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RESUM 

L’educació, és sens dubte, una eina transformadora i determinant per tal d’incidir en el 

desenvolupament òptim dels ciutadans que la comporten, amb la finalitat d’aconseguir  

una societat avançada, solidària, justa, igualitària i inclusiva, on actualment i tot i els 

avanços produïts en el sistema educatiu, és necessari establir canvis en les polítiques 

educatives existents. Aquests canvis s’esdevenen essencials, per tal de donar resposta i 

cobertura a la diversitat d’alumnes presents dins l’aula, tenint en compte les necessitats 

educatives específiques i els diferents factors personals i contextuals que son susceptibles 

d’interferir en els processos d’aprenentatge, on el principal objectiu, ha d’anar enfocat a 

promocionar un canvi transversal en la comunitat educativa, per tal de que l’educació, 

sigui l’eina clau pel desenvolupament integral de la totalitat dels alumnes. 

Per tal de garantir el dret a l’educació formal i a la inclusió dins el circuit ordinari  des 

d’una perspectiva socioeducativa, és primordial que l’educació s’adapti i s’ajusti a les 

necessitats dels alumnes, per tant, hem de posar l’accent en aquells col·lectius o sectors 

de la població que presenten certes especificitats. Els infants i adolescents residents al 

Servei d’Acolliment Residencial Especial amb trastorns de conducta, tendeixen a ser un 

col·lectiu que presenta un alt risc de fracàs escolar, producte de certes variables com 

l’absentisme, la falta d’adaptació a les normes de convivència i un context familiar i 

sociocomunitari desfavorit . Partint d’aquestes premisses, la seva inclusió plena en els 

centres educatius ordinaris, s’ha convertit en un dels objectius prioritaris per tal d’afavorir 

el seu desenvolupament integral, del qual dependran factors essencials pels menors, com 

el seu benestar emocional, social, educatiu, la seva integració i els seu futur. 

Així, mitjançant aquest treball, es pretén incidir i valorar el desenvolupament dels 

recursos educatius ordinaris i/o específics per a joves que es troben en el circuit de 

protecció menors dins la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB). 

Paraules clau: Educació, recursos educatius, àmbit de protecció menors, fracàs escolar, 

inclusió socioeducativa. 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

Education is, without any doubt, a transformative and decisive tool to determine the 

optimal development of the citizens with the purpose of achieving an advanced, solidary, 

fair, egalitarian, and inclusive society. Despite the fact that the educational system has 

suffered notable advances, there is a real need to establish changes in our existing 

education policies. These changes become essential in order to respond and cover the 

diversity of students present in the classroom, taking into account the specific educational 

needs and the different personal and contextual factors that are likely to interfere with the 

learning processes, where the main objective must be focused on promoting a transversal 

change in the educational community, so that education is the key tool for the integral 

development of all students. 

In order to guarantee the right to formal education and inclusion in the ordinary circuit 

from a socio-educational perspective, it is essential that education is adapted and tailored 

to students’ needs, so we must put emphasize the work in those groups or sectors of the 

population that have certain specificities. Children and adolescents who are residents in 

the Special Residential Reception Service with Conduct Disorders, tend to be a group that 

it is at high risk of school failure as a result of certain variables such as absenteeism, lack 

of adaptation to the rules of coexistence, and a disadvantaged family and socio-

community context. Based on these premises, their full inclusion in the ordinary schools 

has become one of the fundamental objectives in order to promote their integral 

development from which different essential factors will depend on, such as their 

emotional, social and educational well-being, their integration and their future. 

Thus, throughout this paper, it has been tried to make an emphasis and to evaluate the 

development of ordinary and / or specific educational resources for young people who 

are in the minor protection circuit within the Autonomous Community of the Balearic 

Islands (CAIB). 

Keywords: Education, educational resources, area of protection of minors, school failure, 

socio-educational inclusion. 
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1. Introducció 

L’educació té un caràcter fonamental en la construcció del desenvolupament personal i la 

consecució del canvi social, on els conceptes d’equitat, inclusió, integració i adaptació 

ressonen amb força dins la comunitat educativa.  No podem obviar, que ens trobem 

immersos en una societat marcada pels continus canvis, on precisament la precipitació 

d’aquests, ha influït en la reducció del temps d’adaptació, tenint conseqüències 

significatives per a la població en general, però més específicament per els joves que 

presenten trastorns de conducta i que habiten en el Servei d’Acollida Residencial 

Especial. 

Els joves residents en aquest servei, venen d’estar exposats a situacions i circumstàncies 

de desprotecció de caràcter personal, sociofamiliar i sociocomunitari que els han col·locat 

en una posició de risc social, on l’Administració Pública, ha assolit la seva tutela derivant-

los al recurs més adient en cada un dels casos, condicionant sens dubte, la seva 

construcció i desenvolupament personal i afectant també a l’àmbit acadèmic, obtenint 

aprenentatges i resultats inferiors en comparació a la resta d’estudiants. (Montserrat, 

Casas, Malo i Bertrán, 2011).  

Les causes que promocionen aquestes situacions de fracàs escolar i/o baix rendiment en 

els joves tutelats son diverses, complexes i de naturalesa variada, dificultant molt cops la 

línia d’intervenció a seguir, on les limitacions per afrontar la problemàtica resulten 

evidents.  Subirats (2004), va més enllà, i planteja la realitat existent per aquests joves 

quan s’acosta l’emancipació, on no hem d’oblidar que generalment presenten una xarxa 

sociofamiliar poc sòlida o inexistent, que tindrà conseqüències en l’afrontament del 

procés d’emancipació, portant-lo a terme sols o sense el suport familiar òptim, a més de 

fer front a les exigències del mercat laboral en quant a la qualificació. Per tant, aquest és 

un dels altres factors que reforcen la necessitat d’intervenir durant el procés educatiu 

d’aquest joves, amb la finalitat de garantir una titulació acadèmica i evitar que en un futur, 

es vegin immersos en situacions d’exclusió social o desigualtats d’oportunitats, afectant 

al seu desenvolupament personal i social. Els estudis d’investigació centrats en 

profunditzar en aquesta problemàtica no són abundants, però si que tots ells, fan 

referència a la importància de que la comunitat educativa i els sistemes de protecció a la 

infància i adolescència s’involucrin conjuntament per tal de comprendre, atendre i 
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respondre a les necessitats educatives específiques d’aquest col·lectiu tutelat, on a més, 

demostren certes característiques compartides entorn a l’àmbit acadèmic com el fet de 

presentar resultats inferiors, retràs en l’assoliment d’aprenentatges, abandonament 

prematur de l’educació formal, suport sociofamiliar dèbil i/o inexistent i falta 

d’adaptabilitat. Un dels estudis que evidencien i reafirmen aquesta realitat, es el publicat 

per Aznar & Boada (2009), sobre el sistema educatiu i la igualtat d’oportunitats entre els 

joves tutelats de diferents països europeus, centrant-se especialment en el Regne Unit, on 

mitjançant l’estudi, analitzen i contextualitzen la problemàtica existent entorn als 

processos d’aprenentatge i l’adaptació als centres ordinaris, remarcant a més, la falta 

d’interès i d’investigacions entorn a la temàtica esmentada i el seguiment dels itineraris 

formatius d’aquest col·lectiu. 

La responsabilitat de garantir l’èxit educatiu d’aquest joves, recau en tots els agents i 

serveis implicats en el seu desenvolupament, on l’existència de recursos educatius 

específics dins la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es relativament àmplia, el que 

és necessari qüestionar-se és si aquests, responen de manera òptima a les necessitats 

educatives d’aquest col·lectiu , si es tenen en compte les seves especificitats psicològiques 

i personals, si es treballa amb xarxa, si el funcionament i la coordinació entre els agents 

participatius és l’adequada i la interacció és constant, si s’obtenen els resultats esperats i 

sobretot si aquets, influeixen i potencien positivament el desenvolupament acadèmic dels 

menors i la seva inclusió. En definitiva, la qüestió més rellevant recau en plantejar-se si 

realment les estratègies socioeducatives establertes i el recursos oferts, estan enfocats i 

desenvolupats des d’un punt de vista interdisciplinari, amb la finalitat de dissuadir les 

dificultats entorn als aprenentatges i el foment de la participació, considerant i tenint 

present la figura del menor tutelat. 

És important tenir en compte tot aquest conjunt de factors i causes que situen a aquests 

infants i adolescents en una situació força complexa a tots els nivells, on específicament 

en l’àmbit educatiu, és primordial posar de manifest la necessitat de treballar de manera 

conjunta entre el sistema de protecció de menors, el sistema educatiu i les 

Administracions públiques competents, per tal d’obtenir més estudis, coneixements i 

formes d’actuar, que ens portin a estipular projectes d’intervenció educativa enfocades a 

millorar el rendiment acadèmic i fer front a les desigualtats existents d’aquest col·lectiu, 

garantint la igualtat d’oportunitats envers als aprenentatges, i per tant, afavorint la plena 

inclusió. El punt de partida recau en la plena convicció de que l’educació formal és un 
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dels mecanismes essencials per combatre la vulnerabilitat a la qual estan exposats, 

considerant-la un factor de protecció sense precedents. 
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2. Objectius 

Els principals objectius del treball aniran enfocats a: 

2.1 Objectiu General  

- Conèixer l’oferta ordinària i específica en quant als recursos educatius de la CAIB, 

i de quina manera aquests, s’ajusten a les necessitats dels infants i adolescents 

residents al Servei d’Acolliment Residencial Especial amb trastorns de conducta. 

2.2 Objectius Específics 

- Explicació de què és el Servei d’Acolliment Residencial Especial per a persones 

menors d’edat amb Trastorns de Conducta  i el perfil de joves residents. 

- Plantejament de les necessitats educatives específiques dels joves que presenten 

el perfil que s’acull a l’esmentat servei. 

- Detecció de les mancances existents que dificulten l’accés, continuïtat i titulació 

dels joves residents en el Servei d’Acolliment Residencial Especial amb trastorns 

de conducta dins l’oferta formativa de la CAIB. 

- Competències dels Educadors Socials i la figura dels TISOC en l’àmbit de 

l’educació formal i no formal per a la consecució de la igualtat i èxit escolar dels 

joves residents en el Servei d’Acolliment Residencial Especial amb trastorns de 

conducta. 

- Bones pràctiques per facilitar l’accés, la continuïtat i la titulació dels joves tutelats 

dins l’oferta formativa, per tal  d’incidir en la millora de la inclusió i adaptació en 

els centres educatius ordinaris. 
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3. Metodologia 

El procés metodològic que es portarà a terme per a la realització del present treball serà 

el següent: 

1. Recopilació de dades actuals i estudis entorn a la situació educativa d’aquest 

col·lectiu mitjançant Scopus amb els descriptors “tutelados Y educación”. 

Recerca de dades oficials de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, per tal 

de determinar els percentatges que presenten els joves tutelats residents en el 

Servei d’Acolliment Especial, en relació a certes variables com el fracàs escolar, 

els resultats acadèmics, les expulsions, el conflictes a l’aula i/o la adaptació. A 

més d’una recerca de dades a través de l’observatori de la infància, UNICEF, i 

consulta dels diferents informes a nivell Estatal i autonòmic del Consell Escolar 

d’Estat.   

2. Recerca documental. Es realitzarà una recerca exhaustiva per tal d’obtenir 

informació rellevant entorn a la temàtica, per tal de centralitzar el focus d’interès, 

amb la finalitat d’aportar informació sobre el què és el Servei d’Acolliment 

Residencial Especial per a menors amb trastorns de conducta, el perfil d’usuaris i 

les necessitats educatives específiques que presenten.  

Consulta de la proposta d’aprovació del projecte de reglament 2/19 de l’Institut 

Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), en relació al règim jurídic dels Centres 

d’Acolliment Residencial de persones menors d’edat estipulat pel Consell de 

Mallorca i recerca mitjançant bases de dades acadèmiques com Dialnet, Redinet, 

i Google acadèmic per tal d’obtenir estudis relacionats amb la temàtica. Consulta 

a nivell Nacional i Autonòmic del percentatge de menors tutelats. 

3. Anàlisis detallat dels recursos educatius específics existents a la CAIB. Descripció 

de cada un dels recursos considerant la normativa, l’estructuració, l’organització, 

el perfil professional, a qui s’adrecen, objectius, finalitats i resultats. 

4. Avaluació dels recursos educatius ordinaris i específics de la CAIB. Obtenció de 

dades qualitatives extretes de mètodes d’avaluació com les entrevistes hipotètica-

inductiva i semiestructurades contestades pels docents de recursos ordinaris, 

educadors socials, treballadors socials, psicòlegs i altres perfils professionals de 

l’àmbit de Serveis Socials i de Serveis d’Acolliment Residencial Especial per a 

menors d’edat amb problemes de conducta. 
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5. Especificació i determinació de les competències professionals dels Educadors 

Socials en l’àmbit de l’educació formal i/o no formal. Consulta d’estudis existents 

mitjançant bases de dades acadèmiques relacionats amb l’Educació Social, els 

àmbits d’intervenció, les competències i funcions dels professionals d’atenció 

directa, i el seu paper en l’educació no formal i formal dels menors tutelats. 

Contextualització dels TISOC (Tècnic d’Intervenció Sociocomunitària). 

6. Bones pràctiques partint de les limitacions o mancances observades i detectades 

en l’avaluació de cada un dels recursos educatius, per tal d’incidir en la millora i 

la facilitació entorn a l’accés, la continuïtat, i la titulació dels joves residents en el 

Servei d’Acolliment Residencial Especial amb trastorns de conducta, dins l’oferta 

formativa, que suposin efectes significatius per a la inclusió. 

7. Conclusions finals. 
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4. Fonamentació Teòrica 

4.1. Servei d’Acolliment Residencial Especial amb Trastorns de Conducta i 

perfil de joves residents1 

Així com s’exposa en el capítol III de la proposta d’aprovació del Reglament dels Serveis 

d’Acolliment Residencial per a persones menors d’edat a Mallorca (2019), en l’article 7, 

la diversificació de l’atenció residencial es basa principalment en tenir en compte tot el 

procés d’intervenció protectora, centrada en les necessitats dels menors, on existeixen 

diferents programes que responen a cada una de les característiques dels menors.  

Com estipula el Consell de Mallorca (2019) en la proposta d’aprovació del Reglament 

dels Serveis d’Acolliment Residencial per a persones menors d’edat, en la secció 5a, 

article 51: 

El Servei d’Acolliment Residencial Especial per a persones menors d’edat 

amb Trastorns de Conducta té com a finalitat l’atenció integral especialitzada 

en persones menors d’edat que presenten problemes de conducta i es troben 

amb una mesura de protecció de guarda o tutela. Atenent a persones menors 

d’edat amb disfuncions emocionals, conductuals i/o problemes d’addicció i 

que no es poden adaptar als serveis d’acolliment residencial que estan regulats 

a la Secció 3. 

