  en 8 unitats didàctiques, corresponents a les  sis
variables que treballarem en aquest crèdit inicial del programa de prosocialitat. La primera
meitat serà de presentació i sensibilització sobre el treball global del crèdit (dues sessions) i la
última unitat didàctica serà d’avaluació i resum general del que s’ha treballat (dues sessions).

Mòdul I: Presentació: Sensibilització  i pretest
Mòdul II: Dignitat,  autoestima i heteroestima

Mòdul III: La comunicació de qualitat

Mòdul IV: Expressió de sentiments

Mòdul V: Empatia interpersonal i social

Mòdul VI: L’assertivitat. Resolució de l’agressivitat i de la competitivitat

Mòdul VII: Resolució de conflictes i mediació.

Mòdul VIII: Creativitat i iniciativa prosocials.

Mòdul IX: Conclusions: Resum i Avaluació.

5.3 Continguts

5.3.1 Continguts conceptuals
La prosocialitat com a medi per al desenvolupament com a persona.
Els valors: respecte, autonomia, solidaritat, col·laboració, diàleg, tolerància, etc.
Els drets humans.
Comunicació de qualitat: comunicació verbal i n verbal.
La convivència.
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Definició dels conceptes: conflictes i resolució de conflictes.
Concepte d’assertivitat i autocontrol, autoestima, creativitat i empatia.

5.3.2 Continguts procedimentals
- Creació d'un clima de llibertat, tolerància i respecte en el grup.
- Planificació i responsabilitat del treball cooperatiu.
- Enumeració i descripció dels diferents valors socials. 
- Defensa i respecte dels drets fonamentals propis i dels demés.
- Establiment d'una actitud de diàleg en el treball.
- Anàlisi de missatges publicitaris.
- Fomentar campanyes de   conscienciació ciutadana.
- Aplicació de les normes de convivència.
- Dramatització dels valors socials.

5.3.3 Continguts d’actituds, valors i normes
- Sensibilització per l'educació en els valors de: solidaritat, respecte, tolerància,  diàleg, etc.
- Valoració i defensa dels drets de les persones.
- Compromís davant situacions de desigualtat i d'injustícia.
- Predisposició envers el diàleg com a medi de resolució de conflictes i de presa de  decisions.
- Creativitat i cooperació en la recerca de solucions als problemes.
- Actitud crítica davant factors socials i ambientals, que suposen perill i risc per la
convivencia.
- Col·laboració activa en la millora de la convivència ciutadana.
- Autovaloració de les pròpies actituds i valors socials.

5.4 Metodologia de treball
El mòdul 2 a 8 (unitats corresponents a les variables prosocials) tindran una estructura similar:
quatre sessions  distribuïdes de la següent manera:
- Primera sessió: presentació de la variable (sensibilització cognitiva)
- Segona i tercera sessió: activitats (entrenament).
- Tercer nivell de treball de la variable: aplicació a la vida real, treball fora del centre

escolar.
- Quarta sessió: reflexió i avaluació.

Les tècniques utilitzades per a cada fase de treball de les variables són diverses. Entre les
emprades per a la sensibilització cognitiva podríem parlar de:
• Resolució de problemes • Explicació d’objectius

• Consignes • Lectures

• Àudiovisuals • Anàlisi d’alternatives

• Debats • Narracions

 

 En la fase d’entrenament i exercici de les variables podríem parlar d’activitats com
• Presa de decisions • Lectura i anàlisi d’imatges

• Activitats plàstiques i visuals • Joc de rol
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• Treballs a partir de notícies de premsa • Audicions musicals

• Resolució de problemes  

 
 Entre les tècniques d’aplicació al centre i extrapolació a la vida real podem destacar:
• Registres • Notícies

• Quaderns d’observació prosocial • Estudi de casos

• Sessions de grup d’anàlisi i participació

• Postes en comú

• Presa de Decisions

• Teatre

En general, fora preferible que tots els mòduls treballin cada un d’aquests tres nivells  encara
que  la proporció entre ells sigui desigual depenent del factor/variable  que s’estigui tractant.

Les activitats proposades ho són a tall d’exemple, cada professor/a les adaptarà o les triarà en
funció de les característiques del grup classe.

El professor combinarà les activitats proposades (eminentment procedimentals i actitudinals)
amb la presentació dels continguts conceptuals.

Com a fill conductor del crèdit proposem la lectura fragmentada del llibre “El cavaller de
l’armadura rovellada”,i així queda reflectit al títol que dóna nom al crèdit, per què utilitza
com a fil conductor aquest llibre. No obstant això el professor pot decidir  utilitzar altres
lectures, com ara “El petit príncep”,  “Joan Salvador Gavina”, o altres similars.
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5.5 Activitats d’ensenyament- aprenentatge

5.5.1 Mòdul I. Presentació del crèdit
Dues sessions.
Carta a les famílies, per informar-los del crèdit que els seus fills estan estudiant i per demanar-
los col·laboració de cara a l’exercici i entrenament de les variables i d’aplicació a la vida real.
Si s’adonen d’algun petit canvi en el seu fill o filla li manifestaran i valoraran l'esforç en
millorar la relació.
Si l’ambient de centre ho permet es pot preparar una sessió informativa amb els pares per tal
que ells reflexionin també sobre els seus comportaments prosocials envers els fills.
Explicació dels objectius, continguts i metodologia del curs.
Explicació als alumnes del concepte de prosocialitat i altres conceptes relacionats.
Demanda d’un acord seriós, compromís d’implicació en el desenvolupament del crèdit.
Aquest acord podria prendre la forma de "contracte" virtual família-centre.
Presentació d’exemples quotidians de comportaments prosocials i altres antisocials i passar el
pretest de comportament prosocials.
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5.5.2 Mòdul II. Dignitat,  autoestima i heteroestima
Primera variable del programa general de prosocialitat.

5.5.2.1 Objectius específics
Conèixer el concepte d’autoestima.
Valorar la importància d’una alta autoestima per al creixement de la personalitat.
Reconèixer que la persona participa en la construcció del seu jo: la persona com a projecte en
constant construcció, procés en el qual tenen un paper important les pròpies decisions.
Acceptar-se i valorar-se a sí mateixos.

5.5.2.2 Conceptes
L’autoestima, la valoració que una persona fa de sí mateixa, es fonamenta en la informació
objectiva sobre un mateix i la valoració subjectiva d’aquesta informació. És un conjunt de
fenòmens cognitius i emocionals que concreten l’actitud vers un mateix: la forma en què
cadascú es jutja.
L’autoestima és el resultat de la discrepància entre la percepció d’un mateix i l’ideal d’un
mateix.. El grau de discrepància entre aquests dos aspectes determinarà, en relació inversa, el
grau d’autoestima de l’individu. L’autoestima és el motor que impulsa el creixement personal
i determina les experiències vitals.
L'autoestima és una consequéncia de práctiques que es generen interiorment. Es per aquesta
raó que no és possible treballar directament sobre l'autoestima de ningú.
Així treballar en la millora de l'autoestima siguifica adreçar-nos a un nivell de canvi profund
intimament relacionat amb la pràctica de sis aspectes fonamentals per a la seva existencia:

1) Viure de forma conscient
Atrevir-se a pensar, cercar la veritat, evitar les evasions
Viure el present.
Enfrontar-se a les situacions
Intentar ser objectius separant els fets de la interpretació emocional que els donem
Escoltar i reconèixer la veu interior quan sentim por o dolor.
Ser crítics amb la posició que ocupem respecte als nostres propòsits.
Analitzar i reflexionar sobre si ens comportem de forma congruent amb el que volem ser
Estar atents a les senyals que ens indiquen si anem o no per bon camí.
Perseverar.
Estar obert a integrar noves experiències i coneixements, encara que suposi modificar d' altres
Estar disposat a corregir els errors.
Compromis amb el creixement constant
Interessar-se en el món que ens envolta i intentar comprendre'l.
Interessar-se per la realitat interior i intentar comprendre-la.
Ser conscient dels valors que ens guien i analitzar si els hem acceptar de forma racional.

2) Acceptar-se un mateix.
Afirmar la pròpia existència.
Reconèixer les nostres accions  com a pròpies, per a poder evolucionar a partir de la realitat.
Escoltar els propis sentiments.
Si ens costa acceptar-nos a nosaltres mateixos, reconèixer les dificultats que tenim.
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Vèncer la por que ens fan els aspectes que no en agraden de nosaltres mateixos i també, els
aspectes positius que mai ens hem atrevit a reconèixer com a propis perque impliquen risc.

3) Assumir la responsabilitat d'un mateix.
D'aconseguir allò que vull.
Del que decideixo fer.
De com faig la meva feina.
De com em relaciono.
De l'organització del meu temps.
De la qualitat de les meves comunicacions.
De la meva felicitat.
D'escollir els valors amb els que visc.
De millorar la meva autoestima.

4) Respectar-se un mateix.
Viure de forma autèntica.
Parlar, i actuar des de les pròpies conviccions i sentiments.
Pensar per un mateix i atenir-se al que es pensa.
Viure una vida pròpia i no segons les expectatives dels altres.
Afrontar els reptes i cercar els camins per superar-los.

5) Viure amb un propòsit.
Assumir la responsabilitat de la formulació dels propis objectius i propòsits de forma
conscient.
Utilitzar les nostres facultats per aconseguir els objectius que hem escollit.
Cercar l'eficàcia en coses concretes i preocupar-se per desenvolupar les competècies
necessàries per aconseguir-lo.
Cultivar la capacitat d'autodisciplina.
Reflexionar sobre si els nostres actes són congruents amb els nostres propòsits.

6) Viure amb integritat personal.
Comportar-se de forma congruent amb els valors que admetem com a propis, amb
concordança entre els ideals i la pràctica.
Reconèixer la responsabilitat de les pròpies accions.
Reconeixer la no responsabilitat o no atribuir-se falses culpabilitats.
Analitzar i reflexionar sobre la racionalitat dels propis valors.

Característiques de les persones amb autoestima elevada:
- Tranquil·les i relaxades.
- Curoses del seu aspecte personal.
- Obertes i expressives.
- Segures de sí mateixes.
- Sociables i cooperatives.
- Positives i optimistes.
- Implicades en el seu creixement personal.
 

 Riscos d’una baixa autoestima:
- Actitud defensiva.
- Dificultat de transmetre als demés confiança.



Estratègies per a establir un clima escolar positiu que eviti les relacions de conflicte dins la secundària
obligatòria

Llicència d'estudis retribuïda 1997-98 57

- Alt grau de conformisme.
- Necessitat d’un líder o cabdill.
- …
Piràmide de necessitats personals (A. Maslow):

Altruisme
Comprensió

Autorealització
Autoestima

Amor i privacitat
Seguretat i protecció
Necessitats corporals

5.5.2.3 Variables implicades
Totes les del programa de prosocialitat.

5.5.2.4 Temps
3 sessions.

5.5.2.5 Material
Qüestionaris d’autoestima  i autoconcepte acadèmic:
• “Com soc?” (SC1).
• “Què opines de tu mateix?” (SC2).
• “Què opinen els teus pares de tu?” (SC3).
• “Què opinen els teus professors de tu?” (SC4).
A l’annex es presenten en format paper uns exemples d’aquests qüestionaris.

Bateria de socialització-autoavaluació. (BAS-3), Silva Moreno, F., Martorell Pallás, M.C.
TEA Ediciones (1997). (A l’annex es presenten en format paper uns exemples d’aquests
qüestionaris).

Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada, Laertes, 1996.

5.5.2.6 Motivació: Sensibilització cognitiva

Activitat 1.
Comentar la frase següent:
El boig diu: “Jo soc l’Abrahan Lincoln”. El neuròtic diu: “M’agradaria ser
l’Abrahan Lincoln”. Una persona sana diu: “Jo soc jo i tu ets tu”. (Frederic
Perls).

Activitat 2.
Incitar la reflexió personal amb la lectura del primer capítol de l’obra “El
cavaller de l’armadura rovellada”.
Comentari debat sobre “El dilema del cavaller”, i els paral·lelismes amb la
vida quotidiana.
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5.5.2.7 Explicació de conceptes i entrenament:

Activitat 1.
El joc “Ets fantàstica”:  Activitat de grup, (per exemple, dividir la classe en
tres grups). El professor/a explicarà que tots tenim característiques positives
i valuoses. Encoratjarà a fer un regal a cada membre del grup: una frase
sincera i agradable.
Cada grup tindrà tants full com membres. Cada full té una fotocòpia de la
foto d’un alumne i un marc que l’enmarca, al costat de la foto hi ha la frase
“Nom d’un alumne Ets fantàstic/a”. Cada membre del grup escriu una frase
positiva i plega el paper de manera que la frase que acaba d’escriure quedi
amagada. A continuació passa el paper al següent membre i així es continua
fins completar tot el grup. En acabar cada alumne rep i llegeix el full amb la
seva fotografia i el seu nom.

Variant de l’Activitat 1:
El joc de “L’estrella ets tu”: El professor distribueix estrelles de cartolina
amb la fotocòpia de la fotografia de l’alumne, tantes com alumnes. Cada
membre del  grup escriu la frase positiva (responent a la pregunta: “ Què en
penses de…“) en una de les puntes de l’estrella.

Activitat 2.
“El que jo soc o el que jo penso de mí”: Cada alumne que responguin a
aquesta demanda tot escrivint 5 frases positives d’ells mateixos. Més tard
pot haver una posta en comú en petit grup.

Activitat 3.
Visionar la pel·lícula “Forrest Gump” i fer un debat sobre els diferents
personatges, el seu comportament, la seva autoimatge i autoestima.

Activitat 4.
Després de la presentació i debat dels factors implicats en l’autoestima, cada
alumna completarà les frases següents:
- L’acceptació de mi mateix significa…
- Ser responsable de la meva pròpia vida…
- Si assumeixo la responsabilitat de la meva felicitat jo…
- Respectar-me a mí mateix significa…
- Viure de forma conscient significa per a mi…
- Si oblido la mentida “Soc incapaç de canviar” quines repercussions tindria?…
- Si assumeixo la meva responsabilitat en la millora del meu entorn, podria fer…
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5.5.3  Mòdul III. La comunicació de qualitat
Cinquena variable del programa general de prosocialitat.

5.5.3.1 Objectius específics
Treballar les actituds i habilitats per a una comunicació de qualitat.
Identificar les dificultats que el procés evolutiu, l’adolescència, introdueix en el procés de
comunicació amb els adults.
Facilitar l’adquisició de les habilitats bàsiques de comunicació interpersonal: diàleg efectiu.
Facilitar l’adquisició de les habilitats de relació: pregunta, salutacions, agraïments.

5.5.3.2 Continguts:
El professor/a ha d’actuar com a model comunicador i expressiu.

Entenem per comunicar el fer que un altre participi d’allò que posseïm, fer que sigui comú a
ells/a i a nosaltres. Cal que la informació circuli de manera bidireccional. Cada comunicació
implica informació i relació, i aquesta depèn de la informació que es transmeti.
La personalitat s’expressa amb la manera de comunicar-se, tant verbal com no verbal i la
presentació personal.
Diferents nivells de comunicació: comunicació verbal i no verbal (expressió facial, mirada,
gestos, proximitat, contacte físic, aparença personal).
Les habilitats comunicatives, tant verbals com no verbals es poden aprendre:

Habilitats verbals :
Sinceritat, clarificar els objectius, identificar les “regles del joc”, donar temps per la resposta,
no interpretar sinó preguntar, se conscients de la forma, comprovar si hem estat entesos, evitar
estereotips, consistència entre el llenguatge verbal i el no verbal,  evitar judicis, ironia,
valoracions, i expressions impositives, recollir suggeriments, acceptar les equivocacions.

Habilitats no verbals:
Observar l’interlocutor, mantenir contacte ocular (ni massa curt ni massa llarg), mirada
transparent (sincera, acollidora), somriure senzill de confirmació, expressió facial dinàmica en
concordança amb el to i els continguts, postura d’acollida (orientació del cos cap a l’emissor),
distància adient, quietud o absència de moviments ansiosos,   evitar postures excessivament
relaxades, càlida encaixada de mans.

