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Referències Bibliogràfiques Claus
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Referències Bibliogràfiques Claus 
(específiques)

https://www.facebook.com/groups/fanstbe/

https://www.facebook.com/groups/fanstbe/
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Entrevista/ anàlisi d'un cas

1.- Problema (què passa?)
2.- Objectius (què volen aconseguir?)
3.- Excepcions (quan no passa? Què fan?)
4.- Solucions Intentades (que fan que ho manté i 
agreuja?)
5.- Atribucions (per que creuen que els hi passa?)
6.- Tècniques, tasques o estratègies (que els 
proposem?) Que no és consell
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Per què breu i estratègica?

 Contracte 10 o menys sessions
 Prescripció d'estratègies
 És una teràpia “directiva”
 Valor de l'entrevista i el diàleg.
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Funcionament de les sessions

 Consentiment
 Vídeo
 Pausa
 Funció de l'equip terapèutic
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 De:
 1.- avaluació
 2.- diagnòstic
 3.- tractament
 A:
 intervenir per conèixer. És a dir, tractar per a 
avaluar el funcionament i “diagnosticar” o 
identificar.

Del perquè al com
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Punts de partida
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Punts de partida
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TDAH: Abordatges des 
dels models de la 

teràpia breu
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 Els tests i qüestionaris per al diagnòstic:

– Tests d’atenció: no concordança amb DSM.

– Qüestionaris: no concordança amb entrevista.

– L’entrevista diagnòstica: no concordança entre 
entrevistats.

– Diagnòstic clínic
 Paranys del diagnòstic:

– Trastorn ≠ malaltia, Trastorn = conjunt de símptomes 
clínics sense causa o fisiologia coneguda i que es 
presumeix que estan relacionats.

– “en dos o més ambients”

– “deteriorament clínicament significatiu”

Consideracions prèvies del TDAH
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Consideracions prèvies del TDAH

 Detecció (deteriorament significatiu): 
– Nins amb problemes escolars

– Nins amb problemes d’adaptació personal o social

– Nins amb problemes de comportament

 Etiquetatge diagnòstic (les expectatives):
– “ets hiperactiu”

– “soc hiperactiu”

 TDAH’s? Albert Einstein, Kurt Cobain, Leonardo 

da Vinci, Thomas Edison, Michael Phelps,…  



13

Preguntes prèvies.

 Demanada: Es mou en excés, es despista, és impulsiu.
 ¿De qui sorgeix la demanda?
 Contracte: Fàrmac - psicoteràpia
 Quin és el motiu de consulta?

 Hiperactivitat-impulsivitat?
 Manca atenció?
 Corroborar un diagnòstic?
 Qui ho demana?
 Els problemes “associats” (problemes de comportament, escolars, 

etc.)?
 ¿Està diagnosticat/etiquetat/tractat?

 Analitzar efectes de l’etiqueta i tractaments previs.
 ¿Amb qui començam? ¿amb qui treballam?
 ¿Veiem l’al·lot?
 ¿Hem definit correctament el problema i els objectius en els diferents 

contextos? 
 ¿Hem detectat correctament les solucions intentades en els diferents 

contextos?
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Hiperactivitat
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Solucions intentades en TDAH (La 
Intervención Estratègica en los Contextos Educativos, 

Fiorenza i Nardone, 2004)

 Demandes directes de cessament del 
comportament pertorbador 
 explicacions amb objectiu persuasiu 
 queixes, retrets, càstigs diversos 
 augment de l'atenció en general, amb 

intervencions d'implicació en activitats i jocs 
 ignorar (no sempre d'una forma sistemàtica)

 Creació del cas
 xerrades freqüents amb el pares i tècnics 

(psicòlegs, psiquiatres, pedagogs...)
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 Estaran enfocades a suspendre les solucions 
intentades.