Per tant, a grans trets, els centres residencials de caràcter especial, atenen a persones 

menors d’edat que presenten trastorns de conducta, d’edats compreses entre els 7 i els 17 

anys, on a més, presenten altres trastorns de caire afectiu o derivats de la falta de control 

davant els impulsos, dificultant la convivència i la integració en altres centres 

d’acolliment residencial. Per altre banda, es fa una diferenciació entorn al grup educatiu, 

que ve determinat per l’edat, on queda estructurat de la següent manera: grups de 7 a 12 

anys i grups de 13 a 17 anys. Els grups estipulats són de caràcter flexible, sempre i quant, 

es presentin circumstàncies extraordinàries i aquestes siguin justificades i/o autoritzades 

pel Servei de Menors i Família.  Durant el transcurs del menor, és necessari elaborar 

l’anomenat PEI (Projecte Educatiu Individualitzat, veure Annex 1) amb la finalitat de 

 
1 Segons el reglament vigent dels centres d’acollida residencial  de menors a Mallorca (2010), en la classificació dels 

centres d’acollida apareix el CRAE (Centre residencial d’acció educativa especial), però en el present treball m’he 

centrat en la proposta d’aprovació del reglament de menors presentada pel Consell de Mallorca (2019), on la 

terminologia del CRAE desapareix i passen a denominar-se Serveis d’acolliment residencial especial per a persones 

menors d’edat amb trastorns de conducta. 
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fomentar i afavorir el desenvolupament vital del menor. Podríem determinar que un dels 

principals objectius del Servei d’Acolliment Residencial Especial per a persones menors 

d’edat amb trastorns de conducta, resideix en la satisfacció plena de les necessitats 

evolutives dels infants i adolescents, a més de donar resposta a les situacions i necessitats 

educatives específiques que requereixen d’una especialització tècnica. Un altre document 

institucional de caràcter transversal i que resulta determinant en els Centres d’Acolliment 

Residencial Especial, és l’anomenat PEC (Projecte Educatiu de Centre, veure Annex 2), 

on queda reflectit l’organigrama, el funcionament, els principals objectius i la línia 

d’intervenció a seguir per part dels professionals, on la seva elaboració, està regida pels 

principis governats a nivell normatiu en matèria de protecció al menor. És tracte d’un 

document que representa la coherència en la intervenció en quant a la metodologia i els 

criteris, tenint en compte la diversitat dels infants i adolescents residents al centre, 

adequant els plantejaments que es porten a terme a les pròpies necessitats, amb la intenció 

de facilitar la intervenció educativa.  

Tot i que és important partir d’un model no patologitzador, s’ha d’acceptar que el fet 

d’haver patit situacions de maltractament o abús i negligència, converteix a aquest 

col·lectiu amb especialment vulnerable per a desenvolupar diversos trastorns 

psicopatològics, trastorns per dèficit d’atenció, control d’impulsos i de la conducta,  

ansietat entre d’altres...on és important nombrar especialment els trastorns relacionats 

amb traumes i factors d’estrès. 

Per tal de conceptualitzar i donar explicació a algunes de les conductes o comportaments 

d’aquest col·lectiu i la seva intervenció, em centraré en el model plantejat en el DSM-5 

(Manual diagnòstic i estadístic dels Trastorns Mentals), on la APA (American Psychiatric 

Association, 2013), exposa que els menors que han patit maltractament o han viscut en 

un entorn conflictiu, tenen una major possibilitat de tenir relacions insegures, on davant 

situacions violentes mostrin un major nivell d’excitació emocional, on els costi més 

controlar-se, a més de presentar dificultats per utilitzar estratègies cognitives que els 

permetin regular els seus estats emocionals. També s’exposa el fet de que es poden veure 

compromesos aspectes com la maduresa cognitiva, el coeficient intel·lectual, així com la 

capacitat de seguir pautes o instruccions. Aquestes situacions negatives per les quals han 

passat la majoria de menors del Servei d’Acolliment Residencial Especial amb Trastorns 

de Conducta, també afecten a l’emmagatzement i processament de la memòria, 

desenvolupant mecanismes dissociatius, on tendeixen a aïllar-se i mostrar dificultats per 
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inhibir la seva agressivitat, que sens dubte, té afectes en el desenvolupament desorganitzat 

que presenten entorn als principis morals. Una altre característica significativa, segons 

l’APA (2013), és la dificultat que presenten aquests menors per a desenvolupar les 

habilitats socials, promovent processos atribucionals negatius, que fan percebre als demés 

com a persones malintencionades, on solen interpretar els errors socials ordinaris com 

actes motivats hostilment.  

Partint d’aquestes premisses, és conegut que les preocupacions, així com els símptomes 

traumàtics, juntament amb les deficiències cognitives entre d’altres factors, afecten sens 

dubte al rendiment escolar, afavorint l’aparició de trastorns escolars.  

Arrel de tots aquests fets, és important tenir en compte les alteracions psicopatològiques 

que presenten, ja que sens dubte, seran significatives a l’hora d’entendre el seu 

comportament i establir així, les necessitats educatives que poden presentar. Tal i com 

exposa l’American Psychiatric Association, (2013), en el Manual de diagnòstic i 

estadística de trastorns mentals (DSM-5), els principals trastorns psicològics fan 

referència a: 

1. Trastorn reactiu d’afecció 

Suposa un patró constant de comportament inhibit, emocionalment retret cap als 

cuidadors/es adults, que es manifesta per dues característiques clares: per una banda, el 

menor rarament o molt poques vegades cerca consol quant sent malestar, i per altre banda, 

el menor rarament o molt poques vegades, es deixa consolar quan sent malestar. 

(American Psychiatric Association, 2013). 

Es important considerar també, l’alteració social i emocional persistent que es caracteritza 

pels següents símptomes: la reacció social i emocional mínima cap als demés, l’afecte 

positiu limitat i/o els episodis d’irritabilitat, tristesa o por inexplicats, que son evidents 

inclús durant les interaccions no amenaçadores amb els cuidadors/es adults.  A més de 

tenir en compte que, generalment els menors que el pateixen, han experimentat un patró 

de cura insuficient per una o més característiques derivades de la negligència o carència 

social que es manifesta per la falta persistent de tenir cobertes les necessitats emocionals 

bàsiques. Tots aquets factors, minven l’oportunitat d’elaborar una afecció estable, on 

l’educació rebuda en contexts no habituals dissuadeixen en gran mesura l’oportunitat 

d’establir una afecció selectiva.  
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Caballo i Simón (2002), parlen de la intervenció d’aquest trastorn centrat en el tractament 

conductual i cognitiu-conductual, mitjançant un programa estructurat, on es treballaran 

diversos objectius com l’educació del menor entorn al trastorn, l’estabilització, la 

identificació a través de l’autoregistre de sensacions, pensaments, tècniques 

d’afrontament, reconeixement d’estímuls, habilitats de relaxació, tècniques de control, 

imaginació guiada i l’anticipació de les recaigudes i/o fracassos. 

2. Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat 

Es tracte d’un patró persistent d’inatenció i/o hiperactivitat-impulsivitat, que interfereix 

en el funcionament o desenvolupament del menor i que té conseqüències que afecten 

directament en les activitats socials i acadèmiques/laborals. Pel que fa a la intervenció 

d’aquests trastorns, tal i com indiquen López i Martínez (2001) és determinant tenir  

present totes les àrees afectades, mitjançant l’aplicació de tècniques conductuals, teràpies 

cognitives, tractament psicofarmacològic i tècniques de control de l’activitat corporal. A 

més de centrar-se en el tractament amb els pares i la intervenció en l’àmbit escolar, com 

a agents determinants per afrontar el trastorn presentat pel menor. 

Quan parlem de la intervenció centrada en les tècniques conductuals, tal i com exposen 

López i Martínez (2001), és essencial establir aquelles conductes simptomàtiques que 

volem modificar, mitjançant una línia de treball extreta a partir de registres observacionals 

i l’elaboració d’un programa del maneig de contingències, on quedin reflectides les 

tècniques que s’utilitzaran. A més cal tenir present les teràpies cognitives, centrades en 

l’aplicació d’estratègies d’autocontrol i autoregulació, per tal d’incidir en el dèficit que 

presenten els menors en els processos de mediació i que els dificulten l’afrontament de 

certes situacions. En general, alguna de les simptomatologies associades a aquets 

trastorns, apareixen abans dels 12 anys, evidenciant-se en dos o més contexts, on 

existeixen proves clares de que els símptomes presentats interfereixen en el funcionament 

social i/o acadèmic. (American Psychiatric Association, 2013).  

3. Trastorn Disocial o de la conducta 

Es tracte d’un patró repetitiu i persistent de comportament en el que no es respecten els 

drets bàsics de les altres persones, ni les normes o regles socials pròpies de l’edat. 

Manifesten comportaments agressius cap a persones o animals, destrucció de la propietat, 

engany o robatori i incompliment greu de les normes. És important tenir en compte alguns 

trets característics d’aquest trastorn associat a: les emocions pro socials limitades, la falta 
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de remordiments o culpabilitat, la carència d’empatia, la despreocupació pel seu 

rendiment i l’afecte superficial o deficient. (American Psychiatric Association, 2013). 

Trastorn negatiu desafiant 

Tal i com exposa l’American Psychiatric Association (2013), es tracte d’un patró que 

comporta irritabilitat, discussions o bé una actitud desafiant i/o de venjança, caracteritzat 

per certes simptomatologies nombrades a continuació: amb freqüència perden la calma i 

es mostren susceptibles amb facilitat, generalment presenten una actitud de enuig i 

ressentiment, desafien activament o rebutgen satisfer la petició per part de figures amb 

autoritat o seguiment de les normes, tendeixen a molestar als demés de manera deliberada 

i amb freqüència culpabilitzen als altres dels seus errors o el seu mal comportament, on 

solen mostrar una actitud ressentida o venjativa. 

Fernández i Olmedo (1999), ens parlen de la intervenció d’aquests trastorns, centrat en el 

tractament psicofarmacològic, les psicoteràpies basades en la presa de consciència, la 

psicoteràpia conductual-cognitiva, l’entrenament de pares i educadors amb la finalitat de 

incidir en la conducta disruptiva del menor, i la prevenció, com a elements claus en 

l’abordatge dels trastorns.  

És essencial considerar la persistència i la freqüència d’aquests comportaments per tal de 

distingir aquells que es troben dins els límits normals, d’aquells que són simptomàtics. 

Per altre banda, aquest trastorn de comportament, va associats a un malestar en l’individu 

o en altres persones del seu entorn social immediat, on té un impacte negatiu en les àrees 

social i educativa. Els comportaments no apareixen tant sols durant el transcurs d’un 

trastorn psicòtic, d’un trastorn per consum de substàncies, d’un trastorn depressiu o 

bipolar, a més, no es compleixen els criteris d’un trastorn de desregulació pertorbador de 

l’estat anímic. Quan es presenta aquest tipus de trastorn, és important determinar la 

gravetat actual podent ser lleu (els símptomes es limiten a un entorn determinat com 

l’escola, el centre o amb els companys), moderat (alguns dels símptomes apareixen en 

dos a més entorns) o greu (quan els símptomes apareixen en tres o més entorns). 

(American Psychiatric Association, 2013). 
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4.1.2 Percentatges representatius a nivell General i Autonòmic de la totalitat 

d’infants i adolescents dins el circuit de protecció de menors 

Tot i que els percentatges dels infants i adolescents amb mesures de protecció residents 

en els centres d’acollida no suposen un elevat percentatge en relació a la totalitat de la 

població infantil i/o adolescent de l’Estat Espanyol, si que cada cop més, les xifres 

augmenten de manera exponencial, resultant interessant conèixer el tant per cent que 

representen no tant sols nivell estatal sinó també autonòmic, amb la finalitat de tenir una 

visió global i realista i poder així ratificar, la necessitat d’intervenir en el seu procés 

educatiu per tal de fomentar la seva plena inclusió com a ciutadans de ple dret. El 

Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social,  mitjançant l’observatori de la infància, 

ens ofereix en el seu darrer bolletí nombre 21, publicat al 2019, dades estadístiques de 

l’any 2018 a nivell nacional, aportades per les diferents Comunitats Autònomes entorn a 

aquest col·lectiu, on les dades publicades responen a les següents gràfiques. (Veure 

gràfica 1 i 2).  

Gràfica 1. Dades Generals aportades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar 

Social en l’Observatori de la Infància, bolletí nombre 21, publicat al 2019. Elaboració 

pròpia. 
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Tal i com podem observar a la gràfica 1, es produeix un creixement entre l’any 2017 i 

2018 entorn a la totalitat dels menors sotmesos a alguna mesura de protecció en el conjunt 

del territori nacional, representant una xifra significativa que s’aproxima als 50.000 

menors. Per altre banda, pel que fa als menors emparats baix una mesura d’acolliment 

residencial, observem que en un any, també s’ha produït un creixement a nivell nacional 

superant els 20.000 menors. Aquestes dades, demostren que en poc temps, s’està produint 

un creixement exponencial entorn als menors amb algun tipus de mesura de protecció, on 

és essencial prestar-hi atenció i fer-ne un seguiment òptim de l’evolució a tots els nivells, 

entre d’ells l’acadèmic. 

Gràfica 2. Dades Generals aportades pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar 

Social en l’Observatori de la Infància, bolletí nombre 21, publicat al 2019. Elaboració 

pròpia.  

 

En la gràfica 2, podem observar les dades obtingudes en relació a la Comunitat Autònoma 

de les Illes Balears, on ens aporta informació sobre la totalitat de persones menors d’edat 

de ambdós gèneres que es troben dins el circuit de protecció o sotmesos a alguna mesura, 

obtenint com a resultat, un valor de 564 menors d’entre la totalitat de la població menor 

resident a les Illes. A més, ens aporta informació sobre el tipus d’acolliment més 

abundant, que respon a l’Acolliment familiar, on podem observar també, el percentatge 

d’altes en cada un dels serveis i/o recursos. 
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4.1.3 Necessitats educatives específiques 

Els trastorns de comportament de caràcter latent, tenen conseqüències negatives que 

afecten a diferents esferes, entre elles les de caire social i acadèmic. Així com exposa 

Delgado (2015), la invisibilitat i la falta d’estadístiques associades a aquest col·lectiu dins 

l’àmbit de l’educació formal, fa que molts cops, quedin emparats baix el paradigma de la 

normalització, fet que sens dubte afecta al seu desenvolupament i resultats acadèmics, 

sense tenir en compte les necessitats específiques que puguin presentar, esdevingudes de 

principalment de les vivències prèvies. Algunes d’aquestes carències també es veuen 

reflectides a l’informe dels drets del nen (2018), publicat per Nacions Unides, on queda 

evidenciada la preocupació entorn a aquest col·lectiu, presentant percentatges cada cop 

més elevats, on l’exercici de la tutela els exposa a continues ruptures i canvis, que afecten 

també a l’àmbit educatiu, on la falta de coordinació entre els serveis del sistema de 

protecció i el sistema educatiu són evidents, on les mesures correctives utilitzades en els 

centres ordinaris en relació a aquests  infants i adolescents no responen ni s’adeqüen a les 

seves situacions personals, sent per tant, un sistema discriminatori per naturalesa, on 

generalment les opcions estipulades recauen en l’abús de la seva derivació a recursos 

específics, allunyant-los cada cop més del sistema ordinari, a més d’evidenciar la falta de 

reconeixement per part d’aquest col·lectiu entorn a les necessitats educatives 

específiques, lligades al dèficit formatiu per part dels docents per donar-hi resposta. 

Tal i com comenten Montserrat i Casas (2018), existeixen diversos factors que faciliten 

i/o obstaculitzen l’esdevenir formatiu dels joves tutelats i que fan referència a certes 

peculiaritats derivades de l’entorn familiar conflictiu, lligat a les poques expectatives que 

perceben com a tutelats afectant a la seva autoestima, a més de les pròpies vivències 

escolar prèvies associades generalment, al fracàs, a l’absentisme i la falta d’adaptabilitat, 

enfront a un sistema educatiu rígid, on també cal destacar la atomització del sistema i la 

falta de seguiment per part dels referents adults. El que és innegable, és que els infants i 

adolescents tutelats en centres d’acolliment residencial, son els més exposats a 

experimentar fracàs i/o abandonament escolar, ja que es tracte d’un col·lectiu invisible 

pel sistema educatiu, i molts cops oblidat en l’àmbit de  la investigació i recerca educativa. 

(Montserrat i Casas, 2018). 

Per tal de donar solidesa a la hipòtesis plantejada anteriorment, he tingut accés a certes 

dades recopilades per dos Serveis d’Acolliment Residencial Especial per a persones 
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menors d’edat amb problemes de conducta, de l’entitat “Amadiba Menors” i per un 

Centre d’Educació Especial (4x4) “d’Amadiba Educació”, on s’esdevé informació 

rellevant sobre els cops que els residents han estat expulsats dels centres educatius 

ordinaris, les incidències i l’absentisme, des de l’inici del curs escolar 2019/2020 fins a 

dia d’avui. Els resultats recopilats responen a les següents dades: 

Dades recopilades pels dos Serveis d’Acolliment Residencial Especial i el CEE entorn 

a 31 menors tutelats i 191 registres educatius, formulats durant el curs acadèmic 

2019/2020 a dia d’avui. Elaboració pròpia. 

