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Què és una conducta inadequada? 

És una manera de comportar-se d’algunes persones que genera un 
conjunt de situacions difícils de resoldre. 

Característiques comunes de la conducta humana: 

 

1. Sempre està relacionada amb el context 

2. La conducta comunica: sempre té alguna funció per a l’alumne  

3. Tendeix a estar causada i mantinguda per diferents factors 



Com hem afrontat aquestes conductes 
tradicionalment? 

Sovint hem generat una sèrie de pràctiques poc 
adequades: 

  

1.Predomini d’enfocaments reactius. 

2.Diverses formes d’exclusió o expulsió. 

3.Emplaçament en entorns educatius més restrictius. 



Què pretén el Suport Conductual Positiu? 

 

Aconseguir una cultura positiva d’escola 

on l’ambient social sigui previsible, 

positiu, segur i coherent per a tothom. 



Aconseguir una cultura positiva d'escola on 
l’ambient social sigui... 

• Previsible 

• Llenguatge comú (comprensió de les expectatives) 

• Experiència comuna (tothom ho sap i coneix. a priori) 

• Positiu 

• Reconeixement sistemàtic de la bona conducta 

• Segur 

• Les conductes violentes i pertorbadores no es toleren 

• Coherent 

• Els adults tenen expectatives similars 





Qualsevol dinámica de conducta que proposem a 
l’escola ha de tenir com a objectiu : 
 
➢resoldre els conflictes de manera fàcil i ràpida  
➢aconseguir millorar el clima de l’aula 
➢millorar les relacions interpersonals del grup  
➢alhora millora el clima escolar 
  

cal una anàlisis i reorganització horària, metodològica, 
material, recursos, espais… 
 



 

QUÈ ÉS EL PEC –Pla Educatiu de Conducta? 
 

És un programa escolar que proporciona suport diari als alumnes amb risc de 
desenvolupar problemes de conducta greus i crònics.  
 
Es basa en tres “grans idees” de  la  recerca conductual: 
 
1. Els alumnes de risc es beneficien de 
 (a) expectatives definides amb claredat,  
 (b) feedback freqüent,  
 (c) reforçament positiu que és contingent amb els objectius que es   
       proposen. 
2. La conducta problemàtica i l’èxit acadèmic tot sovint estan relacionats. 
3. El suport conductual comença amb el desenvolupament de relacions  adult-
alumne  efectives. 
  



• És important que : 
 
• L’equip de mestres consensui criteris  i maneres de fer tan properes com 

sigui possible, respectant les maneres de ser i fer personals. 
  
• És convenient tenir consensuades les actuacions concretes en cursos i/o 

alumnes determinats. 
  
• El fet d’actuar amb criteris comuns, facilita que puguem aconseguir 

millors i més definitius canvis grupals i/o personals dels alumnes. 
  
• El treball en equip dels mestres i el suport de la direcció per garantir 

l’èxit de les dinàmiques conductuals. 
  



Incorpora diversos principis bàsics del suport conductual positiu: 
 
(1) definir amb claredat les expectatives,  
 
(2) ensenyament d’habilitats socials adequades,  
 
(3) augment del reforçament positiu pel compliment de les expectatives,  
 
(4) conseqüències contingents a la conducta problemàtica,  
 
(5) fomentar el contacte positiu amb un adult de l’escola,  
 
(6) millora de les oportunitats d’autocontrol,  
 
(7) facilitar la col·laboració família-escola.: 



 

 

 

 

Es basa en un sistema de control diari que proporciona feedback immediat a l’alumne sobre la 
seva conducta (a través d’una avaluació del mestre anomenada Informe del Progrés Diari –IPD) i 
que augmenta l’atenció positiva dels adults.  

 

Es proporciona als alumnes tant reforçament immediat com retardat per respondre a les 
expectatives conductuals.  

 

A fi de millorar la col·laboració entre la família i l’escola, s’envia una còpia de l’IPD a casa per tal 
que la signen els pares o tutors i es torni a l’escola a l’endemà. 

