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ABSTRACT  

L’autoconsciència, la motivació, la empatia, el control emocional i les habilitats socials són cinc 

de les eines que configuren l’autoconeixement, sent aquest últim l’instrument bàsic per 

enfrontar-se al repte que suposa viure, des dels paràmetres de la Intel·ligències Emocional. De 

fet, l’autoconeixement és la clau del comportament per tal d’arribar a l’èxit. Èxit entès com a 

benestar i qualitat de vida. 

La importància que ha tingut incidir en aquest col·lectiu amb aquest tipus de praxis recau sobre 

els recorreguts vitals que les persones amb problemes de drogodependències han viscut, i 

sobretot, la manera en què els han viscut. Per aquest motiu, aquest projecte és un recurs 

concret que ha donat resposta a algunes de les necessitats detectades i ha proposat una línia 

de treball pedagògicament innovadora centrada en la persona; mantenint l’esperit de la 

flexibilitat i concreció a través del treball personal i grupal.  

Amb aquest projecte s’ha mostrat la importància del camp de l’educació emocional per a 

persones amb algun tipus de drogodependència, essent la primera part d’un programa per a la 

incorporació social que aborda una nova dimensió de treball en les Comunitats Terapèutiques.  

 

Conceptes Claus: Autoconeixement, Persones amb drogodependències, Intel·ligència 

Emocional, Incorporació Social. 

 

 

Self-awareness, motivation, empathy, emotional regulation and social skills are five skills that 

make up the self-knowledge, the latter being the basic skill to confront the challenge of living 

since the parameters of the Emotional Intelligence. In fact, self-knowledge is the key of the 

behaviour in order to reach success. Success understood as welfare and quality of life. 

The importance that has had an impact on this group with such practice falls on the vital 

itineraries that people with addiction problems have lived, and especially the way in which they 

have lived those situations. For this reason, this particular project is a resource that has 

responded to some of the needs detected and has proposed a pedagogically innovative line of 

work, focusing on the individual; keeping the spirit of flexibility and precision through individual 

and group work. 

This project has shown the importance of a field of emotional education for people with some 

kind of drug addiction, being the first part of a program for social inclusion, addressing a new 

dimension of work in therapeutic communities. 

 

Key Concepts: Self-Knowledge, People with drug addiction, Emocional Intelligence and Social 

Inclusion.  
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1. Justificació i Introducció 

Al llarg de la carrera d’Educació Social, he tingut la possibilitat de conèixer diferents 

àmbits d’intervenció socioeducativa. Decantant-me finalment per contextos d’exclusió 

social, vaig realitzar les pràctiques de 3r de Grau al Centre Penitenciari de Jaén. 

Durant aquelles pràctiques, vaig descobrir el món de les drogodependències. Em va 

fascinar la idea de treballar amb persones de diferents recorreguts vitals, de diferents 

contextos socioculturals i econòmics. Per aquest motiu, les següents pràctiques que 

vaig realitzar es van fer en un Comunitat Terapèutica de Brussel·les, Centre d’Accueill 

et Traitement du Solbosch (CATS). Però, al endinsar-me en aquest món, vaig veure 

que últimament l’èmfasi es posa en la prevenció i no tant en el tractament. D’altra 

banda, vaig comprovar que determinats tractaments no eren suficients ja que se 

centraven només en el consum. 

Això m’interpel·lava i havent passat per algunes poques institucions del sector, vaig 

plantejar-me la creació d’una programa més global, complert i centrat en la persona 

des d’un perspectiva biopsicosocial. La finalitat d’aquest és analitzar el procés 

d’incorporació social dels persones que ha passat pel projecte. Tenint en compte que 

els tres pilars d’aquesta incorporació social són l’autoconeixement, les relacions amb 

l’entorn i la inserció sociolaboral, aconseguint construir una identitat sòlida.  

El programa consta de tres projectes diferents però que engloben el projecte anterior, 

és a dir, l’últim projecte que configura el programa inclou els anteriors. Cada projecte 

fa s’ha pensat per a assolir els diferents nivells o tipus de incorporació social.  

IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

 S
O

C
IA

L 

TIPUS A SOCIO LABORAL 

En aquest tipus d’incorporació social hi 

ha una manca de voluntat per a realitzar 

un treball regularitzat. 

 

TIPUS B 

 

PERSONAL 

LABORAL 

No existeix relació amb el grup d’iguals 

ni amb la família. 

 

TIPUS C 

 

SOCIAL 

PERSONAL 

La persona no manté contacte amb la 

comunitat. 

Taula 1: Tipologia d’Incorporació Social. 

Font: Burillo, Escribano, Nicolau i Puiggròs (2013) 
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En quant als diferents graus, tipus o nivells d’incorporació, és important destacar que 

no sempre s’aconsegueixen tenir les tres competències; personal, social i laboral 

treballant-les per tant es proposen diferents graus d’incorporació social.  

 

En aquest treball es desenvolupa el primer dels tres projectes que es basa en 

l’autoconeixement com a eina bàsica per a la incorporació social. De fet, penso que 

aquest element és el que aporta la rellevància social i científica al projecte, perquè 

l’autoconeixement apareix en diverses ocasions com a element important en la vida de 

les persones, però no s’aplica en aquest context.  