 A.- Reestructuració amb connotació positiva
 Consisteix en deixar de demanar-li al nen que cesi aquests 

comportaments i explicar-li que és molt difícil que ho deixi 
de fer per que en realitat tenen una utilitat. 

 Amb això aconseguim: 
 1.- Sorprendre'l i predisposar-lo a escoltar 
 2.- No fer-lo sentir culpable, ni rebutjar-lo ni desqualificar-

lo. D'aquesta forma estarà més disposat a acceptar noves 
interpretacions del seu comportament i del context. 

 3.- Connotant un símptoma en termes d'utilitat, se li 
atribueix al comportament inadequat un caràcter o 
intencionalitat positius. 

Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema. (La Intervención Estratègica en los 
Contextos Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)
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 Reestructurar amb connotació positiva en el 
cas de TDAH representa deixar de demanar 
que presti atenció i romangui quiet i se li ha 
d'argumentar que aquests comportaments, a 
part de ser inevitables, serveixen per que la 
resta de la classe aprengui amb un exemple el 
que no s'ha de fer: mostrar-se inquiet i distret 
a la classe. 

Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema. (La Intervención Estratègica en los 
Contextos Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)
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 B.- Prescripció paradoxal del comportament a 
corregir.
 es prescriu o se li demana el comportament 

problemàtic que pretenem extingir, fent-li perdre 
d’aquesta forma, l’espontaneïtat i deixa de ser 
atractiu, col·locant al nen en un “doble vincle”, en 
el qual, si manté el comportament, ho fa sota el 
control de l’adult i ja no pel seu compte. Si es 
revela a la prescripció, desapareix el problema. En 
els dos casos s’obté un canvi. 

Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema. (La Intervención Estratègica en los 
Contextos Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)
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 En TDAH, la prescripció paradoxal del 
comportament a corregir representa que a 
partir d‘aquest moment, permetrem que 
continuï amb inquietud i manca d'atenció 
enlloc de demanar-li que els interrompi. 

 Això representa un canvi radical en l’actitud 
del mestre: deixa de demanar que aturi per 
passar a animar-lo a que ho faci per que és 
important pel grup.

Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema. (La Intervención Estratègica en los 
Contextos Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)



20

 Això és una prescripció paradoxal, per que se 
li demana el que pretenem extingir.

 C.- La tècnica del “com si” Consisteix en 
prescriure al nen o als adults que l'envolten, 
que actuïn com si el problema hagués 
disminuït o deixat d’existir. 

 Fer “com si” les coses estiguessin canviant
 Té la utilitat de començar a desfer l’estigma 

del diagnòstic i normalitzar la situació

Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema. (La Intervención Estratègica en los 
Contextos Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)
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 En TDAH se li prescriu al mestre o professor, 
el qual ha d’intervenir també en el sistema 
familiar, que comuniqui als pares que el nen 
es comporta de forma menys hiperactiva i més 
atenta. Així els pares deixen d'atendre el que 
s'espera que passi i comencen a observar 
amb més atenció comportaments que ja 
existien però que passaven desapercebuts. 

Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema. (La Intervención Estratègica en los 
Contextos Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)
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Redefinició del problema. (La 
Intervención Estratègica en los Contextos 

Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)

 Veure que ha canviat i sobre quins aspectes 
encara es necessari intervenir. 

 En cas de resultats deficients:
 Avaluar novament la definició del problema, els 

objectiu i les solucions intentades. 
 Avaluar si s’aplica correctament la prescripció 

paradoxal del comportament a corregir i amb la 
reestructuració amb connotació positiva. 
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Redefinició del problema. (La 
Intervención Estratègica en los Contextos 

Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)

 En el cas de resultats suficients però no 
duradors ni continus:
 Hi ha hagut canvis però l’entorn es mostra poc 

convençut de la permanència d’aquests. 
Continuem amb les estratègies inicials i, alhora, es 
comença a no intervenir de forma sistemàtica els 
comportaments pertorbadors que encara 
existeixen i reforçar-se els nous comportaments 
que substitueixen els precedents. Es segueix la 
feina amb la família i l’escola per posar-los al 
corrent dels progressos. 
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Redefinició del problema. (La 
Intervención Estratègica en los Contextos 

