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ACOMPANYEM A 
L’ALUMNAT AMB 
DIFICULTATS DE 
REGULACIÓ DE LA 

CONDUCTA



ELS NENS I LES NENES HO FARIEN BÉ SI POGUESSIN

A la classe de 4art, la mestra explica la tasca que els alumnes han de fer a continuació. 
En Pau, està embadalit mirant un cromo que ha tret de la seva motxilla. Quan la mestra 
acaba d’explicar, la majoria dels nens i les nenes es posen a treballar.
En Pau,  segueix absort amb el seu cromo. La mestra s’hi acosta, l’encoratja perquè es 
posi a treballar. En Pau agafa el full de la tasca i treballa amb rapidesa, gairebé sense 
parar atenció, escriu de pressa. Quan acaba la feina, s’aixeca i s’acosta a la taula de la 
mestra, donant una empenta al nen que està a la cua. La mestra li crida l’atenció, li agafa 
la feina, i li suggereix que repeteixi l’exercici.
En Pau  comença a cridar, arruga el full i el llença a terra. Després, agafa l’estoig de la 
seva companya de taula i el llença contra la paret. S’aixeca de la cadira i marxa cap a la 
porta, donant puntades de peu a totes les motxilles que troba pel camí. Surt cridant.



 L’Origen dels problemes de conducta és multicausal (Condicions 
familiars, personals, socials.....)

 Es manifesten en la interacció entre les condicions ambientals i els 
factors  personals.

 Interfereixen en el benestar social i educatiu de l’alumnat i suposa un 
repte significatiu per a tota la comunitat educativa

 Els Trastorns de Conducta es diagnostiquen quan aquests problemes 
de comportament són extrems i persistents en tots els àmbits

LES DIFICULTATS DE REGULACIÓ DE LA CONDUCTA



LES DIFICULTATS QUE ENS TROBEM 
(LES QUE PODEM CONSTATAR DES DEL PUNT DE VISTA DE L’ALUMNAT)

 Conductes desafiadores, agressives i/o violentes que alguns alumnes 
dirigeixen als seus companys, professors i instal·lacions condicionant i 
obstaculitzant tant la convivència com l'aprenentatge.

 Pateixen d'un intens malestar: inestabilitat emocional, pors, tristesa, 
irritació... 

 Imputen  als altres el seu malestar, la seva angoixa; “son els altres 
els que m’angoixen amb les seves normes, lleis i obligacions, 
demandes...”.



 Són nois i noies que no disposen del recurs simbòlic de la paraula per a 
afrontar aquesta angoixa, ja que no poden pensar-la ni tractar-la per la 
paraula en el marc d'una relació que faci vincle amb l'altre.

 Com no poden gestionar aquest malestar a través del pensament i de la 
paraula, aquest només pot ser rebutjat mitjançant la conducta. 

 La conducta és l'expressió d'aquest malestar.

Font: Enric Bolea (2008): Els trastorns de conducta a l’ escola: acollir i acompanyar a l’alumnat que 
presenta problemàtica conductual  en els centres

LES DIFICULTATS QUE ENS TROBEM 
(LES QUE PODEM CONSTATAR DES DEL PUNT DE VISTA DE L’ALUMNAT)



 El malestar en la comunitat educativa es fa present d'una manera molt 
insistent

 El professorat sovint expressa, després de grans esforços per a adaptar-se 
a aquestes situacions, molta incertesa quan no impotència o rebuig.

 Xoc d’inflexibilitats: davant la inflexibilitat de l’alumne conductual es donen 
respostes reactives quan no es disposa d’un saber fer amb aquests nois. Si 
no anem trobant noves formes d’entendre i tractar a aquests alumnes l’ 
exclusió mútua (alumne/escola) és més que previsible.