Habilitats per a escoltar:
Respectar la forma en què l’altre es comunica, no desestimar la informació de ningú ,
proporcionar resposta verbal i no verbal,  no interrompre, no jutjar (no emetre valoracions no
verbals), no oferir solucions prematures, evitar el síndrome de l’expert, no parlar tant,
respectar les pauses (escoltar fins que l’altri hagi acabat),

Habilitats socials relacionades amb la comunicació:
Salutacions, demanar ajuda, agraïments, comiats, disculpar-se i demanar perdó.

Les habilitats comunicatives tenen per objectiu unes relacions més cordials, fomentar el
coneixement i ajuda mútua.
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5.5.3.3 Variables implicades
Autoestima i valoració positiva dels altres.

5.5.3.4 Temps
4 sessions.

5.5.3.5 Material
Cuestionario de habilidades de interacción social (CHIS). Monjas, Maria Inés, (1992).
Aquest qüestionari es presenta a l’annex en format paper.
Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada, Laertes, 1996.
Fulls d’activitats.

5.5.3.6 Motivació: Sensibilització cognitiva:

Activitat 1.
Activitat de tot el grup. Coneixement recíproc. Presentar els següent
qüestionari que els alumnes han de respondre després de consultar amb els
demés.
-Li agrada el bàsquet
-El seu pare/mare es diuen com els meus.
-Li agrada com canten “La oreja de VanGogh”
-Ara mateix està content/a
-Li agraden les persones alegres.
-Ha viatjat a Irlanda.
-Té els cabells del mateix color que els meus.
-Calça el mateix número de sabates que jo.
-Li agraden els animals.
-Celebra l’aniversari el mateix mes que jo.
-La setmana passada va anar al cinema
-Porta mitjons de color blau.
-…

Activitat 2.
Comentar el refrany “Els bons modals obren les portes principals”.

Activitat 3.
Incitar la reflexió personal amb la lectura del segon capítol de l’obra “El
cavaller de l’armadura rovellada”.
Comentari debat sobre “Els boscos de Merlí”, i els paral·lelismes amb la
vida quotidiana.

5.5.3.7 Explicació de conceptes i entrenament:

Activitat 1.
Activitat “Joc de rol” per a grup petit. Una persona del grup explicarà una
història als companys de grup, mentre la prepara  fora de la classe, cada
membre del grup rebrà instruccions d’adoptar un rol comunicatiu diferenciat
(interessat, distret, polemista…). En acabar l’emissor expressarà els seus
sentiments davant cada interlocutor. La resta d’alumnes faran
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d’observadors, prenent nota d’allò més característic de la interrelació entre
els membres del grup.

Activitat 2.
Analitzar l’estil comunicatiu de cada un dels membres d’un grup de
discussió, presentat en un fragment d’una pel·lícula (per exemple “Dotze
homes sense pietat” o altre triada pel professor). Cada alumne tabularà el
comportament d’un interlocutor, utilitzant un quadre preparat prèviament
pel grup on es recullin els ítems estudiats, tant en la seva versió positiva com
negativa.

Activitat 3.
“L’aparença externa defineix la persona”: Presentar fotografies de diferents
persones: un skin, un pallasso, una noia “ben vestida”, un executiu, una
velleta,… Cada alumne ha de triar un personatge per descriure la seva
suposada personalitat. Finalment es farà un debat sobre quins personatges
han estat més
triats i per què. Quines característiques s’associen a cada personatge?.

Activitat 4.
“Si us plau”: Representació teatral. El professor plantejarà una escena
hipotètica ( per exemple la cua en el forn o una sabateria) i un grup
d’alumnes l’haurà de representar aplicant les més exquisides regles
d’educació i amabilitat.

Activitat 5.
Anàlisi d’una sèrie televisiva (per exemple “Médico de família”, o qualsevol
que estigui en emissió en aquest moment i sigui motivadora pels alumnes.).
Analitzar les habilitat de relació entre els personatges: com se saluden, si hi
ha una escolta adient, els somriures, si hi ha interès personal, agraiment, etc.
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5.5.4 Mòdul IV. L’expressió de sentiments
Cinquena variable del programa general de prosocialitat.

5.5.4.1 Objectius específics
Identificar els propis sentiments.
Comunicar sentiments, tant positius com negatius.
Aprendre a controlar les emocions i oferir una resposta emocional adequada a la situació.
Interessar-se pels sentiments dels altres.

5.5.4.2 Continguts:
El professor/a ha d’actuar com a model comunicador i expressiu.

L’expressió de sentiments es relaciona amb l'habilitat d’identificar els propis sentiments i obre
la porta a l'empatia: qui aprèn a comunicar els seus sentiments es mostra més receptiu a captar
les necessitats del altres. El nen es fa conscient dels seus propis sentiments a partir de
l’etiquetat i interpretació dels altres, especialment dels adults als seus comportaments i
estímuls.
Els sentiments proporcionen subjectivitat, harmonia i  vitalitat a la nostra vida. Podem dir que
personalitzen l’existència: inicialment no ni bons ni dolents, el que és importat és fer-se’n
conscient, la qual cosa permetrà identificar-los, anomenar-los i controlar-los, és el que
s’anomena “intel·ligència emocional”, la seva absència s’anomena “analfabetisme
emocional”.
La identificació i el control dels sentiments forma part del procés d’aprenentatge i maduració
personal.  Per una altra banda, sembla demostrat que les emocions negatives són un risc per a
la salut de les persones: els estats emocionals crònics (l’estrés, la depresió, etc.) afecten als
estats de salut física i poden incidir en les fases evolutives d’algunes malalties.

L’expressió de sentiments no és sinònim de descontrol emocional, el qual pot portar a la
agressivitat gratuïta, depressions, anorèxies i bulímies, fracàs escolar, drogoadicció.
Algunes tècniques per controlar les principals emocions:
Ira, resentiment, odi: intentar calmar-se en iniciar-se el procés, comptar fins a deu abans de
respondre, fer exercici físic, no freqüentar ambients amb estímuls negatius.
Angústia, inseguretat, ansietat o fòbies: fer exercici, objectivar el problema dialogant amb
algú de confiança, enfrontar-se amb les situacions aversives en petites dosis, rebre afectivitat,
distreure’s.
Tristesa i depressió: distreure’s, fer exercici, cercar un èxit amb alguna activitat que es
domini,  cultivar el sentit de l’humor, i teràpia cognitiva: identificar el pensament negatiu que
provoca la tristesa i allunyar-lo tot cercant pensament positius alternatius.
Habilitats socials relacionades amb les emocions:
Disculpar-se, acceptar el fracàs, enfrontar-se a la irritació d’un altre, dominar la por, negociar:
posar-se d’acord.

La revelació dels sentiments ha de ser tant dels negatius, evitant la forma de queixa o retret,
com expressió dels sentiments positius: agraïment, satisfacció pels comportament dels altres.
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5.5.4.3 Variables implicades
Autoestima, empatia, i valoració positiva dels altres.

5.5.4.4 Temps
4 sessions.

5.5.4.5 Material
Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada, Laertes, 1996.
Fulls d’activitats.

5.5.4.6 Motivació: Sensibilització cognitiva

Activitat 1.
Identificar sentiments en els personatges d’una pel·lícula "Salvar al soldado
Ryan"

Activitat 2.
Incitar la reflexió personal amb la lectura del segon capítol de l’obra “El
cavaller de l’armadura rovellada”.
Comentari debat sobre “El camí de la veritat”, i els paral·lelismes amb la
vida quotidiana.

5.5.4.7 Explicació de conceptes i entrenament:

Activitat 1.
Diari sentimental: cada alumne recollirà per escrit el conjunt de sentiments
que ha experimentat al llarg d’un dia, les causes que els han motivat i les
seves reaccions posteriors.

Activitat 2.
Escoltar dues peces musicals: una romàntica i una dodecafònica. Posar per
escrit els sentiments que cada una suggereix i fer una posta en comú
posterior.

Activitat 3.
“El nostre món”: Un grup d’alumnes seleccionarà fotografies d’actualitat de
temàtica diversa però impactant (imatges de guerra, de gent que passa gana,
una celebració, etc.). Un altre grup redactarà els sentiments que cada imatge
li provoca.

Activitat 4.
“Contracte d’autocontrol”. Cada alumne identificarà un sentiment o
comportament que li costi controlar. Acordarà davant de la classe un
contracte d’autocontrol durant un període concret (per exemple dues
setmanes), el grup classe reconeixerà i agrairà dia a dia els passos de cada
alumne en el seu esforç. Finalment faran una posta en comú del resultats,  i
de l’esforç individual que ha representat.

Variant de l’activitat 4.
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El contracte d’autocontrol també pot ser amb la família.

Activitat 5.
Provocar actitud positiva: cada alumne identificarà algú amb qui li costi
relacionar-se i en tindrà iniciativa prosocial (aproximacions positives)
durant un període de temps. Finalment, analitzarà per escrit les
conseqüències d’aquest apropament i el canvi d’actitud tant propi com de
l’altra persona.

Reflexió del grup sobre la variable i entre tots buscar una activitat per a posar en pràctica al centre.
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5.5.5 Mòdul V. Empatia interpersonal i social
Sisena variable del programa general de prosocialitat.

5.5.5.1 Objectius específics
Comprendre la diferencia des de dins de qualsevol persona
Sentir amb l’altre i com l’altre. Saber buidar-se interiorment per acollir a un altre
Saber posar-se en la pell d’un altre
Lliberar-se  de prejudicis
Aprendre a exercitar actituds empatiques en les relacions personals quotidianes
Aprendre a viure el present amb plenitud

5.5.5.2 Continguts
Empatia és la capacitat de posar-se en la pell de l’altra persona i adonar-se de que els seus
comportaments i creences tenen sentit per a ella. Entendre i compartir els seus sentiments
Empatia vol dir receptivitat, vol dir acollida, vol dir sintonia. Suposa escoltar atentament,
formular preguntes, deixar de banda els propis judicis de valor, utilitzar la imaginació per
intentar comprendre el punt de vista de l’altre, les seves opinions, sentiments i motivacions.
Suposa respecte, pensar que els altres també són importants i únics.
La empatia s’ha estudiat des de dues vessants, la cognitiva i l’afectiva
L’empatia cognitiva, seria la percepció imaginativa de l’estat d’una altra persona, de manera
que es puguin entendre i quasi predir els pensaments, accions i sentiments de l’altra persona.
L’empatia afectiva es definiria com a resposta emocional que es similar i segurament depenent
de l’experiència emocional percebuda d’altres.  Suposa compartir els sentiments de l’altre.
Com hem dit en altres ocasions els components cognitius i els afectius estan íntimament
lligats i són interdepenents. Podríem entendre l’empatia com a comunicació. L’empatia està
en la base dels comportaments prosocials, perquè difícilment una persona podrà desenvolupar
una conducta prosocial si no ha empatitzat amb les necessitats de l’altra persona.
L’empatia es troba, doncs, a la base de la socialització, de la cooperació, de la solidaritat i de
l’amistat. La podem considerar la base de les relacions interpersonals i es pot posar en pràctica
en qualsevol moment.
Normalment els líders d’una classe es caracteritzen no tant per les bones notes, sinó per la
manera en que empatitzen amb cada persona de la classe. Es produeix un descentrament d’un
mateix per a donar-se a l’altra persona. Totes les persones posseeixen aquesta capacitat de
sortir d’un mateix, del seu egocentrisme i poder apropar-se als altres, aquesta capacitat s’aprèn
i per tant dins de cada intervenció educativa hem de procurar enriquir aquesta capacitat.
L’habilitat del subjecte per identificar els seus propis sentiments, serà una variable mediadora
per a que es donin conductes empàtiques. Hoffman distingeix quatre estadis congnitius de
desenvolupament empàtic:
a) El nen no distingeix el seu jo de l’altre. En aquesta etapa només es pot parlar d’empatia

globalindiferenciada.
b) El nen ha adquirit el concepte de la permanència de la persona. Experimenta el que es pot

anomenar una empatia egocèntrica.
c) Quan s’adonen que els altres tenen els seus propis estadis interns. Ja són capaços

d’empatitzar amb els  sentiments dels altres.
d) Quan s’adonen que els demés tenen identitats i experiències més enllà de la situació

immediata. Són capaços d’empatitzar respecte de la situació general de la vida d’un altre.
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5.5.5.3 Variables implicades
Autoestima, Expressió de sentiments i Comunicació.

5.5.5.4 Temps
3 sessions.

5.5.5.5 Material
Pel·lícula “Gandhi”
Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada, Laertes, 1996.
Llibre de biografies.
Fulls d’activitats.

5.5.5.6 Motivació: Sensibilització cognitiva

Activitat 1.
Visionar la pel·lícula Gandhi. Debat i fòrum sobre la gran capaciat empàtica
del personatge.

Activitat 3.
Incitar la reflexió personal amb la lectura del segon capítol de l’obra “El
cavaller de l’armadura rovellada”. Comentari debat sobre “El castell del
coneixement”, i els paral·lelismes amb la vida quotidiana.

5.5.5.7 Explicació de conceptes i entrenament:

Activitat 1.
Com em sentiria si…

Activitat 2.
Joc de les biografies. Cada grup buscarà un personatge conegut per la seva
empatia social, el presentaran als altres i explicarà perquè pensen que és
empàtic.

Activitat 3.
Joc de rol. Crear una situació amb diferents personatges ex: la família posar-
se a lloc de la mare, del pare, dels germans..

Activitat 4.
Inventar personatges. Fer titelles i fer-los presntar-se.

Activitat 5.
Sortida a la  biblioteca municipal (o de barri o de centre). Buscar llibres de
biografies,  i treballar en grups la biografia d’un personatge. Posterior
exposició de cada grup a la classe.
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5.5.6 Mòdul VI. L’assertivitat. Resolució de l’agressivitat i de la competitivitat
Setena variable del programa general de prosocialitat.

5.5.6.1 Objectius específics
Augmentar l’assertivitat i l’autocontrol.
Disminuir i eliminar l’agressivitat i la competitivitat mitjançant l’adquisició d’actituds i
habilitats de resolució de conflictes interpersonals i socials.
Augmentar les defenses davant de les tendències conformistes dels grups propers i de la
propaganda.

5.5.6.2 Continguts:
Una conducta assertiva es dóna quan es defensen els propis drets, s’expressen el gustos i
interesos de forma espontània, es parla de les pròpies opinions i creences, sense sentir-se
cohibit, quan s’accepten compliments sense incomoditats,  quan es discrepa d’altres opinions
de forma oberta, quan es demana el que no s’entén i se sap dir “no” quan cal.
L’assertivitat proporciona salut social i física. Permet defensar els propis interessos sense
sentiments de culpa. Fa més fàcil la resolució dels problemes ja què permet parlar-ne
obertament i cercar solucions, igualment permet treballar en equip de forma més satisfactòria i
profitosa.
L’assertivitat, segons Andrew  Salter, és un tret de personalitat.  Per Wolpe i Lazarus
consisteix en l’expressió dels drets i sentiments personals. Això vol dir que totes les persones
poden arribar a ser assertives, com a mínim  en algunes situacions.
Per entendre bé què és l’arsertivitat cal parlar dels estils de conducta: agressiu (agredeix i no
respecta a l’altre) , passiu (conformista, permet que els altres se n’aprofitin i no es posa en
qüestió l’opinió dels altres, valorant-les més que les pròpies), assertiu (defensen els propis
drets, s’expressen el gustos i interesos) i prosocial.

Per il·lustrar els diferents tipus de conductes es pot analitzar la següent situació o “dilema del
compromís”: “un company li demana a un altre que l’acompanyi, si ho fa arribarà tard a una
cita que té prevista, si no ho fa serà el company qui arribi tard”. Quin comportament adoptarà?
Possibles respostes:
Passiu: no voldria fer-ho però ho fa molest amb ell mateix i amb l’altre.
Agressiu: No ho farà.
Assertiu: Manifestarà clarament el problema i intentarà buscar una solució, en darrer terme no
ho farà i es quedarà tranquil.
Prosocial: Fa el plantejament de l’assertiu però finalment ho farà renunciant voluntàriament a
la seva pròpia cita, sense cap sentiment de culpa ni pressió.