 

Podem observar mitjançant les dades recopilades que, les incidències, les expulsions i 

l’absentisme són significativament superiors en els centres educatius ordinaris, on les 

xifres denoten la problemàtica existent en relació als menors tutelats i la seva adaptació, 

presentant continus comportament disruptius, tal i com es reflexa en el registre 

d’incidències. Pel que fa a les mesures sancionadores d’expulsió, podem observar com la 

xifra no deixa indiferent, situant-se en 25.  

Resulta significativa la mancança de dades oficials existents per part de la Conselleria 

d’Educació de les Illes Balears entorn a ítems tant determinants com l’adaptació, 

l’absentisme, el fracàs i/o l’èxit educatiu que giren entorn al col·lectiu tutelat, on un cop 

més, son avaluats baix el paràmetre de la normalització i des de la globalitat, sense tenir 

en compte les seves especificitats, dificultant per tant, l’esdevenir educatiu d’aquests 

joves en quant al seu progrés, la seva evolució, l’adquisició d’aprenentatges i/o la seva 

adaptació als centres educatius ordinaris, a més de posar de manifest la mancança 

d’interès per part de la comunitat educativa i les Administracions Públiques competents. 
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Podríem determinar que, el col·lectiu de joves tutelats, queda molts cops difuminat dins 

el propi sistema educatiu, on l’equitat no és una realitat, a més de resultar preocupant el 

fet de no tenir una visió realista a nivell quantitatiu entorn als resultats en l’àmbit 

acadèmic i/o educatiu d’aquest col·lectiu.  

Després de realitzar una entrevista amb un membre vocal d’UNICEF Balears i seguint 

amb el fil de la realitat plantejada, em posa en coneixement que des de l’Organisme, s’han 

portat a terme un recull d’esmenes en relació a l’avantprojecte de Llei d’Educació de les 

Illes Balears, a càrrec de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, i publicada pel 

GOIB, a data de 27 de Novembre de 2019, fent incís en la necessitat de contemplar en 

l’esmentada llei, la presència de menors provinents del circuit de protecció als centres 

educatius ordinaris, amb la finalitat de definir i desenvolupar protocols de suport i 

coordinació entre els agents implicats. 

   4.2. Recursos educatius específics a la CAIB  

L’oferta de recursos educatius específics a la CAIB, és considerablement àmplia, tot i que 

cal destacar que tant sols els Centres d’Educació Especial (4x4) i l’EAC (Equip 

d’Alteració de la conducta) s’ajusten al col·lectiu dels menors tutelats. Emperò, considero 

important fer menció a altres recursos específics, que tot i no ser exclusius per el col·lectiu 

objecte d’estudi, la majoria d’alumnes assistents, responen al perfil, presentant trastorns 

de la conducta. 

Els Serveis d’Orientació Educativa oferts per la Conselleria d’Educació, Universitat i 

Recerca de les Illes Balears, s’emparen baix el marc normatiu a nivell Estatal i Autonòmic 

fent menció especial a la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de Maig, modificada per la Llei 

Orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, la Llei 9/2019, 

de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i l’adolescència de les Illes Balears 

i al Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació 

educativa als centres educatius no universitaris i sostinguts amb fons públics. 

Els Centres d’Educació Especial (4x4) estan regulats en l’article 111.4 de la Llei Orgànica 

2/2006, de 3 de Maig, d’educació, on s’estableix l’oferiment d’un ensenyament adaptat 

per donar resposta a les necessitats educatives específiques presentades per l’alumnat. Es 

tracte d’un recurs emmarcat per la Consellaria d’Educació, Universitat i Recerca, que té 

com a principal finalitat oferir suport a la persona, afavorint la seva plena inclusió. Partint 

d’aquesta idea, els 4x4 pretenen ser un recurs educatiu temporal, complementari i de 
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suport pels centres educatius ordinaris, on específicament es centren en una intervenció i 

modificació de la conducta, davant  trastorns greus del comportament que dificulten 

l’adaptació dels menors en els centres o recursos ordinaris.  

Els Centre d’Educació Especial ofereixen dues modalitats diferents en quant al seu ús, on 

els menors poden acudir-hi a jornada completa, quant les circumstàncies actuals no 

permeten que el menor acudeixi ni una hora lectiva dins el marc educatiu d’un centre 

ordinari o a jornada combinada, quan el menor comparteix les hores lectives entre el 

recurs ordinari i l’específic. A més s’ofereix un seguiment per aquells menors que en 

algun moment han assistit a alguna de les modalitats del 4x4 o bé son subjectes d’acudir-

hi degut a les circumstancies que presenten, mantenint un seguiment i intervenció puntual 

coordinat amb els centres ordinaris i/o les famílies. Per altre banda, es treballa de manera 

estructurada i organitzada, posant especial èmfasi en treballar dos àmbits molt concrets i 

diferenciats, com són el conductual i el curricular. Per tal de treballar a nivell conductual, 

parteixen de quatre premisses bàsiques centrades en: si les conductes estan directament 

relacionades amb l’entorn, si les conductes tenen una funcionalitat per a la persona, la 

necessitat de conèixer el seu context vital i una actuació i/o atenció centrada en el respecte 

i la dignitat de la persona. Pel que fa a l’àmbit curricular, es centren bàsicament en: 

treballar les competències i habilitats per a la convivència en el centre ordinari i en la vida 

quotidiana del menor, en treballar els continguts acadèmics suggerits pel centre de 

referència ordinari, en donar prioritat a les matèries instrumentals, en seguir l’estipulat en 

el PEI i finalment en treballar en grup. Una de les àrees més determinants en els Centre 

d’Educació Especial es el treball en xarxa entre els diferents agents implicats com 

l’IBSMIA, l’IMAS, el policia tutor, l’EAC i la Intervenció Comunitària. 

Tal i com s’exposa en el Servei d’Atenció a la Diversitat, juntament amb la Direcció 

General de primera Infància, innovació i Comunitat Educativa (2019), ofert per la 

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, s’ofereixen diferents equips especialitzats 

d’entre els quals es troba l’EAC (Equip d’Alteració del Comportament). Es tracte d’un 

equip format per orientadors educatius i professionals experts en l’assessorament 

conductual, on el principal objectiu recau en oferir un suport especialitzat als diferents 

equips com l’EAP (Equip d’atenció primerenca), l’EOEP (Equips d’orientació educativa 

i psicopedagògica), als OC (Orientadors de centre) i als DO (Departament d’orientació), 

en relació a les necessitats educatives presentades pels alumnes amb trastorn de la 

conducta. La intervenció que porten a terme es centra en l’assessorament en quant a la 



 

18 
 

implementació de mesures psicopedagògiques amb la finalitat d’incidir en els problemes 

de comportament presentats dins l’aula, i que responen a les següents situacions: dificultat 

d’adaptació i manifestació de conductes d’oposició de manera reiterada, exposició de 

conductes inadaptades degut a les dificultats de relació interpersonal amb docents i 

companys/es, i falta d’autocontrol i d’autoregulació que desemboquen amb conductes 

disruptives. 

En quant a les funcions que porten a terme l’EAC i que estan directament relacionades 

amb el col·lectiu de menors tutelats, destacaria la col·laboració i la coordinació entre els 

serveis educatius, institucions sanitàries i serveis socials, a més de la coordinació i la 

organització en quant al retorn del menor al centre ordinari des del Centre 4x4, centrant-

se en el compliment dels objectius que s’havien fixat. Finalment, cal esmentar, que la 

coordinació entre l’EAC i el CEE és essencial sobretot quan les conductes presentades 

pels alumnes tutelats requereixen d’una actuació més intensiva i específica, ja que sens 

dubte, serà una eina potent en el procés d’èxit i adaptació al centre ordinari. 

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca dintre del Servei de l’Atenció a la 

Diversitat, juntament amb la Direcció General de primera Infància, innovació i Comunitat 

Educativa (2019), oferta també programes d’escolarització compartida entre els quals 

destacaria l’ALTER, ja que els alumnes generalment responen al perfil objecte d’estudi, 

on per altre banda ens trobem també, amb l’oferta formativa proporcionada per la 

Direcció de Formació Professional, destacant els PQI (Programes de Qualificació Inicial). 

Pel que fa al programa ALTER, està regulat baix el marc normatiu Estatal i Autonòmic i 

la Instrucció  4/2019 de 28 de maig de 2019 del director general d’Innovació i Comunitat 

Educativa per regular els Programes d’Escolarització Compartida als centres escolars 

sostinguts amb fons públics. Es tracte d’un recurs alternatiu que pretén donar resposta a 

l’absentisme escolar, els problemes d’aprenentatge i les dificultats d’integració dins l’aula 

en l’etapa de l’educació secundaria obligatòria, on el programes actuen com a mesura de 

suport, tenint com a principal objectiu evitar i prevenir l’abandonament prematur del 

sistema educatiu, a més de garantir l’èxit acadèmic per afavorir l’accés al món laboral o 

la continuïtat formativa.  

Tal i com exposa la Conselleria d’Educació i Universitat i Recerca (2019), en els 

programes d’escolarització compartida, el programa ALTER és una mesura d’intervenció 

enfront al risc d’exclusió social i escolar. Els destinataris d’aquest programa s’ajusten a 
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cert perfil que respon a: ser usuari de serveis socials, presentar percentatges intermitents 

d’absentisme escolar, desajust del comportament, manca d’implicació familiar i rebuig 

cap el sistema educatiu, on els seus interessos van més enfocats a aprenentatges de caire 

pràctic i funcional. El referent a nivell d’Administració pública d’aquest programa és 

portat a terme pel Servei de Menors i Família. 

Cal destacar que el programa esmentat està regulat i sotmès a certes mesures entorn a la 

incorporació, a la organització, al seguiment, a l’avaluació i a la valoració a través d’una 

memòria presentada al final del curs, on també s’estipulen les causes que comporten baixa 

en el recurs. Les esmentades seccions estan disponibles a:  

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/PISE_ALTER/ 

Els PQI (Programes de Qualificació Inicial), són una altre alternativa disponible dirigida 

principalment a donar resposta a les necessitats educatives especials, emparat baix el marc 

normatiu Estatal i Autonòmic per Real Decret 127/2014 de 18 de Febrer i en la disposició 

addicional primera del Decret 25/2015, de 24 d’abril, pel qual es regulen els 

ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat 

de formació professional de les Illes Balears. Va dirigit principalment a aquells joves que 

no compten amb cap tipus de titulació acadèmica ni tampoc amb les competències o 

habilitats requerides per accedir al mercat laboral, on a través d’aquests programes es 

pretén el seu assoliment mitjançant una qualificació professional de nivell 1, reflectit en 

el catàleg Nacional de qualificacions professionals. Els destinataris responen generalment 

a col·lectius en risc d’exclusió social per falta de recursos socioeconòmics o bé a joves 

procedents del circuit de protecció de menors, on a través dels PQI, troben la possibilitat 

d’accedir a uns estudis adaptats a la seva situació curricular i amb un equip docent 

sensibilitzat amb la seva situació de vulnerabilitat, convertint-se amb una eina vital de 

prevenció i promoció. 

4.2.1. Mancances existents que dificulten l’accés, continuïtat i titulació dels 

joves residents en els Servei d’Acolliment Residencial Especial amb Trastorns 

de Conducta, dins l’oferta formativa de la CAIB 

 

Després de l’exposició dels recursos educatius específics a la Comunitat Autònoma de 

les Illes Balears, he portat a terme diverses entrevistes semiestructurades a diferents 

professionals de l’àmbit de l’educació formal, juntament amb Educadors Socials de 

http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/PISE_ALTER/
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Centres d’Acollida Residencial Especial per a menors amb problemes de conducta, on 

també hi han participat altres agents determinants en el desenvolupament social i educatiu 

del menor com son els psicòlegs referents i els professionals dels recursos específics. 

Tal i com exposa Carrera (2014), existeixen diferents tipologies d’entrevistes, on d’entre 

les més comunes destaca la hipotètica-inductiva, centrada en el recull i la interpretació de 

les dades i els fets obtinguts, considerant-les eines essencials provinents d’una interacció 

conversacional, les quals ens aporten coneixements i ens permeten aprofundir en la 

temàtica, a més d’extreure informació detallada sobre factors claus. En el present treball, 

he implementat aquest model d’entrevista, per tal d’obtenir una perspectiva qualitativa, 

ja que es tracte d’un recurs que possibilita fer incís en aquells aspectes més rellevants 

amb la finalitat de conèixer, entendre i aprofundir en la realitat existent per mitjà del propi 

relat i testimoni dels professionals implicats en l’àmbit de l’educació formal i no formal, 

a més de permetre’ns el contrast de les dades obtingudes.  Per això, les entrevistes 

portades a terme es centren amb les mancances existents que dificulten l’accés, continuïtat 

i titulació dels joves tutelats, on el principal objectiu recau en entendre els fenòmens 

analitzats i la casuística. (Veure Annex 3). 

4.2.2 Resultats obtinguts 

Després de portar a terme les diverses entrevistes, he pogut indagar en les postures, les 

conviccions i les percepcions que els professionals docents de l’àmbit educatiu i els 

professionals de l’àmbit social tenen envers a certes qüestions i realitats que giren entorn 

a la funcionalitat del sistema educatiu, dels recursos específics i dels motius que porten 

al col·lectiu tutelat amb problemes de conducta a situacions de dificultat per a l’adquisició 

de certs aprenentatges o l’adaptació en el sistema educatiu ordinari, obtenint els resultats 

presentats en les següents gràfiques. (Veure gràfica 3 i 4). 

Com podem observar a la gràfica 3, sobre la valoració dels recursos específics, les 

opinions dels professionals son dispars, tot i que en general, quasi tots opinen que els 

recursos específics tenen efectes positius entorn al col·lectiu de joves tutelats, a excepció 

de la pregunta de si l’oferta es suficient, on el no, presenta un major percentatge, posant 

de manifest la necessitat de que la CAIB, amplií l’oferta educativa específica. Alguns dels 

arguments que donen suport a aquets resultat, giren entorn a afirmacions com: “ -No són 

suficients degut a que hi ha més alumnes potencials que places disponibles, on a més, tots 

aquests recursos necessiten complementar-se amb més hores per part de professionals que 
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facin la funció de mediació entre el recursos específics i els centres educatius ordinaris, 

augmentat per tant, el treball en xarxa entre els recursos educatius i els socials”.  

 

Gràfica 3. Valoració dels Recursos Específics a la CAIB 

 

Gràfica 4. Valoració en relació als recursos ordinaris i específics 

 

 

En la present gràfica entorn als recursos educatius ordinaris i específics, podem observar 

com les opinions són bastant coincidents entre els professionals entrevistats, on en quasi 

totes les preguntes sobresurt de manera significativa una resposta de manera aclaparadora. 
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Podem observar, com la majoria opina que els Educadors Socials són una figura clau dins 

els centres ordinaris, atribuint-li els següents arguments: -“Els centres educatius, s’han 

d’entendre com una  part més de la societat, i com a tal, han de col·laborar i dialogar amb 

els diversos agents socials, incorporant en el sistema educatiu les mirades de diferents 

professionals amb competències educatives”. On per altre banda, també s’exposa que:      

-“Els centres educatius tenen l’obligació de donar resposta a les necessitats i reptes actuals 

per generar un major grau d’igualtat, a més d’oferir una atenció a la convivència i foment 

de la inclusió, on els Educadors/es Socials mitjançant la seva intervenció, afavoriran sens 

dubte, la inclusió acadèmica, cultural i social i alhora, possibilitaran una convivència i 

unes relacions més òptimes, centrades en el desenvolupament i aprenentatge de valors i 

una promoció d’actituds saludables”. Cal destacar, que és rellevant també el resultat 

obtingut en la pregunta sobre si les mesures sancionadores aplicades pels centres 

educatius ordinaris s’ajusten a la realitat dels joves tutelats, mostrant total acord en les 

seves respostes, on algunes de les opinions exposades giren entorn a la idea de que 

aquestes, són interposades com a eines que allunyen als joves amb conductes disruptives 

de les aules, on generalment no s’ajusten a la realitat dels menors, ja que molts cops, els 

motius que porten als menors tutelats a presentar aquest tipus de comportament, responen 

al fet ,de que és l’única manera que coneixen de relacionar-se, on per tant, tampoc es 

tenen en compte les situacions de vulnerabilitat en la que es troben immersos, sent 

mesures punitives amb la conducta, però sense cap tipus de funcionalitat per modificar-

la.  

