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d) Reconeixement d’estats emocionals de les persones del voltant. 

e) Tolerància i respecte cap a la diversitat. 

f) L’empatia com a recurs per a entendre els estats emocionals de les altres 

persones. 

5.1.3 Destinataris 

 El programa de sensibilització va dirigit a l’alumnat del grup A de 2n 

d’Educació Primària del CEIP xxxxx. Les característiques dels quals estan descrites en 

el punt 2.3 del treball. Cal assenyalar que el grup receptor està format per 8 persones, 

entre les quals es troba X. El grup és reduït, degut a què la intervenció es realitza durant 

l’horari d’Educació Plàstica, i com s’ha comentat en el primer apartat del treball en 

aquestes hores es realitzen tallers intercursos on aproximadament hi ha 16 xiquets en 

cada activitat, 8 del grup A i 8 del grup B. 

Metodologia 

 El caràcter del programa és totalment pràctic i reflexiu.  

 Totes les activitats que en el següent apartat es desenvolupen detalladament, es 

realitzen sota la modalitat de dinàmiques de grup. S’utilitza aquesta proposta perquè ha 

estat considerada la més adient donades les circumstàncies detallades en apartats 

anteriors.  

 Les tècniques grupals són procediments per a organitzar i desenvolupar 

l’activitat de grup i assolir l’acció del mateix. Són “ tècniques que pretenen aconseguir 

que els integrants d’un grup adquireixin (gràcies als processos observats i experimentats 

en el mateix) conceptes, coneixements, i en particular, nous comportaments” (Rojas, 

2008).Tot i que aparentment les dinàmiques en grup tenen un caràcter intern, ja que es 

donen entre un grup concret, les conseqüències que es deriven del mateix van més enllà 

de la individualitat ja que els aprenentatges realitzats es poden estendre i aplicar a la 

societat en general. És a dir, allò adquirit en les dinàmiques no s’ha de quedar en el 

grup, sinó que cal generalitzar-lo a la resta de la societat. 

 Rojas (2008) estableix diferents tipus de tècniques grupals i atenent a les 

variables que les fan adequades per a cada grup, diferencia les següents:  
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1. Formativa  Tot el grup pretén millorar als seus integrants, i els dóna 

l’oportunitat de desenvolupar capacitats o potencialitats deferents al simple 

coneixement, així com superar circumstàncies personals pel fet de compartir-les 

amb els altres components del grup. 

2. Psicoterapèutica  El grup es presenta com un ambient capaç de curar. És 

l’àmbit propi dels psicoanalistes de grup. 

3. Educativa  El grup s’utilitza expressament per a aprendre. 

4. Socialitzadora  El grup provoca que els integrants del mateix aprenguen a 

comunicar-se i a conviure.  

 En aquest cas, el programa de sensibilització proposat  té una dimensió múltiple, 

ja que és formatiu, educatiu i socialitzador. 

 Les dinàmiques de grup presenten diversos avantatges per (Zárate, Hilda, 

Moiraghi de Pérez y Liliana 2004):  

a) Ser un estudi reflexiu i formatiu.  

b) Valorar els procediments de l’alumne destacant el rendiment i participació 

funcional, capaços  d’explotar totes les virtuts de l’alumne que aquest últim 

guarda dins de sí mateixa. 

c) Possibilitar una major comunicació, permetent la transmissió solidaria dels 

coneixements adquirits de manera individual. 

 Pel que fa a l’atenció a la diversitat, es tindran presents i en consideració les 

necessitats de tot l’alumnat, però especialment les circumstàncies pròpies de X. Per 

aquest motiu, a banda del caràcter pràctic de les activitats, aquestes també es 

presentaran d’una forma molt visual per tal d’ajudar a X a poder entendre i realitzar 

satisfactòriament  les propostes. 

 A més, les sessions pretenen ser reflexives. D’acord amb això es realitzaran 

activitats que impliquen parlar de les emocions dintre de l’experiència personal, així 

com resoldre situacions preestablertes envers terceres persones atenent al punt de vista 

de cadascú. 

 Les estratègies utilitzades són molt diverses, incloent  activitats musicals, jocs de 

rols i fitxes. 
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 La figura del docent, més que com a informador s’entendrà com a coordinador i 

s’encarregarà de canalitzar al grup per tal d’extraure el màxim potencial del mateix.  Per 

una altra banda el mestre, es presentarà com una figura que transmet seguretat i afecte 

per tal que tot el grup pugue mostrar  predisposició en participar. És important que el 

docent sigue capaç de transmetre la seguretat i l’energia positiva. Aquest principi és 

essencial per tal que els alumnes puguen vincular les activitats a un model que sigue 

reflex de les idees subjacents que cadascuna de les tasques conté (Montserrat, 2014).  

