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Identificació de l'assignatura

Nom 22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioed. en els Problemes de
Conducta

Crèdits 2 de presencials (50 hores) 4 de no presencials (100 hores) 6 de totals (150
hores).

Grup Grup 1, 1S, GEDS
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Patricia Regine Ferrà Coll
patricia.ferra@uib.es

14:05 15:05 Dimecres 13/09/2017 23/02/2018 A-101

Contextualització

Els coneixements i habilitats per a la intervenció enfront dels problemes de conducta i dels conflictes
interpersonals són una de les eines més valuoses que podem proporcionar als futurs educadors socials,
especialment a aquells que desenvolupin la seva activitat professional en l’àmbit de l’educació especialitzada
i de la intervenció educativa sobre la inadaptació social.

L'objectiu general d'aquesta assignatura és el coneixement i l'aplicació de les tècniques fonamentals
d'intervenció enfront dels problemes de conducta. Es pretèn que l'alumne tengui l'oportunitat de seguir
aprenent i practicant destreses i habilitats personals i interpersonals útils en la tasca diària de l'educadora o
educador social.

El treball diari de l’educador social li exigeix el domini d’allò que pretén ensenyar a l’educand (autocontrol,
assertivitat, habilitats socials, estratègies de resolució de conflictes, tècniques de relaxació...). D’altra banda,
l’educador ensenya amb el seu exemple més que amb qualsevol altre recurs. Per tant, gairebé tot el que
treballem en aquesta assignatura tindrà una doble finalitat: seran recursos per utilitzar directament en la relació
educador-educand, així com per ensenyar els educands amb problemes de conducta.Tot el que estudiem a
nivell teòric no tindrà cap sentit si no provam de dur-ho a la pràctica, si no observam i experimentam sense
prejudicis i amb infinita cura i respecte cap a les persones, inclosos nosaltres mateixos.

L'assignatura Tècniques i Programes d'Intervenció Socioeducativa en els Problemes de Conducta s'imparteix
durant el primer semestre del quart curs del Grau d'Educació Social; és una assignatura obligatòria pertanyent
al mòdul de Fonaments Metodològics i Instrumentals de l'Educació Social i, dintre d'aquest, a la matèria de
Bases per a la Intervenció en Educació Social.

Requisits
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Recomanables
Ganes de fer feina i d'aprendre des del respecte i la humilitat.

Competències

Específiques
* CE9. Utilitzar tècniques concretes d'intervenció socioeducativa i comunitària (dinàmica de grups,

motivació, negociació, assertivitat, etc.).
* CE4. Saber utilitzar els procediments i tècniques sociopedagògiques per a la intervenció, la mediació i

l'anàlisi de la realitat personal, familiar i social..

Genèriques
* CT8. Capacitat empàtica i actitud respectuosa, solidària i de confiança envers les persones i les institucions.
* CT10. Habilitats per potenciar les relacions interpersonals i entre grups..
* CT3. Capacitat comunicativa i lingüística.
* CT14. Apertura cap a l'aprenentatge al llarg de tota la vida.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. L'escolta activa

1.1.-Les 12 respostes típiques de Gordon

1.2.-Qué és i com s’aplica l’escolta activa

1.3.-Dificultats i riscs de l’escolta activa

1.4.-L'empatia: com fomentar-la i com posar-hi límits

Tema 2. L'assertivitat i l'entrenament en habilitats socials
2.1.- Què són les habilitats socials? Com les aprenem?
2.2..-Models teòrics en els que es fonamenta l’estudi de les HHSS
2.3.-L’assertivitat. Tipus de respostes assertives
2.4.-La confrontació com a estrategia d’intervenció socioeducativa i terapèutica.
2.5.-L'entrenament en habilitats socials

Tema 3. Pensaments deformats i creences limitadores
3.1.-Què són els pensaments deformats?
3.2.-Tipus de pensaments deformats de McKay y cols.
3.3.-Tècniques de reestructuració cognitiva dels pensaments deformats de McKay y cols.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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3.4.-Les creences limitadores i/o destructives: identificació i transformació.