 

“per poder sortir de l’addicció la millor eina és el coneixement i acceptació d’un mateix, 

però en el context de la CT no s’intenta arribar a aquest nivell ja que la actuació ha de 

ser ràpida.” 

Marc Albareda, en la conferència a la Facultat Pere Tarrés l’any 2011 

 

Tal i com afirma en el seu estudi del psicoterapeuta José González Guerras (2008), en 

psicoanàlisi s'escolta el conflicte psíquic, les dificultats internes, la història i la 

simbolització del subjecte. La "consciència de malaltia" no rau en reconèixer com 

addicte a alguna droga, sinó en reconèixer i articular en el llenguatge les dificultats 

internes que l'han portat, entre altres coses de la seva vida, a consumir drogues d'una 

manera compulsiva.  

D’acord amb les paraules de González Guerras (2008), m'interessa que la persona es 

reconegui com a subjecte, com a persona, que és  més que un consumidor de 

drogues; que no es defineixi ni es descrigui pel  objecte inert que consumeix, sinó pel 

que és en la seva història i les seves paraules,  més que en els seus actes. Per tant, 

des d'aquest plantejament l'objectiu no és l'abandonament del consum de drogues, 

sinó el reconeixement dels seus conflictes interns. 

A més, en el document de Bones Pràctiques de Comunitats Terapèutiques i Pisos de 

suport per a persones amb problemes de drogodependència (2009), es fa esment del 

model de Schalock i Verdugo(2003). Aquest entén la qualitat de vida com a un 

concepte que reflecteix les condicions desitjades per una persona amb relació a vuit 
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necessitats fonamentals que representen el nucli de les dimensions de vida de 

cadascú: benestar emocional, relacions interpersonals, benestar material, 

desenvolupament personal, benestar físic, autodeterminació, inclusió social i drets. Per 

tant, es torna a mostrar que l’aspecte emocional i el desenvolupament personal té un 

pes important en els processos de deshabituació i reinserció social.   

 

Els objectius cara a la realització del programa (englobant tots tres projectes) són: 

a) Apropar-me més al sector de les drogodependències i conèixer les necessitats 

d’aquestes persones  

b) Crear un programa global que integri les diferents dimensions de la persona a 

nivell personal i grupal. 

Concretament per aquest primer projecte, l’objectiu principal seria ajudar a descobrir el 

propi jo mitjançant el grup. És a dir, arribar a trobar tècniques concretes en que 

l’objectiu sigui conèixer-se a un mateix tenint com a principal element el grup.  

Un segon objectiu seria incorporar una nova dimensió en el treball de les Comunitats 

Terapèutiques, a banda de la vida en comunitat, que creï espais facilitadors per a 

l’Autoconeixement (la Intel·ligència Emocional). 

Per realitzar aquest projecte, seguin la metodologia de Disseny i Avaluació d’un 

Projecte, m’he centrat en tècniques de recollida de dades principalment qualitatives, 

justament per ser fidel a la individualitat dels casos estudiats. S’ha confeccionat una 

memòria, un diari de camp en el que s’han registrat converses informals amb els 

residents, anàlisi de situacions reals en el CATS, i observacions participants juntament 

amb registres de converses informals en la Comunitat Terapèutica (Montcada i Reixac) 

de Projecte Home de Catalunya. Paral·lelament, s’han analitzat diverses fonts 

bibliogràfiques d’ambdues institucions. 

Bé doncs, a continuació trobareu el treball dividit en diverses parts. Pel que fa al Marc 

Teòric, s’ha dividit en dos blocs; el primer fa referència a les drogues en sí 

(classificacions, recursos, models...) i el segon fa referència a les competències 

emocionals, posant l’èmfasi en la Intel·ligència Emocional, concretament en 

l’Autoconeixement. Després, en l’apartat de Diagnòstic, es troba una descripció 

d’ambdues institucions, anteriorment esmentades, i dels seus programes, seguit de la 

informació recollida per a la detecció de necessitats. A partir d’aquest punt, es 

desenvoluparà el projecte en sí, amb les corresponents activitats, el pla de treball que 

es seguirà com s’avaluarà... I per acabar, hi haurà les conclusions finals del treball. 
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2. Marc Teòric 

A continuació, es troba el referent teòric que emmarca el meu treball. En aquest punt, 

es possibilita un primer contacte amb el món de les drogodependències i un 

apropament a l’autoconeixement, basant-me en algunes teories, les quals ajudaran a 

entendre els motius d’aquest projecte. Aquest apartat està dividit en dos grans blocs. 

El primer bloc fa referència a les drogues, és a dir, definició de conceptes, classificació 

de les substàncies tòxiques, etc. També s’inclouen els diferents recursos, tipus 

d’atenció, d’intervenció... que pot tenir accés una persona drogodependent. 

El segon boc en canvi fa referència a tot el que és Intel·ligència Emocional, Emocions i 

com a competència emocional bàsica, l’Autoconeixement. Es tracta de definir-lo, 

compartir algunes de les teories que s’han fet sobre el tema, per tal de vincular-lo 

ambles tasques que es duen a terme en les Comunitats Terapèutiques les quals 

atenen a persones amb drogodependències.  