  

Una de les característiques crítiques del PEC és l’ús de dades per avaluar la seva eficàcia a l’hora 
de canviar la conducta de l’alumne.  

 

Es fan gràfiques dels punts que es guanyen en l’IPD, i es prenen decisions setmanalment per part 
de l’Equip de Suport Conductual de l’escola ja sigui per continuar, modificar o retirar les 
intervencions del PEC. 



SEGUIMENT DEL PEC 
  
Per aconseguir l’èxit del PEC cal establir un pla d’actuació molt sistemàtic i anar-lo enregistrant en el seu 
Protocol PEC  
  
-Reunió de presentació del PEC a l’equip docent: 
Es posa en comú el PEC, un intercanvi d’opinions i també compartim les estratègies que ens funcionen 
amb l’alumne. Després farem una diagnosi inicial per identificar les seves conductes problemàtiques. 
S’obre la llibreta de traspàs que s’ubicarà a l’AO. 
 
-Presentació del PEC a l’alumne:  
Presentació del PEC a l’alumne/a de forma individual. En aquesta sessió farem la identificació de les 
conductes problemàtiques amb el propi alumne. Li proposarem fer un PEC, Hem d’aconseguir que sigui ell 
que accepti fer-lo.  És important que el percebi com una ajuda, un recolzament i el seu seguiment ha de 
ser un espai on es senti escoltat, de treball emocional, reforçar la seva autoestima és primordial. És molt 
important que sàpiga que l’objectiu és ajudar-lo. Decidirem conjuntament quins/-es seran els 3 
objectius/conductes que triem per iniciar el PEC. 
  

  

  

https://drive.google.com/file/d/0B4qCYF_4KeteM3FlNFhFYUo3WEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B4qCYF_4KeteM3FlNFhFYUo3WEE/view
https://drive.google.com/file/d/0B4qCYF_4KeteM3FlNFhFYUo3WEE/view


- Reunió amb la família. 
S’explica a la família com funciona el PEC, que és molt important el seu compromís. Acordem quina 
serà la seva participació  i que els divendres rebran el recompte setmanal. Els hi recordem que han 
de vigilar amb el tema de fer-li regals com a premi dels punts aconseguits. Si es considera oportú, 
es pot fer entrar al nen al final de la reunió per explicar-li el que hem acordat.  
  
- Seguiment individual setmanal del PEC. 
Un cop iniciat el PEC, al finalitzar la setmana l’alumne ha de fer una sessió de valoració setmanal 
amb la MEE o MT. Caldrà decidir en la reunió de coordinació docent qui la farà. A vegades a l’inici 
va bé que la faci la MEE i més endavant quan la MT ja està més segura i immersa en el PEC la pot 
fer ella.  
En aquesta sessió valorarem com ha anat la setmana, comentarem els aspectes positius que els 
mestres han anat apuntant al llarg de la setmana en la llibreta de traspàs, farem el recompte de 
punts, quines conductes encara s’han de millorar, quines estratègies personals pot utilitzar per 
l’autocontrol, que ha fet bé, parlarem de les valoracions que ens fan arribar els demés mestres i si 
cal canviarem els objectius. Cal que ens assegurem que els entén. 



- Coordinació MT-MEE: la coordinació amb la MT és bàsica, cal donar-li recolzament, 
facilitar-li material, graelles, proposar-li estratègies. Bàsicament aquesta reunió és per 
donar-li pautes i orientacions educatives. La MEE realitzarà una sessió setmanal 
d’observació i seguiment del PEC dins de l’AO. 
  
- Coordinació amb l’equip docent trimestral: En acabar el trimestre tornarem a reunir a 
l’equip docent per fer una valoració del PEC. La llibreta de traspàs que tenim a l’AO ens 
permet anar-nos comunicant amb tots els mestres en el dia a dia escolar. 
  