Habilitats assertives:
Donar prioritat al “Jo” (és assertiu dir: “em sento malament quan em critiques” i no ho és dir:
“Em fas sentir malament quan…”), reconèixer la posició de l’altre (empatia), demanar el que
es vol en lloc d’esperar i després queixar-se per no haver-ho obtingut, pemetre’s canviar
d’opinió, prendre’s temps per pensar una decisió, deixar clars els límits, llenguatge corporal
adient (relaxat, equilibrat, confidencial i ferm).

Recursos assertius:
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Valoració personal (“tinc dret a ser com soc”), pensar positivament d’un mateix (visualitzar
situacions d’èxit: “soc capaç de fer-ho”), ser amable amb un mateix (alegrar-se dels avenços i
dels èxits), proposar-se objectius que siguin assolibles, ser conscient que no es pot agradar a
tothom, assumir la pròpia responsabilitat, actuar de forma honesta i directa (renunciar a
manipular i enredar als altres), reconèixer les pròpies necessitats i desigs (més enllà dels rols
que desenvolupem, els qual generen servituds), perdonar-se el propis errors (“algunes vegades
m’equivoco”),  respectar als altres i el seu dret a ser assertius.

Les persones poc assertives:
creuen que no tenen dret als seus sentiments, creences i opinions, com a resultat no tenen
arguments en contra de l’explotació i els maltractaments, abandonen els seus objectius quan
els altres s’oposen, són molt sensibles a les crítiques (tant les positives com les negatives),
s’angoixen i es culpabilitzen quan s’equivoquen.

5.5.6.3 Variables implicades
Autoestima, Expressió de sentiments i Ajuda, donar, compartir.

5.5.6.4 Temps
4 sessions.

5.5.6.5 Material
Escales de conducta assertiva:
• Escala d’assertivitat (AC) Godoy A., Gavino, A.,  Blanco, J., Martorell, C., Navarro, A.,

Silva, F.
Bateria EPIJ. Madrid: MEPSA. (1993)

• Escala de comportament assertiu per a nens (CABS). Michelson, L., Flynn, J., Oxford:
Plenum Press. (1983). Traducció espanyola: Barcelona, Martínez Roca (1997)

• Qüestionari àudiovisual sobre habilitats socials. Forns, D., Pereira, M., Sánchez, D.,
Institut de Ciències de l’Educació, UAB, (1994).
Versió experimental per a la utilització de l’instrument en l’entrenament de les habilitats
socials en nens i adolescents.

• Qüestionari sociomètric per a nens. Forns, D., Olivet, B., Versió experimental. (1998).

Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada, Laertes, 1996.
Fulls d’activitats.

5.5.6.6 Motivació: Sensibilització cognitiva

Activitat 1.
Passar l’escala de conducta assertiva de Michelson (veure Annex)
Complementar amb l'observació directa del professor/a (defensada per
Goldstein).

Activitat 2.
Incitar la reflexió personal amb la lectura del sisè capítol de l’obra “El
cavaller de l’armadura rovellada”. Comentari debat sobre “El castell de la
voluntat i l’audàcia”, i els paral·lelismes amb la vida quotidiana.
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5.5.6.7 Explicació de conceptes i entrenament:

Activitat 1.
“Dilema del compromís”: Tres alumnes representen la situació exposada a
la part teòrica anterior. Cada alumne escriu quina fora la seva conducta. A
continuació s’analitzen les respostes.

Activitat 2.
“Què faries si…”: Defensar els propis drets. El professor/a presenta un
conjunt de situacions quotidianes on l’alumne haurà de defensar els seus
drets, per exemple: si algú t’avancés a la cua del cinema; si després d’una
assemblea s’han recollit les propostes del grups, excepte la teva; si en un
examen t’han posat una nota injusta…

Variant de l’activitat 2.
Joc de rol. Representar la següent situació: en una cafeteria has demanat una
pasta i quan tornes del lavabo veus que ha estat mossegada, què faries?.
Diferents tipus de comportaments.

Activitat 3.
Joc de rol. Afrontar situacions agressives. Representar la següent situació:
un alumne empaita a un altre. El primer enuncia una de les possibles
respostes: ”Ha estat sense voler” ; “Aquest noi no es fixa per on va”; “No
val la pena discutir”.

Activitat 4.
Anàlisi de situacions agressives: Visionar una pel·lícula d’argument agressiu
(per exemple “Mentes peligrosas”)  i analitzar els diferents papers,
motivacions, i possibles comportament opcionals.

Variant de l’activitat 4.
Observar la publicitat televisiva i fer un recompte i una anàlisi d’anuncis
que utilitzen arguments d’agressivitat i competitivitat (manifesta o
implícita).

Variant de l’activitat 4.
Cercar als diaris titulars que utilitzen terminologia agressiva o belicista, de
diferents àmbits informatius (política, esport, economia, etc.). Veure com a
exemple la fitxa de “Metàfores de la vida quotidiana” de l’annex.
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5.5.7 Mòdul VII. Resolució de conflictes i mediació

5.5.7.1 Objectius específics
Desenvolupar l’habilitat de negociació i de consens del grup.
Expressar opinions i adonar-se de la importància de la comunicació.
Desenvolupar el pensament conseqüencial.
Resoldre conflictes interpersonals.
Comprendre i respectar les normes de convivència.
Valorar la diversitat i comprendre les diferències.

5.5.7.2 Continguts
Walton va definir dos aspectes bàsics dels conflictes: el conflicte substantiu o conceptual i el
conflicte emocional.
Dins del conflicte substantiu, entrarien els desacords en els fets, les diferències sobre les àrees
de responsabilitat i dels papers assignats, les diferències competències que existeixen sobre el
mateix objectiu personal. Per a resoldre aquest tipus de  conflictes, una tercera persona
necessita dissenyar un escenari i realitzar un cert nombre de reunions del tipus solució de
problemes.
El conflicte emocional tindrà a veure amb els sentiments de la persona. En aquest cas, la
solució no pot venir mitjançant negociacions o resolució de problemes. Normalment la
persona que farà de tercera part haurà de facilitar una sortida, un aflorament dels sentiments i
de les percepcions que estiguin involucrades en la situació. Això voldrà dir tractar amb les
emocions, mentre que la solució de conflictes substantius pot ser d'un tipus més intel·lectual o
cognitiu.
No podem pensar però que els conflictes sempre seran d'una categoria o d'una altra, sinó que
normalment, qualsevol conflicte de tipus conceptual, al cap de poc temps portarà a un
conflicte emocional. Els conflictes es poden donar en diferents àmbits: personal, familiar,
escolar.
L’expressió resolució de conflictes designa idees i procediments per abordar els conflictes. Hi
ha diferents formes de respondre a situacions de conflictes:
a) Aproximacions passives: les que davant d’una situació de conflicte prioritzen les respostes

de fugida o bé d’acomodació. Conductes que pretenen, per sobre de tot, evitar el conflicte.
Aquestes reaccions no solucionen el conflicte sinó que l'eviten. Així aconsegueixen una
“pau” superficial que sol amagar resentiment. I que habitualment acaba minvant les
relacions interpersonals i la pròpia felicitat.

b) Aproximacions agressives: conductes que cerquen l’enfrontament i la competició amb la
idea de vèncer. Les postures agressives solen desembocar en una espiral de violència o
provocar la passivitat d’una de les parts, però no solucionen el conflicte.

c) Negociació: Conducta d’apropament de posicions pel mètode del regateig.  Si hi ha
voluntat d’entesa és possible arribar a un punt d’equilibri entre les dues parts. La
negociació suposa acords, però no col·laboració.

d) Cooperació: Resolució de conflictes de manera cooperativa. Cerca solucions que satisfacin
ambdues parts. Implica la intenció de treballar conjuntament i, en aquest cas, la resolució
de conflictes obre pas a l’amistat i la cooperació.

Negociació i  cooperació són estratègies que poden usar-se successivament.

Fases en la resolució cooperativa dels conflictes.
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• Creació d’un clima positiu (personal i interpersonal).
• Aplicació d’estratègies conductuals: orientació positiva cap al problema, definició i

formulació el problema, creació d’alternatives, presa de decisions i verificació.
• Treball de les altres variables prosocials, intervenint en diferents àmbits: afirmació

personal i autoapreci, cultiu de la confiança mútua, desenvolupament de la capacitat per
compartir sentiments, empatia, construcció de sentiments de grup, adopció d’un actitud
positiva i  optimista davant la vida.

Orientació positiva cap al problema significa reconèixer que és normal tenir problemes i bona
predisposició per identificar les causes, escoltar els nostres sentiments (angoixa, irritabilitat,
sentiments de culpa, incapacitat…) com a senyal de què existeix un conflicte, identificar les
conductes errades i fer una relació de conflictes.
Definició i formulació el problema implica delimitar i formular el conflicte que s’està
experimentant. Respondre a les preguntes: quin és el principal problema? Qui està implicat en
el problema? Qui és el responsable? Què està succeint? Què estic sentint? Què estic pensant i
fent? Què succeirà? On i en quines circumstàncies es produeix el problema? Com va
començar i per què va passar?.
Creació d’alternatives significa trobar el major nombre de solucions possibles. És una qüestió
de quantitat, encara sense valoracions.
Presa de decisions: avaluar les solucions opcionals possibles, i seleccionar la millor.
Verificació: una vegada presa la decisió es tracta de portar-la a la pràctica: preveure detalls i
mecanismes de control. A partir del resultat ja es pot donar per vàlida la solució o bé reiniciar
el procés i cercar una nova solució.

5.5.7.3 Variables implicades
Creativitat.

5.5.7.4 Temps
4 sessions.

5.5.7.5 Material
Qüestionari de conductes-problemes en l’àula.
Clima social: classe. (CES). Trickett, E.D. i Moos, R.H., Adaptació espanyola Fernàndez
Ballesteros, R. i Sierra, B. Universitat Autònoma de Madrid. Tea. (1974).
A l’annex es presenta un exemple en format paper.

Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada, Laertes, 1996.
Fulls d’activitats.

5.5.7.6 Motivació: Sensibilització cognitiva

Activitat 1.
Faula dels dos ases (vegeu Annex). Dos ases lligats per la mateixa corda,
tenen un menat de palla a cada costat, però tal com estat situats no
aconsegueixen arribar al menjar per què cadascú tiba en la direcció oposada
a l’altre. Quan s’aturen a reflexionar s’adonen que la solució es anar junts a
cada un dels dos extrems. No és una questió de força sinó de preparació.
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Activitat 2.
Incitar la reflexió personal amb la lectura del segon capítol de l’obra “El
cavaller de l’armadura rovellada”. Comentari debat sobre “El cim de la
veritat”, i els paral·lelismes amb la vida quotidiana.

5.5.7.7 Explicació de conceptes i entrenament:

Activitat 1.
Els meus conflictes. Cada alumne fa un llistat dels problemes que en aquest
moment l’amoïnen. Fer després una classificació entre conceptuals i
emocionals.

Activitat 2.
Exposició de conflictes reals que tinguin a la classe, seleccionar-ne un i
intentar solucionar-lo aplicant el procés indicat en l’apartat anterior d’aquest
mòdul.

Activitat 3.
Joc de rol. Imaginar la següent situació: A casa estant, la mare, el fill i dos
companys d'aquest. Els joves estan a l’habitació jugant a la videocònsola,
però han de fer un treball. Un dels nens vol fer la feina, un altre vol
continuar jugant, i l’altre diu que quan acabi la partida faran els deures.
Finalment no ho fan. La propera vegada els companys no volen compartir
grup amb el nen de la casa. Analitzar el comportament de cada personatge ,
les causes del conflicte i la manera de solucionar-lo.

Reflexió del grup sobre la variable i entre tots buscar una activitat per a posar en pràctica al centre.
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5.5.8 Mòdul VIII. Creativitat i iniciativa prosocials
Quarta variable del programa general de prosocialitat.

5.5.8.1 Objectius específics
Aprendre a produir la subjectivitat.
Analitzar problemes de la vida quotidiana i aportar-hi solucions.
Aprendre a considerar els problemes des d’òptiques diverses.
Facilitar la millora de les relacions interpersonals.
Fomentar l’originalitat i el potencial imaginatiu.

5.5.8.2 Contingut:
Considerem "creativitat" una forma particular, original i flexible,  d'aproximar-se
cognitivament a l'entorn i de plantejar i resoldre els propis problemes. La major part dels
autors consideren que el "pensament divergent" és un concepte proper i quasi sinònim al de
creativitat. Aquesta es pot trobar en la persona, en els processos i en els resultats.
Personalitat creadora: inclou les característiques de sensibilitat, originalitat, intuïció,
autosuficiència, tenacitat, seguretat, senzillesa, reserva i despreocupació de les normes socials.
El procés creatiu inclou les etapes: preparació, incubació, il·luminació i verificació.
• Preparació: es pren contacte amb els elements relacionats amb el problema; es mira aquest

des de diferents angles; s'assagen solucions lògiques.
• Incubació: allunyar-se del problema tot permetent que intervingui algun element

"inconscient".
• Il·luminació: la nova idea es fa conscient, és reestructurada i porta a la solució

(s'acompanya de sentiments d'excitació).
• Verificació de l'encert de la solució adoptada..
 
 La creativitat té diferents nivells jeràrquics:
 a) Creativitat expressiva: desenvolupar una idea original sense preocupar-se per la qualitat.
 b) Creativitat inventiva: ús original de materials per desenvolupar nous usos o noves formes
de veure, sense aportacions de noves idees.
 c) Creativitat emergent: processos molt abstractes.
 
 La creativitat d'un resultat es pot valorar en funció de 14 variables agrupades en tres grups:
• Novetat: originalitat, germinalitat, transformacionalitat.
• Correcció: lògica, adeqüació, apropiació, utilitat, valor.
• Elaboració-síntesi: expressivitat, complexitat, finalització, atracció, organització,

elegància.
 
 Hi ha molts elements relacionats amb la creativitat que són útils per a un comportament
prosocial, i molt útil en la resolució de conflictes interpersonals: sensibilitat, curiositat,
capacitat d'observació, imaginació, concentració, comprensió, flexibilitat, relacioar,
originalitat, independència, no témer allò desconegut, acceptació del conflicte, voluntat,
perseverància, fluidesa d'idees, iniciativa, assertivitat, experimentació, resolució de
problemes.
 Passos en la resolució de problemes:
• Identificació del problema: quina és la preocupació?
• Selecció d'objectius: què volem aconseguir?
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• Cerca i elaboració d'opcions: què podem fer?
• Consideració de les conseqüències: què podria passar?
• Presa de decisions: què decidim?
• Posada a la pràctica: ara!
• Avaluació: ha sortit bé?

Els productes creatius poden ser molt diversos, però tenen en comú l'orientació social i la
utilitat pels objectius del projecte. La creativitat es pot aprendre.
Convé estimular l'exactitud en les percepcions, les idees fantàstiques, la cerca d'alternatives, a
la combinació de diferents elements, la comprensió. La capacitat creadora necessita amplis
coneixements, a més d'originalitat, fluïdesa d'idees, espontaneïtat, flexibilitat
La manera d'estimular la creativitat és oferir reforçaments positius, i reconèixer, les respostes
originals i donar instruccions per a la fluïdesa d'idees, espontaneïtat. Un factor fonamental és
l'autoimatge i l'autoestima.
Cal potenciar activitats que fomentin la recerca de nous significats d'objectes i fets percebuts,
l'adquisició de coneixements motivadors i ajustats a les necessitats i interessos. Treballa la
discussió a classe per fomentar un pensament independent, fomentar la llibertat per observar,
sentir, investigar i pensar.
La metodologia general ha de permetre aprofundir en els procediments i habilitats del treball
autònom, basat en la resolució de conflictes,  l'experimentació, el descobriment,
l'autoavaluació, el diàleg i la col·laboració.