  



12 
 

[  BLOC I  ] 

2.1. La Drogodependència 

Segons la Organització Mundial de la Salut (OMS), es califica com a  droga tota 

substància que introduïda en l’organisme viu pot modificar una o diverses funcions i es 

susceptible de crear dependència, arribant a provocar tolerància. Es dirà doncs, que una 

drogodependència és una ingesta d’una substància en quantitat i temps superior al 

pretès. És una inversió considerable de temps únicament al consum, la qual cosa 

redueix les activitats socials, laborals i/o recreatives de la persona, i tot i tenint el desig 

d’abandonar o controlar aquest consum, no hi ha èxit.  

2.1.1. Classificació de les Drogues 

A continuació, es troba una graella en la qual es classifica les drogues segons els 

efectes psicopatològics que aquestes produeixen o poden produir a la persona que les 

consumeix. 

DEPRESSORES 

(Retarden l’activitat nerviosa) 

ALCOHOL (etanol) 3ª causa de mort en España. És d’ús social tot i 

tenir un risc individual que no està lligat a les quantitats 

consumides. 

OPI/HEROÏNA Provoca analgèsia, depressió respiratòria, 

dependència física elevada, estats d’eufòria i té un reforç positiu. 

Concretament, la heroïna és semi sintètica, derivada de la 

metadona.  

DEPRESSORES 

(Retarden l’activitat nerviosa) 

BEZODIACEPINA s’ingereix per via oral, és un ansiolític i relaxant 

muscular. La tolerància a aquest substància és alta.  

INHALANTS productes de baix cost i legals. Provoquen estats 

d’eufòria, alteració de la percepció, al·lucinacions visuals i auditives. 

(Bagging, Huffing i Smarting) 

ESTIMULANTS 

(Exciten l’activitat nerviosa) 

COCAÏNA Augmenta la pressió arterial, produeix taquicàrdies, 

exaltació de l’estat d’ànim, disminució de l’apetit i la fatiga, provoca 

insomni i hiperactivitat. Produeix dependència física i està 

acompanyada d’un gran reforç positiu. 

ANFETIMANES s’ingereixen per via oral. Anul·len la son, 

disminueixen la fatiga i l’apetit, milloren el rendiment (esport, 

estudis, diversió...). Tolerància i Dependència Física i el síndrome 

d’Abstinència estan presents.  

MDMA reforç positiu, baixa dependència. Produeix flashbacks. 5% 

dels consumidors/es moren sobtadament. L’ hepatitis, somnolència i 

taquicàrdies poden ser conseqüència del seu consum.   

TABAC (nicotina) 48000 morts a Espanya. És la droga més 

additiva. Elevada dependència física i Síndrome d’Abstinència, 

juntament amb la tolerància i la dependència psicològica.  
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AL·LUCINÒGENES  

(Alteren l’estat de la 

consciència i percepció) 

LSD el seu moment àlgid va ser el moviment hippy dels 60-70. 

Produeix l’anomenat “viatge”, quadres psicòtics, molta tolerància i 

poca dependència. 

CANNABIS una de les drogues més consumides. Provoca 

l’anomenat “colocón - subidón”, al·lucinosi, forta baixada, augmenta 

l’apetit i la somnolència. Provoca una disminució de la fertilitat i el 

seu consum pot desencadenar en una psicosi. 

MDMA o també anomenades DROGUES de SINTESI novetat en el 

mercat.  

Taula 2: Classificació de Drogues Efectes Psicopatològics. 

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

La OMS (1975) va elaborar una altra tipus de classificació segons el tipus de droga 

que era. (vegeu annex 1) 

Segons diferents estudis de la Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció1 (FAD, 2005; 

FAD, 2009; FAD, 2013) i la OMS, les tres drogues més utilitzades per tot el gruix de la 

societat són:   

 

Figura 1: Drogues més utilitzades i les seves Conseqüències. 

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

  

                                                           
1
 A partir d’ara FAD. 

ACOHOL

•Tercera Causa de 
Mort

TABAC actiu

•48.000 Morts 
(Espanya)

CANNABIS

•Psicosis (Relació 
Bidereccional)
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2.1.2. Procés de l’Addicció a les Drogues 

Les persones consumidores de drogues segueix, generalitzant, un procés comú. Però, 

prèviament a iniciar-se al consum, hi ha factors que intervenen, factors de risc o de 

protecció. Aquests són atributs o característiques individuals, condicions situacionals o 

contextos ambientals que augmenten o redueixen la probabilitat d’ús o abús de 

drogues –inici del consum- o bé una transició en el nivell d’implicació amb aquestes 

mateixes –manteniment del consum-. L’individu, però, es considera i sent en salut; té 

el sentiment de control i acaba per acceptar i assumir el risc. (Ariza, 2011) 

Aquest procés consta de quatre fases, tenint en compte que no sempre es realitzen 

totes. El procés d’addicció està composat per les següents quatre fases, sota una 

mirada clínica: 

a) Iniciació al Consum 

En aquesta etapa es desenvolupa en el Reforç Positiu amb la repetició del consum. 

Com a resultat de l’ inici de consumició hi ha: 

- Neurones específiques sobre les quals actua la droga 

- Receptors als que la substància s’uneix 

- Circuits que constitueixen fenòmens integradors del comportament 

 

b) Desenvolupament de l’estat addictiu  

En aquí, és on el cos de la persona consumidora integra al droga en la seva vida, és a 

dir, la neuroadapció a l’administració de la droga. En aquest moment es desenvolupen: 

- La sensibilització: es desensibilitzen els receptors i augmenta l’eficàcia 

d’alguns efectes després del consum repetitiu. Esdevé amb major 

probabilitat quan el consum és intermitent. 