Educativos, Fiorenza i Nardone, 2004)

 En cas de bons resultats:
 Es segueix la feina amb la família i l’escola per 

posar-los al corrent dels progressos. Amb el nen li 
expliquem la història d’en Pinotxo creant analogies 
entre el comportament del protagonista i el 
comportament anterior del nen. Representa l’ús de 
la metàfora per aconseguir la persistència en la 
percepció de l’alumne i els canvis produïts, gràcies 
a l’analogia que trobarà entre la seva història i la 
d’en Pinotxo.
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Dificultats 
d’atenció

Intervención psicológica en las 
dificultades de aprendizaje: un 

abordaje desde las terapias breves 
sistémicas.
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Definició del problema

 Distinció entre atenció cap a la tasca i atenció 
cap a les exposicions/explicacions.

 No segueix el ritme d’aprenentatge de la resta 
del grup per manca d’atenció.

 Oblida i perd el material.
 Li manca organització
 ...
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Solucions intentades

 “m’escoltes, estàs atent?, vaaaa!”
 Suport per a pal·liar l’endarreriment escolar.
 Ajudar-lo a fer els deures.
 Ordenar-li les coses, o recordar-li sovint que 

les ha d’ordenar.
 Revisar-li l’agenda amb més freqüència que a 

la resta per pal·liar la seva dificultat 
d’organització.

 Més temps,“fins que no acabis no et mouràs”
 Intentar concentrar-me, lògica de la paradoxa
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Estratègies i tècniques per 
resoldre el problema.

 Amb pares: evocar sensacions “quan l’ajudes li 
transmets un doble missatge: t’estim i et vull ajudar 
+ tu sol no pots”

 Presta atenció a l'hora exacta.... durant 5' i un pic 
per classe.

 Tasca de predicció de l'atenció en l'estudi o en la 
classe



29

Estratègies i tècniques per 
resoldre el problema.

 Retornar progressivament la responsabilitat amb 
l’agenda i posar conseqüències si no la fa servir 
correctament.

 Aprenentatge significatiu i Mapes conceptuals 
 Tècnica del despertador
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Atenció en tasques d'aprenentatge
        Solucions intentades

      

 

       

      

       

inatenció

 ↑ ajuda

 ↓ responsabilitat nin
 ↑ responsabilitat pares 

  “no puc!” =
   ↑ ajuda

+

 ↑ temps

 ↓ aprofitament del temps

  “no acabo” =
   ↑ temps

inatenció+
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L'atenció i l'ajuda
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L'atenció i el temps

Imatge analògica

Gas → volum

Atenció → temps

       
Estratègies

      - Limitar l'ajuda + Implantar 
        l'Hàbit (temps): esforç
      - Donar la responsabilitat de l'Èxit/Fracàs
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 Autonomia en a l'aprenentatge:
la Tècnica del Despertador. 

  
● És imprescindible un acord casa-escola per aplicar aquesta 

tècnica.
● Els pares proposen al nen que a partir d'aquest moment 

haurà de fer cada dia els deures a una hora pactada (sempre 
la mateixa) i durant un interval temps determinat (també 
sempre el mateix). Per exemple: "cada dia faràs els deures a 
les 17:30 durant una hora" 

● També s’acorda un espai adequat per fer les feines escolars i 
es posa com a norma no poder sortir d’aquest durant el 
temps pactat. Alhora, l’adult es compromet a no entrar en 
l’habitació. El nen no s'ha de sentir vigilat. 
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●És important seguir la norma següent: el temps mai 
s'escurçarà ni s'allargarà sota cap concepte. "mesurarem el 
temps amb aquest despertador i no podràs acabar ni abans ni 
després de que soni" Això facilitarà que no corri per acabar 
abans i que no es dispersi i trigui un temps excessiu per una 
tasca concreta. En molt casos evitarem la feina de mala qualitat 
provocada per la pressa i la falta d’atenció per manca d’un límit 
de temps. A més evitem eternitzar de forma innecessària les 
tasques escolars i privar el nen d’altre tipus d’activitats 
igualment necessàries (esport, joc, relacions socials...). 