5.5.8.3 Variables implicades
Assertivitat, Autoestima,  i Resolució de conflictes.

5.5.8.4 Temps
4 sessions.

5.5.8.5 Material
Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada, Laertes, 1996.
Fulls d’activitats.

5.5.8.6 Motivació: Sensibilització cognitiva

Activitat 1.
Continuar la història: Continuar una història per grups i després comparar
les dels diferents grups. "Una plaça. Casots que més s'assemblen a cabanes que a
cases. És dia de mercat: un banc de carn i  interiors, cistells amb hortalisses,
cistells amb cargols, cistells amb peix. Venedors. Gent que passa i s'atura: homes
que van a treballar, dones que xerren o compren, mainada que juga"

Activitat 2.
Incitar la reflexió personal amb la lectura del segon capítol de l’obra “El
cavaller de l’armadura rovellada”. Comentari debat sobre “El cim de la
veritat”, i els paral·lelismes amb la vida quotidiana.
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5.5.8.7 Explicació de conceptes i entrenament:

Activitat 1.
Identificar necessitats a l'escola. Pensar en situacions on hagin vist que una
persona o un grup necessitava alguna cosa. Definir la situació i la necessitat
observada. Inventar l'ajuda.
Activitat 2.
Canvi de regles. Consigna: tots hi participen, s'ha de donar moltes idees.
Grups de 4 persones. Cada grups ha d'identificar quines són les regles de la
classe (puntualitat, no mejar xiclet, escoltar, aixecar el braç per parlar, no
parlar als companys…), han de valorar-les: per què hi són? Quines defectes
tenen? Proposar-ne de noves a partir de l'anàlisi fet i de com agradaria que
fos la classe. Posta en comú posterior i assignació d'una etiqueta positiva a
cada grup.

Activitat 3.
Trobar un nou camí per a una problemàtica social: immigració a l'escola
Si al centre hi ha alumnes immigrants que no estan ben integrat, l'activitrat
anirà sobre la seva situació.
Si no n'hi ha s'explicarà una situació coneguda.  En aquesta activitat es pot
arribar fins al pas 5º de la resolució de problemes.
El professor planteja la situació i cada alumne comenta perquè creu que
tenen problemes d'integració. Centrar-se en una sola d'aquestes causes i
començar el procés de resolució de problemes.

Activitat 4.
Noves propostes pel tractament i la prevenció d'una malaltia
Activitat per grups. Dissenyar cartells que indiquin què cal fer quan hi ha
"passa" de grup: com s'han de cuidar, quines consideracions han de tenir
amb el companys, què poden fer pels alumnes malalats…

Activitat 5.
Pluja d'idees (cercar i valorar opcions diverses). Per exemple: lligar o com
demanar a un professor que s'ajusti al nivell de la classe que no l'entén.

Activitat 6.
Cercar defectes i proposar solucions: respecte a una realitat propera com ara
"coses que passen" a l'institut (sense assenyalar ni dir noms), al carrer, als
diaris.

Activitat 7.
Elaboració de murals per grups amb estratègies d'acció:
Cada grup recolliria i mostraria iniciatives prosocials per solucionar
problemes socials però a un nivell concret: "coses que passen" a l'institut
(sense assenyalar ni dir noms), al carrer, als diaris.
Per exemple: una nena que sent que les seves amigues la marginen i no vol
perdre la seva amistat, un nen que es vol guanyar el respecte dels companys
després que un professor l'hagi ridiculitzat.

Activitat 8.
Fomentar la reciprocitat: Cada participant respon per escrit a la pregunta:
¿Què podria fer la classe per promoure la reciprocitat en … temps?  Formar
grups  que analitzin les respostes i elaborin un model ideal. Posta en comú a
partir d'un full escrit. Definir col·lectivament les necessitats més urgents a
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resoldre i les tasques que es poden fer. Definir un pla d'actuació amb accions
immediates: Què es va a fer? Per què es fa? Com? Qui? Amb quins medis?
Quan? On? Quins termini?
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5.5.9 Mòdul IX. Conclusions. Resum i Avaluació

5.5.9.1 Activitats
Valoració personal de cada alumne. Com ha viscut el desenvolupament del crèdit i com ha
evolucionat personalment. Posta en comú.
Tornar a passar el test del primer mòdul i analitzar les diferències.
Fer un balanç resum del conjunt de coneixements i procediments treballats, tot seguint el fil
conductor d’una segona lectura del llibre: Robert Fisher, El cavaller de l’armadura rovellada,
Laertes, 1996.
Com a cloenda es pot fer un mural amb les frases expressives dels valors i les actituds més
significatives treballades durant el diferents mòduls del curs; prèviament es pot fer una posta
en comú.

5.5.9.2 Temps
2 sessions.
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6 Conclusions
El problema d’incidir en les actituds i comportaments dels components d’un centre educatiu
ha de ser abordat pel conjunt del claustre o almenys de l’equip docent, i la solució ha de
passar per permeabilitzar  el currículum establint un clima escolar positiu i d’integració
explicitat  en el projecte curricular de centre,   ha d’estar contemplat en el projecte educatiu
del centre i també reflectit en el reglament intern del centre.
D’una manera ideal haurien de participar en el programa  tota la comunitat educativa, pares,
alumnat, professorat i personal no docent.
Partim d’un Programa de Prosocialitat que proposa com a mínim dos cursos d’actuació, el que
correspondria a un cicle. En aquest treball a prt del document teòric, es presenta també un
crèdit de 30 hores i per tant no es poden esperar els mateix resultats que en l’aplicació
completa del programa. En canvi, és la manera més funcional de treballar donada
l’organització de l’ensenyament secundari. Això ens permet també proposar altres crèdits
sobre el mateix tema que podrien ser variables o interdisciplinars, llavors però, caldrà treballar
coordinadament amb els departaments proposant  per exemple crèdits d’aprofundiments o de
reforç.
Proposaríem també  un segon crèdit de tutoria per tractar les variables que no han estat
recollides en aquest que ara presentem, per qüestions de nombre d'hores d'un crèdit
Fora interessant i pensem que els continguts són prou importants com per a proposar crèdits
d'aprofundiment per a cada mòdul dels treballats en aquest. Per exemple un crèdit per a
treballar l'autoestima, la resolució de conflictes o bé la gestió de les emocions. No cal dir que
són temes molt adients per a treballar amb alumnat de currículum adaptat.
S’han de potenciar els crèdits que a més de procurar un creixement individual i personalitzat
afavoreixin les relacions interpersonals, i ajudin a crear un clima escolar positiu al centre.
Volem destacar també la reflexió a la que ens ha portat l'elaboració d'aquest treball com a
professionals de l'educació que som.
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7.2 Bibliografia complementària comentada
Aquesta bibliografia procedeix de la base de dades documental que elaboren conjuntament els
conjunt dels Centres de Recursos Pedagògics, amb la direcció del Servei de Gestió de
Programes Educatius del Departament d'Ensenyament. Aquestes referències bibliogràfiques es
poden trobar també a la base SINERA d'accés telemàtic, mitjançant Internet, del departament
d'ensenyament (http://www.xtec.es/sinera)

AU: Alcántara, José Antonio
TI: Cómo educar la autoestima
ED: Ediciones CEAC, S. A.; <Barcelona>
DA: 1990
RE: Es planteja l'educació de l'autoestima
com un objectiu primordial en el disseny
curricular del centre, però també es
presenten estratègies, mètodes i activitats
per a facilitar la seva programació amb
l'objectiu de millorar la qualitat de
l'ensenyament i del rendiment escolar. És
un llibre interessant!

AU: Allert-Wybranietz, Kristiane;
Deinhard, Herbert; <il·lustracions>
TI: Com si fos tan senzill
ED: Elfos; <Barcelona>
DA: 1986
RE: Conté poemes curts sobre temes
diversos i força eclèctics. Bàsicament
tracta d'impressions i sentiments íntims:
l'amor, el desig de llibertat, la sinceritat,
l'autoestima... Els poemes, de gran qualitat
literària, denoten una gran sensibilitat
poètica. Amb frases planeres i senzilles
contenen serioses reflexions sobre els
aspectes de la vida interior que i la relació
amb els altres.

AU: Altimira, Anna; Aragó, Montserrat;
Farré, Montserrat; Renter, Mercé
TI: L'Autoestima
DA: 1995
RE: Dossier elaborat per un grup de
professors, on plantegen tot un treball, des
de la presentació fins l'avaluació. A més,
també hi ha tot el material que creuen
necessari per dur a terme aquest crèdit.

AU: Arnaiz Vicente, Marta

TI: Habilitats socials
ED: Servei de Gestió de Programes
DA: 1998
RE: Crèdit variable dirigit a aquells
alumnes de segon cicle d´ESO amb
necessitat de reforçar les seves habilitats
socials, la seva autoestima i la solució de
problemes. Pretenem que l´alumne
aprengui a ser una persona amb els
recursos suficients per conviure y resoldre
els problemes que li planteja el seu propi
autoconcepte y les relacions socials amb
els demés. Es dirigeix a tots els alumnes de
segon cicle que manifesten conductes
problemàtiques ( comportaments excessius
i comportaments inhibits) y també a
aquells que encara que no presentin
problemes conductuals aquest crèdit pot
beneficiar-los com a enfoc preventiu.
També per  l´alumnat de l´UAC (Unitat
d´Adaptació Curricular) perquè és qui
presenta unes dificultats més marcades en
quant a habilitats socials. Alguns dels
continguts y objectius del crèdit poden
estar inclosos també dins de l´àrea de
tutoria.

AU: Batlle, Joan; Funes, Jaume; Donada,
Toni; <il·lustracions>
TI: Aquí... un amic. L'amistat i les
relacions interpersonals
ED: Eumo; <Barcelona>
DA: 1993
RE: Conjunt de textos i propostes de
treball en torn a l'amistat entre la gent jove.
L'objectiu d'aquest material és que
l'alumnat prengui consciència dels
sentiments que experimenta envers les
companyes i els companys; l'autoestima; la
pròpia imatge i la que oferim a la gent que
ens envolta, les preferències a l'hora de
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triar les amistats, les relacions amistoses a
les diferents etapes de la vida, els
conflictes personals i aquells derivats dels
prejudicis racistes.

AU: Beltran, Pepín
TI: Tutoria 2
ED: Castellnou; <Barcelona>
DA: 1996
RE: Crèdit variable de tutoria adreçat a
alumnes de primer d'educació secundària
obligatòria. En la continuació del crèdit de
1r es proposen nous temes com: el
funcionament del grup, exàmens i treballs,
l'autoestima i activitats per a la vida. Les
activitats d'aquest quadern s'organitzen
partint de la reflexió individual, continuant
amb la discussió conjunta i acabant amb
una posada en comú.

AU: Branden, Nathaniel
TI: Cómo mejorar su autoestima
ED: Paidos
DA: 1994
RE: És una guia per aconseguir
l'enfortiment de la pròpia vàlua. Ofereix
tècniques molt simples per a transformar el
mode de pensar i sentir respecte a nosaltres
mateixos i a la nostra forma de viure per tal
d'afrontar-nos a la vida amb confiança i
optimisme

AU: Carreras, LL.; Eijo, P.; Estany, A.;
Gómez, Mª. T.; Guich, R.; Mir, V.; Ojeda,
F.; Planas, T.; Serrats, Mº. G.
TI: Cómo educar en valores; materiales,
textos, recursos y técnicas
ED: Narcea
DA: 1994
RE: Els valors poden ensenyar-se i
aprendre's, i determinades estratègies
didàctiques poden tenir facilitar-ho. Aquest
són dos dels principis en els quals es
fonamenta el treball d'equip de professors i
professores creadors d'aquesta obra, en la
qual s'han recollit i sintetitzat la seva
pràctica, contrastada ja amb altres
professionals de l'educació. Desprès d'una
breu introducció sobre el què pot ser

l'educació en valors i el seu lloc en el
disseny curricular impulsat per la reforma
educativa, l'apartat més ampli del llibre
descriu les propostes pràctiques d'una
manera clara, ben estructurada i plena de
recursos per aplicar en qualsevol ocasió.
Valors com responsabilitat, sinceritat,
diàleg, confiança, autoestima, creativitat,
pau, amistat, respecte, justícia, cooperació,
compartir,... es tracten seguint tots el
mateix esquema. Els textos de treball que
s'utilitzen apareixen complerts i es recullen
en un índex final que els fa més
accessibles. Aquest llibre ve a ser una guia
per a la reflexió interna en els claustres i
per a l'elaboració d'instruments didàctics.

AU: Casamayor, Gregorio; <coordinador>;
Antúnez, Serafín; Armejach, Rita; Checa,
José Javier; Giné, Núria; Guitart, Rosa;
Notó, Francesc; Rodón, Anna; Uranga,
Mireia; Viñas, Jesús
TI: Cómo dar respuesta a los conflictos. La
disciplina en la enseñanza secundaria
ED: Graó
DA: 1998
RE: Presenta diferents maneres d'afrontar
els conflictes en els centres.Tipologies de
conflictes. Normes de convivència,
comunicació i participació en el centre i
l'aula per poder resoldre els conflictes.
Importància de l'autoestima en
l'adolescència i com treballar-la a l'aula.

AU: Castillo Cervelló, Rosa M.;
Hernández Agelet de Saracibar, M.
Carmen; Jové Albareda, Dolors; Sol Pla,
Rosa
TI: L'acció tutorial. Autoconcepte i
autoestima
ED: ICE Universitat de Lleida
DA: 1996; <Lleida>
RE: Material didàctic per treballar
l'autoconcepte i l'autoestima. La finalitat
d'aquest material és omplir de contingut
aquella hora de tutoria que a la majoria
dels centres consta a l'horari, però que en la
pràctica, els tutors/es esdevenen únicament
transmissors d'informació referent al centre
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(sortides extraescolars, activitats, avisos,...)
o bé receptors de les inquietuds dels
alumnes. El professorat que consulti aquest
material ha de tenir en compte que la seva
aplicació és essencialment pràctica,
preveient les característiques pròpies de
cada grup-classe, així com la diversitat a
l'aula.

AU: Centre de Recursos Pedagògics. Baix
Llobregat
TI: La Prosocialitat: Alternativa positiva a
l'agressivitat
DA: 1990
RE: Conferència pronunciada a Sant Feliu
de LLobregat el 25 d'abril de 1990 sobre
els comportaments prosocials i les
experiències internacionals, a càrrec del
Doctor Paul H. Mussen. També recull els
aspectes socials i educatius de la
Prosocialitat a Catalunya, tema presentat
pel Doctor Robert Roche. Finalment
detalla l'experiència que sobre la la
Prosocialitat i l'escola s'ha portat a terme a
Viladecans, comentada pel professor A.
Carreras.

AU: Clemens, Harris; Bean, Reynold;
Clark, Aminah
TI: Cómo desarrollar la autoestima en
niños y adolescentes
ED: Debate; <Madrid>
DA: 1988; <octubre>
RE: És un llibre pràctic dirigit a pares i
educadors preocupats pel coneixement de
la problemàtica que tenen els seus fills i/o
els seus alumnes, i, per la millora del seu
comportament. Aquests autors consideren
l'autoestima de vital importància per al
desenvolupament positiu de les relacions
socials, per a l'aprenentatge, per a la
creativitat i per al sentiment de
responsabilitat. El llibre està dividit en
dues parts: l'autoestima en els nens i
l'autoestima en els adolescents. En la
primera part es presenten quatre aspectes
importants de l'autoestima, la seva
problemàtica i les possibles sol·lucions. En
la segona part es mostra com

desenvolupar-la, la influència que ella té en
la vida quotidiana, i, altres aspectes com
ara la "vinculació", la "singularitat", la
"sensació de poder" i "models i pautes"

AU: Contreras Gómez, Rosario; Cremades
Navarro, Maria Angeles; García García,
Pilar; <coordinadora>; Montoya Ramos,
Milagros; Rubio Herráez, Esther; Pompeia,
Núria; <il·lustradora>; González Setién,
Paloma; <coordinadora>
TI: De otra manera. Cuadernos de
educación de adultas 1
ED: Ministeri d'Educació i Ciència;
Ministeri d'Afers Socials; Instituto de la
Mujer; <Madrid>
DA: 1994
RE: Aquest material ha estat elaborat amb
la finalitat d'abordar l'alfabetització de
dones adultes. L'alfabetització és entesa
com un procés que requereix un clima que
afavoreixi l'autoestima de les dones, per
això es necessari partir de la seva realitat
immediata, de la seva vida quotidiana, de
la seva experiència, dels seus coneixements
que aporten a la societat, de les seves idees
i dels seus valors. Requereixen també una
metodologia activa en la que participin
com a protagonistes d'aquests processos. El
quadern de treball comprèn dues unitats
didàctiques: la meva vida i de la casa a la
compra, cadascuna consta de cinc temes

AU: del Rincón Egea, Benet
TI: Coneix-te i coneix els altres
DA: 1995
RE: Crèdit per treballar l'autoconcepte, la
superació, esforç personal, etc. com també
la relació amb els altres, la contribució a la
millora de la col·lectivitat (grup esportiu,
casa, família, etc.), i, en qualsevol cas, per
afavorir el coneixe's i conèixer els altres.
Formar-se una imatge ajustada de les
pròpies possibilitats i potencialitats ens
permet desenvolupar el nostre nivell
d'autoestima fins aconseguir el grau
d'autonomia i d'equilibri adequats; també
és vital entendre conceptes i valors com ara
la tolerància i la solidaritat per fer un
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procés de socialització i d'integració
d'acord amb les circumstàncies socials del
nostre entorn. El crèdit fa una proposta de
continguts, objectius i activitats per
treballar; inclou fitxes de Registre, escales
d'estimació, recursos, bibliografia, etc.