PEC: AUTOMATISMES /IDENTIFICACIÓ CONDUCTES PROBLEMÀTIQUES 

AUTOMATISMES  A APLICAR PER TOTS ELS MESTRES QUE ENTRIN A 
L’AULA: 

    (exemple d’un alumne) 
 

● Cal avisar-lo mirant-lo als ulls. Li demanarem que es calmi. 

Evitem verbalitzar el seu nom amb veu alta davant dels 

companys per evitar l’etiqueta. 

●    Si el primer avis no ha estat suficient i observem que la seva 

conducta cada vegada és pitjor li oferirem un joc i/o contel que 

ja té preparats a l’aula. 

●  Si amb el joc no es calma  i l’actitud va a pitjor, s’avisarà a 

l’auxiliar d’EE que el treurà fora de l’aula per reconduir la seva 

conducta oferint-li les activitats que ja tenim pautades perquè es 

calmi (fer carreres, la pilota gegant …). 

●  Si cal arribar a activar aquest últim punt, es quedarà castigat 

sense pati a direcció. 

● Si es queda castigat sense pati, quan acabi el temps de pati, 

l’Auxiliar EE  l’acompanyarà al pati i el deixarà 10’ caminant per 

la pista o fent un joc de pilota. Després l’acompanyarà fins a 

l’aula. 
  

 

  

 

Identificació  de conductes problemàtiques  

Categoritzacions de les conductes:  

1.Verbalment i gestualment ofensiu 
Aixecar el dit del mig a la mestra. 

Aixecar el dit del mig als companys/es. 

Provocar a en Nassim amb comentaris negatius perquè s’enfadés. 

Tirar  mobles: cadires, taules, mobles... 

2. Interferències en la dinàmica de l’aula 

 Aixecar-se de la cadira quan està treballant. 

Donar cops a la taula amb estris escolars: llapis, bolígraf... 

Donar cops de mà a la taula. 

Trencar  el material de la classe: compàs, regle... 

 Agafar  el material accessible de la classe: compàs, regla... 

Parlar  a classe quan no toca. 

Cridar  a classe. 

No esperar el seu totn de paraula, i aixecar-se reclamant atenció. 

3. Relacionades amb la tasca  

 Arrugar, estripar i fins i tot “menjar-se”  la fitxa.  

Fer  la feina ràpid i de qualsevol manera: no és llegible. 

No seguir  les ordres marcades. 

Enfadar-se  quan la tasca no li agrada i tenir conductes disruptives. 

Canviar  l’activitat d’ordinador que se li ha assignat per una altra 

que li agrada. 

 



DIAGNÒSI DE PUNT DE PARTIDA 

  

ALUMNE: 

CURS: 

MT: 

MEE: 

DATA DE LA DIAGNOSI: 

   

  

Fer una anàlisi de les situacions/activitats/ espais/ jocs...en que heu detectat que l'alumne es posa més 

nerviós i/o s'altera la seva conducta i/o estat emocional. 

  

∙Espais de canvi d’aula: 

   

∙Assignatures i/o activitats setmanals sistemàtiques: 

   

∙Jocs en concret(tipus): 

    

∙Pati: 

  

∙Situació de files: 

   

∙Entrades i sortides: 

    

∙Altres:   
 

 ESTRATÈGIES I AUTOMATISMES QUE UTILITZEU PER RECONDUIR LA SITUACIÓ: 

  



 

INDICADORS D’AVALUACIÓ del PEC: ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PEL PERSONAL DOCENT 
És una eina que ens servirá a l’equip docent per reflexionar, per compartir i millorar el PEC. Ens servirá 

d’avaluació inicial i d’avaluació final. 

  

Valoreu de 0 (gens) a 4 (molt) si esteu  o no d’acord amb les següents afirmacions. 

  0 1 2 3 4 

És important que l’equip de mestres consensuí criteris  i 

maneres de fer properes, tant com sigui possible, respectant 

les maneres de ser i fer personals: 

          

El fet d’actuar amb criteris comuns, facilita que puguem 

aconseguir millors i més definitius canvis en les personals 

individuals dels alumnes: 

          

El principi anterior, es fa més evident quan es tracta 

d’alumnes amb dificultats de conducta: 

          

A certes edats i cursos cal reforçar les estratègies de 

conducta, només a causa  de les característiques evolutives 

dels alumnes: 

          

És convenient tenir consensuades les actuacions concretes 

en cursos determinats 

          

El treball en equip dels mestres és molt important per 

garantir l’èxit. 