5.1.4 Activitats  

 Les activitats s’agrupen en quatre blocs de continguts: 

 Bloc I  Activitats de coneixement mutu 

 Les dinàmiques incloses en aquest apartat són activitats inicials per fer la 

primera presa de contacte amb l’alumnat.  

 Bloc II  Activitats de consciencia emocional 

 En aquest bloc es treballen dinàmiques per a iniciar a l’alumnat en la comprensió 

de les seues emocions, així com l’enteniment de les emocions d’altres persones.  

 Bloc III  Activitats de comprensió de la diversitat  

 A través d’aquestes activitats, es pretén transmetre a l’alumnat una visió positiva 

de la diversitat entenent-la com un valor que ens enriqueix a tots. 

 Bloc IV  Activitats per al foment de l’empatia 

 Les dinàmiques d’aquest apartat van dirigides a la reflexió i al treball de la 

empatia com a eina que ens permet conèixer els estats emocionals de les altres persones. 

 El programa consta de 6 sessions d’1 hora de duració que s’han dut a terme els 

dijous de 15:00 a 16:00.  

 Desenvolupament de les activitats 

 Activitat 1  Ens presentem 

 Cada xiquet té una fitxa (annex 3) que ha d’emplenar amb les seues dades per tal 

de respondre als següents enunciats: 
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- Sóc ...  

- El que més m’agrada és ... 

- No m’agrada ... 

- Em dóna por ... 

 Les tres últimes preguntes van acompanyades d’emoticones per tal de fer més 

visual els conceptes agradar, no agradar i donar por.  

 Una vegada tots hagen emplenat el formulari, es passa a comentar en veu alta un 

per un i els participants poden comentar si coincideixen amb els gustos de la persona 

que està parlant. 

 Activitat 2  Bingo 

 Abans d’iniciar l’activitat s’entrega a tots els companys fotos de carnet de 

cadascun dels participants per tal de fer més visual el contingut de la tasca. A més, 

també se li dóna a cada alumne una fitxa que segueix la fórmula dels cartrons del joc 

convencional “bingo” (annex 4). L’objectiu és trobar a una persona, entre les que estan 

en el grup, que compleixi el requisit especificat en cada casella i tot seguit adherir la 

seua fotografia.  

 Prèviament a l’inici de l’activitat cal recordar que no es poden posar a ells 

mateixa i que no poden donar res per sentat, és a dir que per poder associar una casella 

amb una company cal haver-li preguntat a aquest. 

 Igual que en el joc popular el primer que complete una filera ha de cantar línia, i 

aquell que primer complete els ítems de la fitxa canatarà bingo. 

 Activitat 3  Com et sentiries si ... 

 Per introduir la sessió en primer lloc es pregunta als alumnes què saben ells de 

les emocions. Tot seguit es fa una breu introducció explicant que la nostra vida està 

plena d’emocions, hi ha algunes que són agradables i unes altres que no. 

 A continuació s’entregarà als alumnes la fitxa 3 (annex 5).Per a les dos primeres 

preguntes, les respostes de l’alumnat seran molt semblants. Tot i això, en la tercera es 

poden produir discrepàncies. L’objectiu es transmetre que malgrat que hi ha situacions 
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generalitzades on tots podem experimentar els mateixos sentiments, en algunes altres 

els sentiments provocats poden ser diferents segons la persona. 

 Activitat 4  El monstre de colors 

 En la següent activitat es conta un conte per tal de reflexionar sobre la 

importància de saber codificar les emocions.  

 El conte es titula El monstruo de colores
3
 i la seua autora és Anna Llenas.

 Entre tots es va llegint el conte. A mesura que van apareixent les diferents 

emocions, es proposa als alumnes que compartisquen i raonen quines situacions els fan 

viure a ells eixes emocions. 

 Activitat 5  Identifiquem emocions 

 Per iniciar la sessió es realitza una introducció on s’explicarà la importància de 

saber reconèixer el què sentim en cada moment. L’objectiu és fer-los arribar que es 

poden canalitzar totes les emocions, i que és molt important treballar l’habilitat per 

codificar les emocions, per tal d’evitar situacions perjudicials que poden afectar-nos 

personalment i socialment.  

 A continuació es passa a explicar l’activitat. En primer lloc el docent  apega a 

l’esquena de cada alumne una targeta (annex 6) on està representada una emoció amb la 

una imatge i amb grafemes. La resta dels alumnes han de fer que cada company 

endevine quina és l’emoció que té a la seua esquena. Es segueix l’ordre de les agulles 

del rellotge, de la dreta cap a l’esquerra, de manera que l’alumne que comence haurà de 

donar les pistes pertinents al company de  l’esquerra per tal que aquest últim endevine 

quina és l’emoció que té apegada a l’esquena.  

