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0. Justificació 

 

Aquest treball de final de Grau (TFG), sorgeix com a resposta d’una inquietud  

personal de buscar i conèixer instruments per detectar de manera precoç els 

problemes de conducta en la infància, així com de millorar-los i disminuir la seva 

presència o augment en un futur. 

Actualment, com estudiant del Grau en Mestre d’Educació Primària, amb la especialitat 

d’educació inclusiva i atenció a la diversitat i com a futura mestra, sempre he estat 

partidària de la necessitat present que comporta dotar als docents de recursos 

suficients per identificar per ells mateixos els trastorns de conducta (TC) presents a les 

aules. 

És evident, que moltes escoles ja disposen d’equips multidisciplinaris d’assessorament 

i intervenció. Tot i així, penso que és oportú dotar als propis mestres d’algunes de les 

eines pràctiques que ens ofereix la psicologia actualment, per així poder ampliar el seu 

repertori d’estratègies, guanyant alhora experiència, amb el que a dia d’avui ha 

esdevingut un problema present a la majoria de centres escolars i un important repte 

educatiu a l’abast de tots els educadors. 

Durant el desenvolupament d’aquest projecte, donarem a conèixer i analitzarem dos 

instruments de detecció precoç de problemes de conducta, per tal d’entendre amb més 

profunditat la seva finalitat,  la seva aplicació pràctica, així com l’anàlisi dels seus 

resultats.  

Aquestes tècniques que es presentaran a continuació, les posarem en pràctica a partir 

d’un estudi qualitatiu dut a terme a l’escola la Sínia, utilitzant com a unitat d’anàlisi a 

nou nens/es de entre cinc i sis anys, triats per les mestres com a possibles aspirants a 

desenvolupar algun tipus de trastorn de conducta.  

La finalitat que ens ocupa, a banda de voler donar a conèixer aquestes estratègies és 

la voluntat de categoritzar i identificar els problemes que presenten aquests alumnes, 

per seguidament poder realitzar les derivacions i intervencions pertinents.  

Per tal d’obtenir les dades necessàries per la següent recerca, comptarem amb un 

seguit de metodologies d’investigació i tècniques de recollida de dades com ara les 

observacions, el diari de camp i els qüestionaris.  
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Referent a l’estudi de camp realitzat ens centrarem primerament en els aspectes 

essencials dels trastorns de conducta i les seves causes. Seguidament, 

proporcionarem documentació sobre els plans d’intervenció més adients per tractar 

aquestes problemàtiques, centrant-nos en la implementació de suports conductuals 

positius a les aules, per seguir aplicant tots aquests coneixements en la posada en 

pràctica dels dos instruments d’avaluació. 

Però, abans de poder dur a terme la construcció del treball escrit, el desenvolupament 

i la redacció de tots els aspectes mencionats anteriorment d’una forma clara i 

ordenada, vam crear un procediment que es va seguir fil per randa.  

El desenvolupament emprat que podreu copsar a continuació a mesura que s’avanci 

en el treball, és el següent: 

1. Plantejament de la investigació i redacció dels objectius. 

2. Revisió dels coneixements existents sobre la temàtica del treball.  

3. Recollida de dades i recerca d’informació a través de diversos mitjans.  

4. Anàlisi de la informació. 

5. Elaboració del marc teòric. 

6. Aplicació pràctica del treball, interpretació de les dades i anàlisi dels resultats. 

7. Conclusions. 

8. Limitacions del treball i aspectes de millora. 
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0.1 Objectius 

A l’hora d’iniciar la investigació ens vam marcar un seguit d’objectius que englobaven 

la finalitat, els efectes i els resultats que volíem aconseguir a partir d’aquest treball. 

Es va procurar que aquests fossin assolibles considerant els recursos dels quals 

disposàvem, específics, realistes i definits en el temps.  

A continuació, presentem el llistat d’objectius que ens vam plantejar i que vam intentar 

assolir durant la realització del projecte:  

- A partir de proves Screening detectar diferents patologies o trastorns de 

conducta (TC). 

 

- Aprendre a utilitzar, analitzar i avaluar instruments d’avaluació dels TC. 

 

- Conèixer més a fons els principis dels problemes de conducta i els millors plans 

d’intervenció per tractar-los. 

 

- Identificar en cursos inicials als alumnes més susceptibles de fer una 

intervenció preventiva. 

 

- Orientar al professorat a partir de les problemàtiques detectades. 

 

-  Proporcionar estratègies al professorat per detectar els TC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

11..  MMaarrcc  TTeeòòrriicc  

  
1.1 Educació inclusiva 

D’acord amb la definició de l’enciclopèdia, recollida per Stainback (2001:18),  

l’educació inclusiva “és el procés pel qual s’ofereix a tots els infants, sense distinció de 

discapacitat, raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat per continuar sent membre 

de la classe ordinària i per aprendre dels seus companys i, juntament amb ells, dins 

l’aula”. 

Amb aquest tipus d’educació, el que es pretén és implantar una pràctica on tothom hi 

tingui cabuda. La manera d’implantar aquest mètode segueix un conjunt d’etapes que 

intenten fer de cada persona un membre realitzat, respectat i contribuent en la 

societat, sense tenir en compte les seves diferències. 

És per aquest motiu que Stainback1 (2001), afirma que entenem l’escolarització 

inclusiva no com un concepte sinó com una pràctica que s’ensenya als infants per 

aprendre a interactuar en la societat i a compartir comportaments.  

Segons Vandercook (1988), l’exclusió no perjudica únicament a l’alumne exclòs en 

particular sinó que perjudica a tot l’alumnat i a la societat en general, ja que prohibeix 

la oportunitat  que els alumnes aprenguin entre si. 

S. Stainback i W. Stainback (1996), veuen l’exclusió com quelcom fa que els membres 

d’una comunitat no entenguin o no respectin les necessitats d’altres membres i s’ajudin 

entre ells. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Stainback, Susan. “ L’educació inclusiva: definició, context i motius”.Revista Suports.Vic: Eumo editorial, 2001,p.18.  
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1.2 Els trastorns de conducta  

Des d’un punt de vista inclusiu, els problemes de conducta avui en dia representen un 

dels reptes més importants que té el sistema educatiu. 

Cal que tinguem coneixements, instruments i estratègies educatives per tal 

d’aconseguir que l’alumnat que al llarg de la seva escolarització i/o de manera 

permanent presenta algun tipus de comportament disruptiu, pugui ser atès per tal que 

la seva inserció a l’aula i a l’escola sigui el més adient possible. 

Segons Sacristán (1987), els alumnes amb trastorns de conducta són aquells que 

tenen "un conjunt de comportaments i de formes d'actuació diverses que no sempre 

són entitats clíniques definides i que tenen com a elements comuns: molestar a altres i 

trencar les normes socials acceptades".  

D’altre banda, l’Organització Mundial de la Salut (OMS)2 els defineix com "els trastorns 

dissocials que es caracteritzen per una forma persistent i reiterada de comportament 

dissocial, agressiu o reptador que en els seus graus més extrems pot arribar a 

violacions de les normes, més del que seria acceptable pel caràcter i l'edat de l'individu 

afectat i les característiques de la societat en la que viu". 

1.2.1 Causes dels trastorns 

Els estudis i exàmens neuropsicològics indiquen que els nens que presenten aquest 

tipus de trastorn tenen afectat el lòbul frontal del cervell i aquest fet interfereix en la 

seva capacitat per planificar, evitar riscos i aprendre de les experiències negatives. 

Referent a les causes, hi ha diverses teories i poden ser molt diverses :   

Es considera que el mal comportament i el caràcter dels infants pot tenir origen 

genètic, de la mateixa manera que els nens que provenen d’entorns en desavantatge, 

desestructurats, desorganitzats o amb contextos familiars i socials desfavoridors tenen 

més possibilitats de desenvolupar aquest tipus de trastorn. 

Atenent que aquesta alteració del comportament sovint es manifesta i es diagnostica 

durant la infantesa i són molts els factors que afecten al seu desenvolupament, és 

important pels mestres conèixer els indicis que la generen i els possibles plans 

d’intervenció existents per tractar-la. 

                                                             
2
 La OMS és l’autoritat directiva i coordinadora de l’acció sanitària al sistema de les Nacions Unides i és la 

responsable d’exercir  una funció de lideratge als assumptes sanitaris a nivell mundial. 
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1.2.2 Trastorns de conducta a l’aula 

Durant els darrers anys, a l’escola s’ha manifestat un interès especial per la necessitat 

de donar resposta a un col·lectiu d’alumnes amb una realitat i una problemàtica 

específica. Estem parlant dels alumnes que sense presentar els perfils clàssics 

d’alumnat amb  necessitats educatives especials tenen una situació personal particular 

que es manifesta amb greus trastorns de conducta (TC). 

Durant el transcurs de l’Educació Primària, el malestar personal i la problemàtica 

escolar i emocional es fan més complexos: tensió dins el grup, rebuig progressiu de 

les propostes educatives, conductes de transgressió i agressivitat. Aquestes 

situacions, accentuen el caràcter d’exclusió en entorns escolars. 

Emerson(1995:46)3 defineix aquesta conducta problemàtica com: “conducta 

culturalment anormal d’una intensitat, freqüència o durada que és probable que posi 

en perill la seguretat física de la persona o dels altres, o que limiti seriosament l’ús de 

recursos normals de la comunitat o que fins i tot li’n negui l’accés” 

A més a més, és molt important tenir en compte que la conducta social dels alumnes 

afecta en gran part en l’efectivitat de les escoles com a centres d’aprenentatge i el fet 

de millorar la conducta de l’alumnat, requereix invertir en la cultura social de l’escola i 

també en les estratègies d’intervenció a l’aula i a nivell individual. 