Un altre resultat a tenir en compte, és l’obtingut entorn a si els docents dels centres 

educatius ordinaris estan formats i preparats per atendre de manera adequada a joves amb 

trastorns de conducta, on la majoria dels entrevistats, pensen que la figura del docent no 

està molts cops capacitada per fer front a la realitat i les problemàtiques presentades per 

aquest perfil d’alumnes. Finalment remarcaria les respostes obtingudes entorn a l’interès 

per part de l’Administració pública en relació al col·lectiu objecte d’estudi, on podem 

observar com la majoria dels professionals entrevistats consideren que l’interès mostrat 

no és suficient, reafirmant la resposta amb arguments tant determinants com el fet de que 

en l’Anuari d’Educació de les Illes Balears presentat al 2019, no s’especifica en cap cas, 

a aquest col·lectiu com específic, on per tant, sembla que existeix un buit sobre aquest 

perfil d’alumnat amb un nivell tant alt de vulnerabilitat.   

A més de les preguntes exposades en les gràfiques, he volgut indagar en altres aspectes 

que baix el meu punt de vista son rellevants, com conèixer i entendre els motius que 
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porten als joves tutelats a presentar resultats acadèmics inferiors a la resta de l’alumnat 

normalitzat o per altre banda, aquells aspectes que en dificulten l’èxit educatiu i/o 

acadèmic, on algunes de les respostes obtingudes atribueixen els fets a la falta d’un suport 

familiar en el procés d’aprenentatge, a la falta de suport emocional en una etapa clau, a 

les baixes expectatives que es tenen sobre ells i la falta de confiança en les seves 

possibilitats, on també remarquen el baix autoconcepte i autoimatge que els caracteritza. 

També afegeixen la falta de motivació, de models i de referents. En definitiva, es 

precisament aquesta desestabilització emocional i les especificitats personals, les que 

afecten a l’itinerari formatiu de manera irregular, donant lloc a un desfasament curricular 

que els porta a sentir-se exclosos, on el rendiment i les competències acadèmiques sens 

dubte es veuen afectades.  

Per tal de concloure l’apartat, i en relació a les respostes obtingudes a la pregunta de quins 

factors creien que facilitarien els processos d’aprenentatge dels menors tutelats, 

destacaria la implementació d’una coordinació i unificació entorn a la línia de treball, el 

trencament dels prejudicis entorn a aquest col·lectiu, un major suport i recursos per part 

de l’Administració pública, una adequació dels objectius, una major formació per part del 

professorat i una avaluació continua i en xarxa, amb la finalitat d’identificar tant les 

necessitats d’aprenentatge que sorgeixin en el procés, com les potencialitats dels menors, 

per tal de reforçar-les.  

 

4.3.   L’Educació Social, àmbits d’intervenció i funcions dels professionals 

L’Educació Social es centra principalment en la intervenció socioeducativa tenint en 

compte els diferents àmbits d’actuació, amb la finalitat de promocionar i fomentar 

polítiques de caràcter social i de participació, mitjançant la anàlisis de les necessitats i 

realitats existents, a més de portar a terme accions destinades a aquells col·lectius més 

vulnerables, en situació d’exclusió o que es troben en conflicte social, tractant-se d’una 

disciplina determinant en la prevenció i la plena inclusió. Per altre banda, cal fer menció 

al paper que juga l’Educació Social entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge, 

potenciant cada una de les àrees vitals per a les persones, amb la finalitat de fomentar el 

seu ple desenvolupament, procurant el seu benestar i una millora de la qualitat de vida. 

L’Educació Social engloba diferents àmbits d’intervenció, dels quals és determinant 

l’adequació d’aquests als continus canvis esdevinguts, tenint sempre present als 

col·lectius més vulnerables o en situació de risc social. Actualment, se’ls atribueix als 
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Educadors/es Socials, diferents àmbits d’intervenció i un seguit de funcions especifiques, 

on partint de l’esmentat per l’Associació Estatal d’Educació Social (ASEDES) i el 

Consell General de Col·legis de Educadors/es Socials (CGCEES), en el Documents 

Professionalitzadors (2007), les principals funcions s’engloben en: 

➢ La transmissió, desenvolupament i promoció de la cultura 

➢ La generació de xarxes socials, contextos, processos i recursos de caire educatiu 

i social 

➢ La mediació cultural, social i educativa 

➢ El coneixement, anàlisi i investigació dels contextos socials i educatius 

➢ El disseny, implementació i avaluació de programes i projectes educatius 

➢ La gestió, direcció, coordinació i organització d’institucions i recursos 

educatius 

 

      4.3.1. La figura de l’Educador Social i els TISOC en el sistema educatiu formal  

És una realitat que cada cop més la figura de l’ Educadors Social es present en l’educació 

formal i dins les aules, aquest fet, es producte principalment dels continus canvis 

esdevinguts en la societat actual entorn als inconvenients, les necessitats i les demandes 

presentades pel conjunt de la població, afectant a diversos àmbits, d’entre els quals 

destaquen sens dubte, l’educatiu i l’acadèmic. La multiculturalitat, els diferents perfils 

d’alumnat, el rati d’alumnes, la falta de formació per part dels docents en certs aspectes, 

entre d’altres factors...dificulten molts cops l’atenció òptima en els recursos educatius 

ordinaris.  

És important posar de manifest la necessitat de reconèixer i percebre l’èxit educatiu com 

a un factor determinant per els menors tutelats en relació a les seves expectatives de futur 

i la seva inclusió, a més de considerar-ho també, un factor de prevenció clau pel benestar 

social del conjunt de la població, on cal tenir en compte tot els agents determinants per a 

la seva consecució, d’entre els quals es troba sens dubte la figura de l’Educador Social. 

Cal destacar la importància de procurar un canvi de visió entorn al sistema educatiu 

formal, on la seva funcionalitat, no tant sols ha d’estar basada en l’adquisició 

d’aprenentatges a nivell acadèmic, sinó que ha de fer incís en l’aprenentatge i la promoció 

de certs valors fonamentals per educar en el respecte, la convivència, la tolerància i la 

cohesió, amb la finalitat de fomentar el desenvolupament òptim de cada un dels alumnes. 
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Tenint en compte els arguments esmentats i fent una comparativa entre les competències 

dels Educadors Socials i els principis estipulats en la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de Maig, 

modificada per la Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa, observem com presenten una total similitud, on conceptes com equitat, qualitat 

educativa, transmissió de valors, orientació educativa, motivació, prevenció de conflictes, 

i la resolució dels mateixos, estan establerts i esmentats en ambdós àmbits, reafirmant  i 

justificant la presencia dels professionals de l’Educació Social en l’educació formal. 

En definitiva, es important centrar i percebre l’educació com una eina que es troba en 

continua interacció entre els factors acadèmics i els factors socialitzadors, on els 

Educadors Socials poden aportar sens dubte, una intervenció preventiva, mediadora i 

educativa, i ser una figura determinant per a l’obtenció d’una educació de qualitat, tolerant 

i sobretot inclusiva. 

Una altre figura determinant i de la qual cal fer menció, són els TISOC (Personal tècnic 

d’intervenció Sociocomunitària), on cal destacar que inicialment, la figura anàloga 

corresponia als anomenats TISE. Es tracta d’un recurs ofert per la Conselleria d’Educació 

Universitat i recerca i la Conselleria d’Afers Socials i Esport, en coordinació amb el 

Servei d’Atenció a la Diversitat i la Direcció General de primera Infància, Innovació i 

Comunitat Educativa (2019), emparat baix el marc normatiu a nivell Europeu, Estatal i 

Autonòmic. La població atesa són alumnes dels centres educatius públics de les Illes 

Balears, escolaritzats en l’educació secundaria obligatòria, on la seva actuació va 

encaminada a implementar mesures preventives i d’intervenció, adreçades a abordar les 

problemàtiques de caire social i/o educatiu manifestades pels alumnes, i dirigides també 

a les seves famílies, a més de considerar les dificultats que puguin sorgir entre el mateix 

alumnat, les famílies i els professionals del centre educatiu. Les principals finalitats dels 

TISOC, van dirigides a promocionar una millor convivència a les aules i evitar 

l’absentisme, l’abandonament o el fracàs escolar prematur mitjançant diversos programes 

i projectes, tenint com a principal meta, donar resposta i sortida als conflictes existents.  

D’entre els seus objectius, destaquen per una banda, els de l’àmbit general, enfocats a 

dissuadir les dificultats socials i educatives presentades per l’alumnat d’ESO, a més 

d’oferir assessorament als docents dels centres educatius, tenint en compte els serveis 

socials i comunitaris per tal de fer front a les problemàtiques existents, posant especial 

èmfasis en els alumnes vulnerables o en ric d’exclusió social. Per altre banda, contemplen 
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una sèrie d’objectius d’àmbit específic, dirigits a millorar la convivència, fomentar el 

treball en xarxa i la col·laboració entre els agents i serveis implicats, l’aplicació de 

mesures enfocades a garantir l’èxit acadèmic, la dotació d’habilitats i mecanismes als 

docents per facilitar els processos d’adquisició d’aprenentatges i finalment, fomentar la 

socialització. A manera de conclusió, podríem determinar que els TISOC, representen el 

llaç d’unió entre la comunitat educativa i l’entorn comunitari. 

5. Bones pràctiques per facilitar l’accés, la continuïtat i la titulació dels menors 

residents al Servei d’Acolliment Residencial Especial amb Trastorns de 

Conducta dins l’oferta formativa, que incideixen en la millora de la inclusió 

Segons Fernández (2014), quan parlem de bones pràctiques, hem de tenir en consideració 

la importància de que aquestes, estiguin planificades, organitzades i estructurades, amb 

la finalitat d’oferir resposta a certes demandes i/o problemàtiques existents, tenint en 

compte principalment la seva implementació i avaluació, ja que sens dubte, ens aportaran 

informació entorn a la seva eficàcia i eficiència, a més de permetre’ns observar, si s’han 

aconseguit algunes millores referents als objectius plantejats, facilitant també, la 

realització d’una valoració de la totalitat del procés. 

Per a l'elaboració i execució de les bones pràctiques per facilitar l’accés, la continuïtat i 

la titulació dels menors tutelats amb problemes de conducta, he tingut en compte tots els 

factors que intervenen en el procés socioeducatiu, analitzant els elements que influeixen 

en el seu procés de vida i en el propi desenvolupament vital, considerant cada un dels 

àmbits més rellevants.  Per tal d’oferir un projecte de qualitat i ajustat a les seves 

necessitats, he considerat també, els diferents contextos que intervenen en les seves vides, 

els agents i els recursos disponibles, amb la finalitat de garantir la millora dels processos 

d’ensenyament i/o aprenentatge i l’èxit educatiu. 

La proposta presentada a continuació, té com a principals destinataris a la comunitat 

educativa juntament amb els agents que intervenen en els processos educatius dels menors 

com ara: la figura dels docents, els orientadors, els equips directius dels centres ordinaris, 

a més dels Educadors/es Socials del Servei d’Acolliment Residencial Especial i dels CEE, 

destacant també, els professionals dels equips especialitzats i els alumnes amb problemes 

de conducta que es troben immersos en el circuit de protecció de menors. 

Cal destacar, que les bones pràctiques estan emmarcades baix tres grans àmbits 

d’intervenció, partint de les mancances i les debilitats observades entorn a la temàtica 
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plantejada en el present treball, tenint com a principal finalitat la seva plena inclusió i el 

foment de la consecució d’un funcionament òptim, equitatiu i cohesiu per part de la 

comunitat educativa, amb l’objectiu de que l’educació s’adapti, tingui present i respongui 

a les necessitats d’aquets col·lectiu.  

PROPOSTA DE BONES PRÀCTIQUES I ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 

5.1 Pla de convivència. Model d’intervenció educatiu centrat en el Suport 

Conductual Positiu (SCP). 

La CAIB, juntament amb la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, disposen i 

posen a l’abast de la comunitat educativa, un pla de convivència, emparat baix el marc 

normatiu del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic 

de les escoles d’educació infantil, dels col·legis d’educació primària i dels col·legis 

d’educació infantil i primària de les Illes Balears i el  Decret 120/2002, de 27 de setembre, 

pel qual s’aprova el Reglament Orgànic dels instituts d’educació secundària. Es tracte 

d’una Pla, que engloba  un conjunt d’orientacions centrades en estipular criteris 

organitzatius mitjançant diverses accions, destinades a fomentar i adquirir aprenentatges 

significatius que pretenen incidir i potenciar una millora en la convivència dels centres. 

Tenint en compte l’existència del Pla de convivència, una de les propostes a incloure dins 

els seus continguts, es el model d’intervenció centrat en els suport conductual positiu, 

amb l’objectiu d’abordar de manera cohesiva les conductes disruptives presentades per 

l’alumnat tutelat i fomentar així, la seva adaptació i la millora entorn als aprenentatges, 

promocionant la seva plena inclusió.  

El model de Suport Conductual Positiu, engloba una perspectiva de caire filosòfic i una 

altre de caire tècnic, on la primera, aposta per una atenció centrada en la persona, la 

normalització, l’autodeterminació i la defensa dels drets humans i la segona, es centra 

més en la metodologia i les eines per a l’aplicació del model comú de modificació de la 

conducta.  

Fases, els agents implicats i els recursos disponibles 

1. Fase de diagnòstic. En aquesta primera fase, és essencial definir el problema 

presentat dins l’aula, per aquest motiu, es portarà a terme una reunió amb els 

membres de l’equip d’orientació, on s’analitzaran les principals conductes 

disruptives presentades per l’alumnat, juntament amb les necessitats detectades, 



 

28 
 

amb la finalitat d’establir un criteri conjunt per abordar-les, des de una perspectiva 

objectiva, garantint així, una intervenció coherent. Partint d’aquest anàlisis, ens 

centrarem en els diferents processos a seguir, tenint present les conductes generals 

que es volen abordar, el desenvolupament de la formació i les pautes a aplicar.  

En aquesta fase, s’elaboraran uns documents de registre que els docents aniran 

complimentant diàriament i al llarg del curs escolar, amb la finalitat d’obtenir 

dades quantitatives i qualitatives i poder fer eixís un seguiment, determinant si 

s’ha produït una evolució amb l’aplicació del model SCP. (Veure annex IV). 

 

2. Fase de planificació i implementació de la d’Intervenció. Els orientadors del 

centre, desenvoluparan la intervenció a seguir tenint present l’estipulat pel model 

escollit SCP, centrant-se principalment amb la priorització de la prevenció en 

quant a l’aparició de la conducta, tenint en consideració l’ús de reforçadors, 

evitant els càstigs i aplicant conseqüències coherents i no pas sancionadores, on 

la metodologia positiva serà l’emprada, tenint com a objectiu primordial educar. 

Cal destacar que serà un professional expert en la matèria i procedent de l’EAC, 

el que realitzarà la formació als docents sobre l’enfocament del Suport Conductual 

Positiu, on se’ls facilitarà un seguit de pautes psicopedagògiques i conductuals a 

aplicar. (La formació que es portarà a terme esta especificada en l’àmbit 

d’intervenció 3,  Formació destinada als docents. Abordatge i prevenció de les 

conductes complexes presentades dins l’aula). 