 Per a fer-ho han d’explicar quines situacions són les que li provoquen l’emoció 

que té el seu company a l’esquena. No poden verbalitzar la targeta, cal que pensen 

diferents alternatives per a ajudar al seu company. 

                                                
3
 El conte s’ha extret de 

http://educacioninfantilpanconchocolate.blogspot.com.es/2014/02/el-monstruo-de-

colores.html. 

 

http://educacioninfantilpanconchocolate.blogspot.com.es/2014/02/el-monstruo-de-colores.html
http://educacioninfantilpanconchocolate.blogspot.com.es/2014/02/el-monstruo-de-colores.html
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 Activitat 6  Capítol 1 i 2 de la guia Diferents
4
.  

 Per iniciar la sessió es planteja als alumnes què entenen ells per diversitat. Tot 

seguit se’ls entregarà la fitxa 4 (annex 7). En primer lloc per fer una aproximació al 

terme de diversitat es parla sobre la presència d’aquesta en l’entorn físic que ens 

envolta. A continuació, s’aborda la diversitat d’acord amb les diferents característiques 

que tenen les persones. Per últim, els alumnes realitzen l’activitat de l’empremta i es 

llança als alumnes la següent pregunta: Quines conclusions podeu extraure de les dues 

empremtes que teniu en la vostra fitxa? 

 Activtat 7  Contamíname 

 Després d’entregar la fitxa 5 (annex 8) als alumnes amb la lletra de la cançó, 

s’escolta el tema musical i els alumnes han d’emplenar els buits que hi ha en les 

estrofes. Una vegada tots tinguen completada la fitxa, se’ls planteja quin creuen que pot 

ser el significat de la lletra, més concretament el de la tornada amb l’objectiu de fer una 

reflexió sobre l’enriquiment que ens aporta a tots la diversitat. 

 Activitat 8  Tasca 1 del capítol 6 del 
5
Programa Emociona’t.  

 En aquesta activitat es planteja una situació sobre l’arribada d’un company nou a 

l’aula. Se’ls entrega als alumnes la fitxa 6 (annex 9) amb el diàleg de la història i es 

demanen tres voluntaris per a representar-la. Tot seguit es planteja als alumnes les 

següents qüestions: 

1. Què pensa Albert quan arriba nou a l’escola? 

2. Què creus que es allò que més el sorprèn? Què el pot espantar? Què li pot 

agradar? 

3. Es farà amic de Laura i Andreu abans que de la resta? Per què? 

 A continuació se’ls demana que comparen els sentiments que creuen que té 

Albert amb els que ells van experimentar el primer dia que van arribar nous a l’escola.  

 Activitat 9  Diferents però iguals 

                                                
4 Ponce. A i Gallardo. M .(2011) Guía ilustrada sobre la diversidad y la discapacidad. Barcelona: Bang 

Ediciones 
5 Cobo.M .(2013).Programa de desenvolupament en competències emocionals. Madrid: ICCE 
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S’entrega als alumnes la fitxa 7 (annex 10) amb la lletra de la cançó Juan Calle 

del grup El Sombrero de Color. Després d’haver-la escoltada i deixat que els alumnes 

ballen lliurement se’ls planteja quin creuen que és el significat de la tornada “somos 

distintos somos iguales y estamos hechos de los mismos materiales” amb l’objectiu de 

fer-los reflexionar que tots som el mateix, és a dir persones que experimentem 

sentiments i emocions. 

 Activitat 11  Jo vull que ... 

 S’entregarà a cada alumne la fitxa 9 (annex 11) on apareixerà el següent 

enunciat:  

Jo ___________ vull que __________ faja ___________. 

 En el primer espai hauran d’escriure el seu nom, en el segon el nom de la 

persona a la que li envien l’ordre i per últim l’acció que es vol que realitze la persona 

que està anotada en el segon espai. 

 Per tal de garantir que tots els alumnes participen es fan papers amb els seus 

noms i es van assignant a l’atzar.  

 Una vegada tots han completat l’oració se’ls explica que ara van a ser ells els 

que realitzen l’acció que li volien encomanar a l’altra persona.  

 L’objectiu d’aquesta activitat es fer una reflexió sobre la importància de no fer 

amb els demés allò que no t’agradaria que et feren a tu. 

5.1.5 Avaluació 

 L’avaluació s’ha dut a a terme en tres moments diferents. 