Per tant, tenint en compte el nombre creixent de nens amb aquesta realitat, cal 

plantejar la necessitat d’establir mecanismes i plans d’intervenció que puguin oferir una 

atenció global interdisciplinària a tots aquests alumnes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Emerson. “ El suport conductual positiu: Un model d’intervenció per al tractament de les conductes 

problemàtiques”. Revista suports. Vic, Eumo editorial,2001, p.44. 
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1.3 Pla d’intervenció per tractar els problemes de conducta a 

l’aula 

 

1.3.1 Suport Conductual Positiu (SCP) 

El suport conductual positiu és un model d’intervenció per al tractament d’aquestes 

conductes problemàtiques. 

Segons Sugai i col.(2000), el SCP és una eina que s’utilitza dins d’un clima d’aula 

acollidor i sensible a les diferències de l’alumnat i pot oferir diferents procediments i 

estratègies per millorar les conductes problemàtiques dels alumnes. 

Emerson(1995), assenyala que és important saber reconèixer els problemes que 

existeixen a l’hora de relacionar  la recerca amb la pràctica educativa. Cal preguntar-se 

com dissenyar les intervencions per tal de poder facilitar desprès l’aplicació, com 

també cal situar l’anàlisi, l’avaluació i el posterior tractament de les conductes 

problemàtiques. Les conseqüències negatives que poden provocar aquests 

comportaments fan necessàries l’ús de diferents estratègies empíriques i socials a 

l’hora de dur a terme el tractament. Aquestes conductes, poden ocasionar importants 

alteracions en la salut i en la qualitat de vida de les persones. 

A més, solen ser un dels motius principals d’exclusió en activitats, experiències i 

serveis normalitzats. 

El Suport Conductual Positiu ens dóna coneixements per poder abordar de manera 

més efectiva els problemes que presenten determinats alumnes. Els mestres i les 

escoles han d’aprendre a afrontar i conviure amb una diversitat d’alumnat amb 

necessitats diverses i amb un augment de les conductes conflictives. 
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1.3.2 Breu història del SCP 

Trobem diversos enfocaments pel que fa al tractament de les conductes 

problemàtiques i això ha estat motiu de controvèrsies continuades al llarg del temps. 

Tot i això, durant els anys 90 es van anar ajustant aquestes diferents perspectives. 

El Suport Conductual Positiu va néixer de l’evolució i el progrés  experimentat en 

aquest camp els darrers anys. 

Temps enrere, el que es buscava a l’hora de tractar les conductes problemàtiques era 

la seva disminució; en canvi actualment és posa èmfasi en l’aspecte contextual i 

educatiu, tant en la comprensió com en el seu tractament. 

És per aquest motiu, que el SCP incorpora procediments i estratègies de suport 

comprensius que s’utilitzen segons les necessitats i característiques de cada individu.                         

 Tot i que, inicialment, s’utilitzava amb les persones que patien discapacitats 

significatives, actualment s’aplica a una gran diversitat d’alumnes i contextos. 

L’enfocament en el qual es basa aquest model d’intervenció  per al tractament de les 

conductes problemàtiques  parteix dels següents supòsits: 

- Canviar l’entorn amb el temps necessari abans que aparegui el problema  

conductual. 

- Minimitzar les conductes no adaptades i ensenyar habilitats adequades.   

A l’hora d’aplicar el Suport Conductual Positiu hem de tenir en compte un conjunt de 

valors per tal de poder intervenir adequadament i entendre la conducta problemàtica.  

Bambara i Knoster (1998), van voler plasmar les quatre regles bàsiques que cal que es 

tinguin presents: 

- Les conductes problemàtiques estan relacionades amb el context de la 

persona. 

- Les conductes problemàtiques tenen alguna funció útil o algun objectiu per a la 

persona. 

- Les intervencions es basen en una àmplia comprensió de la persona, els 

contextos socials i la funció dels problemes de conducta. 

- El Suport Conductual Positiu s’ha de centrar en els valors de l’individu, 

respectant-lo i tenint en compte els seus objectius. 
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Durant els últims anys, cada cop s’ha observat amb més freqüència aquest tipus 

d’intervenció i queden en evidència els bons resultats que s’obtenen quan es treballa 

amb conductes més difícils. 

Pel que fa a l’efectivitat del mètode, es poden percebre des de millores progressives 

fins a canvis substancials. El mètode és més efectiu quan es treballa amb un sol 

individu i quan l’analitzador es basa en una avaluació funcional. 

Actualment, hi ha bons manuals que orienten, sistemes d’avaluació i estratègies 

específiques per afrontar una gamma més àmplia de conductes problemàtiques( Carr i 

col.1996; Lehr i Brown, 1996; Luiselli i Cameron, 1998; Repp i Horner, 2000; Scott i 

Meyer, 1999; Wieseler i Hanson,1999). 

 

1.3.3 Elaboració del plans de SCP 

Centrant-nos en una perspectiva pràctica, cal saber quins són els elements que 

formen part d’un bon pla de Suport Conductual Positiu. 

L’elaboració d’aquest pla, s’entén com el procés de recollida, anàlisi i valoració 

d’informacions necessàries per d’identificar el problema, la realització  dels possibles 

canvis que s’han de produir en l’entorn o les ajudes que necessita l’alumne per tal de 

millorar la seva qualitat de vida i les seves habilitats, amb la finalitat de reduir les 

conductes problemàtiques que presenten. 

Per tant, per tal de dur a terme l’elaboració de dit pla, ens haurem de centrar en tres 

característiques essencials extretes de les orientacions proporcionades per Bambara i 

Knoster (1998): 

1. Avaluació funcional 

2. Elaboració de les hipòtesis 

3. Pla d’intervenció 
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L’avaluació funcional 

L’avaluació funcional es realitza amb l’objectiu de determinar la funció de la conducta 

relacionada amb les pròpies característiques de l’entorn i la persona, per així poder 

millorar la eficàcia i aconseguir uns òptims resultats en el pla d’intervenció (Sugai, 

Horner i Sprague, 1999).  

En primer lloc, s’han de descriure les conductes problemàtiques de manera detallada i 

amb termes descriptius. 

En segon lloc, recollir el major nombre d’informacions contextuals i específiques que 

expliquin les raons de la conducta problemàtica.  

Per tal de recollir tota la informació esmentada anteriorment podem utilitzar diferents 

procediments com ara entrevistes, escales d’avaluació, l’observació directa o l’anàlisi 

funcional, que es basa en la manipulació directa de variables identificades durant les 

fases inicials de l’avaluació. 

L’elaboració d’hipòtesis 

Les hipòtesis resumeixen els resultats de l’avaluació, alhora que busquen explicar de 

manera lògica la conducta problemàtica i orientar en el desenvolupament dels plans de 

Suport Conductual Positiu. 

Un cop recollim la informació, probablement ja ens podrem donar resposta de quan, 

on, amb qui i per què es dóna el problema de conducta i, és en aquest moment on ens 

haurem de formular les hipòtesis. 

Aquestes hipòtesis poden ser específiques, ja que són les que descriuen els 

antecedents i els esdeveniments de totes aquelles situacions que van associades i han 

pogut ocasionar el problema, o bé poden ser globals, és a dir, aquelles que tracten les 

influències que poden generar les habilitats de l’alumne, la salut, les rutines i la seva 

qualitat de vida global; són les que expliquen de manera contextualitzada de perquè 

les hipòtesis específiques són problemàtiques per l’alumne. 
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Pla d’intervenció 

Pel que fa al pla d’intervenció, hem de tenir en compte quatre aspectes rellevants: 

- La modificació dels antecedents i els esdeveniments situacionals.  

- Ensenyar habilitats alternatives. 

- Intervencions sobre els conseqüents.  

- Intervencions en l’estil de vida. 

- Recollir dades sobre l’eficàcia de la intervenció. 

 

1.3.4 SCP a nivell d’escola 

Els plans de SCP han esdevingut necessaris durant els últims anys a múltiples escoles 

per tal de mantenir les aules i els entorns escolars segurs i s’han convertit en una 

prioritat per a moltes escoles. 

A causa del increment de problemes de conducta i violència a les aules, es fa evident 

la necessitat de dur a terme intervencions conductuals efectives.  

Tradicionalment, els mestres tractaven les conductes dels alumnes que interferien 

l’ensenyament de classe, fent servir diversos tipus de conseqüències negatives, 

renyines verbals, expulsions i un continuum de conseqüències cada vegada més 

restrictives (Skiba, 2002; Sugai i Horner, 2002).  

No obstant això, l’experiència ha mostrat que habitualment aquestes no són les 

maneres més efectives per tal d’eliminar els problemes, com també s’ha pogut 

evidenciar que els efectes solen ser temporals i en molts casos els conflictes tornaven 

a sorgir fins i tot amb una freqüència i una intensitat més alta (Mayer, 1995). 

A més a més, Mayer i Sulzer- Azaroff (1992) afirmen que castigar les conductes 

problemàtiques sense aplicar un sistema de suport positiu a nivell d’escola s’associa 

amb un augment de les agressions, el vandalisme, l’absentisme, els retards a classe i 

l’abandonament escolar. 

En comptes d’una resposta reactiva, els investigadors i educadors defensen el 

desenvolupament d’un sistema escolar que integri pràctiques preventives basades en 

la recerca (Gottfredson; Gottfredson i Hybl,1993; Walker i Severson,2002; Walker i 

Sprague,1999; Walker i col., 1995).  
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1.3.5 Principis orientadors del SCP 

El suport conductual positiu s’ha definit com un conjunt ampli d’estratègies 

sistemàtiques i individualitzades per aconseguir resultats socials i d’aprenentatge 

importants, mentre es prenen mesures preventives sobre les conductes 

problemàtiques de tots els alumnes (Sugai i col,.2000). 

Pel que fa als principis orientadors del SCP, són quatre: 

a) Adhesió a les ciències conductuals. 

b) Selecció i desenvolupament d’intervencions pràctiques. 

c) Consideració dels valors socials. 

d)  Adopció d’una perspectiva sistemàtica. 