El professional esmentat, serà l’encarregat de fer un seguiment de la fase 

d’intervenció, amb la finalitat d’assegurar-se, que s’ha comprés la perspectiva del 

model, les pautes proporcionades i que aquestes, s’estan aplicant de manera 

correcta. Es important tenir en compte, que si es detecta alguna problemàtica en 

quant a l’aplicació del model, se li proporcionarà al docent en qüestió, un suport 

addicional per tal de respondre a les seves necessitats, on a més, en cas d’aparició 

d’un pensament deformat que suposi una obstacle per a la intervenció positiva, es 

farà un treball més específic de reestructuració de pensaments. 

A continuació, es proporciona un quadre resum del cronograma de la fase de 

diagnòstic, la fase d’intervenció i la fase d’avaluació, perquè quedi plasmat de 

forma clara i concisa els principis a treballar i la temporalització: 
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CRONOGRAMA FASES DE DIAGNÒTIC, INTERVENCIÓ I 

AVALUACIÓ 

PRINCIPIS 1/15 

Oct. 

16/28 

Nov. 

1/15 

Dec. 

16/28 

Gener 

1/15 

Febrer 

16/28 

Març 

1/15 

Abril.  

16/28 

Maig 

16/28 

Juny 

Definició de la 

problemàtica i les 

conductes a 

abordar per part de 

l’equip d’orientació 

 

         

Registre de 

seguiment per part 

dels docents entorn 

a les conductes 

         

Formació del 

Professorat Model 

SCP. Professional 

de l’EAC 

         

Aplicació del model 

SCP 

         

Seguiment 

d’implementació a 

càrrec de l’EAC  

         

Seguiment de 

l’aplicació de les 

pautes estipulades, 

reforçadors i 

conseqüències. 

Formació de 

manera permanent 

i continuada. 

         

Anàlisi dels 

resultats obtinguts 

         

Conclusions i 

eficàcia. S’ha 

produït una millora 

en el comportament 
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3. Fase d’anàlisis de resultats i conclusions. Mitjançant els registres 

complimentats al llarg del curs escolar per part dels docents, juntament amb les 

dades obtingudes del seguiment portat a terme per la figura de l’EAC, es procedirà 

a fer un recull d’aquestes, amb la finalitat de determinar si, mitjançant l’aplicació 

del model SCP, s’han produït canvis significatius en el comportament dels 

alumnes amb problemes de conducta, fent incís en si aquestes, han disminuït al 

llarg del curs, i per tant, han promocionat una millora en la convivència dins l’aula, 

a més de potenciar els processos d’aprenentatge. 

Agents implicats en el  Pla de convivència. Model d’intervenció educatiu centrat en 

el Suport Conductual Positiu (SCP). 

Cal destacar, que en l’abordatge de les conductes disruptives presentades per l’alumnat 

objecte d’estudi, intervenen una sèrie d’agents determinants, on resulta imprescindible la 

seva implicació i dedicació. Els principals agents els quals cal fer referència son: la tutora 

referent de l’aula, com a figura d’especial rellevància, l’equip d’orientació, encarregat de 

detectar, analitzar i implementar el model SCP al centre, on a més, seran els responsables 

de sol·licitar els serveis del l’EAC, on el professional destinat, porti a terme la formació 

del professorat, l’assessorament i el seguiment sobre la correcta implementació del 

model,  l’IBSMIA, en cas de que el menor utilitzi aquest recurs i finalment la direcció del 

centre, com a figura clau en l’autorització de l’aplicació del model. 

AGENTS IMPLICATS 

DOCENTS La tutora referent de l’aula, realitzarà un seguiment al 

llarg del curs escolar en relació a les conductes problema 

presentades per l’alumnat tutelat, juntament amb un 

seguiment a nivell grupal del funcionament i la 

convivència dins l’aula. Se li assignarà un assessor de 

l’EAC, per tal de donar-li pautes de suport, on també 

portarà  a terme un seguiment de forma paral·lela.  

de l’alumnat amb 

problemes de 

conducta? 
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IBSMIA En cas de que el menor tutelat estigui derivat al Servei de 

Salut mental infantil i adolescent, es tindrà en compte la 

valoració psiquiàtrica i se l’informarà de l’evolució de les 

conductes del menor, posant al seu abast el seguiment 

portat a terme al llarg del curs.  

EQUIP 

D’ORIENTACIÓ 

En tot moment tindrà esment de l’aplicació del model 

SCP dins les aules, estarà en constant interacció amb els 

docents i els equips especialitzats. 

EAC El professional procedent de l’Equip d’Alteració del 

comportament, serà l’encarregat de formar i assessorar 

als docents, on posarà al seu abast una sèrie de pautes i 

orientacions psicopedagògiques centrades en el model 

SCP. Realitzarà un seguiment de l’evolució entorn a les 

conductes presentades dins l’aula des de l’aplicació del 

model. 

 

Recursos a tenir en compte en l’aplicació del Model d’intervenció educatiu centrat 

en el Suport Conductual Positiu (SCP). 

Per tal d’aplicar el model SCP, es determinant disposar d’unes orientacions 

psicopedagògiques i unes pautes a nivell conductual que estiguin a l’abast del centre 

educatiu i dels docents. Aquest fet, es de vital importància, per tal de que tots els agents 

implicats, actuïn de manera cohesiva davant les conductes problema presentades pels 

alumnes, per això l’aplicació del model SCP, requereix d’unes directrius molt concretes 

i especifiques. 

ORIENTACIONS PISCOPEDAGÒGIQUES PER FOMENTAR L’ÈXIT 

EDUCATIU I UNA MILLORA COMPORTAMENTAL 

1. Adaptació ambiental per facilitar l’atenció de l’alumne i fomentar els seus 

aprenentatges ( allunyar-lo de possibles distractors com les finestres, les portes 

o els seients del darrera de l’aula). 

2. Estipular i definir un sèrie de prioritats a treballar, partint de les mancances 

observades. 
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3. Elaborar un projecte individualitzat adaptat a l’alumne, on hi participi tota la 

comunitat educativa del centre escolar, tenint present el context emocional que 

presenta, i adaptant l’estil d’ensenyament. Es determinant establir pocs 

objectius i clars, que han de ser respectats i coneguts per tots els docents, on el 

menor es senti protagonista de l’aprenentatge. 

4. Explicació clara i concisa del que s’espera d’ell, entorn al seu comportament i 

les seves responsabilitats escolars i formatives. 

5. Establiment de relacions de respecte cap als seus companys i cap als docents 

6. Motivació cap a l’alumne per  aconseguir les metes acadèmiques, reforçant cada 

un de les seves consecucions. 

7. Fer-lo partícip de les decisions que es prenen a l’aula. 

8. Presa de consciencia de les metes aconseguides, amb la finalitat de mantenir la 

seva autoestima alta. 

9. Potenciar els aprenentatges significatius per a la resolució de conflictes 

10. Promoció de tècniques d’estudi i aprenentatge amb la finalitat de que 

progressivament vagi guanyat autonomia. 

11. Fomentar una convivència democràtica, tolerant i respectuosa dins l’aula 

12. Eliminació de qualsevol tipus de discriminació  i etiquetatge per raó conductual, 

fomentant la plena inclusió. 

 

Com he nombrat anteriorment, les pautes conductuals son determinants en l’aplicació del 

model SCP, on la prevenció, és de vital importància per evitar l’aparició de conductes 

disruptives dins l’aula, oferint majors possibilitats d’actuació, a més de fomentar 

conductes adequades. 

PAUTES DE SUPORT CONDUCTUAL POSITIU  

PREVENCIÓ PRIMARIA 

1. Proporcionar-li a l’alumne atenció un cop arribi a l’aula, donar-li importància a 

la seva presencia, Per exemple: Bon dia, com estàs, que tal vas passar la tarda 

d’ahir?  

2. Reforçament a nivell social. Li direm tot allò que porta a terme de manera 

òptima amb la finalitat de motivar-lo i animar-lo a continuar. 
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3. Reforçament de cara a les tasques acadèmiques. Serem flexibles i adequarem el 

temps en la realització d’aquestes, on un cop realitzades, li atorgarem 

reforçadors positius, a més de promocionar la seva participació en aquelles 

assignatures on mostra més potencialitat. 

4. Ens assegurarem que ha entès la tasca acadèmica encomanada. 

5. Potenciarem que es senti part del grup, que a l’aula se’l té en compte i es un 

espai segur. 

6. Fomentarem la seva acceptació a l’aula per part dels seus companys i docents, 

farem que es senti segur en les relacions interpersonals. (Això no significa que 

es passin per alt les conductes disruptives presentades per l’alumne, però si que 

no es permetrà una exclusió pels errors comesos). 

7. Evitació d’aportacions de caire crític, especialment davant els altres alumnes 

8. Acceptació de les emocions. Li explicarem que cada persona sent i percep de 

manera diferent, i que per tant,  té dret a sentir-se enfadat, però li deixarem clar, 

que aquest fet no li dona dret a presentar conductes inadequades.  

9. Suport en la gestió de les emocions: Se li explicarà que si té algun conflicte amb 

un company o companya de classe, pot comptar amb la figura del docent, fent 

incís també en la part acadèmica en cas de que alguna tasca l’hagi pertorbat o 

li hagi causat angoixa en la seva execució.  

10. Establiment de normes i límits. No li facilitarem cap tipus de tracte prioritari, 

haurà de complir amb les mateixes obligacions que els seus companys. 

11. Tolerància la frustració. 

12. Foment de la responsabilitat. Li proporcionarem tasques que estiguin al seu 

abast, fomentant la seva col·laboració, per tal de millorar el seu autoconcepte 

(Eliminació d’etiquetatges). 

PREVENCIÓ SECUNDARIA 

La prevenció secundaria, és aplicable quant l’alumne mostra certs indicadors que poden 

esdevenir en una conducta disruptiva, on el marge d’actuació es més limitat degut a 

que l’alumne ja es mostra mínimament alterat, per tant, és important en aquest moment, 

centrar la intervenció en canviar-li l’actitud, intentant que es calmi i no es produeixi un 

escalament conductual. Quan l’alumne està en aquest punt, no és el moment adequat 

per exigir-li demandes o intentar que continuï amb les tasques acadèmiques. Per això, 

centrarem la nostra intervenció amb: 
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1. Convidar-lo a que es tranquil·litzi, reflexioni i pensi en les possibles 

conseqüències del seu comportament. 

2. Intentar canviar el focus d’atenció. 

3. Promocionar el control d’estímuls intentant dissuadir l’ansietat. 

4. Estar pendent dels indicadors verbals, facials o contextuals. 

ESTRETÈGIES REACTIVES 

S’apliquen quant la conducta ja ha estat manifestada per l’alumne, generalment a través 

d’agressions verbals i/o físiques, on es necessita d’una intervenció immediata. 

1. Intentarem mantenir el control de la situació, aplicant un temps fora en cas de 

que sigui necessari. 

2. Un cop l’alumne baixi d’intensitat, aplicarem mesures de reestructuració per tal 

de parlar sobre la problemàtica sorgida, els motius i la seva actuació, amb la 

finalitat de buscar una solució. 

3. Aplicació d’una conseqüència natural. Intentarem fer-lo responsable de les 

seves actuacions, mitjançant conseqüències que fomentin en ell/a un 

aprenentatge i que siguin coherents i lògiques.  

4. Quan l’alumne estigui tranquil, el convidarem a reincorporar-se a l’activitat i al 

grup en qüestió. 

 

Per tal de concloure aquest àmbit, i reafirmar la importància de la seva aplicació, 

considero determinant, fer incís en que actualment, cada centre educatiu compte amb un 

reglament de règim intern, on seria important que en ell, es contemplessin alternatives 

entorn a les mesures sancionadores com poden ser els contractes conductuals, les 

tècniques de teràpia breu estratègiques i com no, el model SCP, amb la finalitat de 

disminuir les expulsions i influir en la disminució de les conductes disruptives, 

promocionant una millor convivència i una millora en els aprenentatges. On a més, cal 

potenciar les tutories individualitzades amb aquest col·lectiu, amb la finalitat d’escoltar-

los i conèixer quins són els seus punts forts i els seus punts febles.  
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5.2 Protocol de Coordinació i Comunicació entre els agents implicats. 

Treball en xarxa mitjançant una comissió específica. 

Sens dubte, la coordinació i la comunicació entre els diferents agents i serveis implicats 

en relació als processos educatius dels menors tutelats amb problemes de conducta, són 

determinants per afavorir un aprenentatge exitós, on el treball en xarxa, resulta l’eina més 

adient per garantir-les.  Cal destacar que, precisament, la comunicació i la coordinació 

entre les parts implicades com ara el Servei d’Acolliment Residencial Especial, els equips 

especialitzats, els docents i la comunitat educativa en general, determinaran l’esdevenir 

formatiu i personal dels menors, on si aquesta, és recíproca i fluida, influirà positivament 

en el seu desenvolupament. En definitiva, mitjançant el present protocol, es pretén 

fomentar nexes i objectius de treball comuns, per tal de donar continuïtat a les accions 

implementades i coordinar eixís una bona resposta educativa. 

Baix el meu punt de vista, es important tenir present en tot moment les situacions 

personals, emocionals i contextuals del col·lectiu tutelat, ja que generalment, els 

produeixen una desestabilització que els condueix a portar un itinerari formatiu irregular 

i a presentar un desfasament curricular, a més de sentir-se rebutjats, on totes aquestes 

variables, afecten sens dubte als resultats, al rendiment i a les competències acadèmiques. 

Per aquets motius, l’atenció, la participació i la comunicació entre els agents i serveis 

implicats, és essencial. 

Els principals objectius de la comunicació, van encaminats a fomentar una intervenció 

educativa que cerca l’adquisició d’aprenentatges, el foment de les habilitats socials, una 

millora de les competències personals i acadèmiques, i la plena inclusió i adaptació del 

col·lectiu tutelat als centres ordinaris, per això mitjançant una guia d’indicadors 

implementat durant les dues primeres setmanes del curs, es recolliran les principals 

conductes presentades per l’alumne dins l’aula per iniciar així, el procés d’immersió al 

centre educatiu. 

Per aquests motius, a les bones pràctiques presentades en el present treball, es planteja la 

creació d’una comissió específica, que treballarà a partir d’un protocol de comunicació i 

col·laboració, fonamentat en el treball en xarxa.  



 

36 
 

 

5.3 Formació destinada als docents. Abordatge i prevenció de les conductes 

complexes presentades dins l’aula. 

El Govern de les Illes Balears, juntament amb la Conselleria d’Educació, Universitat i 

Recerca, posen a l’abast de la comunitat educativa un Pla de formació del professorat 

emparat baix el Decret 68/2001 de 18 de Maig, pel qual es regula l’estructura i 

l’organització de la formació permanent del professorat de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears. Es tracte d’un pla quadriennal, centrat en oferir una innovació educativa i 

una educació permanent, que té com a principal objectiu la millora del sistema educatiu, 

mitjançant una l’ínia d’intervenció encaminada a donar resposta a les demandes d’un 

context educatiu cada cop més plural, on la heterogeneïtat present en les aules, requereix 

fer incís en el foment del respecte a la diversitat, per tal de garantir una millor convivència 

i inclusió.  

Una de les mancances observades durant la realització de l’esmentat treball i tenint en 

compte el resultats obtinguts en les entrevistes portades a terme, és l’escassa formació 
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presentada pels docents dels centres educatius ordinaris per atendre i donar resposta al 

col·lectiu d’alumnes amb problemes de conducta, on les dades obtingudes a través de les 

entrevistes responen als següents percentatges: 

           

Tenint en compte els resultats, es reafirma la necessitat d’incloure dins el Pla de formació 

del professorat en les seccions “diagnòstic de les necessitat formatives” i “línies 

estratègiques de formació” un àmbit centrat en l’abordatge i la prevenció de les conductes 

complexes presentades per l’alumnat dins les aules, amb la finalitat d’oferir als docents 

una formació específica entorn a la temàtica, i així possibilitar-los una correcte actuació.  