- La Tolerància: per excés de degradació metabòlica o per desensibilització 

dels receptors i disminució d’acció dels mediadors cel·lulars. 

- La Dependència: és part del circuit bàsic de l’addicció que actua sobre l’eix 

d’estrès provocant, al mateix temps, canvis cel·lulars en els cossos 

neuronals. 
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c) Retirada del Consum 

Apareixen efectes desagradables tot i que es recupera el comportament normal. Però, 

s’ha de tenir en compte que el cervell queda marcat ja que hi ha una predisposició 

latent al consum. Les manifestacions del síndrome d’abstinència són oposades a les 

produïdes per l’administració de la droga.  

d) Aparició de Recaigudes 

En l’aparició d’una recaiguda intervenen diversos elements: 

- Sensibilització dels receptors dopaminèrgics: En conseqüència, es redueix 

la capacitat de presa de decisions, pèrdua de control i apareix la 

compulsivitat 

- Alteració de l’eix d’estrès 

- Canvis neuronals associats a processos aberrants d’aprenentatge i 

memòria: Es retornar al consum en situacions que fan recordar les 

experiències gratificants associades.  

 

S’ha de tenir en compte que quan es parlar de desintoxicació, no vol dir que la persona 

ja estigui “curada”. Simplement, la substància no està dins de l’organisme però a nivell 

psicosocial no s’ha produït cap canvi.  

 

2.1.3. Etapes de l’Addicció 

Segons Carles Ariza (2011), són quatre les etapes de l’addició, les quals es podria 

comparar al procés afectiu no sans pel qual passen algunes parelles. 

a. Enamorament 

Atracció apassionada per tornar a prendre la substància provada. Es produeix un canvi 

anímic que genera l’encantament, semblant a l’enamorament que es produeix entre 

dues persones. 

b. Lluna de Mel 

El futur de la persona addicta experimenta totes les gratificacions sense cap mena de 

conseqüència. Se sent bé, sent que controla la situació, que allò que fa és inofensiu i 

que ell o ella la mereix. Però, citant al Doctor Carles Ariza “ cap relació basada en 

l’engany i la fantasia pot funcionar bé a llarg termini.”  



 

1. Traïció 

En aquesta etapa, és probable que la persona addicte estigui fent coses que 

normalment no faria per mantenir l’addicció. Els paradisos artificials que se li prometien 

en l’etapa anterior es tornen negres carrerons, alguns sense sortida. La traïció és real i 

el declivi comença. 

c. A la ruïna 

Es consumeix cada cop més per evitar que els sentiments i

aprofundeixen a la seva consciència i per tractar de mantenir els efectes positius. En 

aquesta etapa es desenvolupa la tolerància, consumeix no pas per obtenir plaer sinó 

per a evitar el malestar associat al síndrome d’abstinència. 

d. Empresonat/ada 

Es deixa de banda tot per la droga. Cada cop hi ha comportaments més impulsius i 

incontrolats. Aquesta etapa és un descens a la desesperació i destrucció personal.

El model bio-psico-social de les 

producte de la interacció de tres elements

Figura 2: Elements del Model Biopsicosocial.

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

CONTEXT 

En aquesta etapa, és probable que la persona addicte estigui fent coses que 

faria per mantenir l’addicció. Els paradisos artificials que se li prometien 

en l’etapa anterior es tornen negres carrerons, alguns sense sortida. La traïció és real i 

Es consumeix cada cop més per evitar que els sentiments i

aprofundeixen a la seva consciència i per tractar de mantenir els efectes positius. En 

aquesta etapa es desenvolupa la tolerància, consumeix no pas per obtenir plaer sinó 

per a evitar el malestar associat al síndrome d’abstinència.  

Es deixa de banda tot per la droga. Cada cop hi ha comportaments més impulsius i 

incontrolats. Aquesta etapa és un descens a la desesperació i destrucció personal.

social de les drogodependències concep aquesta situació

producte de la interacció de tres elements. En la propera figura queda representat:

: Elements del Model Biopsicosocial. 

SUBSTANCIA
ADDICTIVA

CONTEXT -
ENTORN

DROGO-
DEPENDECIA

PERSONA
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En aquesta etapa, és probable que la persona addicte estigui fent coses que 

faria per mantenir l’addicció. Els paradisos artificials que se li prometien 

en l’etapa anterior es tornen negres carrerons, alguns sense sortida. La traïció és real i 

Es consumeix cada cop més per evitar que els sentiments i estats d’ànim 

aprofundeixen a la seva consciència i per tractar de mantenir els efectes positius. En 

aquesta etapa es desenvolupa la tolerància, consumeix no pas per obtenir plaer sinó 

Es deixa de banda tot per la droga. Cada cop hi ha comportaments més impulsius i 

incontrolats. Aquesta etapa és un descens a la desesperació i destrucció personal. 

drogodependències concep aquesta situació com a 

. En la propera figura queda representat: 

 



 

 2.1.4. Intervencions Terapèutiques

Aquest tipus d’intervencions tenen per objectiu la modificació de la conducta que 

experimenta la persona addicta, dotant 

personals i ambientals que l’indueixen al consum. Per tant, la fita de les intervencions 

terapèutiques dins del paraigües de les drogodependències és l’erradicació de total de 

la droga, per la qual cosa és necessari la convicció i voluntat de la persona que s’atén. 