 Autonomia en a l'aprenentatge:
la Tècnica del Despertador. 
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● Si no té tanta feina per complir el temps pactat, s'ha de 
potenciar que avanci tasques, estudiï, o reforci lectura... Si 
no aconsegueix acabar és important no deixar-lo continuar i 
que assumeixi les conseqüències d'haver d'anar a escola 
amb la feina sense completar. 

● És necessària la coordinació amb l'escola per que aquesta 
garanteixi que hi hagi algun tipus de conseqüència negativa 
en aquest entorn (normalment hi és) per no haver acabat la 
feina ordenada. Per exemple: acabar els deures mentre els 
altres fan una activitat més lúdica, haver de quedar-se a 
acabar-los fora d'horari... 

 Autonomia en a l'aprenentatge:
la Tècnica del Despertador. 
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● Tècnica del despertador acordant moments on l'adult 
assistirà els dubtes

● Aquesta estratègia permet:
●   Preservar autonomia i per tant, que pugui 

experimentar èxit
●   Seleccionar dubtes i no preguntar de forma 

indiscriminada
●   Posició activa cap a l'aprenentatge
●   Potenciar l'organització

 

 

http://familiaycole.com/2012/10/11/como-
conseguir-que-haga-los-deberes-escolares-solo/

 Autonomia en a l'aprenentatge:
la Tècnica del Despertador. 

http://familiaycole.com/2012/10/11/como-conseguir-que-haga-los-deberes-escolares-solo/
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DEFINICIÓ DEL PROBLEMA
●  Nen de 9 anys
●  Comportament rebel a pares i mestres
●  “No vull fer” i “no vull parar de fer”
●  Conflicte amb adult diverses vegades al 

dia 
●  Context escolar: rebel·lia + rebuig social

Un cas de problemes de 
comportament: del perquè al com
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OBJECTIUS
●  Dissoldre comportament desafiant
●  Evitar conflictes
●  Desenvolupar noves formes de 

comunicació per afavorir obediència i 
rutines per prescindir més d'aquesta 

Un cas de problemes de 
comportament: del perquè al com
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SOLUCIONS INTENTADES
●  ignorar les seves provocacions 
●  reflexionar conjuntament per fer-lo raonar
●  demanar que aturi el seu comportament
●  avisar,
●  avisar de càstigs, castigar
●  avantatges secundàries, etc. 

Un cas de problemes de 
comportament: del perquè al com
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ESTRATÈGIES llar
●  “m'agradaria que fessis això (o deixassis 

de fer allò), però com que crec que 
segurament no seràs capaç, tranquil si 
no ho aconsegueixes, no passa res”

●  Registre d'ordres
●  Manar poc per obeir a la primera
●  Com empitjorar

Un cas de problemes de 
comportament: del perquè al com
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ESTRATÈGIES escola
●  Observador del comportament del grup
●  El regal ocult

Un cas de problemes de 
comportament: del perquè al com
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Trastorn Negativista Desafiant

(extret de NARDONE, FIORENZA, 
Intervención Estratégica en 

Contextos Educativos)
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Definició del problema.