AU: Domènech Bagué, Joaquim
TI: Salut mental
ED: Servei de Gestió de Programes
DA: 1998
RE: Crèdit variable de Salut Mental dirigit
al primer cicle de secundària. La realització
pràctica d’aquest crèdit variable s’ha
d’ubicar en el context d’un centre educatiu
que afavoreixi i potenciï l’educació per a la
salut i els seus àmbits d’intervenció (salut
mental, drogodependència, alimentació i
nutrició, etc.). El marc escolar, el medi
ambient, les relacions socials entre
alumnes, pares, educadors i personal no
docent, constitueixen un seguit
d’experiències i missatges amb una
influència educativa molt important.
L’institut sencer  ha de ser promotor de
salut. L’educació per a la salut no és una
àrea de coneixements recollida com a tal
en els dissenys curriculars, però per la seva
importància en la nostra societat ha de
formar part del currículum i, per tant, del
procés d’ensenyament - aprenentatge. És
considerada un eix transversal del
currículum, i ha de tenir un tractament
interdisciplinari.

AU: Drew, Walter F.; Olds, Anita R.;
Olds, Henry F.
TI: Cómo motivar a los alumnos
ED: CEAC; <Barcelona>
DA: 1987
RE: Aquest llibre es basa en les
experiències de molts professors i tracta
dels problemes específics de la motivació.
Descriu els mètodes mes adequats per tal
que els alumnes aconsegueixin els
objectius desitjats i inclou jocs i activitats
que fomenten la seva realització, així com
tècniques de motivació per ús
individualitzat. Explica el que és una classe

oberta, dirigida per un equip de professors,
en la qual la llibertat d'elecció és la clau i
descriu l'aplicació de diverses tècniques
per al desenvolupament de l'autoestima i
les relacions interpersonals.

AU: Eberts, Marge; Gistler, Peggy
TI: Hijos preparados para ir a la escuela
ED: Ceac
DA: 1992
RE: En cada capítol del llibre es descriu un
conjunt d'habilitats que deuen aprendre els
nens abans d'anar a l'escola. Les habilitats
estan disposades per ordre d'importància.
S'expliquen per que són necessàries i
presenta la llista de comprovació per
avaluar si el nen les domina. Descriu també
com aprenen els nens les diverses activitats
i quina és l'època més adient per que les
aprenguin. Descriu moltes activitats que
poden realitzar els pares amb els fills i que
ajuden al nen a desenvolupar i a practicar
aquestes habilitats necessàries per anar a la
classe de pàrvuls. Les habilitats que es
treballen són la comprensió de paraules, el
pensar (desenvolupament intel·lectual),
motricitat fina, habilitats socials
(desenvolupament en el medi social),
hàbits d'higiene (anar al lavabo, rentar-se
mans) i de vestir-se (posar bates, jaquetes,
cordar sabates, cremalleres), capacitat
d'autoestima, disciplina i independència,
habilitat d'expressió verbal, pre-lectura,
matemàtica, habilitats motrius.

AU: Esteve, José Manuel
TI: Al borde de la desmoralización
ED: Fontalba; <Barcelona>
DA: 1988; <juliol>
RE: Exposa els extrems elevats a què han
arribat el desconcert, les contradiccions i el
desgast de la imatge dels professionals
educatius. Tot això ho presenta amb dades
recents i tracta d'avançar-ne algunes
solucions possibles.

AU: Fernàndez Salaberri, Immaculada
TI: Pensa-t'ho!
ED: Servei de Gestió de Programes
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DA: 1998
RE: Crèdit variable pensat per a
adolescents que presenten problemes de
comportament a l'escola, la majoria dels
quals tenen tendència a actuar sense pensar
en les conseqüències de la seva conducta
(fins i tot molts adolescents s'autolesionen
perquè no preveuen els efectes de la
intensitat dels seus cops), és per això que el
crèdit s'anomena "pensa-t'ho", ja que el seu
objectiu últim és capacitar l'alumne per a
pensar en els efectes de la seva conducta
abans d'actuar.  També la solució a molts
conflictes conductuals que ocasionen els
joves passen més per trobar esforços en
desenvolupar les seves capacitats o
habilitats socials que per adoptar mesures
correctives o disciplinàries, així l'objectiu
general del present crèdit és intensificar la
capacitat del jove per a resoldre els
conflictes interpersonals, augmentar la seva
autoestima i, de manera indirecta,
contribuir a que a classe es pari més
atenció a les assignatures que al mal
comportament o als conflictes entres
alumnes. Degut a que les activitats del
crèdit s'han d'ajustar al grup de treball en
concret, el crèdit pot aplicar-se a qualsevol
curs d'ESO. La metodologia que se seguirà
en el crèdit està basada en la dinàmica de
grups i en el "aprenentatge estructurat".

AU: Ferran Moltó, Vicenç
TI: Quina emoció?
ED: Servei de Gestió de Programes
DA: 1997
RE: Crèdit variable dirigit a segon cicle
d'ESO que vol incidir en la intel·ligència
emocional, entesa com aquella que permet
un grau de capacitació social i professional
superior, a vegades, a la intel·ligència
acadèmica i que es basa en capacitats com
l'automotivació, perseverència en front de
les dificultats, control dels impulsos,
coneixement dels estats d'ànim, l'empatia o
la resolució positiva dels conflictes. El
crèdit s'estructura en dos blocs. El primer
incideix en el coneixement de la pròpia
personalitat, intel·ligència i aptituds,

mentre que el segon toca aspectes com la
comunicació interpersonal, les emocions i
sentiments i les aptituds socials.

AU: García Molina, Ma. del Carmen
TI: La autoestima es base fundamental
para el desarrollo armónico de la
personalidad
DA: 1993; <juliol>; 1993; <agost>
RE: El concepte que té l'infant de si
mateix influeix en l'elecció dels seus
amics, en la forma de relacionar-se amb els
altres i, en definitiva, en el tipus de persona
que arribarà a ésser. L'autoconcepte és un
dels factors que decidirà l'èxit o el fracàs
de cada infant com a ésser humà.
L'autoestima depèn de la qualitat de les
relacions que existeixen entre l'infant i la
resta de persones que tenen un rol
important a la seva viDA: pares, germans,
amics i professionals de l'educació. En
l'infant sord, s'ha de fomentar encara més
l'autoestima, a causa de la seva inseguretat,
per aconseguir una major integració social.

AU: Guitart Aced, Rosa
TI: Jugar i divertir-se tothom. Recull de
jocs no competitius
ED: Graó; <Barcelona>
DA: 1998
RE: La primera part del llibre és una
reflexió sobre la importància del joc en
l'aprenentatge de l'infant: el joc és una eina
educativa que proporciona plaer,
satisfacció i diversió, que permet
desenvolupar habilitats de tota mena,
conèixer quines són les característiques
pròpies, entendre el món que l'envolta i
establir relacions amb altres nens i
nenes.Aquest coneixement del món social
s'acompanya amb una assimilació de
l'estructura social, dels valors, les normes,
els hàbits socials que la identifiquen. Jocs i
valors són termes relacionats. La segona
part del llibre desenvolupa l'explicació d'un
seguit de jocs on no hi ha guanyadors ni
perdedors, on les companyes i companys
no es veuen com a persones que cal
superar. Amb aquest recull de jocs no
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competitius es pretén que tots els nens i
nenes participants en un joc gaudeixin
jugant, i que no siguin només uns quants.
La tercera part del llibre conté bibliografia
sobre el joc i l'última ens proporciona un
quadre resum que classifica tots els jocs
proposats segons el tipus de joc, l'edat a
què van adreçats, l'espai que ha d'ocupar i
el tipus d'agrupació.

AU: Inglada Güell, Josep Mª
TI: Anar de "GUAI". Taller d'habilitats
socials per a viure i conviure
ED: Servei de Gestió de Programes
DA: 1998
RE: Crèdit variable d’iniciació pel primer
cicle de secundària obligatòria.Per una
banda intenta facilitar l’adaptació al nou
medi i la cohesió grupal dels alumnes nous,
i per altra banda pretén potenciar habilitats
que generin actituds de tolerància i de
convivència positiva en el centre i també
en les seves relacions interpersonals a la
vida quotidiana fora de l’escola. Així
doncs, té un caràcter preventiu i regulador
alhora. Les habilitats més importants que
es treballen en el crèdit són: escoltar,
iniciar i mantenir una conversa, disculpar-
se, participar activament en activitats
grupals, empatia, assertivitat, confiança en
si mateix , autocontrol, presa de decisions,
resolució de conflictes, enfrontar-se amb
l’enuig de l’altre….

AU: Joussellin, Jean; Estruch, Juan;
<traducció>
TI: Educación cívica e inserción social;
Civisme et insertion sociale
ED: Nova Terra; <Barcelona>
DA: 1967; <primera edició>
RE: Tothom està d'acord que actualment
ens trobem en una "crisi de civisme" que es
manifesta en un egoisme generalizat i una
marcada falta d'interès pels demés. La
major part d'aquells que es lamenten
d'aquesta crisi acusen als individus, als
pares i als ensenyants com a responsables,
però aquest és un diagnòstic superficial, les
veritables causes són les noves dimensions

de les nostres societats, les noves
situacions en les que es troben les
persones, els nous problemes que es
plantegen tant a les col·lectivitats com als
individus. Si es parteix del concepte de
civisme com a cohesió i harmonia entre les
persones, s'han de considerar quatre
fenòmens que han transformat
considerablement les relacions humanes:
l'evolució demogràfica, l'acceleració de la
història, la crisi a l'ensenyament, el canvi
en els conceptes de dret i solidaritat. El
llibre analitza aquestes qüestions i d'altres
referides als fonaments i estructures de la
societat actual, després planteja els
elements bàsics d'una "pedagogia del
civisme" des d'una visió, que podria tenir
interès a l'època en que el llibre fou editat,
però no avui dia, donat que els canvis
socials dels últims vint-i-cint anys han estat
massa dràstics, estructurals, ideològics i
ràpids, anul·lant, en gran part, els
conceptes que recull el llibre. Té, però, un
gran interès històric, perquè exposa i
il·lustra amb moltes referències
interessants, l'evolució els últims anys de
conceptes com l'oci, el patriotisme, la
solidaritat, la participació, el pluralisme,
els valors...

AU: Marín Gracia, Àngels; <autora>;
Romero, Eduard; <coordinador>; Encinas,
Josep Lluís; <il·lustrador>
TI: Què significa educar en valors
ED: Claret; <Barcelona>
DA: 1995
RE: Educar en els valors resulta complex
perquè, no solament es posa en dubte un
determinat valor o un altre, sinó,
especialment la font des de la qual
justifiquem públicament la nostra actuació.
Ara bé, una educació en els valors implica
un coneixement profund, una capacitat de
comprensió intrínseca de la nostra societat
i les seves implicacions. La persona
madura en l'acceptació del valors, els fa
seus, els imbrica en el seu jo i, des
d'aquesta maduresa afectiva i intel·lectual,
pot esdevenir educador en els valors.



Estratègies per a establir un clima escolar positiu que eviti les relacions de conflicte dins la secundària
obligatòria

Llicència d'estudis retribuïda 1997-98 87

AU: Marín Gracia, Àngels; <autora>;
Romero, Eduard; <coordinador>; Encinas,
Josep Lluís; <il·lustrador>
TI: Avaluem l'educar en valors
ED: Claret; <Barcelona>
DA: 1995
RE: És un fet que avui en dia hi ha una
creixent preocupació en els valors. Aquesta
preocupació s'ha traduït en un increment de
publicacions sobre el tema i una major
sensibilització social que fa augmentar
l'interès tant en les aules com al carrer.
L'autora ens ajuda a reflexionar sobre
l'educació en valors, però a més a més ens
convida a assajar tot un seguit de petits
exercicis que ens ajudaran a aprendre i
comprendre què implica, realment, viure
en valors.

AU: Mauri, Rafael [coordinació]
TI: El Nostre Món és un Projecte Solidari:
Materials de Primària
ED:  Federación de Enseñanza de CC.OO.;
Fundación Paz y Solidaridad Serafín
Aliaga
DA:  1998
RE:  Consta de tres unitats didàctiques(una
per cada cicle) adaptables a cada realitat
escolar. Presenten una concepció global,
interdisciplinar i transversal.-1r cicle. "Zoe,
la gota viatgera": dedicada al tema de
l'aigua.Dóna a conéixer les situacions de
desigualtat en les condicions de vida de
diversos llocs del món i el privilegi que és
tenir aigua cada dia. Treballa l'empatia i la
solidaritat.- 2n cicle. "Comerç i consum":
Pretén que l'alumnat prengui consciència
de la injustícia que es pot generar
mitjançant el comerç i que s'adoni que es
poden impulsar accions més justes.
Insisteix en la transmissió d'una visió
ajustada de la realitat del Sud que eviti les
imatges negatives que reforcen els
estereotips i els perjudicis.- 3r cicle."Els
drets de la infància": Promou la presa de
consciència de l'alumnat sobre la situació
de molts infants de l'Estat Espanyol i

d'altres països del món i la seva implicació
per afavorir el compliment dels seus drets.

AU: Masnou Piferrer, Fina
TI: L'educació per a la convivència a
pàrvuls: una alternativa pro-social
DA: 1988
RE: Proposta per treballar la sociabilitat al
parvulari que parteix de diverses activitats
força lúdiques amb la intenció d'educar per
a la convivència, potenciar diferents
aspectes de sociabilitat amb el grup-classe i
treballar qüestions concretes com
l'afirmació personal, les habilitats de
relació social, expressió dels sentiments,
resolució de l'agressivitat i de la
competitivitat, els models positius, la
valoració positiva de l'altre, l'empatia,
l'asseveració, la creativitat, la resolució de
problemes, la cooperació, l'ajuda i
compartir.

AU: Masnou, Fina; <autora>; Roche, Dr.
Robert; <.Direcció>; P.A.P.E.C.;
<col·laboradors>
TI: La prosocialitat a Catalunya. Programa
per a pàrvuls del pla d'aplicació de la
prosocialitat a les escoles de Catalunya
ED: CIRIT
DA:
RE: La importància dels elements
prosocials: ajudar, compartir, confortar,
etc. esdevé cada cop més remarcable tant
des del punt de vista educatiu com des del
punt de vista social. Des de l'any 1981
s'està realitzant al Departament de
Psicologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona una investigació que tendeix a
trobar els antecedents familiars i educatius
de la conducta prosocial en nens i nenes de
13-14 anys. Els primers resultats obtinguts
de la investigació esmentada han confirmat
moltes hipòtesis de partida i han permès
elaborar un Perfil Educatiu per a la
prosocialitat, el qual s'exposa en aquest
treball. Per, portar-ho a la pràctica i
aplicar-ho, es va elaborar una primera
aproximació del programa pro-soocial i es
va aplicar a una classe de 35 nens de 4i 5
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anys d'educació infantil. Els resultats foren
positius; a partir d'un test que avalua
l'augment de la prosocialitat, es va
comprovar, al finalitzar el curs, que les
conductes prosocials havien augmentat,
tant en els nens que en un principi eren
menys prosocials, com en aquells que ho
eren més.