El tractament que duen a terme és complex i multidimensional. En un primer mome

es valora la situació personal i sòcio

de Tractament Individualitzat (PIT) en el que s’ha d’incloure la psicoteràpia i el 

programa terapèutic que la persona seguirà.

Sempre es tindrà en compte que el

deshabituació, la qual sense una desintoxicació no seria possible. Però, el fenomen 

clau no és la dependència física (es supera amb mitjans farmacològics o amb mesures 

pal·liatives, acompanyat d’un exercici físic i un 

psicològica.  

2.1.5. Atenció a la Persona Drogodependent

L’atenció que aquestes persones poden rebre, es classifica per tres nivells. 

Seguidament es troba una taula amb tots ells:

Figura 3: Nivells D’atenció a la Persona Drogodependent.

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

Nivell 0
• ACOLLIDA
• Accés driecte als recursos. Informen i actuen en programes de reducció de danys.

Nivell 1

• ATENCIÓ BÀSICA
• Accés per a l'inici d'un tractament. Són centres d'atenció ambulatòria amb servei 
integral (orientació, avaluació, desintoxicació i deshabituació.

• Xarxa Pública de Drogodependències 
i Seguiment (CAS)

Nivell 2

• ESPECIALITZACIÓ
• Accés a través del CAS o per derivació del Sistema Sanitari. Donen suport a la 
desintoxicació, deshabituació i Reinserció.

Intervencions Terapèutiques 
Aquest tipus d’intervencions tenen per objectiu la modificació de la conducta que 

experimenta la persona addicta, dotant –la d’una capacitat de control de situacions 

personals i ambientals que l’indueixen al consum. Per tant, la fita de les intervencions 

erapèutiques dins del paraigües de les drogodependències és l’erradicació de total de 

la droga, per la qual cosa és necessari la convicció i voluntat de la persona que s’atén. 

El tractament que duen a terme és complex i multidimensional. En un primer mome

es valora la situació personal i sòcio-familiar de la persona. A posteriori, es crea el Pla 

de Tractament Individualitzat (PIT) en el que s’ha d’incloure la psicoteràpia i el 

programa terapèutic que la persona seguirà. 

Sempre es tindrà en compte que el procés més important i complex és la 

deshabituació, la qual sense una desintoxicació no seria possible. Però, el fenomen 

clau no és la dependència física (es supera amb mitjans farmacològics o amb mesures 

pal·liatives, acompanyat d’un exercici físic i un suport psicoterapèutic) sinó la 

Atenció a la Persona Drogodependent 

L’atenció que aquestes persones poden rebre, es classifica per tres nivells. 

Seguidament es troba una taula amb tots ells:  

s D’atenció a la Persona Drogodependent. 

Accés driecte als recursos. Informen i actuen en programes de reducció de danys.

ATENCIÓ BÀSICA
Accés per a l'inici d'un tractament. Són centres d'atenció ambulatòria amb servei 
integral (orientació, avaluació, desintoxicació i deshabituació.
Xarxa Pública de Drogodependències --> derivancions a Catalunya al Centre d'Atenció 
i Seguiment (CAS)

ESPECIALITZACIÓ
Accés a través del CAS o per derivació del Sistema Sanitari. Donen suport a la 
desintoxicació, deshabituació i Reinserció.
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Aquest tipus d’intervencions tenen per objectiu la modificació de la conducta que 

la d’una capacitat de control de situacions 

personals i ambientals que l’indueixen al consum. Per tant, la fita de les intervencions 

erapèutiques dins del paraigües de les drogodependències és l’erradicació de total de 

la droga, per la qual cosa és necessari la convicció i voluntat de la persona que s’atén.  

El tractament que duen a terme és complex i multidimensional. En un primer moment, 

familiar de la persona. A posteriori, es crea el Pla 

de Tractament Individualitzat (PIT) en el que s’ha d’incloure la psicoteràpia i el 

procés més important i complex és la 

deshabituació, la qual sense una desintoxicació no seria possible. Però, el fenomen 

clau no és la dependència física (es supera amb mitjans farmacològics o amb mesures 

suport psicoterapèutic) sinó la 

L’atenció que aquestes persones poden rebre, es classifica per tres nivells. 

 

Accés driecte als recursos. Informen i actuen en programes de reducció de danys.

Accés per a l'inici d'un tractament. Són centres d'atenció ambulatòria amb servei 

> derivancions a Catalunya al Centre d'Atenció 

Accés a través del CAS o per derivació del Sistema Sanitari. Donen suport a la 
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2.1.6. Models i Teories 

Per desenvolupar aquest punt es resumiran breument quatre models proposats per 

Txus Morata (2011) en el document Prevenció i Reducció de Riscos. Aquests són: 

model de promoció de la salut, model de reducció de riscos, model d’aprenentatge 

social i model transteòric del canvi. Seguidament es desenvoluparà la Teoria de la 

Potenciació de manera més extensa.  