Font: Enric Bolea (2008): Els trastorns de conducta a l’ escola: acollir i acompanyar a l’alumnat que presenta 
problemàtica conductual  en els centres

LES DIFICULTATS QUE ENS TROBEM
(LES QUE PODEM CONSTATAR DES DEL PUNT DE VISTA DE L’ESCOLA)



ALGUNES EXPLICACIONS A LES DIFICULTATS 
DE REGULACIÓ

Bloomquist y Schnell (2005) 

Atribueixen el comportament problemàtic a dificultats en el 
desenvolupament psicològic. Topen continuament amb conflictes 
sistemàtics quan volen seguir les expectatives del context, per a ells, res 
es fàcil, ni la interacció amb els altres, ni la comprensió de les emocions ni 
el seu paper com alumnes. Son infants en que els conflictes apareixen una 
i una altra vegada el que fa molt difícil trobar una manera positiva de 
generar noves actituds i comportaments.



ROSS GREENE 2009
Els problemes de comportament es donen quan les demandes de l’entorn 
excedeixen la capacitat del nen de respondre adaptativament. Aquest autor 
situa l’origen de la conducta problemàtica en la inflexibilitat, en la carència 
d’habilitats, en general cognitives, que intervenen en la comprensió de 
l’entorn social, la resolució de problemes i la capacitat d’afrontar 
l’adversitat. 

ALGUNES EXPLICACIONS A LES DIFICULTATS DE 
REGULACIÓ



La Teoria del processament de la informació social (Crick i Dodge, 
1994)

ALGUNES EXPLICACIONS A LES DIFICULTATS DE 
REGULACIÓ
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ENTENDRE’LS



PER QUÈ NEGA LES EVIDÈNCIES?: ÉS MENTIDER?

INDIGNITAT    /      INJUSTÍCIA      /    INFLEXIBILITAT

MENTALITZACIONS INADEQUADES

QUÈ ÉS LA MENTALITZACIÓ?:  un mecanisme interpretatiu que permet "poder llegir en el 
comportament el que està passant a la ment d'altres " i ens dóna la  comprensió de la nostra pròpia 
experiència.
La mentalització habitualment intervé com una activitat no conscient ni controlada, sinó intuïtiva i 
emocional, que funciona de manera automàtica en els intercanvis interpersonals quotidians. 



● Funció de defensa per a protegir de l’angoixa
● Tenen idees fixes que no poden adaptar-se a les necessitats del context
● Es mantenen perquè sovint es van verificant i confirmant ( “tots em    

tenen mania”)
● Proporciona estabilitat i predictibilitat davant les situacions que poden 

ser generadores d’ intranquil.litat i manca d’habilitats per enfrontar-s’hi

QUINA FUNCIÓ TÉ LA INFLEXIBILITAT?

PER QUÈ ELS COSTA TANT ADMETRE 
ALTRES PUNTS DE VISTA?



PER QUÈ ESTÀ SEMPRE ENFADAT?

Els nens en arribar a l’escola ja han viscut experiències que marcaran les 
seves relacions escolars i la seva predisposició cap a l’aprenentatge.

“Gran part del comportament aparentment irracional  o inadmissible de molts 
nens recupera el sentit si tenim present que, sovint, fan a els altres el que 
senten que se'ls fa amb ells, tant internament  com externa”

(Boston i Szur, 1993, p.3)



A través dels primers contactes el nadó comença a:

● Desenvolupar sentiments cap als altres
● Comunicar-se de manera efectiva
● Adquirir confiança i seguretat per a l’exploració i l’aprenentatge
● Desenvolupar resilència front l’adversitat
● Desenvolupar la capacitat de demanar ajut
● Desenvolupar la seguretat i autonomía
● Aprendre a relacionar-se amb els altres

Què és l’aferrament?

PERQUÈ LI COSTA TANT VINCULAR-SE?



L’AFERRAMENT SEGUR: De BOWLBY A GEDDES

● La base segura comprèn l'ansietat de l'infant i fa de contenció (el nen 
pot aprendre sense tensió ni desbordar-se emocionalment).