Des de la perspectiva d’una ciència conductual, el SCP afirma que el comportament 

humà s’aprèn, que les conductes estan sota el control de factors ambientals i que es 

poden veure afectades o poden canviar notablement a través de la manipulació 

ambiental (Sugai i col., 2000). 

A l’hora de dur a terme qualsevol tipus d’intervenció, s’han de considerar les 

característiques úniques de cada alumne, la seva cultura social i les situacions en què 

s’esperen l’aprenentatge i la competència. 

Cal considerar tres aspectes de la intervenció. Primer, es proporciona la mateixa 

atenció a totes les situacions en què s’espera que la persona tingui èxit. Segon, les 

manipulacions sistemàtiques i formals de la intervenció es fan per augmentar la 

probabilitat d’aconseguir respostes duradores i generalitzades en diferents situacions. 

Tercer, es desenvolupen intervencions comprensives que permetin obtenir un grau 

d’èxit òptim en les activitats diàries de la persona (Sugai i col., 2000). 

Les escoles que porten a terme correctament aquest sistema, creen uns climes 

favorables, uns entorns amb un enfocament col·lectiu del SCP, un llenguatge comú i 

efectiu per comunicar-se entre els mestres i un ritme predictible i eficient per dedicar a 

la tasca d’ensenyar i aprendre. 
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1.3.6 Característiques de la posada en pràctica del SCP a l’escola 

La implementació del SCP a nivell escolar conegut com SCPE, demana més d’un dia 

de formació sobre el tractament de la conducta a l’aula. Per tal d’augmentar la 

probabilitat d’una implementació acurada i duradora de qualsevol pràctica basada en 

l’evidència, cal considerar un enfocament sistèmic i organitzatiu. 

Aquest enfocament l’ha de dirigir un equip de lideratge de l’escola, que estigui basat i 

justificat en dades o informacions de la realitat, que s’associï amb l’ús d’intervencions 

empíriques i que sigui acceptat per tota l’escola.  

Seguidament, podeu observar el Diagrama4 del procés General d’implementació del 

SCPE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4  Diagrama extret de l’artcile” Suport Conductual Positiu a nivel d’escola: un resum de les característiques 
fonamentals”. Revista suports Vol.8, núm2. Eumo editorial, 2004, p.153.          
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1.3.7 Prevenció i nivells del SCP 

Una de les característiques principals de l’SCPE és una orientació a tres nivells per a 

la prevenció (primari, secundari i terciari), que s’ha adaptat de la literatura sobre salut 

pública per a la prevenció de malalties( Lewis i Sugai,1993; Sugai i Horner, 1994,1999; 

Sugai i col.,2000; Walker i col.,1996)   

El nivell primari o universal consisteix en intervencions pro actives que es dirigeixen 

cap a tots els alumnes i professors en totes les situacions escolars. 

L’objectiu d’aquest primer nivell és prevenir el desenvolupament de nous casos o 

ocurrències de conductes problemàtiques. Si es fa de forma adequada, entre el 75%-

85% de la població escolar surten beneficiats. 

El nivell secundari, consisteix en intervencions més intenses per als alumnes que 

necessiten més atenció per aconseguir l’èxit a l’escola i a l’aula. 

Aquestes intervencions s’apliquen a un nombre relativament petit, 10-15% d’alumnes. 

L’objectiu és prevenir l’aparició de conductes problemàtiques que són probables que 

presentin els alumnes amb risc de fracàs acadèmic i/o conductual. 

Per últim, pel que fa al nivell terciari o intensiu, les intervencions es dissenyen per 

disminuir  la intensitat, la complexitat i la freqüència de conductes problemàtiques dels 

alumnes, 5-7%, que no responen a les intervencions dels nivells primari i secundari.  

Totes aquestes intervencions s’elaboren i s’apliquen individualment i, normalment són 

considerades intervencions funcionals (Walker; Ramsey I Gresham,2005) 

Els sistemes efectius de suport conductual controlen la competència dels alumnes de 

forma diària i continuada, i fan servir aquestes informacions per tal de prendre 

decisions. 
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 Procés general d’implementació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aproximació preventiva en tres nivells                                                                                                                                                                                                         
Font: Revista Suports, Vol.8, núm 2. Suport conductual positiu a nivell d’escola: un resum de les 
característiques fonamentals. 

 

1.4 Estratègies d’actuació centrades en el primer i el segon 

nivell d’intervenció. 

1.4.1 Avaluació sistemàtica dels problemes de conducta (SSBD) 

El SSBD5, és un protocol Screening que ha estat dissenyat amb la finalitat d’identificar 

en cursos inicials a tots aquells alumnes en risc de desenvolupar problemes de 

conducta i  que puguin ser més susceptibles  per la realització d’una intervenció 

preventiva. 

Aquesta estratègia educativa, està centrada en el primer i el segon nivell d’intervenció, 

per tant, parlem d’un sistema de prevenció realitzat per alumnes amb un nivell de perill 

mitjà/alt. Ha estat creada per tal que les pròpies mestres identifiquin a l’alumnat amb 

aquest tipus de problema i puguin ser atesos per tal de millorar la seva inserció a 

l’aula. 

                                                             
5 Les sigles SSBD, provenen de l’anglès Systematic Screening for Behavior Disorders. 

Prevenció Terciària:                           

Sistemes individualitzats 

especialitzats per alumnes amb 

conductes d’alt risc. 

Prevenció Primària:                    

Sistemes que contemplen tota 

l’aula i per a tots els alumnes, 

personal i situacions. 

Prevenció Secundària:                                    

Sistemes de grup especialitzats per 

alumnes amb conductes de risc. 
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1.4.1.1 Procediment  SSBD  

La posada en pràctica d’aquest mètode és basa en el desenvolupament dels passos 

que apareixen a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procediment del SSBD 

Font: Informació extreta del manual: Walker, H.M,; Severson, H.H. Technical Manual. Systematic 

screening for behavior disorders,1995. 

 

 

SCREENING MESTRA 

Dimensions conductuals externalitzants i internalitzants 

3 alumnes més Internalitzants 

3 alumnes més externalitzants 

 

                                                       PAS 1 

AVALUACIÓ DELA MESTRA 

Índex d’esdeveniments crítics 

Índex de freqüència combinat 

 

                                                      PAS 2 

OBSERVACIÓ DIRECTA 

Alumnes seleccionats a la classe i al pati 

 

                                                      PAS 3 

                                    Intervencions  directes o  

                                    derivació equip especialitzat                            

                             

 

 

 



17 
 

Estadis SSBD 

Dins dels passos que hem esmentat anteriorment, trobem diferents estadis que caldrà 

que entenguem i desenvolupem adequadament per tal de fer un bon ús del instrument. 

 Seguidament, s’explicaran cadascun dels estadis que s’han de seguir per realitzar 

aquest protocol Screening ( Walker i Severson, 1991).    

 Estadi 1 

Classificació dels alumnes en les dimensions Externalitzants i Internalitzants. 

La finalitat de l’estadi 1 és la d’avaluar a tots els alumnes de la classe en dues 

dimensions diferents. Aquestes, descriuen i engloben gairebé tots els problemes de 

conducta que habitualment són observats a l’entorn escolar i, que configuren els 

problemes d’adaptació infantil pels quals molts alumnes acaben sent derivats a serveis 

psicològics escolars. 

La diferència entre aquestes dues dimensions és molt evident: 

Dimensió Externalitzant  

Pel que fa a les conductes externalitzants, són aquelles que fan referència als 

problemes de conducta que van dirigits a l’exterior del nen/a, cap al seu entorn social 

extern més proper.  Aquests problemes, normalment, són considerats inapropiats pels 

mestres i per gran part del personal escolar. Totes les formes de conducta adaptativa 

infantil que són apropiades dins l’entorn escolar, estarien fora de la dimensió 

externalitzant. 

Alguns dels exemples de conductes que estarien incloses dins d’aquesta dimensió 

serien els següents:   

Exemples 

Mostrar agressió cap a objectes o persones. 

Discutir. 

Forçar la submissió dels altres. 

Desafiar a la/la mestre/a. 

Estar fora del seient. 

No obeir les ordres del/la mestre/a. 

Ser hiperactiu. 

Fer rebequeries. 
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Dimensió Internalitzant 

Referent a les conductes internalitzants podríem mencionar que són totes aquelles que 

van dirigides cap a l’interior de la persona, lluny del seu ambient social extern i que 

representen problemes pel mateix infant. 

Aquest tipus de problemes sovint comporten dèficits conductuals i patrons d’evitació 

social. Totes les conductes socials que demostren implicació social amb els companys 

i desenvolupament social normal no estarien dins de conductes internalitzants. 

Alguns exemples clars d’aquesta dimensió serien els següents: 

Exemples 

Tenir nivells baixos o reduïts d’activitats. 

No parlar amb els altres nens. 

Ser reservat, tímid i/o no assertiu. 

Evitar situacions socials. 

Preferir jugar i/o estar sol. 

Actuar de manera espantadissa. 

No participar en jocs i activitats. 

No respondre als inicis socials dels altres. 

 

Per tal de dur a terme aquesta classificació s’han de seguir els següents passos: 

PAS 1: Estudiar acuradament i entendre la diferència entre l’alumnat externalitzant i 

internalitzant. 

PAS 2: Seleccionar un grup de 10 alumnes externalitzants i un altre grup de 10 

internalitzants d’entre tota la classe.  

Per tal de dur a terme correctament aquest procediment, és molt important que es 

seleccionin els grups externalitzants i internalitzants atenent a com es comporten els 

nens actualment i en cap cas posant a un mateix alumne en les dues llistes.  

També serà important que no s’inclogui el nom de cap alumne/a en cap grup que faci 

menys d’un mes que el mestre el coneix. 
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PAS 3: Classifica als alumnes de cadascuna de les llistes. 