En la propera taula s’engloba la informació referent als models: 

Models  Explicació  

Model de Promoció de La Salut 

Procés que permet que les persones 

exerceixin un control sobre els 

condicionants de la salut, i així puguin 

millorar-la. S.entén la promoció de la 

salut com un procés que permet enfortir 

les habilitats i les capacitats de les 

persones per emprendre una acció i la 

capacitat dels grups o les comunitats per 

actuar col·lectivament. 

Model de Reducció de Riscos 

Associat a la necessitat d’abordar el 

problemes relacionats amb el consum de 

drogues en els entrons recreatius. És un 

model que no proposa l’abstenència com 

a primer objectiu i es basa, entre d’altres, 

en les capacitats pròpies de les persones 

que consumeixen drogues. La finalitat és 

la de disminuir riscos associats al 

consum.  

Model d’Aprenentatge Social 

En aquest model l’èmfasi es posa sobre 

l’entorn social. Aquest es percep com a 

lloc decisiu per l’inici del consum, 

assenyalant que l’entorn immediat tenen 

un paper clau. Però també té en compte 

altres àmbits com la personalitat i altres 

factors de l’entron. I aposta per a un 

entrenament de les Habilitats Socials i de 

Vida com a element preventiu.  
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Per això, es dirà que des d’aquesta 

perspectiva es considera l’inici del 

consum de drogues és multicausal. 

Model Transteòric del Canvi 

Es considera el desenvolupament 

d’aquest nou comportament (de consum) 

com a un procés cíclic en el que la 

persona passa d’una fase en 

consonància amb la conducta per 

modificar a una fase de dissonància en la 

que pas a pas s’anirà produint el canvi 

esperat. Aquest segon fase està 

composada pels següents estadis: 

- Precontemplació 

- Contemplació 

- Preparació 

- Acció 

- Manteniment 

- Recaiguda 

- Finalització 

Taula 3: Tipologia de Models 

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

a) Teoria de la Potenciació - [Empowerment] 

Aquesta teoria, segons Carles Ariza (2011), s’aplica en intervencions comunitàries, on 

la diversitat, la perspectiva ecològica i la distribució equitativa de recursos són els 

grans pilars. Es parlaria, doncs, de la potenciació comunitària.  

La potenciació comunitària és una de les estratègies fonamentals de la transformació 

de les comunitats. Julian Rappaport (1981) introdueix el concepte per  referir-se al 

procés pel qual les persones, organitzacions i comunitats adquireixen o milloren unes 

capacitats de control sobre les seves vides. Es tracta, doncs, d’una definició prou 

amplia per a que hagi donat peu a diferents interpretacions en la pràctica. 

D’acord amb la definició de Rappaport (1981), la potenciació comunitària pot ser un 

procés que pretén millorar o revertir les situacions d’apatia, alienació (Seeman, 1959), 

indefensa apresa (Seligman, 1975) o baixa auto eficàcia (Bandura, 1978). Tot i que en 

totes aquestes definicions del concepte variïn al assenyalar quina és la font del procés 
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de canvi, en totes elles solen aparèixer, com elements importants, la participació, el 

control, la fortalesa de les capacitats, la identitat social, la politització i alguns 

processos de conscienciació i compromís dels participants. ( Montero, 2003) 

Donat això, una definició més específica és la que proposa el Cornell Empowerment 

Group. Aquest la concep com “un procés internacional centrat en la comunitat local, 

que implica respecte mutu, reflexió crítica, participació de grup i cures personals, 

mitjançant la qual la gent manca d’una igual distribució dels recursos, guanya major 

accés i control dels mateixos.” (Citat en Perkins & Zimmerman, 1995, pag. 570) 

D’acord amb  l’article de Isidro Maya Jariego (2004), la potenciació comunitària és, per 

una banda, (1) un valor que suggereix metes i estratègies per a implementar el canvi 

social. D’altra banda, és (2) un marc teòric que suggereix com mesurar el concepte en 

diferents contextos i com diferenciar-lo d’altres com ara l’autoestima, l’auto eficàcia o el 

locus de control. En la primera accepció es refereix a una aproximació distintiva en el 

desenvolupament de la intervenció social i en la promoció del canvi comunitari, que té, 

entra d’altres, les següents característiques: 

- Adopta una mirada positiva . La potenciació comunitària planteja una 

intervenció social en termes de salut, adaptació, competència sistemes naturals 

d’ajuda, accessibilitat als recursos... en lloc de parlar en termes de risc, 

problemàtiques socials i/o malalties.  

- Redefineix el rol del professional amb la població diana.  Les estratègies se 

centren en l’enfortiment de les capacitats de la població i en que el professional 

es converteixi en un recurs per a la comunitat.  

 

- Promou la mirada comunitària d’intervenció . La potenciació és consonant 

amb el desenvolupament d’una identitat ecològica, la tolerància a la diversitat, 

la utilització de recurs disponibles... Algunes de les estratègies d’ús preferent 

consisteixen en l’avaluació de contextos, la integració de teoria i pràctica i la 

identificació de recurs en la comunitat.  

 

- Assigna un rol actiu als participants de la comunit at. El col·lectiu té el 

paper determinant en l’establiment de metes i en el procés d’implementació.  