● La qualitat de les relacions d'aferrament té conseqüències en la 
manera com els infants aprenen sobre si mateixos i sobre els altres.

● L'ajust afectiu constitueix l'experiència fonamental de l'aferrament 
segur que l'ajudarà a enfrontar-se al món (i a l’ aprenentatge) amb 
seguretat.

● Per als infants que han establert una experiència d'aferrament segura 
amb un adult, el docent formarà part d’una l'expectativa d'ajut i 
disponibilitat



L’AFERRAMENT INSEGUR: EL patró evitatiu
● Han patit rebuig de la figura d'aferrament i viuen un conflicte entre el desig i la por a

l'acceptació física
● Nens hostils, socialment aïllats i desconnectats, portadors d'una ràbia latent que no han après

a expressar directament.
● L'adaptació evitativa pot anar desde la personalitat reprimida i emocionalment distant fins la

personalitat esquifoide o autista.

COM ÉS L’APRENENTATGE?

● Negació de la necessitat de suport i ajut.
● Indiferència davant la incertesa de noves situacions.
● Necessitat d'autonomia i independència del professor.
● L'hostilitat vers al docent es dirigeix a la tasca.
● La tasca funciona com una barrera de seguretat emocional entre alumne i docent
● Ús limitat de la creativitat.
● Alta probabilitat de fracàs escolar.
● Ús limitat del llenguatge.



AFERRAMENT EVITATIU

Pot ajudar:
● La presència de la tasca i de trobades molt estructurades.
● La presència d'altres infants pot moderar la intensitat de la proximitat 

del professor.
● Centrar-se a la tasca: programació clara amb tasques estructurades i ben 

definides que es puguin    fer amb poc ajut del docent.
● Tasques dirigides que no exigeixi l'ús d'habilitats imaginatives.



AFERRAMENT INSEGUR. El patró ambivalent 
Alumnes amb por a la separació:  No han disfrutat d’una base segura sempre disponible.

● Adopten una falsa seguretat i mostren independència davant la incertesa o la por.
● Volen el contacte però s’hi resisteixen.
● Es poden mostrar:  impulsius i tensos, o fràgils i porucs.

Característiques de l’aprenentatge:

● Molta ansietat i incertesa davant l'escola i l'aula.
● Necessitat de captar l'atenció del docent i mostren dependència per tal de participar en   

l'aprenentatge, però alhora hostilitat quan sent frustració.
● Dificultats amb la tasca i dificultat per centrar-se en ella per por a perdre l'atenció del 

docent.
● Possible fracàs escolar, llenguatge desenvolupat però sovint inferior al progrés de l'alumne, 

baix nivell aritmètic



AFERRAMENT AMBIVALENT RESISTENT 
Pot ajudar:

● Diferenciar la tasca en petits passos independents i fer torns per tal 
d'ajudar-lo a entendre que dues persones poden treballar juntes sense 
fusionar-se una amb l'altra.

● Fer comentaris explícits que el tinguin en compte l'infant.
● Aprofitar el currículum i les històries per treballar la separació, la identitat 

i la independència.
● Treball en petits grups amb responsabilitat sobre una tasca concreta.
● Planificar els inicis, les separacions, els canvis, etc.
● Recolzament  fiable i coherent per part d'un adult de referència, però que 

no derivi en dependència.



AFERRAMENT INSEGUR. El patró desorganitzat 
● Absència (ex, per abandó)d'una base segura, han crescut envoltats de 

por, ansietat i indefensió. Es mantenen en alerta constant, en un estat 
d'excitació elevat amb poca capacitat per a l'autoregulació.

● No han desenvolupat estratègies coherents per afrontar l'estrès.
● La conducta s'organitza entorn a la supervivència i la defensa front a la 

por i la incertesa i s'expressa amb ira, ràbia i agressivitat.
● La conducta desorganitzada representa el fracàs per integrar els 

sentiments i els pensaments.
● A l'escola la relació amb el professor està contaminada per la 

desconfiança cap a la figura d'afecció i la tasca amenaça un sentit molt 
fràgil d'autocompetència.