 En primer lloc s’ha realitzat una avaluació inicial (8/5/2014) per veure quins són 

els coneixements sobre l’educació emocional de l’alumnat. S’utilitza la fitxa 1 per a 

valorar quines són les idees sobre les que parteixen els participants. Amb aquesta fitxa, 

es pretén saber si els alumnes són capaços d’atribuir estats emocionals bàsics a 

determinades situacions que es plantegen en els enunciats. 

 Durant les següents sessions (15/5/2014, 22/5/2014 ,29/5/2014, 5/6/2014 i 

12/6/2014) es du a terme una avaluació continuada, mitjançant l’observació directa dels 
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participants i fent un registre narratiu de les sessions, on es van anotant les evolucions 

de l’alumnat així com els problemes sorgits durant l’aplicació del programa.  

 Per últim es realitza una avaluació final (12/6/2014) on els alumnes han de 

respondre al mateix sociograma que s’ha utilitzat en la recollida de informació, explicat 

en l’apartat 3.1 del treball. Aquest sociograma es contestat per tot el grup de referència 

de X. 

 Per a avaluar el programa de sensibilització s’ha emprat l’observació directa 

participant mitjançant el registre narratiu anecdòtic, explicat en l’apartat 3.1 del treball.  

 L’objectiu general de l’observació ha anat dirigit a valorar la qualitat de les 

interaccions entre l’alumnat, i a banda concretament les actuacions dels companys amb 

X. També s’han valorat les reflexions realitzades pel grup en cadascun dels blocs 

temàtics que presenta el programa de sensibilització.  

 Aplicant els criteris que proposa Sidro (2014) per a realitzar les observacions, en 

aquest cas: el mostreig de temps, es correspon amb la duració de la sessió; els mostreig 

de situació, respon a una situació de context natural; per últim el mostreig de subjectes 

està format per 8 alumnes. 

5.1.6 Temporalització 
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DATA ACTIVITAT BLOC OBJECTIU CONTINGUT MATERIAL 

8/5/5014 

1. Ens presentem I 
- Afavorir el desenvolupament 

integral de l’alumnat. 

- Coneixement de les 

característiques del grup 
- Fitxa 1 (annex 3) 

2. Bingo I 
- Afavorir el desenvolupament 

integral de l’alumnat. 

- Tolerància i respecte 

cap a la diversitat. 

- Fitxa 2 (annex 4) 

- Fotos mesura 

carnet de cada 

alumne 

15/5/2014 

3. Com et sentiries si ... II 

- Prendre consciència d’allò 

que sentim. 

- Identificar les emocions en 

les persones del voltant. 

-Reconeixement d’estats 

emocionals propis. 

- Fitxa 3 (annex 5) 

 

4. El monstre de colors II 

- Prendre consciència d’allò 

que sentim. 

- Descobrir que l’estat 

emocional sempre està present 

en totes les situacions que 

vivim al llarg del dia. 

- Aprendre a reconèixer les 

emocions. 

-Les emocions bàsiques: 

alegria, por, tristesa, 

amor i ràbia. 

-Reconeixement d’estats 

emocionals propis. 

- Ordinador 

- Connexió a internet 

22/52014 5. Identifiquem II - Prendre consciència d’allò -Les emocions: alegria, - Targetes (annex 6) 



28 

 

emocions que sentim. 

- Identificar les emocions 

personals. 

 

por, tristesa, amor i ràbia. 

-Reconeixement d’estats 

emocionals propis. 

-Reconeixement d’estats 

emocionals de les 

persones del voltant. 

29/5/2014 

6. Capítol 1 i 2 de la 

guia Diferents. Ponce. 

A i Gallardo. M .(2011) 

Guía ilustrada sobre la 

diversidad y la 

discapacidad. 

Barcelona: Bang 

Ediciones 

III 

- Apropar a l’alumnat la 

realitat que tots som diferents i 

que la diversitat és enriquidora 

per a tots. 

- Tolerància i respecte 

cap a la diversitat. 
- Fitxa 4 (annex 7 ) 

7. Contamínate III 

- Apropar a l’alumnat la 

realitat que tots som diferents i 

que la diversitat és enriquidora 

per a tots. 

- Tolerància i respecte 

cap a la diversitat 

- Lletra de la cançó: 

Contamínate (Ana 

Belén y Víctor 

Manuel) 

(annex 8) 

- Reproductor de 
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música. 

5/6/2014 

8. Fitxes de Cobo.M 

.(2013).Programa de 

desenvolupament en 

competències 

emocionals. Madrid: 

ICCE 

III 

- Apropar a l’alumnat la 

realitat que tots com diferents i 

que la diversitat és enriquidora 

per a tots. 

- Tolerància i respecte 

cap a la diversitat 
- Fitxa 5 (annex 9) 

9. Diferents però iguals III 

- Apropar a l’alumnat la 

realitat que tots com diferents i 

que la diversitat és enriquidora 

per a tots. 