AU: Meeks, Carol; <text>; Bushmoble,
Michael J.; <dibuixos>
TI: Recetas para educar
ED: Medici; <Barcelona>
DA: 1994
RE: L'autora proporciona una guia per a la
solució de conflictes entre pares i fills/es.
Analitza les causes de les discussions
quotidianes, recomana formes d'evitar-les i
explica com deslligar-se d'elles d'una
manera productiva. El llibre està orientat a
l'educació dels nens i nenes des de la
primera infància fins a l'adolescència.
Conté tres parts, 1) regles bàsiques per a
educar, 2) l'educació enriquida on es pretén
evitar la lluita generacional i 3) com trobar-
se bé, que exposa algunes formes
d'incrementar l'autoestima a pares i fills/es.

AU: Molina, Rosalia
TI: Autoconeixement
ED: IES Torrent de les Bruixes; <Santa
Coloma de Gramenet>
DA: 1996
RE: El crèdit per primer cicle, té com a
finalitat el coneixement realista de les
capacitats cognitives i de relació
interpersonal de l'alumnat. La metodologia
pretén potenciar la participació activa,
mitjançant un diàleg crític i creatiu que
possibiliti un clima de confiança i reflexió,
basat en la tolerància i el respecte mutu. Es
plantegen activitats entorn la personalitat,
les aptituds, els interessos, els valor i
l'autoconcepte i l'autoestima.

AU: Montaner Lacalle, Pere
TI: Els enigmes del laberint. La lògica de
l'inventor. Guia del professorat
ED: Laertes

DA: 1994
RE: És la guia del professorat amb els
continguts, objectius, activitats, criteris i
activitats d'avaluació, temporització i les
orientacions didàctiques dels dos crèdits
variables de caràcter interdisciplinari que
estan adreçats als alumnes del segon cicle
de l'etapa de secundària obligatòria.
Aquests crèdits proposen un conjunt
d'activitats d'ensenyament-aprenentatge
orientades a treballar procediments lògics i
metodològics. La finalitat d'ambós és
aconseguir que els alumnes s'enfrontin
positivament als problemes, facin servir les
eines metodològiques més adients a cada
cas i col·laborin amb els altres en la recerca
i trobada de solucions. Els crèdits que fa
referència són: Els enigmes del laberint
amb el <Número LDRB0255> i La lògica
de l'inventor amb el <Número
LDRB0254>

AU: Montaner Lacalle, Pere
TI: Els enigmes del laberint
ED: Laertes
DA: 1994
RE: Els laberints són el recurs per
introduir el concepte de problema com a
obstacle que ens separa d'un objectiu.
D'aquesta manera s'ajuda a l'aprenentatge
significatiu i a l'autoestima dels alumnes.
D'altra banda també afavoreix la
consciència de la necessitat d'actuar amb
mètode a l'hora d'enfrontar-se amb un
problema (organització de la informació,
organització dels recursos, ambient
d'estudi, etc). La guia del professorat és
"Els enigmes del laberint. La lògica de
l'inventor" amb el <Número LDRB0256>

AU: Moratò Comerma, J.; Bayés, Pilarín;
<il·lustració>
TI: Si us plau. Fem més fàcil la
convivència
ED: Claret; <Barcelona>
DA: 1986
RE: Des de fa uns anys, els pares, els
educadors i un bon sector de la societat
estan especialment preocupats pel
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deteriorament que han sofert alguns valors
més relacionats amb la convivència.
Davant d'aquesta realitat, van sorgint
diverses iniciatives encaminades a oferir
solucions pedagògicament i socialment
correctes. amb aquest material es pretén
que per mitjà d'un sistema vistós, àgil i
sobretot participatiu, l'alumne vagi
assimilant els valors com: honradesa,
honestedat, sinceritat, col·laboració, servei,
responsabilitat... que després promouran la
manera de procedir d'acord amb aquests
valors acceptats. El conjunt de l'obra
consta de sis llibres. Cada un d'aquests
llibres consta de tres parts diferenciades:
temes d'estudi, fitxes de treball i "fes
memòria". També es disposa d'una carpeta
amb totes les il·lustracions sense color, en
fulls DIN A-4. La carpeta de diapositives
consta de 288, i tracten aquests temes: la
teva imatge externa, convivència en
l'entorn, en llocs públics, comportament a
taula, comportament en l'assistència
mèdica, actes religiosos i socials, la
comunicació, l'esport, oci i temps lliure, la
relació amb els altres, la relació amb
l'entorn, els diners, les teves paraules
amigues (expressions cordials).

AU: Parcerisa Aran, Artur
TI: Materiales curriculares. Cómo
elaborarlos, seleccionarlos, y usarlos
ED: Graó
DA: 1996
RE: En aquest llibre es plantegen elements
per a la reflexió sobre el paper dels
materials curriculars i es proposen criteris
per a poder-los elaborar, seleccionar i usar
de manera que siguin adequats per a ajudar
a l'adquisició de les intencions educatives
en una perspectiva d'aprenentatge
funcional i amb sentit. L'autor, partint de la
consideració que el professorat ha
d'analitzar i reflexionar sobre la seva
pròpia pràctica, presenta d'una manera
sistemàtica els elements necessaris per a
poder considerar un material com adequat,
criteris per elaborar els propis materials i
orientacions sobre com usar els materials

editats. Així mateix proposa un model
rigorós i assequible pera l'avaluació
d'aquests materials.

AU: Polaino-Lorente, Aquilino
TI: Educación para la salud
ED: Herder; <Barcelona>
DA: 1987
RE: Informa i sensibilitza els professionals
de la salut i de l'educació sobre la
importància dels programes de salut i de
com cal desplegar-los. Introdueix alguns
conceptes fonamentals sobre els conceptes
de salut, salut conductual i educació per a
la salut. Adverteix de la importància
d'afavorir la salut a través dels estils de
vida personals i col·lectius. Insisteix en la
importància de treballar per a la consecució
de la salut en tots els àmbits i a no delegar
la salut únicament en mans dels sanitaris.
Mostra les dificultats per aprendre
comportaments saludables i indica
estratègies per aconseguir-ho. Planteja el
sentit de l'educació per a la salut i els
objectius fonamentals que cal fixar en les
diferents etapes evolutives. Reflexiona
sobre les persones implicades en l'educació
per a la salut i sobre la seva
corresponsabilitat. Dedica alguns capítols a
la salut mental i emocional i a com
repercuteix el nivell d'autoestima en els
comportaments relacionats amb la salut.

AU: Roche, R.; <director del programa>
TI: Pla d'aplicació de la prosocialitat a les
escoles de Catalunya. Memòria de diversos
anys
ED: PAPEC
DA: 1992
RE: Resum del treball realitzat durant el
curs 1991/92, per les escoles que han
aplicat el Programa de Prosocialitat.
Descripció de les sessions de treball directe
a les escoles, nombre de professors i
alumnes implicats, intenció de continuar el
programa el curs vinent. Recull fotocòpies
dels materials que s'han lliurat als mestres
en les sessions d'atenció directe. Així com
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l'avaluació del programa per part de cada
centre implicat.

AU: Salgueda Colomer, Milos
TI: Habilitats de relació interpersonal
ED: Servei de Gestió de Programes
DA: 1998
RE: Crèdit variable per tercer d'ESO que
té per objectiu principal ajudar a que els
alumnes desenvolupin habilitats per
afrontar situacions conflictives i
problemàtiques implícites en les relacions
interpersonals, augmentar la seva
autoestima i de forma indirecta contribuir a
que puguin assolir altres aprenentatges.

AU: Satir, Virginia
TI: Psicoterapia familiar conjunta
ED: La prensa medica mexicana;
<México>
DA: 1983; <segona reimpressió>
RE: El llibre està dividit en tres parts. La
primera teoritza sobre la família: Parla de
la baixa autoestimació i elecció del
company, de les diferències individuals i
els desacords, de les tensions que afecten a
la família moderna, de les desil·lusions
conjugals i les conseqüències per als
infants, del que necessiten els infants per
tenir autoestima i del triangle familiar. La
segona part tracta sobre la teoria de la
comunicació com un procés de donar i
rebre informació, i com un procés verbal i
no verbal de sol·licitar alguna cosa del
receptor. La tercera part tracta sobre la
teoria i pràctica de la psicoteràpia:
Conceptes de psicoteràpia, iniciació del
tractament, com investigar la cronologia de
la vida familiar, com incloure els infants en
la psicoteràpia familiar, el paper i la
tècnica del terapeuta i, com s'integren els
models i les disciplines.

AU: Serrat, Albert
TI: Acció Tutorial i Dinàmica de grups
ED: Departament d'Ensenyament;
Universitat Politècnica de Catalunya
RE: Aquest material es va donar en el Curs
per a Equips Directius de Secundària el

1995/96. És un recull, un tant dispers,
d'articles i activitats per treballar l'acció
tutorial. Es tracten molts aspectes de l'acció
tutorial: els objectius de l'acció tutorial, la
creació del departament, el programa de
l'acció tutorial, l'estudi del grup classe, el
sociograma, el treball sobre l'autoestima,
resolució de conflictes, l'acolliment de
nous alumnes, reunions de pares i mares,
entrevistes, l'avaluació... En la majoria de
temes s'aporten exemples, activitats,
exercicis o proves per fer amb els alumnes.

AU: Sierra, Inmaculada; Jiménez, Raquel;
Auñon, M. José
TI: El tractament de la diversitat a l'IFP
Pedraforca
ED: Direcció General d'Ordenació
Educativa; <Barcelona>
DA: 1995; 1994; <setembre, celebració de
les jornades>
RE: Descripció i valoració d'una
organització innovadora dels grups a
l'Institut de Formació Professional
Pedraforca de l'Hospitalet per tal
d'aconseguir una millor atenció a la
diversitat. En trobar-se amb un sector
important dels alumnes amb tendència a
l'absentisme, dèficits acadèmics greus i
mancança d'hàbits d'estudi i comportament
van decidir formar cinc grups de ràtio
reduïda (12-15 alumnes) de primer curs.
Per determinar quins alumnes van a
aquests grups reduïts, a inici de curs es
passa una prova de coneixements a tots els
nous alumnes de primer. Les matèries es
globalitzen per àrees i es fomenta la
comunicació entre alumnes i professors per
tal de millorar l'autoestima i autoconcepte.
S'avalua acuradament cada alumne a final
de curs i no es descarta que algun pugui
passar a segon curs. Amb una perspectiva
de tres cursos acadèmics valoren
positivament la innovació.

AU: Springhouse Corporation
TI: Cómo aplicar estrategia de Enseñanza-
1. Estilo docente. motivación. Autoestima
ED: Edicions CEAC, S. A.; <Barcelona>
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DA: 1989
RE: El llibre, traducció de l'obra
"Teacher's Strategies", recull les
aportacions de diferents professionals de
l'ensenyament dels Estats Units. És el
primer de dos volums dedicats a donar
suggeriments i pautes als professors perquè
desenvolupin estratègies adreçades a
facilitar la motivació i les actituds positives
dels seus alumnes, i d'aquesta manera
millorar el rendiment de la tasca docent. El
contingut d'aquest primer volum es
divideix en quatre grans apartats. En el
primer apartat es recullen les aportacions
dedicades a donar suggeriments per a
l'anàlisi i l'autoavaluació de l'estil docent
del professor. Al segon apartat es revisen
les estratègies que s'han mostrat més útils
per ajudar els alumnes a aprendre amb
eficàcia. Al tercer apartat s'exposen
diferents mètodes que es poden utilitzar per
augmentar el sentiment positiu i
l'autoestima dels alumnes i com a
conseqüència un major entusiasme per
l'aprenentatge. A l'última part es donen
pautes i es mostren exercicis físics que
ajuden a vèncer les tensions i els
problemes que la professió d'ensenyant
comporta.

AU: Talavera Seguí, Montserrat
TI: Com sóc? Com em veig?
ED: Servei de Gestió de Programes
DA: 1998
RE: Crèdit variable englobat dins de l’àrea
de tutoria i pensat per a dur-lo a terme en el
segon cicle de l’etapa de secundària
obligatòria.Els continguts que treballa fan
referència al desenvolupament de
l’autoestima i autoconcepte dels alumnes,
aspectes que juguen un paper important a
la vida de les persones, tot influint en els
èxits i fracassos (rendiment en general), la
satisfacció d’un mateix, el benestar psíquic
i el conjunt de relacions socials.

AU: Vallès Serra, Montserrat
TI: Què ens importa?
ED: Servei de Gestió de Programes

DA: 1998
RE: Crèdit variable que es centra en el
tractament dels valors. L’objectiu és el de
crear un espai per parlar amb els i les
alumnes que el realitzin d’allò que els
interessa, i redescobrir junts a què donen
importància. En aquest rerafons els valors
adquireixen especial èmfasi. Per això,
després de situar el punt de partida del
treball: el moment adolescent que viuen els
nois i noies de 3r. i 4t. d’ESO, als quals es
dirigeix el crèdit, i també la societat que els
envolta, es passa a definir el concepte de
valor i a concretar la pròpia escala de
valors. Posteriorment s’ofereix tot un
seguit d'àmbits de diàleg i de reflexió: els
amics, la família, la parella, els diners, els
estudis, el lleure, ... En tot aquest treball el
valor del respecte esdevé importantíssim.
Finalment, convé remarcar que el crèdit va
adreçat a tots els alumnes, i especialment a
aquells que necessiten un recolzament en la
seva orientació personal, tot i que el crèdit
no pretén la “conversió” de cap d’ells/es.

AU: Walsh, Bernardette
TI: Comunicarse: un aprendizaje y una
habilidad en secundària
ED: Narcea
DA: 1994
RE: Un dels reptes educatius més
importants és, segons l'autora, atendre les
diverses necessitats educatives de l'alumnat
en tots els nivells educatius, també a
secundària. Dins un concepte ampli de
l'ensenyament, els aspectes comunicatius
del llenguatge no han de ser tractats com
quelcom únicament instrumental, sinó que
tenen un valor intrínsec. Poder i saber
expressar-se, influència positivament
l'autoestima i potència l'aprenentatge
significatiu. Des d'aquest postulat, l'autora
ens ofereix diversos recursos que podem
utilitzar a l'aula: conversa, narrativa,
dramatització,... Presenta també diferents
experiències d'activitats d'animació a la
lectura, realitzades a col·legis i instituts de
Madrid
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AU: Worringer, Wilhelm; Bohigas, Oriol;
<pròleg>
TI: Abstracció i empatia
ED: Edicions 62; Diputació de Barcelona;
<Barcelona>
DA: 1987
RE: Llibre que té dues parts ben
diferenciades la teòrica i la pràctica. A la
primera des d'un punt de vista subjectiu
defineix els conceptes d'empatia,

abstracció, naturalisme i estil. A la segona
ens parla de l'art ornamental, anota una
selecció d'exemples de l'arquitectura i de
les arts plàstiques relacionades amb el tema
i acaba fent una referència a l'art pre-
renaixentista nòrdic. Al principi el propi
autor ens parla sobre la gènesi del llibre i
els motius que el van portar a escriure'l.
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8.1 Drets fonamentals dels éssers humans autèntics

Un ésser humà autèntic, només pel fet de ser-ho, té els següents drets:

• Actuar de forma diferent a la que els altres desitjarien que ho fes.

• A fer les coses de forma imperfecta.

• A equivocar-se de tant en tant.

• A pensar de forma pròpia i diferent.

• A canviar les seves opinions.

• A acceptar i rebutjar crítiques i queixes.

• A decidir la importància que tenen les coses. .

• A no saber alguna cosa.

• A no entendre alguna casa.

• A fer peticions.

• A rebutjar una petició.

• A expressar els seus sentiments (estar alegre, trist, enfadat, ...)