Per això, la investigació acció participativa o la avaluació de programes que  

s’ajusta a les prescripcions teòriques de la potenciació comunitària 

(empowerment evaluation) resulten especialment pertinents. 
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En segon lloc, és un marc teòric organitzador. La potenciació comunitària és un procés 

dinàmic d’adquisició de recursos, poder o influencia, que també pot analitzar-se des 

del punt de vista dels resultats obtinguts. (Swift & Levine, 1987)  

Per últim la acció col·lectiva per millorar la qualitat de vida o la connexió entre les 

organitzacions comunitàries proporcionen un tercer nivell d’anàlisi.   

A continuació, gràcies a la combinació d’ambos criteris, Zimmerman (2000) organitza 

el camp d’estudi de la potenciació comunitària, plasmat en la següent taula. Es centra 

en les dues perspectives de la potenciació comunitària, és a dir, potenciació entesa 

com a procés o com a resultat, en tres nivells diferents.  

 

Taula 4: Taula comparativa de la Potenciació Comunitària.  

Font: Zimmerman (2000) 

 

A tot això, se li ha d’afegir la idea de que la potenciació comunitària és un procés 

col·lectiu, específic al context i que es desenvolupa de baix a dalt. Malgrat reconèixer 

el caràcter multi nivell del concepte, hi ha que destacar que la potenciació es dóna 

mitjançant la col·laboració entre individus i que té a veure amb els processos de 

participació social, organització comunitària i  formació de coalicions. També, la 

potenciació varia segons el context, donat que es veu afectada per la història, 

experiències i diversitat cultural de cada cas. Finalment, es habitual que s’origini en els 

grups de base de la comunitat, responen a les visions i expectatives dels més afectat 

per la situació. (Dalton, Elias & Wandersman, 2001; Rappaport, 1981, 1987; 

Zimmerman, 1995, 2000) 

 



 

«Processus social multidimensionnel où le leadership, la communication e

autogérés remplacer la structure pyramidale mécanique avec une structure moins 

hiérarchisée où la participation de chacun des individus au sein d'un contrôle du 

système forme partie active de celui

du capital humain, qui sera ensuite traduit non seulement dans l'individu, mais aussi 

 

2.1.7. Recursos 

Hi ha diferents tipus de recursos per a persones drogodependents. Segons 

el que es trobi, la seva situació familiar, la pròpia addicció si es que hi és, etc. Se’ls hi 

recomanarà un o altre recurs.

En la figura que s’adjunta a continuació, es poden veure els diferents recursos per a 

persones amb algun tipus de proble

Figura 4: Tipologia de recursos.  

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

Existeix quatre tipus de prevenció, que es poden

preventius. D’acord amb el 

(2012), el primer és la prevenció universal

a dir, població que no és consumidora o que té un consum espontani. Aquesta pretén 

evitar l’inici del consum. Això s’aconsegueix amb la reducció 

control de la demanada, o sigui, fet prevenció en les escoles.

PREVENTIUS

ASSISTENCIALS

REINSERCIÓ

Processus social multidimensionnel où le leadership, la communication e

autogérés remplacer la structure pyramidale mécanique avec une structure moins 

hiérarchisée où la participation de chacun des individus au sein d'un contrôle du 

système forme partie active de celui-ci ; afin de promouvoir la richesse et le po

du capital humain, qui sera ensuite traduit non seulement dans l'individu, mais aussi 

l'organisation elle

(BLA�CHARD, CARLOS ET RA�DOLPH

Hi ha diferents tipus de recursos per a persones drogodependents. Segons 

el que es trobi, la seva situació familiar, la pròpia addicció si es que hi és, etc. Se’ls hi 

recomanarà un o altre recurs. 

En la figura que s’adjunta a continuació, es poden veure els diferents recursos per a 

persones amb algun tipus de problema amb les drogues: 

 

tipus de prevenció, que es poden ser d’utilitat pel que fa als recursos 

ventius. D’acord amb el document Drogues i Execució Penal de Txus Morata 

prevenció universal la qual s’adreça a la població en general. És 

a dir, població que no és consumidora o que té un consum espontani. Aquesta pretén 

evitar l’inici del consum. Això s’aconsegueix amb la reducció de l’oferta de drogues i el 

control de la demanada, o sigui, fet prevenció en les escoles. 

Programes de 
Prevenció

Inespecífic (Factors de 
Protecció)

Específica (Factors de Risc)

ASSISTENCIALS Nivells
0. Acollida (Narcosales)

1. Atenció Bàsica (CAS)

2. Especialització (CCTT)

Nivell 2
Centres Socioeducatius

Orientació Sociolaboral

22 

Processus social multidimensionnel où le leadership, la communication et les groupes 

autogérés remplacer la structure pyramidale mécanique avec une structure moins 

hiérarchisée où la participation de chacun des individus au sein d'un contrôle du 

; afin de promouvoir la richesse et le potentiel 

du capital humain, qui sera ensuite traduit non seulement dans l'individu, mais aussi 

l'organisation elle-même » 

A�DOLPH, 1997) 

Hi ha diferents tipus de recursos per a persones drogodependents. Segons l’estadi en 

el que es trobi, la seva situació familiar, la pròpia addicció si es que hi és, etc. Se’ls hi 

En la figura que s’adjunta a continuació, es poden veure els diferents recursos per a 

 

pel que fa als recursos 

Penal de Txus Morata 

la qual s’adreça a la població en general. És 

a dir, població que no és consumidora o que té un consum espontani. Aquesta pretén 

de l’oferta de drogues i el 

 

Inespecífic (Factors de 
Protecció)

Específica (Factors de Risc)

0. Acollida (Narcosales)

1. Atenció Bàsica (CAS)

2. Especialització (CCTT)

Centres Socioeducatius

Orientació Sociolaboral
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“La intenció és promoure un estil de vida saludable” 

(CARLES ARIZA, 2011) 

 

En segon lloc es troba la prevenció selectiva. Prevenció que s’adreça a  subgrups amb 

especial risc de consum, dit en d’altres paraules, població amb un consum de risc. 