AFERRAMENT DESORGANITZAT 
Com és l’aprenentatge?
● Dificultat per confiar en l’autoritat del mestre, però capaç d’acatar la del 

centre.
● Incapaç de permetre que li ensenyin i incapaç de permetre que la mestra 

sàpiga més que ell.
● Dificultat per acceptar que no sap. Poden semblar ommipotents i que ho 

saben tot.
● La tasca els suposa un repte davant la por a la incompetència, provocada 

per uns sentiments aclaparadors que fan que la rebutgi.
● Sembla que no tinguin imaginació, el pensament abstracte i conceptual els 

resulta difícil.
● El rendiment escolar és baix. 



AFERRAMENT DESORGANITZAT 
Pot ajudar:

● Una rutina segura i predictible. El nivell de risc i d'inseguretat en aquest model de conducta 
suggereix que la prioritat és la seguretat, la confiança i la predictibilitat

● Un contenidor físic que pot ser el precursor d'un contenidor emocional.
● L'assistència a l'escola els proporciona seguretat i predictibilitat.
● La retroalimentació freqüent i positiva ajuda a l'evolució i actua de reforç a les respostes 

fent-les més ajustades i controlades.
● Cal ser proactiu i no reactiu a les conductes d'aquest alumnat i consensuar les respostes 

i els procediments, d'aquí la importància de les coordinacions i el treball en xarxa.
● La tasca és clau i, per tant, és important que no la visquin com alguna cosa perillosa i 

frustrant. Començar per activitats concretes, mecàniques i rítmiques. Participar en tasques 
diferenciades i a l'abast és un punt de partida per retrobar la seguretat i l'interès.



ATENDRE’LS
● L’ESCOLA COM A FACTOR DE PROTECCIÓ DELS ALUMNES

 Els factors protectors són els aspectes personals i de l’entorn i de la seva 
interacció que promouen el desenvolupament adaptat en l’alumnat 

 Són necessaris per poder desenvolupar estratègies efectives de protecció, 
prevenció i resiliència

Font: Adela Gallardo (2012): Els factors de protecció a l’escola



L’ESCOLA COM A FACTOR PROTECTOR DELS ALUMNES



CENTRE

AULA

ALUMNE/A

TRETS D’IDENTITAT, PRINCIPIS 
PEDAGÒGICS, PRINCIPIS ORGANITZATIUS, 

PROJECTE LINGÜÍSTIC, ETC...

GESTIÓ D’AULA: ESTRUCTURA I 
ORGANITZACIÓ, NORMES, TRANCISIONS, 

GESTIÓ DEL TEMPS, ACTIVITATS

ABORDATGE DIRECTE DE LES DIFICULTATS 
DE L’ALUMNE/A (REGULACIÓ, AUTOESTIMA, 

AUTOCONTROL, ETC…)

ATENDRE’LS



ABORDATGE GRUP CLASSE. COM DONAR 
SUPORT?



ABORDATGE DIRECTE DE LES NECESSITATS 
DE L’ALUMNE/A)
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LA PETITA XARXA

Equip de seguiment del cas. Espai de participació i confiança integrat per un 
nombre reduït de professionals: algun membre de l’equip directiu, tutor, el 
psicopedagog de l’EAP, el psicopedagog del centre o mestre d’EE,  que es 
reuneixen  per elaborar un coneixement compartit que orienti la pràctica 
educativa. Aquesta regularitat facilita engegar processos de treball en xarxa 
interna implicant a l’equip docent, cicle, claustre. 





PRÀCTIQUES POC EFECTIVES

Utilitzar respostes poc sistemàtiques, reactives i punitives.

Estratègies basades en actituds de tolerància Zero.



PRÀCTIQUES MES  EFECTIVES

Actuacions educatives preventives

 Intervencions conductuals

 Formació en habilitats socials

 Col·laboració amb la família.