La formació dels docents englobada dins les bones pràctiques, es centra amb dos 

principals àmbits formatius: la prevenció primària i l’abordatge de les conductes 

complexes dins l’aula. (Veure annexos V i VI) 

ÀMBITS DE FORMACIÓ PEL PROFESSORAT 

Prevenció Primària CONTINGUTS: 

• Què entenem per prevenció primària? 

• Components 

• Modificació de l’entorn 

• Actituds cap a la persona amb problemes de conducta 

• Autonomia 

• Autodeterminació 

• Autoritat 

• Benestar personal 

0%

90%

10%

ESTAN ELS DOCENTS DELS CENTRES EDUCATIUS 

ORDINARIS PREPARATS A NIVELL FORMATIU PER 

ATENDRE AL COL·LECTIU TUTELAT AMB 

PROBLEMES DE CONDUCTA?

SI NO NO HO SÉ
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• Reforç 

• Atenció 

• Anticipació 

• Supervisió / Control 

• Modelatge 

• Comunicació 

• Socialització 

• Empoderament 

• Nomes i límits 

• Aprenentatge (d’habilitats alternatives, generals i 

d’afrontament) 

• Aprenentatges per nivells 

Abordatge de les 

conductes 

complexes dins 

l’aula 

CONTINGUTS: 

• Què entenem per conducta complexa? 

• Característiques de les conductes complexes 

• Què és el Suport Conductual Positiu? 

• Limitacions del càstig 

• Com aplicar conseqüències 

• Tipologia de conseqüències 

• La política escolar segons Sugay 

• Carcassa de sistemes interconnectats 

• Intervencions conductuals i de suport 

• Objectius 

• Abordatge Conductual Positiu 

• Prevenció primària 

• Prevenció secundària 

• Estratègies reactives 

• Modificació de l’entorn 

• Adquisició d’habilitats (generals, alternatives i 

d’afrontament) 

• Ambients que no ajuden (cercle viciós) 

• Ambients que ajuden (cercle virtuós)  
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• Desencadenants de les conductes  

• Situacions crítiques. Com actuar? 

 

Agents implicats en el  Pla de formació destinat als docents. 

La formació destinada als docents dels centres educatius ordinaris, serà impartida per un 

membre de l’EAC, expert en l’abordatge de les conductes complexes. El seu principal 

objectiu, anirà enfocat a proporcionar al professorat, una sèrie de pautes específiques amb 

la finalitat de dotar-los d’eines funcionals per a fer front a les problemàtiques 

comportamentals presentades dins l’aula. La rellevància de la formació, recau en dotar 

als docents, de coneixements i aprenentatges, per tal d’augmentat les competències 

professionals, promovent un espai educatiu cohesiu, que doni resposta a les necessitats 

educatives de la totalitat dels alumnes, posant especial èmfasi, al col·lectiu tutelat. 

Cronograma del Pla de formació destinat als docents 

 

 

        

La formació en concret, s’impartirà durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, tot 

i que al llarg del curs, es portaran a terme diverses jornades extraordinàries, emmarcades 

a l’inici de cada trimestre, per tal de resoldre dubtes, compartir punts de vista, 

experiències, sensacions i valorar la funcionalitat de la implementació del model SCP a 

les aules.  

Recursos alternatius de formació al professorat i professionals de l’àmbit social 

Per tal de proporcionar una formació permanent al professorat i als serveis i agents 

implicats en l’àmbit educatiu i social, es proposa la creació d’una plataforma digital 

anomenada “Enxarxa’t”. Es tracte d’un recurs en xarxa, que pretén crear un espai obert, 

d’autoaprenentatge i en línia, amb la finalitat de que aquest, es converteixi en un punt de 

trobada on compartir relats entorn a les vivències a l’aula, la metodologia i les tècniques 

1/15 

Oct. 

16/28 

Nov. 

1/15 

Dec. 

16/28 

Gener 

1/15 

Febrer 

16/28 

Març 

1/15 

Abril.  

16/28 

Maig 

1/15/28 

Juny 

Formació del 

Professorat Model 

SCP. Professional 

de l’EAC 
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emprades per abordar els problemes conductuals. El principal objectiu d’aquest recurs, es 

fomentar i potenciar els aprenentatges i coneixements a través de les pròpies experiències, 

a més de ser un espai de suport i resolució de dubtes. Cal destacar, que es posarà a l’abast 

dels usuaris, un catàleg de material didàctic i formatiu entorn a l’abordatge de les 

conductes disruptives, a més d’informar dels cursos de reciclatge, estudis d’investigació 

rellevants i ponències d’interès entorn a la temàtica. 

 A més, es calendaritzaran i publicaran unes trobades 

específiques denominades ”Immersió cap a la inclusió” 

destinades principalment als orientadors dels centres educatius 

ordinaris i als professionals TISOC. Es tracte d’unes jornades 

que pretenen fomentar i posar de manifest, els diferents punts 

de vista entorn al tractament de les problemàtiques socials i 

acadèmiques presentades als centres educatius ordinaris, per tal d’analitzar, si s’està fent 

una tasca adequada, valorant la metodologia, els recursos emprats i els afectes obtinguts. 

També serà un espai idoni per plantejar nous reptes, surgències i alternatives entorn a les 

maneres d’intervenir, amb la finalitat de potenciar una coordinació, col·laboració i 

participació d’ambdós agents per aconseguir una millora de la convivència en les aules, 

a més de potenciar al màxim l’adquisició d’aprenentatges significatius entorn a les 

habilitats socials.  

                             Cronograma. Immersió cap a la inclusió.                                       

 

 

 

 

1/15 

Oct. 

16/28 

Nov. 

1/15 

Dec. 

16/28 

Gener 

1/15 

Febrer 

16/28 

Març 

1/15 

Abril.  

16/28 

Maig 

1/15 

Juny 

Immersió cap a la 

inclusió. Trobades 

específiques 

dirigides als 

orientadors dels 

centres educatius 

ordinaris i als 

TISOC. 

    

Dia 16 de 

gener del 

2021 a 

les 

18.00h  

   

Dia 1 

d’abril 

del 

2021 a 

les 

18.00h 

  

Dia 10 de 

juny del 

2021 a 

les 

18.00h 
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6. Conclusions 

Mitjançant el present treball, s’ha intentat plasmar la realitat que gira entorn al col·lectiu 

tutelat amb problemes de conducta, analitzant els factors personals i contextuals que els 

aboquen a presentar un baix rendiment acadèmic entorn als aprenentatges i una falta 

d’adaptabilitat als centres educatius ordinaris, situant a aquest col·lectiu en una posició 

de vulnerabilitat sense precedents. On per altre banda, cal fer incís en la importància de 

que el currículum educatiu integri i s’adeqüi a la diversitat presentada pels alumnes amb 

problemes de conducta, implementant models d’intervenció i eines psicopedagògiques 

centrades en treballar emocions, habilitats i tècniques d’ensenyament ajustades a les seves 

necessitats. 

Partint d’aquestes realitats, és determinant que la comunitat educativa, els agents i serveis 

implicats i l’Administració pública, posin especial atenció en fomentar una educació 

inclusiva que respongui a les necessitats específiques d’aquest col·lectiu, procurant 

garantir l’èxit formatiu i el desenvolupament òptim d’aquest alumnat, convertint 

l’educació en la principal eina preventiva de risc i exclusió social. ja que com s’ha pogut 

observar, és determinant que es produeixi un canvi transversal en la concepció educativa, 

tenint present els canvis socials i les necessitats emergents.  Tal i com afirmen Montserrat, 

Casas, Malo i Beltran (2011): 

El risc a l'exclusió social va associat a una desigualtat d'oportunitats per a 

seguir itineraris educatius com la mitjana de la població. A falta de dades 

sistemàtiques sobre el nivell formatiu que tenen els joves que estan o que han 

abandonat el sistema de protecció, es disposa d'un cúmul d'indicis apuntant 

que constitueixen un col·lectiu en alt risc d'exclusió del sistema educatiu. 

(pàg. 235). 

Després de fer una anàlisis i recorregut de la situació educativa del col·lectiu objecte 

d’estudi, dels recursos específics disponibles i dels professionals que intervenen en els 

processos educatius dels menors, podem determinar, que es necessita d’una major 

coordinació, participació i col·laboració per aconseguir els objectius esmentats, on les 

aules es converteixin en un espai d’interacció, comunicació i aprenentatge i els 

professionals implicats en figures referents. 

En definitiva, necessitem una educació centrada en fomentar metodologies actives, 

allunyant-se de concepcions generalitzades, adaptada a les necessitats i objectius dels 
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menors tutelats, on s’inverteixi en la formació del professorat i es garanteixi una 

coordinació unificada entorn a una línia de treball, on desapareguin les expectatives 

negatives i l’etiquetatge entorn a aquest col·lectiu, fomentant  factors tant determinants 

com el vincle i l’empatia. Per tal de que sigui una realitat, seria idoni obtenir més suport 

i visibilitat per part de l’Administració pública, oferint un major banc de possibilitats i 

recursos específics, a més d’establir  una metodologia d’avaluació i seguiment per 

identificar tant les necessitats d’aprenentatge com les potencialitats dels alumnes, a més 

de proporcionar informació i dades entorn a la consecució de l’èxit educatiu i/o fracàs 

escolar del col·lectiu tutelat. 
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8. Annexos  

ANNEX I. Projecte Educatiu Individualitzat (PEI) 

PROJECTE EDUCATIU INDIVIDUALITZAT (PEI) 

 

FASE D’AVALUACIÓ INICIAL 

 

És el resultat de la informació facilitada pels tècnics que deriven el cas des del Servei 

de Protecció al Menor i Atenció a la Família, els professionals que intervenen en el cas 

i el treball realitzat per l'equip educatiu de centre a nivell d'observació i registre . La 

finalitat és fer una avaluació inicial de les necessitats dels menors, per programar el 

treball educatiu a mig o llarg termini. Té una durada d'uns tres mesos en funció de les 

alteracions conductuals que presenta el menor, i es comença a elaborar en el moment 

que s'incorpora  al centre. 

FASE DE PROGRAMACIÓ 

 

La fase de programació s'inicia consecutivament a la d'avaluació inicial i té una durada 

de màxim un mes. Es tracte de fer una programació individualitzada, el que implica:  

• Triar els aspectes prioritaris per a treballar en cada cas, per qüestions de rellevància, 

necessitat o urgència. • Establir els objectius funcionals d'intervenció educativa després 

de la fase d'avaluació inicial de necessitats (diagnòstic). Es marca un nombre 

d'objectius en una proporció raonable i realista, tenint en compte les potencialitats de 

cada cas i les possibilitats d'intervenció educativa. • Establir unes actuacions i 

estratègies per assolir aquests objectius. • Establir els recursos humans, materials o 

comunitaris necessaris per aconseguir aquests objectius. • Establir una temporalització 

de la feina educativa, a nivell de terminis temporals per treballar un determinat objectiu 

i els moments de la revisió. • Establir la forma de valoració de l'efectivitat de la 

intervenció mitjançant indicadors o criteris d'assoliment d'objectius. 

ITINERARI DE RUTINES 

Independentment de la durada de la fase d'avaluació inicial i de la de programació, des 

del moment en que el menor s'incorpora al centre, s’estableix un itinerari de rutines per 

tal de garantir la continuïtat del seu dia a dia, aquest itinerari conviu amb les dues fases 

inicials. 
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FASE DE REALITZACIÓ  

Es tracte del treball de l'equip educatiu en la seva relació diària amb el menor, el que 

implica: • Aplicar adequadament les actuacions i estratègies dissenyades, partint dels 

recursos establerts i durant la temporalització prevista per a la consecució dels objectius 

plantejats. • Combinar la necessària espontaneïtat i naturalitat de la vida diària de 

convivència, ajustada a uns objectius, actuacions i estratègies programades. • Combinar 

l'atenció individual de cada cas amb el treball d'atenció i el grup de convivència. 

FASE DE VALORACIÓ 

 La fase de valoració és el moment o seqüència de la intervenció que té com a finalitat 

controlar els efectes que està tenint el treball educatiu i, per tant, valorar si s'estan 

aconseguint els resultats desitjats de la intervenció educativa, el que implica:                            

• Retroalimentar de nou el circuit de la intervenció, permetent valorar el grau 

d'assoliment dels objectius funcionals específics. • Reprogramar i realitzar altres 

accions diferents que completin el que ja s'ha aconseguit o el que encara s'ha d'assolir. 

•Revisar les necessitats de cada cas, establint noves línies de treball o canviant 

d'estratègies quant els resultats no siguin els esperats. •Disposar d'instruments de 

valoració per recollir aquestes mesures. • La valoració s'ha de fer mitjançant les 

reunions d'equip i entre tots els seus membres. 

AVALUACIÓ DEL PEI 

Les programacions establertes per a cada menor a través del PEI són avaluades amb 

una periodicitat mínima semestral i per part de l'equip implicat, amb la finalitat de poder 

valorar el sentit de les actuacions desenvolupades, a més  d’introduir les mesures de 

millora que permetin re-enfocar el treball educatiu. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE EDUCATIU INDIVIDUALITZAT 

A continuació s’exposen les pautes i processos a seguir per a treballar cada una de les 

àrees vitals de la vida del menor. 

Nom del menor: 

Educador Tutor: 

Tècnic Referent:  
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CONTEXT TERAPÈUTIC: 

NECESSITATS OBJECTIUS PAUTES DE SUPORT 

-El menor està diagnosticat amb 

trastorn greu de conducta i 

TDAH.  

-Per això, la seva tolerància a la 

frustració es menor que la 

esperada pel seu 

desenvolupament.  

-Té dificultats per a abordar 

situacions estressants i el seu 

afrontament sol ser negatiu. 

 Control dels impulsos:                

-Millora en la detecció d’estats 

fisiològics d’activació. 

-Implementar respostes 

incompatibles amb l’agressió. 

Habilitats socials complexes:  

-Desenvolupar eines d’expressió i 

comprensió emocional per a poder 

comunicar el seu estat emocional a 

les persones de referència. 

-Potenciar els afrontaments 

evitatius i d’escapament com 

alternatives a l’agressió, i en segon 

termini substituir aquests 

processos per afrontaments 

positius i assertius. 

-Donar suport a la 

identificació d’estats de 

relaxació corporal i les seves 

contraposicions alterades en 

situacions de simulació. Un 

cop establertes, alternar amb 

situacions reals.  

-Instruir tècniques de 

relaxació muscular i 

respiratòria. 

-Instruir respostes 

incompatibles amb 

l’agressió, aplicant el temps 

fora. Elaborar dinàmiques 

d’interacció social amb 

temàtica no hostil, introduint 

habilitats complexes com 

l’assertivitat. 

-Posteriorment, abordar 

situacions estressants de 

forma simulada, aplicant 

formules de cortesia. 
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CONTEXT RESIDENCIAL: 

 

 

CONTEXT EDUCATIU I D’ORIENTACIÓ LABORAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESSITATS OBJECTIUS PAUTES DE SUPORT 

-El menor mostra dificultat 

per a participar en les 

activitats de grup i realitzar 

tasques de la llar, mantenint 

actituds que dificulten la 

relació amb altres persones 

i son poc col·laboratives i/o 

participatives. 

-El menor s'ha desenvolupat 

en un entorn de privació i 

escassetat, afectant al 

desenvolupat i l’adquisició 

de poques habilitats per a la 

convivència. 

 -Fomentar interaccions centrades 

en la col·laboració 

-Comprendre el binomi del valor 

real i assignat d'objectes i béns 

d'ús. 

-Valorar l'esforç i sacrifici que 

requereix el treball d'accedir a una 

ocupació 

 

-Aprofitar les responsabilitats en 

què s'hagi de col·laborar per 

obtenir un bon resultat, modelant 

al menor en el desenvolupament 

d'habilitats com compartir, 

distribuir tasques amb equitat, 

assumir responsabilitats 

compartides i col·laborar. 