- Tolerància i respecte 

cap a la diversitat 

- Lletra de la cançó: 

Juan Calle (El 

Sombrero de Color) 

(annex 10 ). 

- Reproductor de 

música. 

12/6/2014 9. Jo vull que ... IV 
-Fomentar l’empatia. 

 

- L’empatia com a recurs 

per a entendre els estats 

emocionals de les altres 

persones. 

- Fitxa 6 (annex 11) 
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5.2 Programa d’economia de fitxes 

 Per treballar els problemes de conducta de X s’ha aplicat una tècnica de 

modificació de conducta instrumentalitzada en una economia de fitxes. 

 Freqüentment els problemes de conducta s’aborden seguint els models 

d’intervenció tradicional, que en general es focalitzen en donar una gran rellevància al 

mal comportament, oblidant els aspectes positius que l’alumne presenta (Saumell, 

Alsina i Arroyo, 2011). Siegenthale (2014) estableix que aquests tipus d’intervencions 

es caracteritzen per: ser reactives, centrar-se en la conducta problemàtica i en com 

reduir-la, intervenir en el moment en què es dóna la conducta inapropiada i ser duta a 

terme exclusivament per psicoterapeutes. 

 La perspectiva que supera les carències de la intervenció tradicional, es 

fonamenta en els tractaments psicosocials desenvolupats a través de tècniques de 

modificació de conducta. Aquestes tècniques pretenen “modificar la conducta dels 

xiquets i restablir les relacions positives en la família o a l’escola” (Miranda, 

Presentación i Soriano, 2014, p. 103). Amb aquests medis artificials es pot modificar 

l’ambient per tal d’ajudar als alumnes a aconseguir realitzacions exitoses (Miranda, 

Presentación i Soriano, 2014, p. 103). A diferència de l’enfocament tradicional, els nous 

enfocaments d’intervenció es caracteritzen per: ser proactius, anar dirigits a millorar 

l’estil de vida centrant-se en els contexts problemàtics, implicar a totes les persones del 

voltant i utilitzar tècniques dirigides a la modificació de la conducta i de l’ambient, així 

com l’ensenyament d’habilitats socials (Siegenthale, 2014). 

 Els problemes de conducta des dels tractaments psicosocials poden ser abordats 

mitjançant procediments cognitius o conductuals. 

 A través de les tècniques cognitives, es pretén “ensenyar capacitats de solució de 

problemes i d’automaneig per a potenciar l'autocontrol”(Miranda, García i 

Presentación, 2002, p. 91). Algunes de les estratègies cognitives més adients durant 

l’etapa d’Educació Primària són: la auto instrucció, la autoavaluació reforçada i la 

tècnica del control de la ira (Miranda, Presentación i Soriano, 2014).   

 Les tècniques conductuals poden anar dirigides a incrementar una conducta, a 

disminuir-la, o a incrementar una conducta i la vegada que es redueix  una altra. 

Aquestes tècniques són “molt apropiades per a xiquets d’infantil[...] Les més 



31 

 

recomanades són: l’alabança, el reforç, els programes de fitxes, la extinció, el cost de 

resposta, i el temps fora” (Miranda, Presentación i Soriano, 2014, p. 103). 

 En el cas de X, la intervenció en els problemes de conducta s’ha dut a terme 

mitjançant un procediment conductual, concretament s’ha utilitzat un programa 

d’economia de fitxes. Siegenthale (2014) la cataloga com una de les tècniques que 

mostra més eficàcia en l’abordament dels problemes conductuals, ja que reforça el 

comportament desitjat i simultàniament elimina el comportament inadequat. En el cas 

de X sols s’ha inclòs una norma, ja que l’especialista de l’EOPAE en l’entrevista, 

comentada en l’apartat 3.1.2, va incidir en la importància de què l’alumne obtingué èxit  

per motivar-lo a seguir endavant en el procés.  

5.2.1 Objectius del programa d’economia de fitxes 

a) Conducta que es pretén incrementar  Adquirir una rutina matinal adequada al 

context a l’inici de la jornada escolar.  

b) Conducta que es pretén reduir  Tombar-se a terra quan entra a l’aula a l’inici 

de la jornada escolar.  

5.2.2 Continguts 

a) Conducta adient a aprendre alhora d’entrar a l’aula a les 9:00. 

5.2.3 Destinatari 

 El programa d’economia de fitxes va dirigit a X. Un alumne de 7 anys amb un 

Trastorn de Desenvolupament Inespecífic. Els problemes de conducta de X s’expliquen 

per la patologia que presenta, ja que les situacions no estructurades provoquen en ell 

nerviosisme i inquietud. Les característiques més detallades de X es troben en l’apartat 

2.3 d’aquest treball. 