En aquest cas haurem d’utilitzar un altre columna ( columna 2) per classificar als 10 

alumnes ja llistats a la primera columna ( columna 1) que manifestin problemes de 

conducta externalitzant i internalitzant segons el grau en que la seva conducta s’ajusta 

a la definició de cada dimensió explicada anteriorment. 

És a dir, a la posició número 1 trobarem a l’alumne que exemplifica millor el perfil 

conductual citat i al número 10 el que menys. 

 ESTADI 2 

Realització de l’índex de freqüència combinat i l’índex de esdeveniments crítics 

En aquest estadi, el mestre haurà de realitzar l’índex de freqüència combinat, a partir 

del qual coneixerà la conducta adaptativa i la inadaptada dels tres primers alumnes 

llistats a l’estadi 1, tant els internalitzants com els externalitzants.  

Amb els mateixos alumnes, desenvoluparem l’índex d’esdeveniment crítics. En aquest 

cas, el mestre haurà d’assenyalar quines de les conductes que apareixen a l’índex 

considera que l’alumne/a ha manifestat durant el curs escolar. 

 ESTADI 3 

Observació dels alumnes a la classe i al pati 

En aquest estadi s’haurà d’observar als alumnes seleccionats a la classe i al pati tenint 

en compte els següents aspectes: 

- La implicació social que tenen amb la resta de companys i si és verbal o no 

verbal. 

- La participació dels alumnes amb els jocs o activitats. 

- El joc paral·lel, és a dir si els alumnes observats s’impliquen en alguna activitat 

a un metre i mig d’un altre nen, però sense interactuar-hi. 

-  Si els alumnes observats no s’impliquen socialment amb la resta de companys 

i no participen en cap joc ni activitat. 
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1.4.2 TRF, Inventari del comportament de nens per a mestres- 

cuidadors 

Tal i com va publicar Carbonés6 en la seva tesi doctoral no publicada, el TRF7  és un 

inventari de símptomes i/o de  conductes problemàtiques d’Achenbach (Achenbach i 

Edelbrock, 1983). És tracta d’un instrument estandarditzat de 113 ítems que les 

mestres responen en 3 opcions de resposta: 0, no presenta el problema; 1, a vegades 

presenta el problema i 2, sovint o molt sovint presenta el problema. 

Les respostes queden agrupades en dues categories àmplies, problemes exterioritzats 

i interioritzats. En cadascuna d’elles, hi ha diverses subescales (ansietat/depressió, 

retraïment, queixes somàtiques, conducta agressiva, trencament de normes, 

problemes socials, problemes d’atenció i problemes de pensament). 

En funció a les respostes donades, els comportaments poden ser considerats com a 

normals, com a clínicament significatius i amb necessitat de tractament, en risc de ser-

ho, i fins i tot ens poden indicar possibles psicopatologies dels infants. 

La fiabilitat i validesa d’aquesta mesura ha quedat suficientment demostrada en 

múltiples estudis. 

La consistència interna de les dimensions, ha estat mesurada a partir de l’Alfa de 

Cronbach8, i va de 0,68 a 0,97, sent un dels instruments més emprats en recerca i en 

pràctica clínica i educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Carbonés, Jaume. Tesi doctoral no publicada Esdeveniments vitals estressants, locus de control i 

rendiment escolar en alumnes de 6è de primària. UAB 2009.  

 
7
 Les sigles TRF corresponen a les paraules amb anglès; Teacher Report Form.  

8
 En psicometria, l’Alfa de Cronbach és un coeficient que serveix per mesurar la fiabilitat d’una escala de 

mesura i fou desenvolupada l’any 1951 per Lee Cronbach.                                        
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1.4.2.1 Procediment TRF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos a seguir en el desenvolupament del TRF 

Font: Quadre d’elaboració pròpia 

 

 

 

 

SCREENING MESTRA 

 

PAS 1 

AVALUACIÓ DELA MESTRA 

Inventari del comportament dels nens 

 

PAS 2 

ANÀLISI 

Escales d’anàlisi dels resultats 

 

PAS 3 

RESOLUCIÓ DELS CASOS 

 

Intervencions  directes o 

Derivació equip especialitzat 
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2. Aplicació Pràctica 

2.1 Metodologia 

El mètode d’investigació que em fet servir constitueix una metodologia qualitativa9, pel 

fet que per poder entendre la qüestió que ens ocupa hem hagut d’analitzar aspectes 

més complexos i que van més enllà de la informació que els nombres estadístics ens 

poden proporcionar. 

El interès del treball radica en la descripció de fets i la investigació diagnòstica basada 

en la recollida de dades i en la seva interpretació. Haurem de comprendre el context 

global de l’escola, centrant l’atenció en el procés, el descobriment i el canvi. 

En l’elaboració dels treballs d’investigació és important definir de bon principi què és el 

que es pretén fer, quin tipus d’investigació es realitzarà, quines dades s’obtindran i 

quina serà la metodologia10 que es farà servir per conèixer, analitzar i entendre les 

dades. 

És per aquest motiu, que un cop hem delimitat l’objecte d’estudi i definides les 

dimensions, els indicadors i totes les variables, és el moment  de decidir els aspectes 

referents a la metodologia del treball i als mètodes. Entenent el concepte metodologia 

com la forma de procedir en la investigació i, el mètode com totes aquelles eines 

emprades de recollida de dades. 

En qualsevol treball que vulguem realitzar, el plantejament metodològic és el moment 

clau per saber quines eines utilitzarem en el moment de desenvolupar la investigació i 

quin serà el camí que es realitzarà per tal de resoldre la pregunta i els objectius 

marcats. 

Durant l’elaboració d’aquest estudi, com en la majoria d’investigacions realitzades en 

un àmbit concret, no s’ha utilitzat una sol mètode. Hem acudit a un seguit de tècniques 

diverses per obtenir la informació des de diferents perspectives i les hem combinat per 

tal de tenir diversos enfocaments sobre les variables estudiades. 

 

 

                                                             
9  La metodologia qualitativa entén que el món social constitueix un sistema de normes empíriques i objectives que 
són observables, mesurables, repetibles i previsibles. Només es pot accedir a la veritat si s’utilitzen estratègies 
objectives( Olabuènaga, 1999) 
 
10

 Mucchielii(2001), diferencia entre metodologia i mètode, en el sentit que el primer concepte fa referència a la 
reflexió prèvia sobre com recollirem les dades, i el segon fa referència al disseny propi dels instruments. 
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Les eines emprades han estat les següents : 

- L’anàlisi documental. 

- L’observació. 

- El diari de camp.  

- Els qüestionaris (Instruments d’avaluació). 

 

Per últim, pel que fa a la temporalització de la posada en pràctica  d’aquestes eines, és 

a dir, el temps que es va necessitar per desenvolupar-les, va ser aproximadament de 

cinc mesos, des de  l’Octubre de 2013 que es va començar a fer la recerca 

bibliogràfica, fins a finals de  Març del 2014 que es van acabar d’analitzar els resultats. 

Les observacions van tenir una durada de dues setmanes i la posada en pràctica i 

l’anàlisi dels qüestionaris aproximadament de tres setmanes més, tenint en compte les 

entrevistes prèvies amb les mestres i el temps necessari per fer el buidatge i l’anàlisi 

dels resultats. 

 

2.2 Tècniques emprades de recollida de dades  

 

2.2.1  Fonts d’informació   

Un cop hem elaborat el llistat de temes que volem abordar al nostre treball i hem 

centrat la investigació, arriba el moment de descobrir què hi ha publicat sobre el nostre 

tema d’estudi. 

Es aquí quan esdevé imprescindible la recerca i la localització de fonts d’informació 

documentals11 fiables, que seran aquelles a partir de les quals podrem trobar 

informació del tema a tractar. 

L’accés a aquestes fonts es durà a terme a través de diferents formats o suports, ja 

siguin llibres, diaris, documentals, àudios, gràfics, entre d’altres. 

 

 

 

                                                             
11 Les fonts d’informació documentals són aquelles que ens ofereixen una informació més acurada i rigorosa de 
fiabilitat i credibilitat. Han estat elaborades amb l’objectiu que la informació que contenen perduri en el temps. 
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 Fonts d’informació utilitzades i selecció de la informació rellevant  

Un cop vam tenir clar el tema i els objectius, vam haver de trobar entre tots els 

materials, aquells dels quals poguéssim disposar per tal de planificar i dur a terme la 

recerca de literatura. 

Les fonts utilitzades van estar extretes a partir d’informacions de contingut primari; 

tesis i estudis, recursos d’Internet, articles de revistes i llibres. 

Abans de trobar totes aquestes fonts i decidir quines ens serien útils i fiables pel nostre 

estudi i quines no, vam estructurar la recerca bibliogràfica de la manera següent: 

1. Localitzar les fonts d’informació. 

2. Planificar la recerca. 

3. Seleccionar les paraules i conceptes clau del nostre treball. 

4. Gestionar la informació. 

5. Avaluar i llegir les diferents fonts. 

6. Destriar i escollir els continguts. 

7. Ordenar la informació i redactar-la. 

 

2.2.2 L’observació 

L’observació es tracta d’una estratègia d’investigació qualitativa que té com objectiu la 

descripció de les qualitats d’un fenomen. 

En aquest cas, la comunicació procedeix al nivell no verbal i, l’investigador pot obtenir 

un coneixement molt més profund que el que podria obtenir mitjançant enquestes. 

A continuació exposarem alguns dels diversos avantatges amb els que compta la 

tècnica de l’observació:  

- Fa  possible obtenir la informació del comportament tal i com es duu a terme. 

- Demana menys cooperació activa per part dels subjectes observats que         

l’entrevista, l’enquesta o l’experiment. 

- Algunes de les dificultats que es presenten amb altres mètodes com la no 

resposta o la falta de sinceritat al voler donar una resposta socialment 

acceptada són aspectes que es veuen resolts a l’observació. 
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 Tipus d’observació i com s’ha dut a terme. 