-Establir una relació entre 

necessitats o motivacions i l'esforç 

o cost que requereix per 

aconseguir-les. 

-Assignació de tasques concretes 

amb una remuneració simbòlica 

que li permeti comprendre el 

valor real. 

NECESSITATS OBJECTIUS PAUTES DE SUPORT 

-Degut al TDAH li costa 

mantenir la concentració en les 

activitats escolars, on es distreu 

amb facilitat.  

-Mostra carències de tècniques 

d’estudi per a preparar 

correctament els 

exàmens. 

-Potenciar la seva concentració i 

promocionar tècniques d’estudi 

per a millorar l’aprenentatge. 

Proporcionar material per a la 

millora de les habilitats 

esmentades, podent portar-les a 

terme en hores d’estudi, quan es 

trobi exempt d’activitats. 
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CONTEXT SOCIOCULTURAL I D’OCI: 

 

 

 

CONTEXT DE SALUD: 

 

NECESSITATS OBJECTIUS PAUTES DE SUPORT 

-Té tendència a somatitzar 

respecte a les lesiones de 

diferent índole per tal 

d’acudir al metge, quedant 

reforçada amb atenció.  

-Sol cercar ser embenat, 

llevant-se’l quan pretén 

monopolitzar l’atenció 

d’adults. 

-Importància de diferenciar i 

discernir quan és necessari 

portar-lo al metge 

-Emetre missatges breus i 

concisos respecte a les 

seves demandes, aplicant 

un bagatge negatiu per no 

ser reforçat. 

 

CONTEXT FAMILIAR: 

 

NECESSITATS OBJECTIUS PAUTES DE SUPORT 

-El menor ha de 

comprendre la seva 

estructura familiar, la seva 

posició en la mateixa i la 

seva historia de vida. 

Actualment, la relació que 

presenta amb la seva mare 

-Promocionar una bona relació 

familiar entre el menor  i la seva 

mare, incorporant al seu germà en 

l’estructura familiar. 

-Promocionar contactes 

familiars saludables en 

contextos controlats.  

-Preparar les visites amb 

ambdós germans per a poder 

resoldre conflictes previs i 

NECESSITATS OBJECTIUS PAUTES DE SUPORT 

-El menor mostra interès per 

activitats físiques i d’esport. 

-El menor comença a realitzar 

activitats de forma autònoma, 

sense tenir supervisió en 

contextos no controlats.  

-Per evitar conductes no 

adaptades, s’ha d’extrapolar a 

aquests entorns el comportament 

que manté en el centre amb 

figures de referència. 

-Realitzar seguiment telefònic de 

les seves activitats extraescolars. 

-Millorar les seves interaccions 

socials i adequar la conducta al 

context. 

-Preguntarem al menor com li 

ha anat la activitat. 

-Reforçarem positivament la 

seva assistència al recurs. 

- Acompanyament i modelatge 

al menor quan aquest realitzi 

una activitat per primer cop. 

- Realització de role-playing per 

a  perfeccionar la seva forma 

d’interactuar amb iguals i adults. 
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biològica exigeix un treball 

d’apropament controlat per 

promocionar un bon 

ajustament familiar. 

que no es detonen en l’àmbit 

familiar. 

 

 

CONTEXT LEGAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESSITATS OBJECTIUS PAUTES DE SUPORT 

-El menor ha desenvolupat 

conductes associades al seu 

trastorn de tipus antisocial, 

entre elles l’apropiació 

indeguda d’elements 

aliens.  

-Desconeix les normes que 

regulen les relacions entre 

les persones des l’àmbit de 

la legislació.  

-Abordar aquestes realitats 

i les conseqüències legals 

que poden tenir penalment 

responsable. 

-Formar al menor en conceptes i 

situacions que poden tenir una 

conseqüència legal en el seu 

procés. 

-Aprenentatge de conceptes bàsics 

de la terminologia legal com els 

robatoris, l’agressió, les lesions, els 

atemptats contra l’autoritat… 

-Elaborar materials conjuntament 

amb el menor mitjançant situacions 

que ha protagonitzat sent imputable, 

per tal de que li serveixin 

d’exemple per a valorar la seva 

repercussió legal en el cas de que 

haguessin estat comeses amb l’edat 

penal de responsabilitat. 
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ANNEX II. Projecte Educatiu de Centre (PEC) 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) 

 

1. INTRODUCCIÓ. 

El PEC estableix el reglament del funcionament intern, convertint-se en la base pel 

desenvolupament del projecte educatiu individual de cada menor, com a instrument 

que permet desenvolupar el conjunt d'actuacions a seguir per tal d’obtenir els resultats 

esperats en quant al compliment dels objectius plantejats. 

2. DEFINICIÓ TIPOLOGIA DE CENTRE 

El Centre X, s'enquadra en el conjunt de centres d'acolliment residencial especial de 

persones menors d'edat amb problemes de conducta. Es tracte d’un servei autoritzat per 

l'IMAS del Consell de Mallorca amb la finalitat de prestar atenció a menors que es 

troben en situació de desemparament, desatenció o subjectes a qualsevol mesura 

jurídica de protecció, sempre que necessitin atenció especialitzada degut als problemes 

de conducta que presenten. Es descriu aquest centre com una llar alternativa a la 

familiar, que proporciona una atenció integral en un context normalitzat i inclusiu, 

oferint els suports terapèutics i funcionals necessaris per promoure un 

desenvolupament personal i social ple en cada un dels menors. El centre proporciona 

els recursos humans i materials necessaris per al seu allotjament, vestit, manutenció, 

educació afectiva, desenvolupament personal i integració social; cobrint d'aquesta 

manera, les seves necessitats fisiològiques, de seguretat i d'afiliació, per tal 

d'aconseguir el seu reconeixement i realització personal, que els permeti gaudir d'una 

qualitat de vida digna. 

3. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

-Localització Geogràfica. 

C/Anselm Turmeda, nom. 12 CP. 07010, al Municipi de Palma de Mallorca 

-Descripció Estructural: 

Es tracte d’un centre compost per 4 llars de convivència amb una capacitat màxima de 

16 usuaris. El Centre té una superfície de 515 m2. Cada llar té 2 dormitoris dobles, 

bany complet, sala d'estar i menjador, cuina totalment equipada. Totes les habitacions 

són exteriors i disposen del mobiliari necessari. Es permet la decoració individualitzada 

a cada zona privada. L'accés a la llar es fa des del Carrer Anselm Turmeda nº 12 (Palma) 

i la porta principal dona accés únicament a les 4 llars de Centre. 



 

55 
 

4. MARC JURÍDIC I NORMATIU 

El marc legal es regeix entorn a quatre eixos jurídic normatius: 

Local / Insular 

-Reglament de 5/2010 pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment 

residencial per a persones menors d'edat, de Mallorca. 

-Proposta d’aprovació del Reglament dels Serveis d’Acolliment Residencial per a 

persones menors d’edat a Mallorca (2019)  

Autonòmic 

-Llei 7/95, de 21 de març de guarda i protecció dels menors desemparats 

-Llei 17/2006, de 13 de novembre integral de l'atenció i dels drets de la infància i 

l'adolescència de les Illes Balears 

Estatal 

-Constitució Espanyola de 1978 

-Llei 1/96 de 15 de gener de Protecció Jurídica de el Menor 

Internacional 

-La Declaració dels Drets de l'Infant de 20 de novembre de 1959 

-Resolució 33, de 1977 sobre l'acollida de nens en residències 

-Recomanació 17, de 1979 sobre la protecció a la infància dels maltractaments 

-Convenció de Drets de l'Infant, de Nacions Unides, de 20 de novembre de 1989 

-Resolució A3-0172 / 92 de Parlament Europeu per aprovar la Carta europea dels drets 

de l'infant 

5. CARACTERÍSTIQUES DEL DESTINATARIS 

Les persones que s'atenen al Centre d’Acolliment Residencial Especial, són nens / es i 

adolescents d'ambdós sexes fins als 17 anys, i de forma excepcional fins als 18, que 

presenten algun tipus d'alteració, trastorn emocional i / o conductual que els genera una 

habilitat reduïda i inadequada per respondre emocional i socialment a les situacions 

soci personals. Els menors responen a alguna tipologia de situació de desprotecció, és 

a dir, no poden rebre la cura i l'atenció necessària per part dels seus pares o tutors per 

diverses raons: 

-L'impossible exercici dels deures de protecció com en els casos de defunció, privació 

de llibertat, incapacitació física i / o psíquica greu o la manca d'habilitats parentals per 

les característiques d'atenció del menor. 



 

56 
 

-Incompliment dels deures de protecció en el no reconeixement del menor ni de la 

paternitat o maternitat per part de cap adult, l'abandó total de el menor en mans d'altres 

persones, amb desaparició i desentesa de manera completa en quant a l’atenció. 

-Inadequat compliment dels deures de protecció per: 

o Maltractament físic en qualsevol de les seves formes 

o Abandonament físic i de les necessitats bàsiques d'alimentació, vestit, higiene, 

atenció mèdica, supervisió i educació 

o Maltractament i abandonament emocional a nivell de rebuig, aïllament, por, 

ignorància, agressivitat verbal 

o Abús sexual en qualsevol de les seves formes 

Els trets pels quals es caracteritzen els problemes conductuals i / o emocionals es poden 

agrupar al voltant de: 

1. Baix nivell d'autocontrol 

2. Baixa tolerància a la frustració 

3. Violència cap al context o altres menors 

4. Dificultats per empatitzar, especialment davant el patiment dels altres. 

5. Absència de sentiments de responsabilitat 

6. Trastorn escolar 

7. Dificultats d'aprenentatge 

En el centre, s’aborden les conductes i els trastorns, intervenint davant les necessitats 

educatives, psicològiques i emocionals que requereixin en el seu dia a dia i en tots els 

contextos d'atenció: residencial, comunitari i d'oci, educatiu-laboral, familiar i 

intervenció terapèutica. 

6. PRINCIPIS D’INTERVENCIÓ EDUCATIVA 

Totes les actuacions que es dissenyen i es posen en marxa estan consensuades per 

l'equip tècnic i educatiu de centre de manera global. Així, el projecte educatiu de cada 

menor s'elabora a partir d'una sèrie de principis, no exclusius de la intervenció 

educativa, sinó que responen, d'igual forma a la política de qualitat: 

1. Qualitat, perquè està dissenyat tenint en compte cada un dels menors, i el seu 

propi projecte de vida, acompanyant-los en el transcurs. 

2. Compromís, perquè es creu en les capacitats de cada persona. 

3. Comunicació, perquè és una peça clau en les relacions interpersonals. 

4. Democràcia, perquè és un valor que ens fa avançar en societat. 
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5. Eficàcia, perquè es creu en les persones i no en les etiquetes. 

6. Eficiència, perquè els objectius marcats són realistes, assequibles i accessibles. 

7. Igualtat, perquè s’accepta incondicionalment a les persones amb les seves 

potencialitats i mancances. 

8. Innovació, perquè és vital fer les coses cada cop millor i avançar. 

9. Participació, perquè és essencial que aquests menors siguin part de la societat, 

i no estiguin al marge d’ella. 

10. Responsabilitat, perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament com a éssers 

humans. 

11. Solidaritat, perquè no s’exclogui a ningú pel que és, el que representa o el que 

fa. 

12.  Sostenibilitat, per poder fer servir els recursos des de la coherència, prenent 

consciència de les nostres possibilitats reals. 

13. Transparència, perquè totes les actuacions han d'estar a l'abast de qualsevol 

persona en tot moment. 

14. Unitat, perquè tots els agents comparteixen una mateixa idea i una mateixa 

manera de procedir. 

7. RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 

El personal educatiu i tècnic s'organitza en equips de treball amb tendència a l'estabilitat 

i amb criteris d'eficàcia i complementarietat. L'especialització dels diferents 

professionals i les necessitats d'atenció del centre, responen i cobreixen les diferents 

franges horàries, determinant els criteris de caràcter laboral i d'organització juntament 

amb l'adscripció als diferents torns i horaris concrets de tots els professionals implicats. 

Els professionals del propi centre i la direcció del servei amb coordinació amb l'equip 

tècnic, són els responsables de l'execució del projecte educatiu de centre (PEC) i, per 

tant, de la integració de les diferents actuacions, proporcionant orientació i estratègies 

als professionals, creant una xarxa de suport que els doti de cobertura i millori la seva 

qualitat de vida. 
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Organigrama i estructura organitzativa: 

 

8. CONTEXT D’INTERVENCIÓ I ATENCIÓ 

La cura integral dels menors s'assenta en el desenvolupament de diferents àmbits, que 

en el seu conjunt formen el dia a dia de la seva vida i que en aquest cas es treballa en 

base a cinc contexts. 

En el context residencial es treballa l'autonomia del menor, atenent d'aquesta manera 

tant al funcionament quotidià com a la seva salut, higiene i imatge personal, normes de 

convivència, habilitats socials i habilitats domèstiques per a l'aprenentatge de 

l'autonomia.  

Dins el context comunitari i oci es treballa que el menor adquireixi autonomia social i 

els coneixements necessaris per a un correcte ús de la comunitat, així com les habilitats 

necessàries per a mantenir relacions interpersonals de forma adequada. 

El treball amb els menors en el context educatiu-laboral es basa en la proporció de les 

habilitats necessàries per a l'elaboració i posada en marxa del seu projecte de vida de 

forma autònoma, de manera que el puguin orientar tant en la seva formació com en el 

seu desenvolupament personal. 

El context familiar es basa en l'aprenentatge de com establir unes relacions apropiades 

entre el menor i la seva família i viceversa, atorgant-li les eines necessàries perquè així 

sigui, i treballant les relacions entre el centre i la pròpia família, a més de la participació 

d'aquesta en tots àmbits que sigui possible de la vida diària del menor, facilitant així a 

la família unes pautes d'actuació per al correcte esdevenir de la interacció família-

menor. 

El cinquè context sobre el qual es treballa, és el context d'intervenció terapèutica, 

realitzant una atenció individualitzada al menor, atenent a la seva salut emocional, 

Director  del 
servei

Personal 
tècnic

Responsable 
del centre

Personal 
educatiu

Serveis 
Generals
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establint una direcció en la seva vida i assumint la participació activa i capacitat de 

decidir sobre la seva persona i el seu futur, donant-li cobertura psicològica a l'usuari i 

suport a les famílies per a la intervenció amb els fills/es, en els casos que sigui possible 

i necessari. 

Treballant sobre aquests cinc contextos de manera integral, es pretén donar cobertura 

als àmbits més importants de la vida dels menors, facilitant que adquireixin les 

habilitats i coneixements necessaris per afrontar la vida d'una manera sana, responsable 

i adequada a la seva edat. Tots els contextos es desenvolupen per a cada un dels menors 

i per a la unitat de convivència en el seu conjunt. 

9. OBJECTIUS GENERALS 

Disseny d’un conjunt d'objectius de caràcter general que pretenen assegurar la 

cobertura de les necessitats fisiològiques, de seguretat i d'afiliació per aconseguir el seu 

reconeixement i realització personal i, si és possible, el retorn familiar o l'acolliment. 

Per aconseguir-ho, es plantegen com a objectius generals: 

- Proporcionar als menors un context segur, protector i educatiu, a més de donar 

resposta a les seves necessitats materials, emocionals, socials i de salut. 

-Dotar els menors de competències socials i emocionals a nivell de recursos personals, 

establint els vincles afectius, habilitats i hàbits necessaris per a una vida autònoma. 

-Facilitar que els menors confiïn en els professionals, demanant ajuda, compartint 

coneixements i afectes, preparant-se per estar amb els altres, desenvolupant el 

sentiment de pertinença al grup i obtenint aprenentatges. 

-Generar les condicions adequades per promoure la motivació i facilitar la 

responsabilitat dels menors respecte a la seva pròpia vida. 