● Un component particular d’aquest tipus de 
problema és que el nen no es considera 
provocador, ni negativisme i té tendència a 
justificar el seu comportament com a reacció 
a circumstàncies injustes.
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Solucions intentades

● Demandes i estímuls per adequar-se a les 
normes i a l’autoritat.
– Demandes motivades amb explicacions racionals. 
– Queixes i retrets amb acusacions sobre la 

naturalesa transgressora.
– Declaració de prohibicions que no es compleixen 

de forma sistemàtica.
– Càstigs diversos.
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Solucions intentades

● Lamentacions i demandes d’ajuda a tercers

Demanar ajuda i col·laboració dels demés (pares, 
altres mestres, tècnics...) 

– es lamenta de la naturalesa del nen. 
– es lamenta per ser l’únic en intervenir. 
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● Declaració d’impotència amb posició 
complementària
– Hem de deixar d’intentar convèncer-lo de que 

aturi amb el seu comportament.
– Animar-lo a continuar així, per que només així 

arribarà a ser un nen obedient.
– Demanar-li que segueixi així per a que el mestre 

pugui demostrar que és un bon mestre.
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● En el cas del TND, el nen manifesta 
obertament que no farà el que li demanem.

● Hem de deixar de demanar-li que raoni i 
donar-li explicacions.

● Passar a la posició complementària  
consistiria en dir-li:
– “És important que continuïs tenint aquest 

comportament per que només així aprendràs a 
obeir. A més, si et portes malament a mi (mestre/
a) em permetràs ser un bon mestre.”
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● També representa apartar-se d'una posició 
simètrica a una posició complementària.
– "M'agradaria molt que no fessis això (es diu quina 

cosa), però si no ho aconsegueixes no importa" 
● Petits sabotatges.

– Es respon amb petits sabotatges a cada 
negligència o comportament negatiu del nen i 
després ens disculpem per estar distrets o poc 
encertats. 
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

Exemple de petits sabotatges:
Si un nen refusa sovint les demandes de tenir ordenades 
les seves coses, enlloc de continuar demanant-li que ho 
faci o enfadar-nos amb ell per que s'hi resisteix, se li diu 
que ens agradaria que ho fes però veient que no 
aconsegueix fer-ho, ho farem nosaltres. Es passa a 
ordenar les seves coses, però es comença a sabotejar, 
per exemple, s'amaga qualsevol objecte amb el qual 
s'entreté sovint. A les seves preguntes, es contesta que 
no sabem on pot estar, disculpant-nos per la distracció i 
la poca memòria. És important en aquests casos evitar 
donar-li la culpa a ell dient que hauria de ser més 
ordenat (es cauria en les antigues solucions intentades). 



50

Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● Tècnica de la moneda.
– Ens abastim de monedes o de petits reforçadors 

(caramels...) i davant de cada comportament de 
desafiament, sense donar cap explicació, es dona 
al nen un d'aquests reforçadors dient-li "tinc 
ganes de donar-te una moneda". Si ens demana 
explicacions hem de respondre amb una aire 
innocent el que ja hem dit "tenia ganes de fer-ho". 
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● Tècnica del petó al nas.
– Cada vegada que el nen cerca provocar l'adult 

mitjançant comportaments desafiadors, l'adult 
s'apropa i li fa un petó. Això permet la disminució 
del comportament pertorbador per que és una 
resposta capaç de desorientar. A través de 
continues desorientacions se li donen els 
següents missatges: 

● no caic en el joc de la provocació 
● jo també sóc capaç de provocar-te 
● juguem a un altre joc? 
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● Podem triar una de les dues anteriors en 
funció de la situació concreta. Són dues 
tècniques que pretenen desorientar i obliguen 
a aturar-se per entendre alguna cosa 
incomprensible. La frustració de no 
comprendre alguna cosa facilita la 
desaparició immediata del comportament. 
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● Les teves bromes ajuden a mantenir l'atenció de la 
classe.
– Si en l'entorn de la classe l'alumne té tendència a 