          

El suport de la direcció, també és molt important           



  

  

Verbalment i 

gestualment ofensives 

  

Aixecar el dit del mig a la mestra. 

Aixecar el dit del mig als companys/es. 

Provocar a en Nassim amb comentaris negatius perquè s’enfadés. 

Tirar  mobles: cadires, taules, mobles... 

  

  

  

Interferències en la 

dinàmica de l’aula 

  

Aixecar-se de la cadira quan està treballant. 

Donar cops a la taula amb estris escolars: llapis, bolígraf... 

Donar cops de mà a la taula. 

Trencar  el material de la classe: compàs, regle... 

  

Agafar  el material accessible de la classe: compàs, regla... 

Parlar  a classe quan no toca. 

Cridar  a classe. 

No esperar el seu torn de paraula, i aixecar-se reclamant atenció. 

  

  

  

Relacionades amb la 

tasca 

  

Arrugar, estripar i fins i tot “menjar-se”  la fitxa. 

Fer  la feina ràpid i de qualsevol manera: no és llegible. 

No seguir  les ordres marcades / Canviar  l’activitat d’ordinador que se li ha 

assignat per una altra que li agrada. 

Enfadar-se  quan la tasca no li agrada i tenir conductes disruptives. 

MILLORA DE LES 
CONDUCTES 

  

  

  

  

 

 

Conductes que encara es donen amb 

molta freqüència. ( 23,5%) 

  

  

  

Conductes que han disminuït bastant la 

seva freqüència. ( 53%) 

  

  

Conductes que ja no es donen. ( 23,5%) 

 





Diferents registres de PEC: 
 

 

Al llarg dels anys d’experiència hem anat 

inventant diferents registres segons l’edat 

dels alumnes i segons les característiques 

individuals. Arribant a adaptar-los als seus 

interessos. Sempre respectant els principis 

del PEC (puntuació, objectius...). 





1. Mantenir-se a la cadira en les estones de treball de taula 

2. Respectar el material de l’aula (estoig/fitxes/jocs d’aula) 



Racó de la tranquil.litat 



ALTRES RECURSOS EDUCATIUS pels alumnes amb TGD i/o TDA-H 

Registre de temps DE LES 
ACTIVITATS:  

 
Objectiu ampliar el temps de treball 

de l’alumne i centrar l’atenció. 



Registre 
automatismes 

Objectiu:  
Millorar l’autonomia personal i ajudar a 
interioritzar el que l’alumne ha de fer 
segons la franja horària i/o activitat. 
Això l’ajuda a controlar la seva 
conducta, en situacions ja detectades 
com a problemàtiques. 



 
Amb l’objectiu d’ajudar a controlar la seva 
conducta i/o moviment se li han adjudicat 
unes tasques afegides en les estones ja 
detectades com a problemàtiques 

Foto automatisme Biel 



ESTRUCTURAR LES SESSIONS EN TRES PARTS pels alumnes amb TGD i/o TDA-H 

1r/ Temps limitat de treball de fitxa i/o 
llibre i/o quadern (15 minuts). 
 
2n/ Activitats TIC: treballem amb 
ordinador els continguts de l’àrea. 
 
3r/Jocs manipulatius relacionats amb 
l’àrea que toca. 
 
 Aquesta estructura s’adapta a les 
característiques de cada alumne variant 
les seves parts i/o temps de cada una. 

 





La meva capsa 

Racó de la tranquil.litat 

Les meves estratègies d’autocontrol: 
la pilota tova, el massatge, la meva 
capsa, el racó de llegums... 



ENTENEU-ME! 
AJUDEU-ME TOTS! 

TOTS A UNA! 


