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Característiques escola Maregassa

• Escola pública d’educació especial que pertany 
a l’Institut Municipal de Serveis Personals de 
Badalona.

• Programes de formació professional inicial• Programes de formació professional inicial

• Atenem  67 alumnes entre 16  i 21 anys, amb 
discapacitat intel·lectual i limitacions 
significatives en les àrees de conducta 
adaptativa (conceptuals, socials i pràctiques)



Característiques escola Maregassa

• Aproximadament un 20% d’alumnes presenten 
trastorns de salut mental/ emocionals i/o conductuals.

• Tots els nostres alumnes precisen de programacions i • Tots els nostres alumnes precisen de programacions i 
suports específics per poder realitzar aprenentatges 
significatius i participar en entorn comunitaris 
normatius.



Característiques escola Maregassa
El model d’intervenció educativa

Millorar els processos: 

• Planificació i organització dels plans de suport 
individualitzats
Sistemes de planificació centrada en la persona
Processos i procediments per elaborar plans individualitzatsProcessos i procediments per elaborar plans individualitzats

• Crear entorns efectius d’aprenentatge
Planificació curricular  i estructuració de l’aula 

• Atendre les necessitats conductuals dels alumnes 



Característiques escola Maregassa
El model d’intervenció educativa

• Implementar el  pla de suport conductual per a tot el centre

– Ensenyar a tots els alumnes les expectatives i rutines 
conductuals rellevants.

– Acordar sistemes proactius d’ensenyament de les conductes – Acordar sistemes proactius d’ensenyament de les conductes 
dins l’escola. 

– Establir sistemes de reconeixement davant les conductes 
adequades. 

– Establir mecanismes per atendre les conductes greus.



Procés d’implementació del primer nivell 
Fase prèvia

• Direcció i equip directiu

• Comissió de SCP  
• Formació interna sobre les característiques del 

SCP i el model de conducta.SCP i el model de conducta.
• Autoavaluació dels professionals. Escala 

d’autoeficàcia.
• Identificació sobre les  estratègies utilitzades per 

atendre la conducta problemàtica 



1. Et sents segur a l’hora de fer front a les conductes 
problemàtiques?

70%

20%

10%

SI

NO

AV

2. Trobes difícil fer front a les conductes problemàtiques?

50%

0%

50%

SI

NO

AV

3. Creus que obtens resultats positius quan tractes les 
conductes problemàtiques?

0%

90%

10%

SI

NO

AV

4. Estàs satisfet amb la manera com tractes les conductes 
problemàtiques?

20%

20%60%

SI

NO

AV



5. Controles les conductes problemàtiques dels alumnes?

0% 14%

86%

SI

NO

AV

6. El professorat és conscient dels problemes de conducta 
del centre?

30%

10%
60%

SI

NO

AV

7. Estan establerts a nivell de centre els processos 
disciplinaris?

0% 22%

78%

SI

NO

AV

8. Et serveiexen per la presa de decisions?

33%

22%

45% SI

NO

AV



9. Comparteixes regularment els problemes de conducta?

40%
SI

NO

10. El professorat està implicat en el desenvolupament de les 
normes del centre?

20%

SI

60%

0%

NO

AV

20%60%

NO

AV



Procés d’implementació del primer nivell

Fase d’implementació

• Cribatge general de centre 

– Recollir les conductes que es donen amb alta freqüència en el 

centre.

• Establir unes categories de les conductes que cal registrar.

• Elaborar uns formularis de registre.

• Informar i organitzar als professionals per omplir-los .

• Declaració de principis / graella / Identificació i 
categorització  de les conductes problemàtiques



Procés d’implementació del primer nivell 
Fase d’implementació

• Procediments per ensenyar les expectatives  
establertes

• Accions per fomentar la conducta esperada

� Sistema d’incentius establert relacionat amb les 
normes i les conductes correctes esperades.

� Sistema d’incentius establert relacionat amb les 
normes i les conductes correctes esperades.

� Establir una jerarquia efectiva de conseqüències 
vinculada a la normativa del centre



Avaluació de l’impacte de 
l’aplicació del pla de suport.

• Registre d’autoavaluació de l’alumne 
de les expectatives de centre.

• Fitxes de reflexió / sanció per a faltes 
lleus i greus.



Expectatives escolars de Maregassa 
• Respecto les persones i l’entorn
• M’esforço i em comprometo amb la feina
• Em comunico correctament amb 

CONTEXT DE MAREGASSA

• Em comunico correctament amb 
companys i mestres. 



SISTEMES D’INCENTIUS 

• Reconeixement setmanal

• Activitats preferents pel grup

CONTEXT DE MAREGASSA

• Activitats preferents pel grup

• Reconeixement trimestral per part de
direcció i companys

• Activitats lúdiques a final de curs





SISTEMA DE RECOLLIDA DE DADES

FITXES DE REFLEXIÓ:

Faltes lleus      Mesures reparadores i acords

Faltes greus                NOFC

Faltes molt greus         NOFC





Resultats

Sistema informàtic de recollida de dades



Resultats curs 2014-2015

160 - 128 punts 
127 - 96 punts 

95 - 0 punts 



Resultats curs 2014-2015

Mitjana setmanal



Resultats curs 2014-2015



Conclusions
• Els elements claus d’aquest model en el 

primer nivell : 

• L’establiment d’un equip de lideratge
• Assegurar el compromís de tot el centre• Assegurar el compromís de tot el centre
• Acordar sistemes de recollides de dades en 

base a les conductes.
• Definir les expectatives 



Conclusions

• Revisió dels sistemes de treball: com evitar el 
problema, com intervenim, com reforcem les 
conductes esperades, com no recompensar 
les conductes no desitjades)

• Establir sistemes de reconeixement i de 
conseqüents 

• Avaluació per assegurar resultats i prendre 
decisions 