interrompre amb bromes i cridades d'atenció el mestre o 
la mestra li han de transmetre el següent missatge: 
"Últimament m'he adonat que les teves bromes i 
interrupcions ajuden a la classe a estar més atenta. Fins 
ara jo creia que els distreien però veig que després 
d'unes rialles es concentren tots molt millor i et volia 
demanar que continuessis amb les teves bromes per així 
poder seguir ajudant la classe". 
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● Per les interrupcions sistemàtiques de les 
explicacions del mestre.
– En nens que s'aixequen, es tiren per terra, i alteren la 

dinàmica de classe quan hi ha explicació del mestre, 
contada de contes... Se li comunica al nen que enlloc de 
participar en aquests moments, ell haurà de sortir de 
l'aula i tirar-se per terra i rodolar fins que acabi 
l'explicació. Amb això se'l posa en el doble vincle: si 
desobeeix el mestre s'acaba el comportament 
pertorbador i si l'obeeix estarà fent el comportament per 
decisió del mestre i perdrà l'espontaneïtat que ell cerca. 
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Estratègies i tècniques per resoldre el 
problema.

● Amagar-se sota la taula.
– En nens que els hi costa mantenir-se asseguts a 

la cadira en l'hora del dinar... li demanem abans 
que ho faci que s'aixequi i es posi sota una taula 
concreta. Tornem a posar-lo en el doble vincle. 
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Redefinició del problema.

● Veure que ha canviat i sobre quins aspectes encara 
es necessari intervenir. 

● El petits sabotatges s’han d’ampliar fins al punt que 
passem de ser els controladors a ser els controlats 
per que necessitem ajuda per estar en dificultats. El 
nen es troba obligat a fer el que abans feia el 
controlador i s’estableix una mena de complicitat 
enlloc de l’hostilitat anterior. 

● Amb els resultats obtinguts mitjançant la tècnica de 
la moneda o la tècnica del petó al nas es van 
disminuint progressivament els subministraments. 
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Resistència pacífica
Haim Omer

https://issuu.com/ediciones_morata/docs/isuu-omer

https://issuu.com/ediciones_morata/docs/isuu-omer


58

Tipus de escalada

● Simètrica: actuacions dels educadors/es i 
el nin/a s'alimenten mútuament en 
forma de cercle viciós.

● Complementària: els educadors cedeixen a 
les amenaces del nin/a i això el fa més fort i 
intensifica les seves actuacions.
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Comportaments agressius, 
desafiants...

canvi Veig que no 
aconsegueixo 

expressar 
agredint

Intento 
expressar 
d'altres 
maneres
(solució 
funcional)

Escalades simètriques i

 complementàries

Aprendre a consolidar el canvi:

Canvi en la relació

Resistència pacífica

No puc i agredeixo
(sol. intentades)

Vull “expressar”
alguna cosa

Canviar el sistema perceptiu-reactiu i aprendre a 
consolidar el canvi: agressivitat
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 "No estic disposat/da a seguir amb 
aquesta situació, i faré tot el possible per 
canviar-la, excepte agredir-te física o 
verbalment".

 Principis: 
 Una posició ferma davant la violència i tot 

tipus de comportament perillós i antisocial.
 L'abstenció total de qualsevol agressió física o 

verbal.

La resistència pacífica
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Formes d'actuació de la 
Resistència pacífica
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L'ANUNCI
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 Moment tranquil
 L'educador més tolerant amb el nin/a
 Per escrit: si no ens deixa parlar li 

entreguem.
 En cas de risc de violència: tercera 

persona.
 Mutisme davant les provocacions.