ACTUACIONS EDUCATIVES PREVENTIVES

 Actuacions planificades amb l’objectiu d’afavorir l’adquisició d’hàbits i 

actituds de convivència.

 Pactar, negociar i implicar a l’alumne.

 Promoure la vinculació i la relació personalitzada (Referent)

 Promoure espais de participació i confiança

 Planificació d’activitats diàries, abordables i exitoses.

 Valorar tant el rendiment acadèmic com els avenços en la regulació de la 

conducta
Font: Adela Gallardo (2012): Els factors de protecció a l’escola



L’ESPAI INTERPERSONAL



Quan hem de ser flexibles o ferms? 
(cistells de Green)
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RUTINA DE SEGURETAT PER EPISODIS 
D’EXPRESSIÓ INCONTROLADA DE IRA

La rutina de seguretat és la previsió de les persones, espais 
i condicions necessàries per propiciar que l’alumne que entri 
en fase de caos, pugui recobrar el control sobre si mateix 
sense causar-se mal ni causar danys a altres amb el mínim 
patiment psíquic i físic



FASES DE L’ENUIG







La resposta de l’adult durant el punt més alt
1. Protegir a l’alumne o als companys, de les conseqüències físiques de la conducta, retirant o evitant tot el que pot provocar 

perill físic.
2. Contenir momentàniament a l’alumne durant els episodis de ira/ràbia. Algunes vegades pot ser necessari acompanyar-lo a una 

zona que el tranquil·litzi, sense objectes amb què es pugui fer mal, i supervisant a l’alumne que està en crisi. No es pot deixar 
a l’alumne sol.

3. Proporcionar recolzament emocional positiu, recordant-li que estem allà per ajudar-lo i informant-lo de la millora que va 
tenint.
La resposta de l’adult pot actuar calmant o exacerbant la situació de crisi, a continuació proposem algunes 
actuacions que ajuden a mantenir el control:



GESTIÓ DE L’ENUIG:EFECTES DE LA RESPOSTA 
DE L’ADULT A LES CONDUCTES

Actuació EFECTIVA
DESREGULACIÓ PER 

MANIPULACIÓ: Rebequeria que 
fa un nen per aconseguir alguna 

cosa (la pròpia dels nens 
d’educació infantil)

DESREGULACIÓ PER NEGUIT O 
ANSIETAT: És el resultat d’una 

sobresaturació d’estímuls 
(sorolls, avorriment, estímuls 

visuals)

DESREGULACIÓ PER IMPOTÈNCIA:
Sentiment de frustració per no 

poder donar resposta a les 
demandes de l’entorn

DESREGULACIÓ PER DESCÀRREGA
(CATÀRTICA):

Quan hi ha hagut una mala gestió 
de la desregulació 

Actuació que AGREUJA  el  comportament

RESPOSTA O INTERVENCIÓ DE 
L’ADULT

ESTABLIR LÍMITS:
Intensifica l’angoixa i potencia que 

degeneri en desesperació
Sent confirmada la seva sensació 
d’impotència i incrementa la seva 

desesperació

S’allibera de les seves conductes a 
causa de la intervenció de l’adult

RECONÈIXER I VALIDAR
Utilitza el reconeixement de 

l’adult per anar més enllà en la 
manipulació

Validar l’experiència d’impotència 
li incrementa la desesperació

Les rebequeries ens causen una 
menor distracció i molèstia

ENFORTIR L’AUTONOMIA
Intensifica la ira i continua amb els 
seus intents de manipulació

Té una major angoixa i frustració S’allibera de les seves conductes 
però incrementem el seu 

potencial d’insultar

DONAR PERMÍS I ORIENTACIÓ
Incrementa la ira del nen i els seus 

intents de manipulació
La sensació d’angoixa incrementa i 

aquest potencial d’angoixa es 
torna desesperació

Se sent abandonat i augmenta la 
seva sensació de desesperació



GRÀCIES