-Aconseguir la inclusió social dels menors en l'entorn comunitari utilitzant els recursos 

normalitzats: formatius acadèmics, formatius laborals, ocupacionals, esportius, d'oci i 

temps lliure, de salut, entre d'altres, i generalitzant els aprenentatges realitzats en el 

centre. 

-Treballar i intervenir en l'adquisició de límits i normes de convivència, respecte a la 

seva pròpia llar i durant la participació en altres recursos tant educatius, com lúdics, o 

socials. 

-Ajudar-los a que prenguin consciència, entenguin i assumeixin la seva situació soci 

familiar, així com la mesura de protecció. 
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- Donar suport a les famílies, si cal, per modificar els patrons parentals inadequats, 

oferint-los pautes i models normalitzats, així com la participació en el projecte educatiu 

individualitzat. 

-Procurar als menors recursos educatius adaptats a les seves necessitats, a fi 

d'optimitzar les seves capacitats a través del seu procés d'ensenyament i aprenentatge. 

10. METODOLOGIA 

Partint del principi bàsic de normalització, s'utilitzaran els recursos soci educatius 

comunitaris per a la cobertura de les necessitats dels menors, en els àmbits acadèmic 

formatiu, sanitari, oci i temps lliure, esportiu i laboral, evitant al màxim la utilització 

de serveis o activitats dins el propi centre quan aquests siguin oferts a la comunitat. 

La intervenció tindrà sempre en compte l'edat i el desenvolupament cognitiu de l'infant 

o adolescent adoptant un caràcter educatiu, amb la finalitat de potenciar el seu 

desenvolupament integral, educant-los perquè adquireixin autonomia, criteris i valors 

adequats. Sempre que sigui possible s'afavorirà la relació de la família amb el menor, 

incorporant els espais de trobada i els mitjans tècnics o professionals necessaris perquè 

així sigui. 

L'atenció als trastorns provocats pel desemparament, requereix d'una atenció integral 

del menor oferint-li les condicions educatives i terapèutiques necessàries per a la seva 

recuperació. Hem d'atendre el seu desenvolupament personal i social,  que ha d’anar 

encaminat a aconseguir la seva emancipació i inclusió en la societat. 

Individualització. Els menors han de ser els protagonistes de la seva pròpia història, 

per la qual cosa, s'ha d'oferir una intervenció individualitzada, que permeti donar una 

resposta a les necessitats de cada un d'ells, i que guiï tot el procés d'intervenció. La 

personalització dels espais, els permetrà sentir-los com a propis, així tenen l'oportunitat 

d'introduir elements de decoració del seu gust a les seves habitacions i espais comuns. 

L'equip educatiu ha de ser coneixedor de la informació personal de cada menor: 

dèficits, mancances i traumes soferts, per poder ajudar-los de la manera més 

satisfactòria. 

Normalització. Els menors han de portar un estil de vida el més semblant al de 

qualsevol noi/a de la seva edat, respecte a activitats educatives, hàbits, vestimenta i 

gaudint del lleure, entre altres. Han de mantenir relacions socials amb els iguals i s'ha 

de permetre que puguin anar a casa d'altres nois/es. És important la flexibilitat en la 

vida quotidiana dels menors, que cada noi/a pugui variar, dins del que és raonable, el 
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seu horari d'higiene personal, estudi, sopar, en funció de les seves activitats fora del 

centre i les seves responsabilitats. Un aspecte important de la normalització, és la 

presència de figures educatives tant femenines com masculines, per així afavorir els 

processos d'identificació i aprenentatge de ambdós sexes, i sempre en condicions 

d'igualtat i autoritat. 

Inclusió Social. La inclusió social no consisteix en el fet de que la societat accepti els 

menors, sinó que els menors en formin part, com qualsevol ciutadà, per això no parlem 

d'integració sinó d'inclusió. Per aconseguir-la, ens basarem en l'ús del màxim nombre 

de recursos comunitaris possibles, pertanyents a qualsevol àmbit. 

Normes i límits. Per afavorir un clima educatiu d'estabilitat i seguretat que faciliti el 

desenvolupament personal i social dels menors, es disposarà d'un marc normatiu que 

permeti als menors ser conscients del que poden fer i del que no, així com de les seves 

conseqüències. 

Les normes han de ser: clares i especificant el que ha de fer-se, raonables perquè tots 

els menors les puguin complir, controlables, per verificar el seu compliment i coherents 

amb el treball educatiu del centre. 

El grup. El grup facilita la inclusió al centre i es considerat un element socialitzador, 

facilita l'acollida i la participació. És per això, que s'ha de garantir el sentiment de 

pertinença, on els menors han de ser part activa en les decisions que els afecten, per tal 

de poder així, assumir responsabilitats en relació a les seves possibilitats. L'equip 

educatiu ha de ser conscient de les diferents dinàmiques dels grups i subgrups, de les 

seves aliances, de les possibles situacions adverses que puguin estar passant, amb la 

finalitat de saber reconèixer i propiciar els canvis d'aquestes dinàmiques a través del 

temps. 

Acció Tutorial. Cada menor té un educador/a tutor que serà el responsable de portar a 

terme el seguiment del projecte educatiu individualitzat dels seus tutelats.  

El tutor/a, realitza l'informe inicial en el moment de l'ingrés en el centre, així com els 

informes de seguiment i finals. El tutor/a serà la persona que tindrà una relació més 

directa i propera amb la seva o el seu menor de referència, fent-li saber que, dins del 

grup d'educadors, ell/a son la seva persona de referència i amb la qual pot tractar els 

temes més personals. 

 No obstant això, la realització del projecte educatiu, és un treball de tot l'equip de 

professionals, això resulta fonamental per a la presa de decisions sobre la programació 
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i la posada en comú dels criteris a seguir, els procediments i les estratègies, facilitant 

la coherència i la consistència educativa. Per altre banda, també té un pes fonamental, 

la participació activa del menor en el seu projecte educatiu mitjançant les tutories, 

facilitant: l’enfortiment de la relació de confiança entre el/la menor i el seu tutor/a, 

treballant aspectes personals, problemàtiques específiques des d'una perspectiva 

educativa i per tal d’atendre les demandes i propostes del menor. 

El treball en equip. És fonamental poder donar una atenció adequada als menors i 

poder prendre decisions de manera conjunta, d'aquesta manera es donarà coherència a 

la intervenció educativa. L'espai de coordinació de la feina en equip es materialitza en 

reunions quinzenals, però, el traspàs d'informació entre els professionals és també un 

espai de coordinació, garantint la coherència en les accions. 

El treball en xarxa. El treball que es realitzi amb els menors ha d'estar coordinat amb 

la resta de serveis que intervenen en el desenvolupament de la seva vida:  

 Professionals del servei de protecció al menor i atenció a la família  Professionals 

de la salut  Professionals dels serveis de suport psicològic social comunitaris  

 Professionals dels centres escolars  Professionals de centres de formació 

professional  Professionals dels recursos d'oci i temps lliure  Professionals dels 

serveis socials  Professionals de fiscalia de menors. 

11. PLANIFICACIÓ CENTRADA AMB LA PERSONA 

A nivell tècnic, es partirà del model de qualitat de vida i la planificació centrada en la 

persona, dues metodologies de treball que ens permetran planificar i avaluar la millora 

de la qualitat de vida de les persones i l'assoliment de les seves expectatives, com a 

conseqüència del nostre suport. Centrar-se en la persona, significa conèixer quines són 

les seves necessitats i elaborar conjuntament el seu projecte de vida. Sota aquest criteri 

de funcionament, s'ajuda als menors a planificar i identificar una visió de futur positiva, 

reconeixent les seves barreres i establint els suports i les fortaleses necessàries per 

assolir els seus objectius; aquest treball estarà en permanent revisió i actualització. 

La planificació d'objectius i activitats es contempla des d'un principi de flexibilitat per 

poder adaptar-se ràpidament a qualsevol canvi en les capacitats, desitjos o preferències 

dels menors atesos, o qualsevol altre canvi significatiu, que pugui produir-se en els 

diferents contextos en que es mouen els menors o el grup. 

Mesures disciplinaries. El projecte educatiu establert, tindrà un clar posicionament 

referit a les mesures sancionadores o correctives, on el model d'intervenció es centrarà 
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en el suport positiu a la persona i el desenvolupament de la responsabilitat personal i 

social. En conseqüència no parlem de càstigs, sancions ni mesures correctives 

estandarditzes o normativitzades. A l'aplicar mesures disciplinàries hi ha una tendència 

a la confusió entre aprenentatge i punició, el tractament utilitzat per a la correcció de 

conductes contràries a al reglament es cenyeix, en massa ocasions, a l'aplicació de 

sancions, rebent pràcticament la mateixa consideració tots els comportaments 

infractors, sense que s'aprofundeixi en les causes singulars de cada infracció. 

Certament, els menors han de tenir clars els límits i les normes, i la mesura disciplinària 

pot ser oportuna, però generalment, el càstig resultarà ineficaç si no va acompanyat 

d'altres mesures personalitzades, motivadores i estimulants. 

Conseqüències positives o negatives de la conducta: de la pròpia conducta, correcta o 

errònia, es desprenen una sèrie de conseqüències, positives o negatives, que el menor 

ha d'anar incorporant al seu funcionament social o personal. 

Els límits i les normes han de ser clars i comprensibles pels menors, on és important 

que entenguin la repercussió com a grup de la seva falta de compliment. Altres normes 

de caràcter organitzatiu o funcional de convivència han de ser consensuades entre el 

grup.  

Per altre banda, l'acceptació afectiva del menor s’ha de preservar de manera 

incondicional. Hem de separar molt clarament a la persona de la seva conducta. No es 

pot veure al detall a través del seu repertori de conductes disruptives. S'han d'eliminar 

les etiquetes i establir un vincle d'acceptació amb el menor donant-li  l'oportunitat de 

restablir el seu món caòtic i la seva pròpia autobiografia, marcant el rebuig a les 

conductes ...  

12. ELABORACIÓ DEL PEI  

(Projecte Educatiu Individualitzat, explicat a l’annex 1.) 

13. INFORMES I RESGISTRES 

Informes d'observació i d'intervenció educativa 

 Informe d'ingrés. Recull les observacions realitzades per l'equip educatiu en totes 

les àrees durant les dues primeres setmanes d'observació al centre. La informació 

reflectida, fa referència a l'adaptació inicial immediata, els hàbits d'alimentació, 

higiene, son, salut, escolars, d'estudi i sobre la seva organització material i horària. Es 

recullen, de la mateixa manera, les capacitats que mostra d'índole intel·lectual, el seu 

funcionament emocional i el seu nivell de desenvolupament social. S'assenyalen les 
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conductes disruptives que hagi pogut presentar en aquest període inicial i les seves 

manifestacions sobre el nucli familiar. 

 Informe de seguiment. Recull la intervenció educativa general realitzada, la 

valoració dels objectius plantejats i les incidències que hi hagi pogut haver. Es realitza 

cada sis mesos i incorpora, també, propostes de noves actuacions a introduir. 

 Informe final.  És elaborat una setmana abans d'abandonar el centre, es recullen les 

dades sobre l'evolució del menor en les diferents àrees des del seu ingrés fins al moment 

de la baixa del servei. S'assenyalen també, les incidències en el procés d'internament i 

es marquen els objectius assolits i els que resten per desenvolupar. 

Registres: 

 Alta d'ingrés. Refereix la comunicació de l'ingrés amb l'alta provisional fins a la 

resolució administrativa, serveix com a document acreditatiu de l'estada del menor, 

mentre no es disposi d'aquesta resolució. 

 Registre d'observació diària. Recull la informació del dia a dia dels menors en cada 

una de les àrees marcades i facilitades pels diferents professionals que intervenen en la 

seva atenció diàriament. 

 Memòria anual. Es reflecteixen les dades estadístiques, nombre de menors atesos, 

sexe, edat, període d'ingrés, casos atesos d'especial rellevància, actuacions, grau de 

compliment de programacions, entre altres informacions. Es presentarà abans de 31 de 

març, anualment per període vençut. 
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ANNEX III. Entrevista a diversos professionals de l’àmbit social i docents de 

recursos educatius ordinaris i específics. 

                                                                                

Entrevista TFG sobre els recursos ordinaris i específics dins la CAIB, en relació als 

processos d’aprenentatge dels joves residents en el Servei d’Acollida Residencial 

Especial per a persones menors d’edat amb problemes de conducta. 

Nom.  

Titulació. 

Rol Professional.  

 

Respon SI o NO a les preguntes marcades amb asterisc*. Argumenta cada una de 

les respostes. 

1. Quants de menors ateneu al 

vostre centre, aula i/o recurs? 

 

2. *Considereu que els recursos 

educatius (quatre per quatre, 

programa PQI, programa 

ALTER etc...) oferts per la CAIB 

són suficients i adequats per a 

garantir l’èxit educatiu dels 

menors tutelats? Raona la 

resposta. 

  

3. Vosaltres com a professionals, 

quins considereu que son els 

motius que porten als joves 

tutelats a presentar resultats 

acadèmics inferiors a la resta de 

la població? 
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4. *La coordinació en relació al 

seguiment educatiu del menor 

entre el recurs ordinari i el 

Servei d’acollida residencial i/o 

recurs específic es l’adequada? 

El contingut i la tramesa 

d’informació és reciproca i útil? 

 

5. *Consideres que es fa un bon ús 

dels recursos educatius 

específics? Té afectes positius en 

el procediment d’aprenentatge 

del menor?  

 

6. *Penses que els docents dels 

recursos educatius ordinaris 

estan preparats per atendre i 

donar resposta als joves tutelats 

amb problemes de conducta? 

 

7. *Penses que els motius i les 

mesures sancionadores dels 

recursos educatius ordinaris 

s’ajusten a al realitat dels joves 

tutelats? 

 

8. Quins són baix el teu punt de 

vista el principals motius que 

dificulten els bons resultats 

acadèmics i la titulació d’aquest 

col·lectiu? 

 

9. *Consideres que l’equip EAC 

(Equip d’Alteració del 

Comportament) és afectiu per els 

joves amb problemes de conducta 

que es troben tutelats? 
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10. *Creus que els Educadors/es 

Socials son una figura clau en 

els centres educatius ordinaris en 

relació a l’atenció dels joves 

tutelats i els seus processos 

d’aprenentatge? 

 

11. Què creus que facilitaria els 

bons resultats acadèmics i 

processos d’aprenentatge dels 

menors tutelats? 

 

12. *Penses que l’Administració 

mostra el suficient interès en el 

col·lectiu i en el seu rendiment 

acadèmic i/o titulació? 
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ANNEX IV. Seguiment i registre de comportament dins l’aula 

REGISTRE CONDUCTUAL A LES AULES CURS 2020/2021 

Conducta disruptiva 

Descripció de la conducta  

Assignatura que realitzava  

Què s’estava fent a l’aula? 

(Tasca, debat, explicació 

del temari...) 

 

Indicadors observats  

Descripció de l’entorn i 

context 

 

Per què creus que s’ha 

produït la conducta? 

Exemples:  Indicació del docent, conflicte amb els companys/es, 

avorriment, cridada d’atenció etc... 

Quin docent es trobava a 

l’aula? 

 

Com s’ha abordat la 

conducta? 

 

Temps de duració de la 

conducta i hora en la que 

s’ha produït  

 

S’ha produït una millora 

en la convivència dins 

l’aula a nivell grupal? 
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ANNEX V. Continguts de la formació al professorat. Àmbit sobre la prevenció 

primària 

 

 

 

 

 



 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

 

 

 

 

 

 



 

84 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

ANNEX VI. Continguts de la formació al professorat. Àmbit de prevenció i 

abordatge de les conductes complexes dins l’aula 

 

 

 

 

 

 



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

 

 

 



 

92 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 
 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

 

 

 



 

96 
 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

98 
 

 

 

 

 



 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

 

 

 

 

 