El registre de la conducta dels infants, era un dels passos a seguir del mètode SSBD 

per tal de registrar el comportament que els nens tenien durant el dia a l’escola.  

Per fer això, vam utilitzar l’observació descriptiva. Aquest tipus d’observació té un 

objectiu específic i intenta comprovar hipòtesis que ja s’han formulat anteriorment. 

Amb aquesta tècnica de recollida de dades és molt important especificar els aspectes 

del camp d’observació , així com les variables sobre les que podem obtenir informació. 

Pel que fa al grau de participació en l’observació, diríem que vam realitzar una 

participació moderada, la qual cosa significa que durant l’observació no ens vam 

implicar en les activitats del grup tot i que sovint demanàvem aclariments.  

Seguidament, exposarem el procés metodològic seguit a l’hora d’utilitzar aquesta eina: 

1. Decidir el camp d’observació i definir-lo de forma precisa. 

El camp d’observació escollit va ser l’aula dels/les nens/es de p5 de l’escola la Sínia 

de Vic.  

Abans d’entrar a l’aula a registrar les observacions,  les mestres/ tutores de cada grup 

de p5 van seleccionar als alumnes que segons el seu criteri tenien més risc de 

desenvolupar trastorns de conducta, presentar algun tipus de comportament disruptiu 

i/o eren més susceptibles a la realització d’una intervenció preventiva.  

Pel que fa a la població estudiada van ser 9 alumnes, 4 nens i 5 nenes, entre les dues 

línies, i van ser els mateixos als quals vam analitzar a través dels diferents instruments 

d’avaluació, l’SSBD i el TRF. 

2. Escollir entre els aspectes que es consideraven més interessants i limitar 

la investigació. 

Tenint en compte si els alumnes llistats al SSBD presentaven conductes internalitzants 

o externalitzants, vam posar èmfasi en uns aspectes del seu comportament o en uns 

altres. 

Tot i això, la pauta general que es va dur a terme per tal d’elaborar les diferents 

observacions era limitada. Ens vam centrar en els aspectes conductuals de l’alumnat 

que ens semblaven més interessants citar per tal de complementar les respostes ja 

obtingudes per les mestres a partir dels instruments d’avaluació esmentats 

anteriorment. 
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En aquest cas, diríem que vam dur a terme una observació sistemàtica, ja que aquesta 

era estructurada, planificada i des de bon principi, estaven pautats tots els 

comportaments i accions socials que s’haurien d’observar. 

També és important esmentar  que abans de l’observació sistemàtica  vam dur a terme 

un estudi qualitatiu de caràcter exploratori, mitjançant tutories amb las mestres dels 

alumnes  i duent a terme la realització d’instruments d’avaluació a través de l’enquesta 

amb la finalitat d’aconseguir una descripció dels subjectes que s’observarien. 

3. Observació i registre de la informació:  

Per tal d’enregistrar les observacions, vam dur a terme registres narratius, on anàvem 

anotant els fets més rellevant que succeïen al llarg del dia i els vam dur a terme amb 

una temporalitat d’unes tres setmanes entre totes dues classes.  

Per tal de realitzar de manera adequada i organitzada la nostra tasca com a 

observadors,  abans de cada seguiment dúiem a terme els passos següents:  

1. Seleccionar a un dels alumnes. 

2. Parlar amb la mestra sobre els aspectes més rellevants del seu comportament . 

3. Tenir en compte si estava llistat com a alumne internalitzant o externalitzant.  

4. Anotar les conductes que més ens cridessin l’atenció referents al seu nivell 

d’implicació social, comportament, participació, conductes negatives i/o 

positives, entre d’altres. 

5. Un cop seleccionades i observades les conductes, anotar-les en un sistema de 

categories, on vam anotar les principals conductes observades en una taula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Seguidament, mostrem un exemple de taula emprada per registrar les observacions.    

( les taules completes amb les anotacions pertinents de cada alumne,  es troben a 

l’apartat 1.2.3 dels annexes). 

Taula registre de les conductes dels infants.                                                                                                                                                                                   

Font: Elaboració pròpia 

 Significat de cada codi d’observació  

En primer lloc, a l’apartat d’implicació social, anotarem el grau d’interacció verbal o no 

verbal que l’alumne mostri envers la resta de companys. També les produccions de 

conducta verbal d’algun tipus que es duen a terme durant el interval de registre. 

Seguidament, pararem atenció en el nivell de implicació acadèmica que presenti el 

nen/a i aquí farem referència a les ganes que mostri l’alumne a l’hora de realitzar les 

diverses tasques o activitats escolars.  

Pel que fa a la participació, farem referència als moments en els quals el nen/a 

observat està participant en un joc o activitat amb un o més nens/es. 

Al punt següent, referent al joc paral·lel, escriurem tots els cops que l’alumne s’impliqui 

en alguna activitat a un metre i mig d’un altre nen però sense interactuar-hi. 

A l’apartat que segueix al joc paral·lel, titulat sol, com la pròpia paraula indica, 

escriurem els moments en els quals l’alumne observat no està a metre i mig d’un altre 

nen, no està socialment implicat i no participa en cap joc o activitat que aquests 

realitzen. 

 
REGISTRE D’OBSERVACIONS DELS ALUMNES DINS I FORA L’AULA 

 
Alumne:  I / E    
 
Nom: 

 
 

AULA 

 
 

PATI 

 
Implicació Social (IS) 

  

 
Implicació Acadèmica (IA) 

  

 
Participació (P) 

  

 
Joc Paral·lel (JP) 

  

 
Sol (S) 

  

 
Respostes No Codificables (N) 
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Per últim, pel que fa a l’ítem de respostes no codificables, serà registrada quan la 

conducta del nen al pati o a classe no pugui ser codificada en una de les anteriors 

categories. 

 Anàlisi de les observacions 

Aquest mètode de recollida de dades l’hem dut a terme, amb l’objectiu de 

complementar les proves de detecció sistemàtica dels problemes de conducta i el 

d’identificar als alumnes amb més indicis de necessitar algun tipus d’intervenció i/o 

derivació a un equip especialitzat. 

Pel que fa a l’anàlisi de les observacions, haurem d’analitzar els resultats tot 

comparant-los amb els obtinguts a través del SSBD i el TRF. 

Donarem importància a tots aquells registres de comportaments anòmals que 

esdevinguin de forma reiterada en la conducta dels alumnes, tenint en compte l’edat, 

el context i el comportament habitual d’infants en aquesta franja d’edat.   

Finalment, per tal de veure la conducta observada de cada nen/a de forma més clara i 

visual, vam realitzar una gràfica de barres per cadascun. 

A continuació, podeu observar la gràfica representativa de l’observació de la conducta 

de l’alumne A.A (La resta de gràfiques dels alumnes les podreu trobar als annexes a 

l’apartat 1.2.4). Cada barra correspon a un dels codis mencionats anteriorment i indica 

el grau d’aparició de cada ítem en la vida del nen/a, entenent el 0 com que no 

manifesta l’ítem, i el 10 com que el manifesta molt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica de registre de les conductes observades.                                                                                                                  
Font: Elaboració pròpia 
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2.2.3 El diari de camp 

Estretament lligat a la tècnica de l’observació, trobem el diari de camp. 

Aquest, es caracteritza per ser un instrument que ens permetrà recollir informació 

sobre la problemàtica plantejada en una investigació i ens aportarà informacions de 

diferents tipus: 

- Anotacions abundants i concretes sobre la problemàtica a estudiar. 

- Informacions i descripcions del context, tan físic com institucional o 

humà. 

- Recull de narracions, fets, anècdotes, observacions, diàlegs, frases 

significatives, llenguatge no verbal, mapes conceptuals , que siguin 

importants pel nostre estudi. És a dir, tot allò que aporti informació 

significativa a l’ investigació. 

- Anotacions de les sensacions i intuïcions que provocades per les 

diferents situacions observades. 

El diari de camp  és un instrument que a banda de servir per recollir informació, també 

va conformant l’agudesa observadora de l’investigador alhora que el fa més conscient 

de la seva influència directa en dita investigació. És una tècnica bàsica dins de la 

utilització de les metodologies qualitatives 

 Com s’ha dut a terme el diari de camp 

Aquest recurs s’ha utilitzat amb la finalitat de complementar la tècnica de l’observació. 

A banda dels ítems esmentats anteriorment que ens havíem plantejat observar, en 

aquest diari, vam anar anotant dia rere dia tots els comportaments dels alumnes,  

preguntes que aquests feien a la mestra, diàlegs que tenien entre ells, anècdotes 

viscudes a l’aula, hipòtesis que ens sorgien a partir de l’observació dels diferents 

comportaments dels nens, intuïcions i implicacions pròpies en la vida amb el grup, 

entre d’altres. 

Aquestes notes contenien des de la informació més superficial i irrellevant per l’estudi, 

fins a la més profunda i vivencial. 

 

 

 



30 
 

2.2.4 El Qüestionari 

El qüestionari és un instrument que s’utilitza preferentment en les investigacions del 

camp de les ciències socials i és una de les tècniques més emprades en les recerques 

de caràcter qualitatiu.  

Aquest mètode resulta molt útil a l’hora de recollir informació en un temps relativament 

breu i la seva elaboració consisteix en la realització d’ un conjunt de preguntes 

respecte a una o més variables a mesurar.  

Si desenvolupem correctament aquesta eina, ens podrà ser de  gran ajuda per tal de 

diagnosticar i respondre a les necessitat educatives individuals i/o col·lectives dels 

alumnes i d’aquesta manera serà més fàcil optimitzar el desenvolupament del seus 

processos educatius. 

 El qüestionari com a instrument d’avaluació, tipus i com s’ha dut a terme 

En l’elaboració d’aquest treball vam posar en pràctica dos instruments d’avaluació 

presentats en format qüestionari.  