3.5.-Les distorsions de pensament i els problemes de conducta

Tema 4. Biologia de les emocions i de les relacions interpersonals
4.1.- Estructura i funcionament integrat del cervell i el cos humà com a resposta als estímuls
externs i interns
4.2.-El cervell i la intel·ligència emocional

4.3.-Com manejar els “rampells”?

Tema 5. Autoconsciència i autogestió emocional
5.1.-Mindfulness

5.2.-Enfocament corporal, projecció i altres tècniques

5.3.-Tècniques d'autocontrol: relaxació, entrenament autoinstruccional i altres tècniques
d'autocontrol

5.4.-Valors, metes i accions

5.5.-Estil de vida

Tema 6. Tècniques de modificació de conducta
6.1.-Com podem incrementar o mantenir conductes adequades?
6.2.-Com podem ensenyar noves conductes?
6.3.-Com podem reduir o extingir conductes inadequades?
6.4.-Alguns sistemes d'organització de contingències

Tema 7. Resolució de conflictes i mediació
7.1.-Concepte de conflicte i elements que el caracteritzen
7.2.-Formes d’afrontar el conflicte
7.3.-El mapa del conflicte
7.4.-Estratègies de resolució de conflictes
7.5.-La mediació

Metodologia docent

La docència de l'assignatura es fonamentarà en la preparació dels continguts teòrics per part de l'alumnat,
així com en l'observació, la pràctica i la reflexió sobre les tècniques estudiades (la majoria aplicables tant
a la vida quotidiana com a l'entorn socioeducatiu). Sobre aquesta base, a través de diferents metodologies
participatives, es desenvoluparà el treball grupal presencial a l'aula.

Volum de treball
A començaments del semestre es facilitarà als alumnes un calendari de l'assignatura on s'especificarà la
data aproximada en què es treballarà cada tema. A les classes presencials es concretaran els continguts,
observacions i exercicis a realitzar per a les posteriors classes, a fi de facilitar el seu treball autònom i posterior
aprofitament de les hores de treball presencial.

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Discussió i
clarificació de
continguts

Grup gran (G) Es durà a terme la discussió i clarificació dels continguts de
l'assignatura, a partir de la intervenció dels alumnes i de la
professora, pressuposant el treball previ de l'alumna o alumne.

19

Classes pràctiques Pràctica de
tècniques i diàleg

Grup mitjà (M) Dramatitzacions, diàleg, debats dirigits, exercicis
experiencials... sobre tècniques d'intervenció socioeducativa
en els problemes de conducta. També es pretén compartir
l'observació, la pràctica i la reflexió sobre experiències i
observacions de la vida quotidiana i/o laboral recollides
a la carpeta d'aprenentatge. Es treballarà l'aplicació dels
coneixements adquirits a situacions educatives específiques i
casos concrets.

25

Tutories ECTS Tutories
personalitzades o en
petits grups

Grup petit (P) Seguiment i avaluació del treball individual sobre la pràctica
de les tècniques estudiades a través de tutories obligatòries en
petits grups.

4

Avaluació Breus exercicis
escrits

Grup gran (G) Al llarg del semestre es realitzaran breus exercicis escrits per
avaluar l'adquisició, comprensió i aplicació dels coneixements
que es vagin treballant.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Carpeta d'aprenentatge Elaboració d'una carpeta d'aprenentatge d’observació i d'aplicació de
tècniques que reculli un mínim de 50 situacions on es pugui plantejar l'ús de
les diferents tècniques estudiades: situació, tècnica o tècniques utilitzada/es,
forma d'aplicació, resultats o possibles conseqüències a curt i a llarg termini
en els diferents implicats, encerts, errors i/o possibles alternatives.

20

Estudi i treball
autònom individual

Estudi, reflexió i
observació

A través de l'estudi dels continguts dels diferents temes, articles i llibres de
lectura obligatòria, així com de l'observació, l'autoobservació i la pràctica
de les tècniques, es pretén que aquestes es vagin integrant en les destreses
i habilitats de l'alumne per a la intervenció.

80
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Un requisit per aprovar l'examen i les conclusions de la carpeta d'aprenentatge és la correcció en la redacció i en
l'ortografia, atesa la importància que té per a l'educador social l'expresssió escrita i oral (redacció d'informes i
projectes, reunions d'equip i de coordinació, suport escolar, sol·licitud de finançament per al desenvolupament
de projectes, assistència a reunions de xarxa, assistència i participació a jornades i congressos...).