L'anunci: com fer-lo
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La violència ens fa la vida insofrible. No podem ni 
volem seguir vivint així. Farem tot el que puguem 
per canviar les coses, llevat agredir física o 
verbalment. Amb aquesta finalitat, hem decidit el 
següent:

L'anunci: un exemple en 
famílies

Estarem sempre al teu costat. Mai més tornarem a estar 
sols amb el problema. Recorrerem a parents i amics, els 
direm clarament el que passa, i els demanarem ajuda i 
suport. Ens oposarem decididament a aquestes 
conductes: ... No tenim cap intenció de sotmetre't ni 
controlar-te. Aquest missatge no és una amenaça, sinó 
l'expressió de la nostra suprema obligació com a pares i 
com a éssers humans.
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NO CAURE EN 
PROVOCACIONS: EL 

PRINCIPI DE LA REACCIÓ 
POSTPOSADA
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 Si els educadors perden el control sobre 
el nin/a té via més lliure per actuar. 
Entrar en escalades li facilita seguir amb 
el mateix comportament.

 Parlar en excés ve de la impotència i 
condueix a l'escalada.

 No caure en provocació, evitar 
enfrontaments, discussions, amenaces...

No caure en provocacions: el 
principi de la reacció postposada
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 "No m'agrada això, i vaig a reflexionar-
hi".
 Callar sense sotmetre's millor que un 

sermó.
 Sense to d'amenaça.
 En poques vegades aprendrà que el 

vostre silenci no és la seva victòria.

No caure en provocacions: el 
principi de la reacció postposada
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L'ASSEGUDA
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 No després d'un enfrontament
 Colpejar el ferro en fred.
 Tancar la porta en una sala, seure davant 

d'aquesta per impedir-ne la sortida i dir:
"No estem disposats a seguir aguantant aquest 
comportament (concretau la conducta inacceptable). 
Som aquí per buscar la manera de solucionar el 
problema. Ens quedarem asseguts i esperarem fins 
que proposis una solució ".

L'asseguda: com fer-la
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 Després estar assegut i esperar resposta.
 Si fa proposta, considerar-la positivament.
 No respondre a acusacions ni exigències.
 Com a màxim "aquesta no és una solució, 

cerca'n una altra"
 Missatge de presència d'educadors.
 Si no proposa res, en una hora sortim i 

sense amenaçar diem: "seguim cercant una 
solució".

L'asseguda: com respondre
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1. Heu de decidir per endavant el millor moment per seure a la sala (Heu 
de comptar amb una hora lliure). 

2. Heu d'indicar específicament el que voleu, per exemple: "No estem 
disposats a aguantar més que peguis al teu company, l'insultis ni et burlis 
d'ell ". Els objectius molt generals o vagues no serveixen. 

3. Si pensau que pot reaccionar amb violència física, és aconsellable que 
hi hagi una o dues persones més  (altres educadors), però no a la sala. En 
aquest cas, cal dir-li: "Tenim por que siguis violent, pel que hem 
convidat a X a que vingui a observar ". 

4. Si, tot i el testimoni que espera fora de la sala, es comporta amb 
violència, digueu-li a aquell que entri. L'experiència acumulada en 
moltíssims casos demostra que la presència d'una tercera persona 
gairebé sempre deté la violència. 

5. Un cop acabada l'asseguda, cal seguir amb la rutina diària sense 
parlar-ne ni del canvi que s'espera.

L'asseguda: a tenir en 
compte
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ACABAR AMB EL SECRET: 
RECOLLIR SUPORTS, 

MEDIADORS I L'OPINIÓ 
PÚBLICA
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 Guardar el secret suposa impedir ajudes.
 Rompre'l és el primer pas per aturar 

violència.
 Serveixen com a:

 Confirmació i ànims.
 Sotmetre al nin/a a opinió pública.
 Oferir ajuda pràctica.
 Mediació.

Acabar amb el secret: Recollir suports, 
mediadors i l'opinió pública
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 Les persones informades han de comunicar 
l'al·lot/a que estan al corrent de la 
situació. Si hi ha violència dir que saben 
que és violència i que estan disposats a 
ajudar. (si no estan al centre: carta, e-
mail, WhatsApp, telèfon...)

Acabar amb el secret: Recollir suports, 
mediadors i l'opinió pública
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GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ!!
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