Tots dos, van estar contestats per les mestres tutores dels alumnes analitzats i tenien 

la finalitat d’avaluar el grau dels trastorns de conducta que aquests presentaven i la 

possible necessitat d’una intervenció preventiva per part d’un especialista. 

 

2.2.4.1 Aplicació pràctica dels instruments d’avaluació 

 

a) El SSBD 

El SSBD, com ja hem esmentat anteriorment, és tracta d’un instrument que avalua 

sistemàticament els problemes de conducta i que únicament pot ser contestat per 

mestres que coneguin als alumnes i que estiguin amb ells en el seu dia a dia a 

l’escola. 

Aquesta tècnica consta de dues parts clarament diferenciades, que s’han de contestar 

tenint en compte la conducta actual que els alumnes manifesten. 

Les dues parts del screening, s’exposen amb l’estructura d’un qüestionari tancat, ja 

que les respostes són breus, específiques i delimitades i per tant és més senzill de 

realitzar i requereix un menor grau d’esforç. 
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Per tal de utilitzar aquest mètode correctament, s’han de seguir els diferents passos de 

forma clara i ordenada. 

En primer lloc, vam explicar a les mestres en què consistia el instrument i quins serien 

els passos a seguir. Vam posar èmfasi en que entenguessin els conceptes de 

conducta internalitzant i externalitzant i d’aquesta manera poguessin classificar als 

alumnes que elles veiessin oportuns a la llista adequada.   

A continuació, podem observar l’original de les taules de classificació segons la 

conducta dels infants, internalitzant i externalitzant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Stage one: Rank ordering students on Externalizing and internalizing dimensions.Walker i Severson 

1991. 

 

Seguidament, un cop les mestres van escollir als alumnes que segons el seu criteri 

tenien algun tipus de comportament disruptiu o una mala inserció a l’aula i els havien 

classificat en la columna 1 de cada dimensió, van haver de classificar-los a la columna 

2 per ordre de més internalitzant o externalitzant a menys. 

Quan van tenir feta aquesta classificació,  escolliren als tres primers alumnes de cada 

llista o en el cas que no n’haguessin llistat a més de tres, als dos primers, i aquests 

varen ser als que vam avaluar tot seguit.  

Un cop teníem a l’alumnat seleccionat, vam posar en marxa el primer instrument 

d’avaluació, l’índex de freqüència combinat. Aquest, el vam utilitzar per tal de mesurar 

la conducta adaptativa i la inadaptada dels nens/es seleccionats.  
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La manera de respondre aquest qüestionari és molt senzilla. Apareixen un seguit de 

nombres de l’1 al 5 al costat d’un conjunt d’afirmacions sobre les conductes dels 

infants. Els números que apareixen a la dreta de cada taula  representen una escala 

contínua que s’utilitza amb la finalitat d’indicar la freqüència en que cada 

ítem/afirmació apareix en la vida del infant. 

 En aquest cas, la mestra marcava el número 1 si l’alumne mai duia a terme l’afirmació 

esmentada, 2, 3 o 4 si ho feia a vegades i 5 si ho feia molt sovint. 

Finalment, un cop les dues mestres van respondre el qüestionari, vam obtenir una 

puntuació pel total de conductes adaptades i inadaptades de cada alumne.  

A continuació, podem observar com és l’índex de freqüència combinat que van haver 

de contestar les mestres per cadascun dels alumnes analitzats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Systematic screening for behavior disorders, stage two. Walker i Severson, 1990. 

El segon procediment del SSBD que vam haver de desenvolupar va ser l’índex 

d’esdeveniments crítics. 

En aquest cas, de la mateixa manera que en el qüestionari anterior, les mestres van 

haver de respondre aquest índex per cadascun dels 3 primers alumnes de cada llista, 

diferenciant entre  els internalitzants i els externalitzants. 

La construcció d’aquest qüestionari es basa en un llistat d’accions que la mestra va 

haver d’assenyalar tenint en compte si descrivien la conducta actual de l’alumne o no.  

Finalment, un cop contestades totes les qüestions, vam fer el recompte d’afirmacions 

marcades i d’aquí vam extreure el total de l’índex d’esdeveniments crítics 
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Tot seguit, podeu observar un exemple del instrument dissenyat pels alumnes 

externalitzants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Systematic Screening for behavior disorders. Stage two rating for externalizing students. Walker i 

Severson, 1990. 

 

b) El TRF 

El TRF és un qüestionari mixt que conté tan preguntes tancades com obertes. De la 

mateixa manera que el instrument anterior, aquest també va ser contestat per les 

mestres/tutores de cada alumne amb l’objectiu d’avaluar els aspectes conductuals, 

emocionals i psicosomàtics dels infants. 

El inventari que vam utilitzar va ser el de nens d’ 1 a 5 anys i constava de dues 

escales: 

La primera escala  pretenia analitzar el funcionament acadèmic i l’adaptació dels nens, 

per aquest motiu, vam fer un seguit de preguntes a les mestres que posaven en relleu 

en quina mesura coneixien a cada alumne/a i quines eren les principals condicionals 

del seu rendiment acadèmic. 

La segona escala, contenia un llistat de 100 conductes problema, que vam llegir a les 

mestres per tal que elles mateixes les puntuessin degudament segons si descrivien o 

no als nens. La puntuació marcada era 0 si l’afirmació llegida no corresponia a la 

conducta del infant , 1 si ho feia de vegades i 2 si els identificava bastant o molt. 
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La finalitat d’aquesta escala era la de conèixer més a fons la conducta dels diferents 

nens/es i així comparar els resultats amb la tècnica anterior. 

Un cop acabada, la puntuació directa obtinguda la vam convertir en puntuacions T12 i 

en percentils. Aquests resultats foren els que ens van donar a conèixer si la conducta 

del nen/a estava dins dels llindars de la seva edat o si en canvi la seva situació estava 

en risc i per tant calia estudiar més a fons el seu comportament i/o derivar-lo a un 

especialista. 

Per tal de veure més clar el funcionament d’aquest instrument, a continuació podeu 

observar el patró utilitzat que van respondre les mestres per cada un dels nou nens/es.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Font: Copyright 2000 Achenbach i Rescorla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12  La T simbolitza la típica que representa la reconversió de les puntuacions directes en els anàlisis dels 
resultats. 
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2.2.4.2 Anàlisi dels dos mètodes 

SSBD 

En base als diferents resultats numèrics obtinguts a partir de l’índex d’esdeveniments 

crítics, l’índex de freqüència combinat i les observacions realitzades, obtindrem uns 

resultats directes que es transformaran en puntuacions estàndard i a partir dels quals, 

en sortiran els alumnes més susceptibles de ser derivats a serveis especialitzats per 

tal d’avaluar més concretament els seus problemes de comportament. 

TRF 

Un cop obtinguts els resultats de les preguntes formulades a les mestres al inventari 

del comportament dels nens, vam haver de traspassar les puntuacions de les diverses 

respostes a una gràfica que podreu observar a continuació. 

En aquesta, apareixen diferents escales que engloben diverses de les qüestions 

contestades al TRF. Les escales I,II,III i IV, corresponen a les conductes internalitzants 

dels alumnes i les escales V i VI a les externalitzants. 

Un cop sumat el total de puntuacions de cada escala, depenent si l’alumne analitzat és 

nen o nena, s’haurà de marcar la puntuació a la taula a l’espai que s’indica. 

Per tal de entendre el que simbolitza cada puntuació, un cop marcat el resultat ens 

haurem de fixar si el número marcat sobrepassa les línies discontinues o no. 

En el cas que haguem marcat sobre les línies horitzontals discontínues, considerarem 

que l’alumne es troba en un rang clínic i per tant el seu comportament és considerarà 

greu o problemàtic, en canvi si la puntuació marcada és troba sota les línies 

entendrem que l’alumne es troba en un rang normal i no presenta cap anomalia. Per 

últim, si algun dels números marcats apareix entre aquestes línies, direm que el nen/a 

es troba al límit entre els dos rangs i per tant s’haurà d’anar en compte i vigilar aquesta 

conducta de ben a prop per tal que no s’agreugi.  

Finalment, amb la finalitat de veure el total de problemes de cada alumne de forma 

més general, haurem de sumar els resultats de totes les escales. Això, s’haurà de fer a 

l’apartat de “Computations” que apareix a la dreta del quadre.  

Per acabar, per poder passar les puntuacions a T, únicament, haurem de mirar les 

graelles de la dreta i depenent el sexe del infant ja s’indicarà quina és la conversió dels 

resultats. 
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Les escales i el gràfic per analitzar el TRF, és el següent: 
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33..  RReessuullttaattss  ddee  ll’’eessttuuddii  
3.1 Resolució dels casos 

En aquest apartat presentarem a través d’unes gràfiques els resultats obtinguts a partir 

de la posada en pràctica de les dues tècniques de detecció de trastorns de conducta. 

El fet de conèixer les problemàtiques d’aquests alumnes, servirà per poder informar a 

les pròpies mestres de quins dels seus alumnes a dia d’avui necessiten suport per part 

d’equips especialitzats, quins no i quins es troben al límit de sobrepassar el fil del que 

consideraríem conducta normal.  

Els resultats obtinguts a l’estudi dels casos són qualitatius i ens aporten molta 

informació sobre la conducta dels nens/es a l’aula, la seva manera de fer i el grau de 

necessitat d’una ajuda externa per pal·liar les anomalies detectades 

Per últim, cal dir que tots els noms dels alumnes que apareixeran a continuació, es 

presenten únicament amb les inicials del nom i el cognom per tal de preservar la seva 

intimitat. 

Gràfics dels resultats 

A continuació, presentarem els casos concrets de cada alumne, les principals 

preocupacions comentades per les mestres i els resultats obtinguts a partir del 

desenvolupament dels dos protocols screening. 

En cadascun dels casos, aportarem a través de diversos gràfics la informació 

essencial recollida i indicarem quins dels alumnes hem detectat que sobrepassa els 

barems de la conducta considerada normal i per tant necessitarien d’una intervenció 

més personalitzada.  