Per aprovar l'assignatura serà obligatori aprovar l'examen, elaborar la carpeta d'aprenentatge i les conclusions
d'aquesta, i assistir i participar a un mínim del 80% de les classes presencials, així com a dues tutories grupals.

La "carpeta d'aprenentatge" s'ha de fer a un quadern d'espiral a mà, indicant dia i paraules claus corresponents
a cada entrada. El quadern s'ha de dur a classe diàriament ja que se'n farà un seguiment aleatori que serà part
de l'avaluació de l'assignatura.

Pràctica de tècniques i diàleg

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Dramatitzacions, diàleg, debats dirigits, exercicis experiencials... sobre tècniques d'intervenció

socioeducativa en els problemes de conducta. També es pretén compartir l'observació, la pràctica i la reflexió
sobre experiències i observacions de la vida quotidiana i/o laboral recollides a la carpeta d'aprenentatge. Es
treballarà l'aplicació dels coneixements adquirits a situacions educatives específiques i casos concrets.

Criteris d'avaluació S'anirà fent un seguiment de la carpeta d'aprenentatge al llarg de les classes pràctiques.

Es valorarà la preparació prèvia, l'assistència i l'actitud respectuosa, activa i positiva a classe.

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Tutories personalitzades o en petits grups

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Seguiment i avaluació del treball individual sobre la pràctica de les tècniques estudiades a través de tutories

obligatòries en petits grups.
Criteris d'avaluació A les tutories es comentarà la carpeta d'aprenentatge. S'avaluarà la implicació de l'alumne en l'observació i

pràctica autònoma de les tècniques estudiades, així com la coherencia amb els continguts estudiats i la integració
de les diferents tècniques.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B
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Breus exercicis escrits

Modalitat Avaluació
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (no recuperable)
Descripció Al llarg del semestre es realitzaran breus exercicis escrits per avaluar l'adquisició, comprensió i aplicació dels

coneixements que es vagin treballant.
Criteris d'avaluació Al llarg del semestre es realitzaran, a classe, breus exercicis escrits per avaluar l'adquisició, comprensió i

pràctica dels coneixements que es vagin treballant a l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B

Carpeta d'aprenentatge

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Elaboració d'una carpeta d'aprenentatge d’observació i d'aplicació de tècniques que reculli un mínim de

50 situacions on es pugui plantejar l'ús de les diferents tècniques estudiades: situació, tècnica o tècniques
utilitzada/es, forma d'aplicació, resultats o possibles conseqüències a curt i a llarg termini en els diferents
implicats, encerts, errors i/o possibles alternatives.

Criteris d'avaluació Les conclusions de la carpeta d'aprenentatge s'avaluaran en funció del següents criteris:

-Claretat i profunditat d'anàlisi de les situacions i tècniques treballades (coneixement de la tècnica, exposició
de les dificultats, facilitats, procés realitzat, interrogants, reptes, adaptacions a diferents col·lectius i perfils,
observacions... de la seva observació i pràctica.)

-Implicació personal/professional

-Valors i actituds lligats a la pràctica socioeducativa

-Correcció en la redacció i en l'ortografia

-Capacitat d'autoavaluació compassiva i honesta

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

Estudi, reflexió i observació

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció A través de l'estudi dels continguts dels diferents temes, articles i llibres de lectura obligatòria, així com de

l'observació, l'autoobservació i la pràctica de les tècniques, es pretén que aquestes es vagin integrant en les
destreses i habilitats de l'alumne per a la intervenció.

Criteris d'avaluació S'avaluarà l'adquisició dels coneixements respecte a les diferents tècniques i els seus fonaments, així com
l'observació i possible aplicació d'aquests a la vida quotidiana o professional de l'alumne i/o a casos o situacions
imaginaris.

Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 45% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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A part de la lectura dels dos llibres obligatoris (marcats amb un asterisc a la bibliografia bàsica), durant el curs
es facilitaran alguns articles o capítols de llibre, vídeos... per a complementar alguns temes de l'assignatura.