5.2.4 Metodologia 

  Les instruccions escrites per eliminar els problemes presents a l’hora de 

l’entrada a l’aula,  han estat explicades en la sessió de Pedagogia Terapèutica del dia 

16/5/2014.  
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 Durant la sessió de Pedagogia Terapèutica es treballa la història social
6
 sobre 

l’entrada a classe (annex 11). Les històries socials són un tipus d’instruccions escrites 

molt utilitzades amb les persones amb TEA, que es caracteritzen per ser: 

 “breus narracions que tenen com a objectiu ajudar al xiquet a comprendre les 

 relacions socials, els codis convencionals de conducta i les diferents situacions 

 de relació interpersonal en les quals prèviament ha demostrat presentar dificultat. 

 Les històries s'escriuen en primera persona i sempre mostren la perspectiva del 

 xiquet. Han de ser senzilles i, en el cas dels xiquets més xicotets, es poden 

 acompanyar de dibuixos i il·lustracions” (Martos i Llorente, 2013, p. 189). 

 Durant la sessió, en primer lloc se li planteja a X què cal fer quan s’entra a 

l’aula. A continuació se li entrega la història social per tal de visualitzar-la i verbalitzar-

la. En primer lloc és llegida per l’adult, i més tard ho fa X. Cal assegurar-se de què X ha 

entès el missatge. Per últim, s’acorda el premi que es pot obtenir i s’explica que el 

dilluns l’adult l’esperarà a la porta de classe per tal de repassar la norma amb els 

pictogrames abans d’entrar a l’aula.  

 Cada dia a les 9:00 del matí, es fa un registre de la conducta de X en el moment 

d’entrar a l’aula. Una vegada completada la tasca es passa a fer una valoració conjunta 

del procés. Per a això se li ensenyarà un document amb diferents puntuacions 

(annex12)
7
, i X haurà de decidir quina és la quantitat de punts que li corresponen fent 

una autovaloració sobre l’execució de la tasca (annex 13)
8
 Tot seguit se li lliuraran els 

punts corresponents, i X els apegarà en la fulla de punts. 

 El suport dels pictogrames caldrà anar retirant-lo a mesura que s’observe que X 

obté puntuacions altes en el resultat de l’economia de fitxes, fet que mostrarà que està 

interioritzant la norma. 

 En la temporalització, que es detalla en l’últim apartat d’aquest punt, estan 

reflectits els dies que se li expliquen a X les noves instruccions d’acord amb les 

modificacions dels suports.  Aquestes explicacions es duen a terme durant la sessió de 

Pedagogia Terapèutica.  

                                                
6 Els pictogrames emprats en la història social s’han extret de la web http:/ www.catedu.es/arasaac/ 
7 Extret de Miranda, A., Presentación, M.J., i Gargallo, B. (1999). El niño hiperactivo. Intervención en el 

aula. Un programa para profesores. Castellón: Editorial Publicacions de la Universitat Jaume I.  
8 Extret de Miranda, A., Presentación, M.J., i Gargallo, B. (1999). El niño hiperactivo. Intervención en el 

aula. Un programa para profesores. Castellón: Editorial Publicacions de la Universitat Jaume I. 

http://www.catedu.es/arasaac/
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5.2.5 Desenvolupament del programa   

 Durant les dues primeres setmanes del procés (19/5/2014-30/5/2014), 

l’investigador ha tingut una participació activa ja que s’encarregava d’ensenyar-li la 

instrucció escrita a X sol·licitant la seva atenció abans d’entrar a l’aula per tal de revisar 

conjuntament la història social.  

 Durant la següent setmana ( 2/6/2014 – 7/6/2014), la instrucció escrita passa a 

estar adherida a la porta d’entrada de la classe. L’investigador sol·licita l’atenció de X 

abans d’entrar a classe i conjuntament revisen la història social que ara està apegada a la 

porta de l’aula. 

 En la segona setmana de juny ( 9/6/2014 – 13/6/2014), la història social segueix 

adherida a la porta d’entrada de la classe i l’investigador capta l’atenció de X per a què 

ell sol revise la història social abans d’entrar a l’aula. 

 Durant l’última setmana l’investigador no està present en el moment de l’entrada 

de X a l’aula, en aquest temps la informació respecte l’execució de la tasca es facilitada 

pel tutor del curs. Durant el temps de descans, l’investigador i el tutor es reuneixen i 

aquest últim facilita a l’investigador l’escala de registre que ha emplenat.   