En primer lloc, per tal de poder llegir els gràfics del TRF,  haurem de entendre que 

aquest, està construït a partir de quatre escales, l’escala I, la II, la III, la IV, la V i la VI,  

i  que cadascuna d’elles indica un tipus de problemàtica diferent.  

Seguidament, per identificar quins dels alumnes presenten problemes de conducta i/o 

emocionals, haurem de centrar-nos com ja s’ha explicat en l’apartat anterior, en les 

línies discontínues que apareixen en posició horitzontal a cada gràfic. Tots aquells 

alumnes que en alguna de les escales sobrepassin les línies discontinues, 

considerarem que es troben en situació de risc i per tant amb necessitat de ser ajudats 

i tractats degudament i seran aquells que hagin obtingut un percentil igual o superior a 

65. 
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 Aquells que es trobin entre aquestes línies, entendrem que estan al límit entre el que 

consideraríem rang normal i rang clínic i per tant les pròpies mestres s’hauran de 

cuidar que la situació no empitjori. Per últim, els que trobem per sota aquestes línies 

esmentades, considerarem que no tenen cap tipus d’anomalia i que es troben dins del 

que consideraríem  rang normal per la seva edat. 

 TRF 

Llegenda per comprendre les escales TRF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grup de P5A 

 

3.1.1 Cas Z.B 

Nom: Z.B              Edat:  5 anys                     Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: És un nen molt tímid, poc sociable i molt tancat amb ell mateix. 
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3.1.2 Cas C.T 

Nom: C.T                          Edat:  6 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: No es concentra a l’hora de fer feina i  necessita constantment 

l’ajuda d’un adult. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Cas N.A 

Nom: N.A                          Edat:  5 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: És extremadament tímid i li manquen habilitats socials per 

relacionar-se. 
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3.1.4 Cas B.I 

Nom: B.I                          Edat:  6 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: És molt conflictiu i l’iniciador de la majoria de les discussions que 

es generen a l’aula. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

3.1.5 Cas A.O 

Nom: A.O                          Edat:  5 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: És fica molt amb els seus companys i és molt nerviosa 
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 Grup P5B 

 

3.1.6 Cas W.A 

Nom: W.A                          Edat:  6 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: Mostra un nivell cognitiu baix, immaduresa, poca relació amb els 

companys i li manquen ganes de treballar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 Cas V.O 

Nom: V.O                           Edat:  5 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: Té antecedents amb greus problemes de conducta, molt tímida i 

reservada. 
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3.1.8 Cas J.E 

Nom: J.E                         Edat:  5 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: Nen molt impulsiu, tot i que actualment es medica de TDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.9 Cas A.A  

Nom: A.A                        Edat:  5 anys                    Curs: P5 

Motiu de l’anàlisi: Sempre està al seu món, es mostra dispersa i molt 

desconcentrada. 
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Tal i com es pot observar a les gràfiques anteriors, únicament es troben al rang clínic 

tres dels nou alumnes estudiats tenint en compte els resultats del TRF;  la W.A, la V.O 

i la A.A. 

3.2 Resultats generals TRF 

Per veure més clar el nivell on es troba cada alumne, a continuació presentarem una 

gràfica general amb el total de problemes presentats per cadascun dels alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

                                                                                                                                                                                

 

Gràfica del total de problemes detectats pel TRF 

 

En aquest cas, podem observar com la majoria dels nens/es estan situats dins el rang 

normal, excepte les tres alumnes abans esmentades que són les que es desmarquen 

de la resta (barres presentades amb color blau fosc). 

En primer lloc, trobem a La W.A amb un percentil total de 75, seguida de la A.A amb 

un de 69 i la V.O amb un de 65. Tot i que no ser percentils molt elevats, és 

recomanarà a les mestres que tractin a aquestes alumnes en concret i que tinguin 

presents a aquells que és troben gairebé al límit entre els dos rangs com seria el cas 

d’en N.A i la C.T. 
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Seguidament, per tal de continuar aprofundint en els comportaments dels infants, 

observarem els resultats obtinguts a partir dels dos índexs del SSBD i analitzarem si 

són o no els mateixos nens els que presenten conductes problemàtiques que els em 

assenyalat al instrument d’avaluació anterior.  

3.3 Resultats generals SSBD 

a)  l’índex d’esdeveniments crítics 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pel que fa als resultats d’aquest índex, trobem que són dues les alumnes que durant el 

curs escolar han presentat més conductes crítiques/problemàtiques a l’aula; la A.A 

seguida de la V.O (presentades al gràfic amb les barres blaves), com les alumnes més 

susceptibles a una intervenció preventiva. De molt a prop, les segueixen en J.E i la 

W.A, que es troben al límit entre els dos rangs però comparant-los amb la resta 

d’alumnat van obtenir una major puntuació en aquest índex. 

Un cop observats els resultats,  podem veure com fins al moment,  de la mateixa 

manera que en la gràfica anterior la V.O i la A.A són les alumnes que presenten 

conductes més crítiques.  

Finalment, i per tal de completar les parts del SSBD, a continuació presentem el 

resultat i l’anàlisi de l’índex de freqüència combinat. Aquest, apareix separat i 

clarament diferenciat en dos apartats, la gràfica amb els resultats de la conducta 

adaptada i els de la inadaptada.  
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b) Resultats índex de freqüència combinat 

 

1. Conducta Adaptada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest apartat, mesurarem el nivell de conducta adaptada de cada alumne. Per 

tant considerarem que quan més elevada sigui la puntuació resultant, més adaptat 

estarà l’alumne en qüestió. 

Un cop tinguem clar aquest aspecte i parant atenció en la gràfica, podrem observar 

com únicament tenen una T de quaranta o més i per tant una conducta adaptada tenint 

en compte la seva edat, tres dels alumnes estudiats. 

La resta, indiquen no presentar una conducta del tot adaptada tenint en comptes els 

resultats numèrics obtinguts per l’índex. 

Per tant, senyalaríem com a més rellevant d’aquests resultats, que entre els alumnes 

amb una puntuació més baixa i per tant amb una conducta menys adaptada trobaríem 

altre cop a  la W.A, la C.T i la V.O.  
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2. Conducta Inadaptada  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest cas, a la inversa que en la gràfica anterior, trobarem que quan més altes 

siguin les puntuacions, més inadaptats estaran els alumnes i per el contrari, quan més 

baixes més adaptats. 

Per tant, tot i no haver cap nen/a que superi la T de 80 i per tant el límit de la conducta 

inadaptada, són dos els que s’apropen més i per tant considerarem com a més 

inadaptats, la A.A i la J.E. 

A tall de conclusions, remarcarem que tot i que pugui semblar contradictori que en la 

primera gràfica apareguin com a alumnes menys adaptats, els que a la segona 

semblen estar més adaptats,  hi ha un perquè que ho resol.  

Aquest factor es dóna ja que a l’índex de la conducta adaptada, apareixen ítems 

relacionats amb les habilitats i interaccions socials positives dels nens amb els seus 

companys. És a dir, que els alumnes que van obtenir una menor puntuació en aquest 

apartat van ser tres dels alumnes llistats com a internalitzants, ja que són nens que 

demostren poca implicació amb els companys i que no tenen el desenvolupament 

social normal.  

En canvi, els alumnes que apareixen com a més inadaptats en la segona gràfica, tot i 

no presentar cap conducta detectada com a crítica, són alumnes externalitzants. 
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Aquest fet es dóna, ja que tots els ítems demanats en aquesta secció busquen trobar a 

aquells nens que presentin problemes de conducta inapropiades i dirigides cap al seu 

exterior, com per exemple, actituds desafiants, coercitives, manipuladores, etc. 

Aleshores, és evident que en els resultats del darrer gràfic, ens apareguin com a 

conductes menys adaptades les dels alumnes externalitzants, ja que són els nens que 

presenten conductes adaptatives menys apropiades a l’entorn escolar. 

3.4 Conclusions dels resultats de l’estudi  

Un cop observats els resultats i entesos tots els mecanismes per analitzar les dades i 

plasmar-les a través de les diferents gràfiques, em detectat que són tres els casos dels 

alumnes que haurien de ser derivats a serveis psicopedagògics per tal de treballar i 

tractar amb la seva conducta.  

Aquests són la W.A, la A.A i la V.O i són aquells que han anat despuntant  en els 

diferents resultats, presentant les conductes de més risc al llarg de tots els 

procediments emprats i detalladament explicats anteriorment.  

Després de posar en pràctica els dos mètodes d’avaluació, s’ha evidenciat com a partir 

d’aquests dos senzills qüestionaris, hem pogut descobrir moltes coses de la conducta i 

dels problemes dels infants que no s’havien identificat fins al moment.  

Una vegada desglossats els resultats de cada nen/a, elaborarem un informe per les 

respectives mestres, indicant les diferents puntuacions i rangs on es troben actualment 

cadascun d’ells.  La finalitat d’això, serà informar a les pròpies tutores i proporcionar-

les  una font més fiable, a fi que comprovin la funcionalitat dels instruments i puguin 

contrastar els resultats obtinguts amb les hipòtesis formulades abans d’iniciar els 

procediments.  

Finalment, esmentar que un cop realitzat aquest estudi i evidenciada la utilitat, eficàcia 

i rapidesa del seu desenvolupament i anàlisi, aconsellaríem utilitzar aquests dos 

mètodes per tal que fossin més útils i complementats, de la manera següent :  

En primer lloc desenvoluparíem el SSBD, observaríem  als alumnes i analitzaríem tots 

els resultats. Seguidament, un cop detectats entre tots els alumnes a aquells amb 

possibles TC , utilitzaríem el TRF i a partir d’aquest estudiaríem més a fons aquells 

alumnes  amb el desig de descobrir possibles psicopatologies amagades. 
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4. Conclusions generals del treball 

 “La diversitat és un dels principis bàsics de la creació. No hi ha dos cops de neu, dos 

fulles d’herba o dues persones que siguin iguals”, Lynn María Laitala. 