Per la mateixa raó, té també l'obligació de:
" RESPONSABILITZAR-SE DE LES SEVES DECISIONS"
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8.2 Avaluació de l’autoconcepte

AFA, Autoconcepte, forma A (b)
- Autors: G. Musitu, F. García i M. Gutiérrez.
- Edició: TEA, Madrid, 1991.
- Aplicació: individual o col·lectiva, a alumnes del segon cicle EGB i BUP. Temps: 15 min.
Aprox.
- Tipus de tècnica: questionari d’autoavaluació (36 ítems, que es valoren en escala d’1 a 3).
- Estrucura/finalitat: avaluació de la percepció que té el subjecte de sí mateix. Consta de 4
factors:

-Acadèmic
-Social
-Emocional
-Familiar

- Tipificació: barems d’escolars (7é i 8é d’EGB i 1er 2on i 3er de BUP).
- Dades psicomètriques: Fiabilitat: coeficient 0.82 (alfa de Cronbach) i coeficient 0.66 (

test-retest, amb interval de 3 mesos). La vadilesa criterial és variable segons els factors,
essent l’Emocional el més feble.
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8.3 Contracte de conducta de grup

El present  contracte de conducta es redacta amb la finalitat d'eliminar la relació difícil i
desagradable existent entre els alumnes Sergi, Ramon i Josep, Anton i Jordi
El contracte es realitza de mutu acord entre els alumnes de 1r d'ESO nomenats anteriorment i
per pròpia voluntat, i el seu tutor, amb l'objectiu d'assumir cadascú els compromisos que
seguidament es descriuen., per a millorar la bona relació existent en el grup i també el
comportament individual de cadascú.
Cada alumne es compromet a eliminar els següents comportaments problemàtics:

* Alumne: Sergi,
No inventarà ni dirà renoms al Ramon i deixarà de "posar-se" amb ell.

* Alumne : Ramon,
No dirà renoms al Sergi, i eliminarà el "posar-se" amb ell

* Alumne: Josep,
Ajudarà als seus companys a eliminar els esmentats comportaments problemàtics

* Alumnes: Anton i Jordi,
Es comprometen a portar a terme la mateixa conducta que el Ramon.

Així mateix, tots els alumnes anomenats a l'inici d'aquest contracte es comprometen a adoptar
conductes adequades per a millorar la relació entre tots els membres del grup.
 El  present contracte serà revisat cada quinze dies per tot el grup, en col·laboració amb el
tutor, amb l'objectiu de revisar i establir les modificacions pertinents.
Estan tots d'acord en responsabilitzar-se i complir el que hem descrit en aquest contracte,
cadascun dels alumnes el signa voluntàriament, entenent el valor que suposa adquirir el
compromís que comporta establir unes normes establertes

Nom de l'Institut d'Ensenyament Secundari

Signat:

Sergi Ramon Anton Jordi
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8.4 Contracte de conducta individual

Jo, Jordi Rius, amable alumne de 2n curs d'ESO de l'Institut d'Ensenyament Secundari "Riu
de Peres", Lleida. Soc capaç i així ho penso demostrar, de realitzar aquestes tres conductes a
la classe:

1) Cada vegada que hagi de parlar o necessiti alguna cosa, demanaré permís al professor
2) Restaré assegut a la meva cadira, realitzant la meva tasca sense molestar als meus
companys
3) Em comportaré correctament amb els meus companys, sense molestar-los, insultar-los
ni pegar-los

Realitzant aquestes conductes, guanyaré punts que el professor anotarà al meu "carnet de
conducta".

Aquests punts els ensenyaré dues vegades a la setmana al psicopedagog del centre i els podré
canviar per coses u objectes que m'agradin.
Estic disposat a complir amb aquest contracte i per això el signo i escric el meu nom al costat
del del tutor i del psicopedagog
Signat:

Alumne Tutor Psicopedagog
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8.5 Inventari de comportament prosocials en el context escolar.
Inventari inicial de comportaments prosocials dins l’àmbit escolar classificats segons les 10
categories de la prosocialitat, elaborades per l’equip del Dr. R. Roche a partir de les categories
de Strayer, Wareing-Rushton (1979) i Zahn-Waxler, Radke-Yarrow,  King (1979).
Aquestes pautes poden servir de guia per als materials a elaborar. Les categories són:
1.  Ajuda física: Una conducta no verbal que procura assistència física a altres persones per  aconseguir un

determinat objectiu, i que compte amb l'aprovació de les mateixes.
2.  Servei físic: Una conducta que elimina la necessitat als receptors de l'acció d'intervenir físicament  en

l’acompliment d'una tasca, i que conclou amb l'aprovació o satisfacció d'aquests.
3.  Compartir: Donar objectes, idees, experiències vitals, aliments o possessions a altres.
4.  Ajuda verbal: Una explicació o instrucció verbal que és útil i desitjable per altres persones o grups en

l'acompliment d'un objectiu.
5.  Consol verbal: Expressions verbals per a reduir la tristesa de persones amb problemes i  augmentar el seu

ànim.
6.  Confirmació i valorització positiva de l'altre: Expressions verbals per a confirmar el valor d'altres  persones o

augmentar l'autoestima de les mateixes, fins i tot interpretar positivament conductes  d'altres, disculpar,
intercedir mitjançant paraules de simpatia o elogi.

7.  Escolta profunda: Expressió d’acollida pacient per activament interessada en el discurs de l’interlocutor.
8.  Empatia: Conductes verbals que expressen comprensió cognitiva dels pensaments de l’interlocutor o emoció

d’estar experimentant sentiments similars als d’aquest.
9.  Solidaritat: Expressió de l’acceptació voluntària de compartir les conseqüències de la situació de l’altre.
10.  Presència positiva i unitat: Actituds de proximitat psicològica, atenció, escolta profunda, empatia i

disponibilitat.

1.  Ajuda física:
1.1  Ajudar a recollir els materials usat a classe.
1.2  Ajudar a fer un treball manual a algú amb dificultats.
1.3  Ajudar a portar objectes alguna persona amb disminució física.
1.4  Ajudar a col·locar un mural o trobar un llibre.
1.5  Ajudar a algú a portar objectes.
1.6  Ajudar a recollir objectes del terra.
1.7  Ajudar a ordenar la classe.
1.8  Ajudar a un company a ordenar la seva cartera o calaix.
1.9  Ajudar a que algú eviti una situació perillosa, com caure de la cadira.
1.10  Ajudar a algú amb problemes físics a fer una tasca en la que té dificultats.
1.11  Acompanyar una persona ferida a casa o a l’ambulatori.
1.12  Ajudar a algú a fer un exercici de gimnàstica.
1.13  Acompanyar a un nou alumne de l’escola.

2 Servei físic:
2.1  Acceptar a bon grat les tasques assignats.
2.2  Ordenar la classe, fins i tot sense haver rebut l’ordre expressa.
2.3  Deixar els objectes ordenats per facilitar la tasca del personal de neteja.
2.4  Organitzar festes i activitats.
2.5  Cordar la bata d’un company. Tancar la seva cartera...
2.6  Lliurar o tornar els deures a un company que ha faltat a classe.
2.7  Portar materials de la classe d’un lloc a altre.
2.8  Substituir a algú en una reunió o activitat.
2.9  Obrir la porta a algú que porti ocupades les mans.
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2.10  Canviar el seient a un company per facilitar-li la visió de la pissarra o de la TV.
2.11  Servir en el menjador escolar, sense haver rebut l’ordre expressa.
2.12  Recollir objectes que estan a terra.
2.13  Deixar nets els lavabos, l’aigüera i la dutxa després de fer-los servir.

3.  Compartir:
3.1  Proporcionar les dades d’una observació a un company.
3.2  Compartir amb els demés alguna experiència quotidiana enriquidora.
3.3  Prestar els materials de treball personal: la llibreta, el bolígraf, el llapis, la goma...
3.4  Deixar les seves joguines o altres objectes personals als altres.
3.5  Compartir una pilota o altres jocs amb els demés.
3.6  Treballar en grup.
3.7  Compartir i donar menjar.
3.8  Permetre que un company copiï els apunts (quan estigui permès).
3.9  Invitar sense exclusions quan se celebri un aniversari.
3.10  Regalar un petit obsequi a un company o professor que deixi l’escola.
3.11  Fer notar als companys que poden prendre les seves coses amb total confiança.

4.  Ajuda verbal:
4.1  Repetir la instrucció d’un professor o un companys de classe.
4.2  Explicar als demés les regles dels jocs, si no les han entès.
4.3  Explicar als alumnes més joves les experiències o activitats que els puguin ser útils.
4.4  Ajudar a posar al dia l’agenda.
4.5  Explicar a algú com i on pot trobar una informació.
4.6  Explicar als demés una estratègia per a resoldre un problema.
4.7  Aportar experiències personals per solucionar un conflicte.
4.8  Exposar les idees o opinions en els treball de grup.
4.9  Explicar als demés els acords presos en una reunió d’estudiants.
4.10  Posar al corrent dels treballs realitzats a algú que ha estat absent.
4.11  Ajudar a reconèixer les errades pròpies.
4.12  Participar activament en les reunions, expressant les idees i opinions.
4.13  Ajudar a un company a trobar la solució a una dificultat.

5.  Consol verbal:
5.1  Parlar a algú que està trist donant-li consol, tant temps com calgui.
5.2  Interessar-se per les emocions dels demés: por, tristor, etc.
5.3  Animar a un company de classe que ha rebut una mala nota pel seu treball.
5.4  Ajudar a calmar-se a un company que hagi perdut el control.
5.5  Comptar acudits o històries divertides a algú que passi per un moment difícil.
5.6  Ajudar a un company a superar la seva por quan està a la infermeria.
5.7  Aixecar l’ànim d’un company que s’ha fet mal mentre jugava.
5.8   Treure importància al motiu d’una baralla, quan això sigui possible.
5.9   Animar a algú que ha estat renyat pel professor.
5.10  Aixecar l’ànim de dos companys que s’han barallat.

6.  Confirmació i valoració positiva de l’altre:
6.1  Animar a algú a que expressi les seves idees.
6.2  Valorar positivament el treball dels demés.
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6.3  Disculpar el comportament d’un company en una situació concreta.
6.4  Tenir en compte i recolzar les propostes dels demés.
6.5  Intercedir per un company castigat.
6.6  Valorar les actituds positives dels companys.
6.7  Parlar bé d’un company a un tercer.
6.8  Ajudar a actuar de forma positiva.
6.9  Felicitar a algú que ha recolzat a un company.
6.10  Donar les gràcies als demés per alguna cooperació.
6.11  Valorar positivament els trets físics.
6.12  Animar a algú que  passa per dificultats.
6.13  Defendre els aspectes positius de professors i companys de converses.
6.14  Portar-li la contrària a un company de classe que sempre s’està infravalorant.

7.  Escolta profunda:
7.1  Assentir amb el cap per demostrar atenció i comprensió.
7.2  Callar mentre algú altre parla.
7.3  Deixar el que s’està fent per escoltar a algú que parla.
7.4  Mirar als ulls a l’interlocutor.
7.5  No manifestar impaciència per què algú acabi de parlar.
7.6  No desviar el tema de conversa.
7.7  Escoltar als companys i  professors quan expliquin con realitzar una tasca.
7.8  Propiciar la reconciliació de dos companys que s’han barallat, ajudant-los a entendre’s

mútuament.
7.9  Escoltar els motius de tristor d’un company de classe.
7.10  Mostrar interès quan algú parla.

8.  Empatia:
8.1  Alegrar-se de la felicitat aliena.
8.2  Compartir la tristor aliena.
8.3  Dir-li a algú que es comparteix les seves opinions.
8.4  Posar-se en la pell d’un altre que passa por situacions difícils.
8.5  Fer saber a algú que es comparteixen els seus sentiments.
8.6  Respondre a les preguntes dels professors amb interès.
8.7  Fer gestos que demostrin satisfacció pel que s’està dient (somriure, etc.)
8.8  Mostrar-se afectuós amb un company trist.

9.  Solidaritat:
9.1  Compartir voluntàriament les conseqüències d’un càstig.
9.2  Renunciar a una activitat divertida per atendre a algú que té un problema.
9.3  Atansar-se i seure’s al costat d’un company marginat i ajudar-li.
9.4  Participar de forma activa en campanyes solidàries: recollida d’aliments, roba, etc.
9.5  Expressar verbalment la solidaritat amb les víctimes del racisme o la discriminació.
9.6  Interessar-se per la salut d’un company o professor malalt.
9.7  Ajudar a algú que ha perdut un amic.
9.8  Romandre unit al grup fins i tot en aquells moments més difícils.
9.9  Prendre partit per aquell a qui algú ha pegat.
9.10  Evitar que el sexe o la raça influeixi en la forma de comportar-se.
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9.11  Acompanyar a algú que està sol o malalt.
9.12  Mantenir un secret.

10.  Presència positiva i unitat:
10.1  Estar disponible quan un company ho necessita.
10.2  Acceptar amb gust la companyia dels demés, especialment d’aquells que estan marginats

del grup.
10.3  Dedicar el seu temps a ajudar a un company a resoldre un problema personal.
10.4  Fer que tothom participi a les activitats de grup sense que ningú no s’excedeixi.
10.5  Fonamentar l’amistat.
10.6  Posar pau a les discussions.
10.7  Escoltar l’opinió dels demés.
10.8  Actuar com mitjancer en els conflictes del grup.
10.9   Fer tot el possible per què la gent se senti bé dins del grup.
10.10  Contribuir a la creació d’un clima d’harmonia dins del grup.
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8.6 Escala de conducta assertiva: qüestionari de Michelson.
Per utilitzar-la cal demanar la versió de Dolors Forns que presenta 27 situacions diferents de
formes d’actuació en format vídeo. Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de
Barcelona.



Estratègies per a establir un clima escolar positiu que eviti les relacions de conflicte dins la secundària
obligatòria

Llicència d'estudis retribuïda 1997-98 103

8.7 Escala d’afrontament del conflicte (ISAP)
Relación de los 25 ítems de la versión definitiva del ISAP

1. A la hora de tomar decisiones soy una persona insegura.
2. Confío en mi habilidad para resolver problemas nuevos y difíciles.
3. Para resolver un problema cojo la primera idea que me viene a la mente.
4. Cuando me enfrento a un problema. me siento inseguro/a de que pueda manejar la situación
5. Sospecho de la posible existencia de un problema. Trato de averiguar  de qué se trata.
6. Después de haber cometido algún error. Doy demasiadas vueltas a las cosas sin llegar a
conclusiones claras.
7. Cuando mis primeros esfuerzos para resolver un problema fracasan empiezo a
intranquilizarme por mi falta de habilidad para manejar la situación
8. Cuando me enfrento con un problema tiendo a hacer lo primero que se me ocurre para
resolverlo.
9. Cuando la solución a un problema no es satisfactoria me paro a pensar el porqué.
10. Cuando alguien me molesta o cuando discuto, tengo pensamientos negativos sobre mí
(tales como sentirme inferior, torpe, etc.).
11. No me paro ni tomo tiempo para manejar mis problemas, sino que actúo sin tener las ideas
claras.
12. Antes de decidirme por una idea o solución posible a un problema, me paro a considerar
las posibilidades de éxito de cada alternativa.
13. Cuando me encuentro con un problema, examino qué tipo de factores externos están
influyendo en él.
14. Después de que he resuelto un problema, analizo lo que salió bien o mal.
15. Cuando hago planes para resolver un problema, estoy seguro/a de que puedo conseguir
que se solucionen.
16. M elegir una Forma de actuar, intento predecir cual será el resultado general.
17. Cuando me enfrento con un problema complicado busco la Forma de recoger información
para conocerlo más a fondo.
18. Después de que he intentado resolver un problema de una determinada manera, me paro a
comparar el resultado real con lo que yo pensaba que debería haber ocurrido.
19. Con el tiempo y el esfuerzo suficientes creo que puedo resolver los problemas con los que
me enfrento.
20. Cuando me enfrento con un problema, me paro y pienso sobre ello antes de decidir el
próximo paso.
21. Puedo pensar en alternativas creativas y eficaces para resolver un problema.
22. Después de tomar una decisión, el resultado que esperaba concuerda con el resultado real.
23. Tomo decisiones y después, estoy satisfecho con ellas.
24. Antes de un examen o si voy a ser entrevistado para un trabajo, me preocupo
immdiatamente a él.

J.J. Miguel Tobal y M.I. Casado Morales “Solución de problemas personales: elaboración y
desarrollo”.
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8.8 Qüestionaris de personalitat Catell: característiques generals

- Autors: R.B Cattell i colaboradors.
- Procedència: Institute for Personality and Ability Testing. Champaign, Illinois, 1959-1966.
- Adaptació espanyola: TEA.Madrid, 1981.
- Administració: individual i col·lectiva.
- Tipificació: Barems en decapitus, independents per a cada sexe.

Segons les edats d’aplicació:
CPQ. CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD PARA NIÑOS (Child’s Personality
Questionnaire).
Aplicació: de 7 a 12 anys.