5.2.6 Avaluació 

 Per a avaluar el programa d’economia de fitxes s’ha utilitzat la observació 

participant. Tot i això com es pot veure en la temporalització, la implicació de 

l’investigador s’ha anat reduint a mesura que X ha anat progressant en la interiorització 

de la norma. Durant l’última setmana del procés, la observació i la recollida de dades ha 

estat duta a terme pel tutor del curs. 

 La unitat de mesura observada és la ocurrència d’una conducta manifesta. En 

aquest cas consisteix en l’execució adequada de la rutina d’entrada a l’aula. 

 Per a enregistrar les dades obtingudes a partir de l’observació, s’ha utilitzat una 

escala de valoració (annex 14). Aquests instruments són “un registre de dades en el qual 

es reflecteixen, ordenada i sistemàticament, els objectius o indicadors que pretenen 

avaluar-se en relació amb una persona o una situació, valorant cadascun d'ells en 

diferents graus, que poden expressar-se numèrica, gràfica o descriptivament” (Sidro, 

2014, p.71). En aquest cas els indicadors valoren l’execució de la tasca, i la seua 
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expressió numèrica assenyala els punts obtinguts d’acord amb el programa d’economia 

de punts.  

Realització de la tasca Punts 

No la realitza 0 

La realitza amb dificultat 1 

La realitza satisfactòriament 2 

Figura 7 Escala estimativa de valoració utilitzada en el registre del programa d’economia de fitxes de X. 

 Aplicant els criteris que proposa Sidro (2014) per a realitzar les observacions, en 

aquest cas: el mostreig de temps, es correspon amb el temps que X tarde en dur a terme 

la tasca; els mostreig de situació, respon a un context natural: per últim el mostreig de 

subjectes està format per X. 

5.2.7 Temporalització 

Setmana Suport Presència investigador Localització del suport 

visual 

* 16/05/2014 PT 

19/05/2014 – 30/05/2014 

Verbal i visual Sí Li l’ensenya 

l’investigador 

*30/05/2014 PT 

02/06/2014 – 07/06/2014 

Verbal i visual Sí Li l’ensenya 

l’investigador 

*07/06/2014 PT 

02/06/2014 – 07/06/2014 

Verbal i visual Sí Està a la porta d’entrada 

de l’aula 

*07/06/2014 PT 

09/06/2014 – 13/06/2014 

Visual Sí Està a la porta d’entrada 

de l’aula 

*13/06/2014 PT 

16/06/2014 – 20/06/2014 

Visual No Està a la porta d’entrada 

de l’aula 

   * Dies que se li explica a X les modificacions dels suports per a l’economia de fitxes. 
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6. Resultats de l’acció 

 Per valorar l’aspecte socioafectiu després d’haver dut a terme la intervenció 

psicopedagògica mitjançant el programa de sensibilització, s’ha utilitzat el mateix  

procediment sociomètric emprat en la recollida de informació, explicat en l’apartat 3.1.1 

del treball.  

 Les dades de la segona prova sociomètrica, mostren que en l’apartat de les 

nominacions positives de 24 tests, X obté 2 eleccions (Figura 8), sent aquestes les 

mateixes que  en la primera (Figura 4). En quant a les nominacions negatives, en la 

segona prova sociomètrica X obté 2 rebutjos (Figura 9), un resultat inferior en 

comparació a la primera prova on obtenia 6 puntuacions negatives (Figura 5). Els 

alumnes que puntuen a X negativament són alguns que ja ho havien fet en la primera 

prova sociomètrica. Donat que s’han produït variacions en la part de les nominacions 

respecte a la primera prova, l’índex global de preferència social també ha canviat. 

Inicialment X obté un resultat negatiu  -4, en la segona prova obté 0 en l’índex global de 

preferència social.  

     

 

 

 Atenent a l’associació d’atributs perceptius, la prova sociomètrica mostra que X 

rep menys atributs perceptius positius en la segona prova en comparació amb la 

primera. En la primera rep 1 i en la segona cap. Pel que fa als atributs perceptius 

negatius, en el primer sociograma 18 dels 24 companys assignen almenys un atribut 

negatiu a X. En la segona prova 14 de 24 companys atribueixen a X almenys un atribut 

negatiu (Figura 10). 

Figura 9. Sociograma d’eleccions negatives Figura 8. Sociograma d’eleccions postives 
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Els resultats obtinguts en la prova sociomètrica després de la intervenció en 

l’àmbit socioafectiu, mostren una millora pel que fa a la posició que ocupa X dintre de 

l’aula (Figura 11).En definitiva es pot establir que X ha deixat de ser un company 

rebutjat, i ha passat a ser un company aïllat.  

 

Figura 11.  Canvis en els resultats de la prova sociomètrica: atributs negatius cap a X pre i post 

 Aquestos resultats venen confirmats pel contingut dels registres narratius 

realitzats durant el seguiment del programa. 