Aquesta frase defineix les aules, defineix l’escola i defineix el món i és per aquest 

motiu que l’he volgut utilitzar per tal de començar les meves conclusions i  remarcar la 

importància que té sobre aquest treball. 

Avui en dia, ens trobem en un món on la diversitat és un fet innegable i a les aules són 

molts els factors que la propicien; socials, personals, psicològics, etc. Per això,  penso 

que com a futurs mestres hem  de tenir un ampli ventall d’estratègies, per tal de poder 

abordar totes les situacions que es presentin a l’aula i oferir una ajuda ajustada a tots 

aquells alumnes que així ho necessitin. 

A arrel d’això, vaig decidir centrar-me en un dels factors que actualment preocupa més 

al professorat i que presenta un enorme repte a treballar per part de tot el sistema 

educatiu; l’augment de les conductes conflictives i l’aparició reiterada de trastorns de 

conducta(TC).  

A diferència del que poden pensar molts educadors, els TC no només es manifesten 

amb les conductes dels alumnes excedides sinó que també apareixen en conductes 

inhibides, impedides o deficitàries i és molt important que els mestres tinguin 

consciència d’aquest fet a l’hora de poder dur a terme les prevencions i intervencions 

pertinents. 

 A l’escola, he pogut comprovar la manca de recursos i de coneixements que tenen 

molts professionals de l’educació en aquest àmbit. Es troben perduts i això fa que no 

puguin afrontar de la millor manera la problemàtica, desconeguin quina seria l’actuació 

més adequada per disminuir i prevenir aquestes conductes i d’aquesta manera no 

puguin acabar d’ajudar a aquest perfil d’alumnat suficientment bé. 

Un cop engegat el treball i descobertes les tècniques d’avaluació que utilitzaria,  tan a 

mi com als mestres que em van ajudar a tirar endavant el desenvolupament dels dos 

mètodes, ens va semblar molt interessant poder comprovar fins a quin punt eren útils i 

fiables els resultats del SSBD, i de quina manera un cop manipulat, desenvolupat i 

analitzat el instrument, es podria complementar amb altres, com en aquest va ser el 

TRF. 
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A tall de conclusions, també m’agradaria fer un petit incís parlant de com s’ha 

desenvolupat el projecte, com m’he sentit a l’hora de realitzar –lo, si he assolit o no 

tots els objectius plantejats inicialment i quines són ara les meves sensacions un cop 

finalitzat.  

Al començar el treball,  he de confessar que vaig tenir molts dubtes; treballava en un 

llarg procés d’investigació sobre un tema  que desconeixia i això em feia sentir 

perduda, angoixada i amb la sensació de treballar i treballar sense obtenir resultats. 

Ara mateix però, un cop desenvolupat i acabat, m’he adonat que això no era així. 

Evidentment que m’endinsava en un món un tant desconegut per mi,  però cada 

resultat que obtenia, cada pas que donava, cada lectura que feia per absurda que em 

semblés en aquell moment, era un nou coneixement que adquiria i que ningú mai més 

em podria treure. 

Un coneixement que em permetria arribar fins on he arribat. Ara, en aquest precís 

moment que em trobo redactant les impressions del meu treball, puc dir que tot allò 

que veia tan llunyà, finalment s’ha convertit en una realitat.  

Punt per punt, pas per pas, he anat elaborant mica en mica aquest projecte i he 

intentat en cada moment aprendre i extreure el màxim de tots aquells nous 

coneixements que anava adquirint.  A través d’aquesta recerca sóc conscient que he 

crescut i he après moltíssim, tant a nivell personal com professional. 

Tot el que he llegit, descobert i après ja forma part de la meva vida i de la meva 

formació i, de la mateixa manera que m’ha estat útil a mi penso que seria necessari 

incorporar-ho a la vida dels altres, sobretot de tots aquells que es dediquen al món de 

l’educació i que volen conèixer nous mètodes i tècniques per assegurar la inclusió i 

una òptima inserció dels seus alumnes a l’aula. 

A banda de la importància que suposaria la implementació d’aquests mètodes com ja 

he esmentat reiterades vegades al llarg de la memòria i com m’he sentit realitzant-lo, 

també m’agradaria esmentar breument el que ha suposat per mi el desenvolupament 

general del treball. 

Un cop acabat el TFG i aconseguides totes les expectatives que em marcava 

inicialment, he descobert un àmbit de l’educació que m’agrada i em motiva i aquest 

treball ha estat un gran impuls per adonar-me’n. Tots els temes que envolten el món 

dels trastorns de conducta m’han generat molta curiositat i ganes de saber-ne més. 
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Inclús m’atreviria a dir, que en futurs projectes voldria poder crear noves estratègies 

d’identificació i prevenció d’aquests problemes, per tal d’aplicar-les a l’aula quan 

treballi com a mestre i oferir-les a tots els professionals que així ho vulguin. També 

m’agradaria investigar més sobre quines són les millors maneres per tractar als nens 

amb aquests problemes i quines són les bones estratègies educatives per ajudar a que 

aquestes conductes desapareguin o no es manifestin. 

Ajudar als alumnes a millorar en la seva inclusió educativa i oferir-los una educació de 

qualitat en la que tots formin part, s’enriqueixin i gaudeixin de l’aprenentatge, és 

quelcom somia qualsevol mestre, i poc a poc, entre tots, emplenant-nos de saber i 

coneixement, dia rere dia, ho aconseguirem. 
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4.1 Limitacions de l’estudi i propostes de millora 

 

En la majoria d’investigacions  i sobretot en aquelles de caràcter qualitatiu, és gairebé 

impossible no trobar certes limitacions i obstacles que facin que l’estudi no sigui del tot 

complet i definitiu. 

És molt habitual en aquest tipus de treball, trobar-se amb  diverses barreres  teòriques, 

metodològiques o pràctiques que impedeixen que el projecte sigui tot lo concret que a 

nosaltres ens agradaria o que englobi i desenvolupi tots els camps que interessarien 

als lectors.  

En el cas concret d’aquest treball, des del inici del mateix fins al final, hem estat 

conscients  que ens seguien un seguit de  limitacions temporals que ens impedirien 

poder abastar molts dels temes d’interès que es podrien abordar i que serien de  gran 

utilitat per ampliar i complementar el tema tractat. 

Aquests aspectes, fan referència especialment a la part pràctica del treball i a 

continuació exposarem algunes de les propostes de millora que podríem haver 

realitzat per tal de ampliar aquest projecte si haguéssim disposat de més temps i més 

recursos:  

En primer lloc, un cop haguéssim detectat a l’alumnat amb símptomes de patir TC, 

proposaríem fer un treball amb tot el grup/classe a partir d’un mètode de Suport 

Conductual Positiu (SCP). Recomanaríem també canviar una mica la dinàmica del 

grup i el tracte i la manera d’actuar amb els alumnes que presentessin aquest tipus de 

conducta problemàtica. La finalitat d’això, seria veure desprès d’un temps fins a quin 

punt el canvi en l’educació i la posada en pràctica de plans d’intervenció positius 

podrien afectar en la conducta i la manera de fer dels alumnes.   

En segon lloc, proposaríem en aquestes aules amb infants amb problemes emocionals 

o de conducta, fer algunes millores buscant espais alternatius i fent  dinàmiques de 

grup per potenciar valors i aconseguir una bona cohesió de grup. 

Molt lligat a això, també podríem implementar l’educació emocional a l’aula, per tal de 

comprovar fins a quin punt aquest tipus d’educació influiria en la disminució del risc 

d’exclusió social entre aquests nens. 
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Seguidament, un cop fetes aquestes modificacions a l’aula, per tal de entendre 

l’aparició d’aquest tipus de conductes, es podrien haver fet un seguit de entrevistes als 

nens i  als seus pares per tal de descobrir les seves creences d’identitat, i el possible 

motiu emmascarat del seus comportaments. Una de les finalitats d’això, seria 

reconèixer i estudiar més a fons, fins a quin punt és el context qui reforça o provoca 

l’aparició d’aquests trastorns. 

A continuació, si haguéssim disposat d’un marge de temps més extens, també hagués 

estat interessant fer quelcom per comprovar l’eficàcia dels dos instruments emprats de 

detecció precoç dels problemes de conducta  i una possible manera de fer-ho , seria la 

següent:  

Primerament,  escolliríem dues classes de cicle inicial d’Educació Primària i tot seguit 

duríem a terme una observació per tal de detectar els possibles alumnes amb 

problemes de conducta. Un cop feta aquesta observació i comprovades les hipòtesis 

parlant amb les mestres, escolliríem una de les dues classes per fer la intervenció.  

En una d’aquestes classes, implementaríem un pla de SCP i duríem a terme el 

protocol screening SSBD per identificar als alumnes amb TC i desprès el TRF per tal 

d’aprofundir en el tipus de problemàtica desenvolupada per cada infant. 

Un cop haguéssim dut a terme aquest procediment, faríem la derivació pertinent als 

especialistes i alhora implementaríem a l’aula activitats d’educació emocional, 

dinàmiques de grup, fomentaríem el treball cooperatiu, realitzaríem entrevistes 

exhaustives amb els familiars, etc.  

A l’altre classe en canvi, no faríem cap estudi, ni cap intervenció i deixaríem per tant, 

que els nens/es es desenvolupessin en l’entorn normal de l’aula i amb la metodologia 

tradicional emprada per la mestra. 

Uns anys més tard, quan els nens cursessin cicle mitjà o superior, la intenció de tot 

això seria observar aquelles mateixes aules amb aquells mateixos alumnes i 

comprovar l’evolució tant d’uns com dels altres. D’aquesta manera, podríem veure una 

mica més clar fins a quin punt poden ser efectius o no aquest tipus d’estratègies i 

intervencions a l’aula. 
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