HSPQ CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD PARA ADOLESCENTES (High school
Personality Questionnaire).
Aplicació: de 12 a 18 anys.
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8.9 Qüestionari de personalitat d’Eysenck:

EPQ-J. CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD

- TÍTOL ORIGINAL: Eysenck Personality Questionnaire- Junior (EPQ-J)
- Autors: Eysenck, H.J. i Eysenck S.B.G.
- Procedència:Hodder and Stougthon Educational, Londres, 1975.
- Adaptació espanyola: TEA. Madrid, 1978.
- Administració: individual i col·lectiva
- Aplicació: de 8 a 15 anys.
Avalua les tres dimensions bàsiques de la personalitat segons Eysenck.

-Extraversió (E)
-Neuroticisme (N)
-Psicoticisme o duresa (P)

 i a més a més:
-Sinceritat (S)
-Predisposició a una conducta antisocial (CA)

- Tipificació: barems en centils, per a cada edat i sexe.
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8.10 Tècnica d'economia de fitxes

El sistema d'utilització de fitxes (Token economy), s'utilitza per a desenvolupar conductes
incipients i a la vegada resulta útil per a disminuir les conductes problemàtiques. És una
tècnica mixta en la que intervenen el reforçament positiu (les fitxes que guanya l'alumne), i el
càstig negatiu, al posar en pràctica el que s'anomena cost de la resposta (les fitxes que
l'alumne perdrà si realitza conductes no desitjades).
Es tracta d'establir un sistema de reforçament mitjançant fitxes o targetes per a premiar la
conducta que es vol establir. Si els alumnes realitzen les conductes prèviament establertes, els
alumnes seran recompensats amb fitxes que després podran ser canviades  per reforçadors
materials o socials que s'hauran acordat prèviament amb el tutor o psicopedagog.
Aquesta tècnica la podrem aplicar, sempre que s'hagi explicitat i programat com a qualsevol
altra àrea del currículum, les conductes que es vol desenvolupar i ella corresponent valoració
del canvi. Després cada vegada que es doni la conducta s'haurà de reforçar amb les fitxes per a
motivar l'alumne a mantenir la conducta i a implementar-la.
Quan la conducta desitjada ja estigui adquirida i mantinguda, s'haurà de reforçar de manera
intermitent per tal que sigui consolidada.
Quan les conductes estiguin instaurades i consolidades, s'aniran espaiant els intervals
d'intercanvi de tal manera que es produeixi una deshabituació progressiva de les fitxes i dels
reforçadors.
La tècnica està especialment indicada per a modificar conductes com ara:

• Cridar l'atenció amb rient, fent riure, fent pallassades…
• Esvalotar el personal
• Baralles
• Córrer i cridar per la classe
• Qualsevol comportament disruptiu

 
 Els alumnes hauran de tenir en un lloc ben visible de la classe, quines són les conductes que
han de realitzar

• Al costat de cada conducta haurà de figurar el seu valor en punts, en l'espai de
temps que s'estableixi el programa

L'administració de fitxes (reforç positiu, canvi, etc, no ha d'interferir el funcionament normal
de la classe) es pot buscar un moment exclusiu per a  dedicar-lo a això, podria ser l'hora del
pati.
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8.11 Metàfores quotidianes lligades a la violència en diferents contextos.
1.- Expressió relatives a converses o discussions:

“POSAR-SE A LA DEFENSIVA”
“ATAC”
“ARREMETRE”??

2.- Expressions de l’àmbit social
LA LLUITA PEL DRET A MORIR DIGNAMENT
LA LLUITA PEL DRET A UNA ENSENYANÇA
LA LLUITA DE CLASSES

3.- Publicitat, exemple d’anuncis :

4. Titulars dels diaris
“La basura acosa a BCN”  domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de Catalunya”  pag. 1
“BCN declara la guerra al exceso de basura” domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de
Catalunya” pag. 2
“ Brigada anticacas (Tres barcelonesas emprenden una cruzada contra los excrementos)”
domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de Catalunya”  pag. 6
“La basura invade la calle barcelonesa” domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de
Catalunya” pag. 8
“Todos tenemos que luchar contra la injusticia” domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico
de Catalunya” pag. 53
“ Duelo de tresillos entre Valeria Mazza y Jordi Tarrés” domingo 5 de abril de 1998  “el
Periódico de Catalunya” pag. 36
“ ‘Boom’ en las bolsas del ‘Cub Med’” domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de
Catalunya” pag. 37
“Los ‘culebrones’ de TV3 conquistan a los jóvenes de Lleida(...que les acorralaron
pidiendoles autografos.... asediado por sus fans. )” sábado 4 de abril de 1998 “Segre” pag. 1
“Los ‘skamaniacos’ invaden Balaguer” sábado 4 de abril de 1998 “Segre” pag. 50
“La pugna por Rolls Royce aún sigue abierta” domingo, 5 de abril de 1998, “Segre” pag.
25.
“La industria europea prepara la batalla contra la oriental (las firmas japonesas utilizan
sus fábricas en el Reino Unido como plataforma para asaltar Europa.)” domingo, 12 de
abril de 1998, “el Periodico de Catalunya” pag. 4
“Meteorólogos frente a hoteleros” domingo, 12 de abril de 1998, “el Periodico de
Catalunya” pag. 12
“ Protesta en El Vendrell contra el trazado del AVE” domingo, 12 de abril de 1998, “el
Periodico de Catalunya” pag. 23.
“El consumo diario de televisión cayó en casi todo el mundo en 1997” domingo, 12 de
abril de 1998, “el Periodico de Catalunya” pag. 59.

5.- En política
“L’oposició arremet contra el govern”??
“El pulso del PSOE” domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de Catalunya”   pag. 8
“Blair fuerza la máquina del diálogo” domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de
Catalunya” pag. 16
“Borrell abre hoy su campaña en Lleida en su pugna con Almunia” sabado 4 de abril de
1998 “Segre” pag. 15
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“El PP denuncia que sufre un ‘acoso político’” domingo, 5 de abril de 1998, “Segre” pag.
21.
“La lucha contra el fraude en el IRPF” domingo, 12 de abril de 1998, “el Periodico de
Catalunya” pag. 8.
“Este proceso no debe abrir nuevas heridas entre nosotros” domingo, 12 de abril de 1998,
“el Periodico de Catalunya” pag. 12

6.- En l’esport:
Expressions lingüístiques típiques en l’esport.

“ATACAR / CONTRAATACAR”
“DEFENSA”
“ENVAIR EL CAMP CONTRARI”
“DISPARAR A PORTERIA”
“REMATAR”
“RESISTIR L’ATAC”
“CASTIGAR EL CONTRARI”
 “CONTRACOP”

“El tormento de De La Peña (...se marcho abatido y desolado...) domingo 5 de abril de
1998  “el Periódico de Catalunya” pag. 45
“Biaggi acepta el desafio de Doohan” domingo 5 de abril de 1998  “el Periódico de
Catalunya” pag. 52
“El Barça se dispara hacia el título” domingo, 5 de abril de 1998, “Segre” pag. 31.
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8.12 Tècniques per a l'avaluació de la personalitat

PERSONALITY INVENTORY FOR CHILDREN, PIC, Revised (1984)
Autors: Wirt, R. D., Lachar, D., Kinedinst, J. K. i Seat P.D, 1977, 1984
Edició: Western Psychological Services, LA , California.
Tipus de tècnica: questionari per a pares (600 items) Resposta binària (vertader/fals).
Existeixen formes abreujades.
Aplicació: 6 a 16 anys. També: adolescents i joves.
Tipificació: barems en puntuacions T. (Mostra: 2.380 nens/nenes de 6 a 16 anys Minneapolis,
Minnesota). En el manual s'ofereixen dades sobre fiabilitat, test-retest i consistència interna.
Estructura: empírica i racional (amb el subratllat s'indiquen les escales elaborades segons
estratègia racional. Resta, estratègia empírica).

Escales: estil de l'informant:
-Lie, L. (sinceritat) detecta la tendència a  atribuir més qualitats al S. i a minimitzar o negar els
problemes
-Frequency, F. (frequència) exageració dels símptomes de diferents quadres patològics, o
respostes a l'atzar.
-Defensiveness, DEF (actitud defensiva) Tendència dels pares a adoptar una actitud defensiva
en relació amb la conducta del seu fill.

Adaptació general, per identificar els infants que necessiten una exploració o tractament
psicològic.
-Adjustment, ADJ (adaptació)

Triada cognitiva:
-Achievement, ACH (rendiment escolar, independentment de la capacitat intel·lectual
-Lntellectual Screening, IS (cribatge intel·lectual)
-Developmental, DVL (desenvolupament): 25 ítems sobre el desenvolupament intel.lectual i
físic.

Altres escales clíniques (trastorns psicològics)
-Somatic Concern, SOM (queixes somàtiques)
-Depression, D (depressió)
-Family Relations, FAM (problemes en les relacions familiars)
-Delinquency, DLQ (delinquència): mesura les característiques conductuals que són
manifestes en els delinqüents.
-Withdrawal, WDL (retraiment, isolament) tendència a rebutjar et contacte social.
-Anxiety, ANX (ansietat).
-Psychosis, PSY (psicosi).
- Hyperactivity, HPR (hiperactivitat).
-Social Skills, SS K (habilitats socials deficitàries)
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8.13 Guió de l’entrevista als professionals

� Opinió personal de com s’està desenvolupant la Reforma.
� Dificultats amb que us heu trobat.
� Es viuen relacions de conflicte alumne-alumne? i alumne-professor?
� Situacions, explicacions, causes

Situacions: totes aquelles que en dificultat la seva feina tenint en compte tots els 
elements.

Conseqüències: en l’alumne, en el professor, en el grup-classe, en la família, en les 
relacions amb altres professionals,...
és a dir, què va passar i quines conseqüències va tenir.

� Com s’ha actuat?
Improvisació o normativa consensuada que serveixi de guia pels entrebancs.
En el claustre dissenyeu alguna pauta a seguir en aquests tipus de situacions?.

� Resultats, causes.
� Detecció de necessitats; formació, actitud, motivació, seguretat  decisions.

Et sembla que estem preparats per afrontar aquestes situacions?
� En el cas de les variables no mencionades, comentar variable per variable:
� Assegurar-se que no s’hi han trobat (si s’hi han trobat guió anterior).
� Com es respondria, que es faria, en cas de trobar-s’hi, què aconsellarien a un centre que
s’hi trobés.
�  Detecció de necessitats.

VARIABLES:
Absentisme:
� Quina relació hi ha entre l’absentisme i:

� els vostres controls d’assistència (funcionament: avisos, cartes a casa, sancions,...?),
seguiu aquestes directrius?
� el canvi a l’E.S.O.
� el pas a l’adolescència, creu que n’hi ha.

� Quines causes creu que provoquen l’absentisme.

Agressions físiques entre alumnes:
� Com es sancionen?
�Actituds dels pares, com hi reaccioneu?
� Actitud de la resta de companys?
� Quin nivell d’agressions hi ha hagut?

Agressions físiques d’alumnes al professorat:
� Quin tipus d’agressions es donen?
� Es donen amenaces?, de quin tipus i si es porten a terme.
�Quina actitud pren/en:

� el centre.
� els pares.

� Hi ha prevenció? com es fa?
� Possibles causes.
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Conductes conflictives a l’aula.
� Disciplina a l’aula; quan costa introduir-la?
� Quin és el temps real de la classe (entre que seuen, callen,...)
� El comportament del líder propicia un bon funcionament o al contrari?

Conductes presumiblement delictives.
� Hi ha casos de consum de drogues?
� Hi ha casos d’ extorsió?
� Hi ha robatoris?
� Es tanca la porta del carrer?

Conducta familia-escola.
� Quin èxit tenen les reunions de pares i quina actitud adopten aquests davant el Consell
Escolar?
� Hi ha A.P.A., quants són?
� Com es connecta amb els pares quan es necessari?
� Nivell socio-cultural dels pares.

Conflictes de grups externs al centre.
� Algun problema amb les tribus?
� Gamberrisme (entrar al centre)
� Hi ha atracaments?

Psicopatologies diagnosticades.
�Psicopatologies diagnosticades per part del psicòleg?

           VARIABLES RELACIONADES:
Rebuig escolar.
� Noteu si els alumnes assisteixen forçats a escola?

Situació familiar de risc.
Alcoholisme, maltractaments, drogues, atur,...

Problemes emocionals comportamentals.
� Angoixes per exàmens, expectatives dels pares.
� Problemes d’autoestima, inseguretat, timidesa,... de forma nombrosa.
� Manca d’hàbits d’estudi, concentració, atenció,...

� Es correspon la idea que et vas formar amb el que ara fas com a professor.
� Relacions interpersonals professorat-alumnat:

 Descripció i valoració de les relacions alumnes professors.
� Les relacions personals son un bon objectiu?
� Que creu que s’ha de fer per que pugueu fer be la vostra feina, que trobeu a faltar.
� Quines estratègies segueix per crear un bon clima a classe?
� Professors que han tingut problemes de relació amb els alumnes.
� Dificultats de relació.
� Trobeu a faltar formació psicopedagògica.
� Que penseu de la figura del psicopedagoc? es necessària?
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�Creieu que realment hi ha possibilitats de millora en les relacions amb els alumnes o
hi entren en joc massa aspectes ( família, ambient socio-cultural,... com per poder 
controlar-ho.
Que pensa dels adolescents?
Quines expectatives té sobre els seus alumnes

�Relacions interpersonals entre els professionals
� Desde la implantació de la Reforma es més difícil entendres amb els companys de 
claustre?
� Com a tutors o professors davant qualsevol problema os sentiu recolzats pels pares, 
pel departament,...? sabeu com trobar solucions davant del problema.

8.14 Guió de l’entrevista amb equip directiu

� Quants anys fa que heu introduït la Reforma?
� Fins llavors quins estudis es cursaven en el centre (F.P., B.U.P.,...)?
� Teniu elaborat el Projecte Educatiu del Centre?
� Com contempleu la diversitat?

8.15 Guió de l’entrevista als alumnes
- Aquest qüestionari es anònim i per tant no ens cal el teu nom.
- Sàpigues que les teves respostes no es faran arribar ni als pares ni als professors.
- Llegeix amb atenció cada pregunta i respon dins l’espai en blanc.

-Balanç de les relacions professor/a-alumne a l’Institut (com et portes amb els professors, i
ells amb tu?)

- Aspectes positius i negatius d’aquestes relacions digues per què?

- Quines coses es podrien fer d’una altra manera i com es podrien fer?

- A quines coses els professors no li donen importància i tu creus que en tenen?

- Explica el cas d’un professor/a que t’agradés com feia la seva funció.

- Cas d’un professor/a que no ho feia be i va canviar a fer-ho millor, com ho va fer?

- Cas d’un professor/a que tu creus que no ho feia be. Com ho feia? Com creus que ho hauria
de fer?

- Qui creus que son mes durs, els teus pares o els teus professors, per què?

- A casa comentes sovint les coses de l’institut (que aprens? a qui coneixes?,..).

- Que esperes de l’ Institut i dels professors/es?

- Com et portes amb els teus companys de classe, en general?

- Vas sempre amb la mateixa colla d’amics, quants formeu la colla habitual?



Estratègies per a establir un clima escolar positiu que eviti les relacions de conflicte dins la secundària
obligatòria

Llicència d'estudis retribuïda 1997-98 113

- Creus que a la teva classe es fa cas a tothom, o només son uns quants els que decideixen
normalment?

- Creus que hi ha massa disciplina; son massa estrictes els professors?

- Quina opinió tens del teu tutor (amic, distant, autoritari,...) Hi tens enfrontaments sovint,...
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8.16 Dilema dels ases. Conflicte i treball en equip.
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8.17 Qüestionari de comportaments prosocials
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8.18 Observació Equips Classe. O. E. C.
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8.19  Observació Individual Complexa. O. I. C.
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8.20 Clima social: classe. (CES). Trickett, E.D. i Moos, R. H.
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8.21 Bateria de socialització-autoavaluació. (BAS-3), Silva Moreno, F., Martorell
Pallás, M.C. TEA Ediciones (1997)
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8.22 Qüestionari d’habilitats d’interacció social (CHIS). Monjas, Maria Inés,
(1992)
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8.23 Qüestionari de conductes-problema en l’àula