0
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5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Sociograma 1

Sociograma 2

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I. 5                          

I. 6  X   X X           X  X       

I. 7                          

I. 8                          

I. 9                          

I. 10                          

I. 11 X    X   X X      X X    X      

I. 12 X    X X         X    X       

I. 13     X         X        X X   

I. 14        X                  

Figura 10. Atributs negatius  que rep X per part dels seus companys en el Sociograma 2 
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 Per una altra banda, per a valorar els resultats de la intervenció en l’aspecte 

conductual s’han tingut en compte les dades obtingudes en l’escala estimativa de 

valoració dels registres conductuals, mencionada en el punt 5.2.6 del treball. 

 Els resultats mostren que ha hagut una evolució positiva en l’àmbit conductual 

de X (Figura 12). Dels 23 dies que s’ha fet registre de conducta, sols en 1 no ha realitzat 

la tasca, en 12 ho ha fet tot i que amb dificultat, i en 10 dies realitza el procés 

adequadament. S’observa que al llarg del procés els dilluns sempre obté la mateixa 

puntuació 1(annex 15). 

 

Figura 12. Resultats obtinguts en el registre de execució de la tasca. 

7. Discussió dels resultats i conclusions 

 A continuació passarem a valorar els resultats obtinguts després de la intervenció 

psicopedagògica, així com els procediments emprats. En primer lloc es comentaran les 

dades obtingudes en relació als objectius que es proposen a l’inici del treball. A 

continuació s’enunciaran les limitacions de la intervenció. Per últim es farà una 

valoració general del  procés. 

 En relació a l’aspecte socioafectiu, l’objectiu en aquest àmbit ha anat dirigit a  

millorar les relacions intragrupals per tal d’evitar el rebuig que pateix X per part dels 

seus companys. Amb aquest propòsit s’ha elaborat un programa de sensibilització per 

per a la millora de les  relacions intragrupals des d’un plantejament socioemocional i 

afectiu.  

No la realitza

La realitza amb dificultat

La realitza
satisfactòriament
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Amb les dades obtingudes després de la intervenció, com a conclusió es pot 

establir que X ha deixat de ser un company rebutjat, i ha passat a ser un company aïllat. 

Per tant, el treball de la competència emocional  mitjançant el programa, ha tingut un 

resultat parcial. Tal i com apunten diferents investigacions el treball de la intel·ligència 

emocional millora la comprensió dels estats emocional aliens (Salovey y Mayer, 1990, 

Goleman, 1995), i permet fer a nivell personal un ús racional de les emocions, fet que 

en conseqüència  produeix una millora en la competència social (Robles, 2014). També 

Garaigordobil,i García de Galdeano (2006) incideixen en la empatia com a element 

predictor de conductes socials positives. En el nostre cas per pal·liar la situació 

d’aïllament de X, cal seguir treballant en la millora de les interaccions socials dintre del 

grup a partir d’activitats que milloren el seu estatus social dintre de l’aula, i planificant 

situacions que afavorisquen l’ajuda mútua entre els iguals i en particular amb X.   

 En relació a l’aspecte conductual, l’objectiu ha anat dirigit a millorar la conducta 

de X en el moment d’entrar a l’aula a les 9:00. Amb aquesta finalitat s’ha elaborat un 

programa d’economia de fitxes a través de les instruccions escrites d’una història social. 

El programa té dues finalitats. Per una banda incrementar la conducta desitjada, en 

aquest cas, adquirir una rutina matinal adequada al context a l’inici de la jornada 

escolar. Per una altra banda, reduir la conducta problemàtica, en el cas de X tombar-se a 

terra quan entra a l’aula a l’inici de la jornada escolar. 

 Els resultats obtinguts durant l’aplicació del programa d’economia de fitxes 

mostren que sí que s’ha produït una millora en l’àmbit conductual.  

L’ús d’instruccions escrites i pictogrames és una de les tècniques utilitzades en 

els programes de reforç d’habilitats socials entre les persones amb TEA; ja que són 

mesures que emfatitzen en la necessitat d'ordre, estructura, anticipació i predictibilitat 

que necessiten les intervencions amb les persones amb TEA (Martos LLorente, 2013). 

A més,  utilitzar els seus interessos en el disseny de les tasques, així com valorar la seua 

opinió també contribueix positivament en la realització d’intervencions efectives 

(Martos LLorente, 2013). En aquest cas X ha tingut una participació activa en la 

negociació dels premis i en l’autoavaluació del procediment. 

 Respectes les limitacions de la intervenció, en general aquesta s’ha vist 

condicionada per factors temporals , humans i metodològics. 