Bibliografia bàsica

-*Ciarrochi, J.; Hayes, L. i Bailey, A. (2016).Sal de tu mente y entra en tu vida para adolescentes. Bilbao:
Desclée de Brouwer.
-Cornelius, H. i Faire, Sh. (1998).Tú ganas, yo gano. Cómo resolver conflictos creativamente...y disfrutar con
las soluciones.Madrid: Gaia.
-Echeburúa, E. i Requesens. A. (2012).Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y
adolescentes. Guía para educadores.Madrid: Pirámide.
-Lavilla, M., Molina, D. i López, B. (2008).Mindfulness.Barcelona: Paidós
-Bisquerra, R. (2009).Psicopedagogía de las emociones.Madrid: Síntesis.
-*Porro, B. (1999).La resolución de conflictos en el aula.Barcelona: Paidós.
-Rosenberg, M.B. (2000).Comunicación no-violenta.Barcelona: Urano.
-Siegel, D. i Payne, T. (2012).El cerebro del niño.Barcelona: Alba

Bibliografia complementària

Alcaide, S.M.; Ravenna, A.E. i Guala, M.C. (1998). Mediación en la escuela. Homo Sapiens.
Adam, E. i altres (2003). Emociones y educación. Qué son y cómo intervenir desde la escuela. Barcelona:
Graó.
Alemany, C. (1998).14 Aprendizajes vitales. Bilbao:Desclée.
Anderson, B. (1995). Cómo rejuvenecer el cuerpo Estirándose. Barcelona: Integral
Arón, A.M. y Milicic, N. (1992). Vivir con otros. Programa de desarrollo de habilidades sociales Madrid:
CEPE.
Arrieta, L. y Moresco, M. (1992). Educar desde el conflicto Plan de Formación de Animadores, Bloque 4.
Madrid: CCS.
Asociación Proyecto Hombre (2000). ENTRE TODOS. Programa de Prevención Escolar y Familiar de la
Asociación Proyecto Hombre. Manual de la Familia. Ministerio del InteriorDelegación del Gobierno para la
Plan Nacional sobre Drogas.(Idem Manual de Profesor) (Idem Manual del Alumno).
Barragán, F. (coord.) i altres. (2001). Violencia de género y Curriculum. Un programa para la mejora de las
relaciones interpersonales y la resolución de conflictos. Málaga: Aljibe.
Baruch Bush, R.A. i Folger, J.P. (1996). La promesa de la mediación.Barcelona, Granica.
Beane, A. L. (2006). Bullying. Aulas libres de acoso. Barcelona: Graó.
Beck, A.T. i Freeman, A. (1995). Terapia cognitiva de los transtornos de la personalidad. Barcelona: Paidós.
Beck, A.T. i altres (1999). Terapia cognitiva de las dependencias. Barcelona: Paidós.
Bernstein, D.A. i Borkovec, Th. D. (1999). Entrenamiento en relajación progresiva. Bilbao: Desclée De
Brouwer.
Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. CISSPRAXIS.
Branden, N. (1995). Los seis pilares de la autoestima. Barcelona: Paidós.
Branden, N. (1997). Cómo llegar a ser autoresponsable. Hacia una vida autónoma e independiente.Barcelona:
Paidós.
Branden, N. (1998). El arte de vivir conscientemente. Barcelona: Paidós.
Branden, N. (1999). La autoestima de la mujer. Barcelona: Paidós.
Brandoni, F. (Comp.) (1999). Mediación escolar. Propuestas, reflexiones y experiencias. Barcelona: Paidós.
Brooks, R. y Goldstein, (2004). El poder de la resiliencia. Barcelona: Paidós.
Burguet, M. (1999). El educador como gestor de conflictos. Descleé de Brouwer.
Caballo, V.E. (1993). Manual de avaluación y entrenamiento de las habilidades sociales.Madrid: Siglo XXI.
Carbonell, J.L; Peña, A.I. (2001). El despertar de la violencia en las aulas. La convivencia en los centros
educativos. Madrid: CCS.
Calcaterra, R.A. (2002). Mediación estratégica. Barcelona: Gedisa
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