Aquest tipus pretén evitar l’augment del consum en les primeres fases del consum de 

risc i d’aparició dels trastorns de salut. Per a tirar endavant amb aquest tipus de 

prevenció s’utilitzen programes terapèutics, de prevenció selectiva els  professionals 

educadors/es socials- dels quals gaudiran d’una formació específica. 

El tercer tipus seria la prevenció indicada. Aquesta prevenció s’adreça a persones amb 

els primers símptomes d’abús o problemes conductuals relacionats.  Per a dur-la a 

terme, se selecciona als destinataris i es valora individualment els seus factors de risc. 

Estaríem parlant, doncs, de programes intensos i extensos amb un equip especialitzat 

amb un entrenament clínic.  

Per últim, hi ha la prevenció determinada la qual s’adreça a persones amb problemes 

d’addicció. El tractament s’ha de donar dins del sistema sanitari i ha d’incloure una 

deshabituació, una reducció de danys i canvis en l’estil de vida anterior. Professionals 

de l’àmbit integren aquest tipus de prevenció dins del procés de deshabituació, 

referint-se a la prevenció de (re)caigudes un cop la persona està sent atesa i porta un 

cert temps d’abstinència.  

 

Pel que fa als recursos assistencials, cada un dels nivells especificats en la figura 

anterior es desenvolupen en aquest mateix apartat, en el punt d’atenció a la persona 

drogodependent. I, en referència als recursos de reinserció, aquests són els que 

formen part del segon nivell, especialització, el qual també es troba recollit dins dels 

recursos assistencials.  

Aquests últims són els que es tractaran al llarg de tot el projecte, més concretament en 

el recurs de Comunitats Terapèutiques.  
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2.1.8. Comunitats Terapèutiques   

La CT és, segons el professor George de Leon (2004), “una estrategia de autoayuda, 

desarrollada en un principio en un marco independiente de la psiquiatría, la psicología 

y la medicina convencionales”. Tot i que, avui 

dia, és una modalitat més complexa.  

La estratègia bàsica de la CT es tractar amb la 

persona en la seva totalitat mitjançant 

comunitats de persones que tenen els mateixos 

problemes. Inicialment, aquestes comunitats es 

desenvolupen per solucionar l’abús de 

substancies. Encara que, a dia d’avui, s’ha vist 

ampliada en torn una gran varietat de serveis 

addicionals. (De Leon, 2004)  

Concretament a la CT de Projecte Home 

Catalunya (2011), es treballen: les relacions 

amb les famílies, les dificultats que tenen els 

familiars mitjançant grups d’ajuda mútua (GAM); 

la reinserció sociolaboral amb el programa 

Incorpora...  

Però, abans de concretar en la tasca y 

metodologia d’una CT, es farà un repàs de la 

història de les CCTT i la seva evolució. 

Traducció literal de la “Filosofia”  

Font: Dayto, 2003 

2.1.9. Evolució de les Comunitats Terapèutiques 

Les arrels de les CCTT americanes van néixer a Synamon. El moviment Alcohòlics 

Anònims (AA) va exercir una gran influencia en les CCTT. Els fundadors dels AA 

estaven força lligats amb el Oxford Group2. Charles Dederich, antic membre de AA, va 

ser el fundador de Synamon. Ell va canviar les reunions dels AA pels grups 

(anomenats “jocs”) en els que es confrontaven els uns als altres de manera directe i 

emocional. Els que regularment hi assistien aconseguien abstenir-se del consum 

d’alcohol i drogues. A partir d’aquest moment, van decidir començar una comunitat on 

poguessin viure junts. En 1958 van fundar la comunitat Synamon a Santa Mònica, 

                                                           
2
 Oxford Group va ser una organització espiritual de caràcter religiós que proclamava, entre d’altres, la 

revisió personal en reunions de grup.   
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Califòrnia. Però, aquest projecte va fracassar, ja que s’havia creat una micro-societat 

ideal  (de la qual els i les residents no hi volien sortir) en la que faltava un control 

suficient per part del líder. (Kooyman, 1996; De Leon,2004)  

Van ser unes persones que havia estat a Synamon les que van establir CCTT per a 

persones amb algun tipus d’addicció. Però, a diferencia de Synamon, es van proposar 

l’objectiu de la incorporació social un cop acabat el procés. Daniel Casriel i Alexander 

Bassin van seguir els suggeriments de J.L. Moreno3 i també a Carls Rogers4. El seu 

objectiu era establir un centre de tractament pel creixent nombre de persones 

drogodependents a Nova York. (Kooyman, 1996) 

L’any 1958, Casriel funda la Comunitat Daytop Lodge5, l’objectiu de la qual era la 

reestructuració de la vida dels i les residents de tal manera que poguessin funcionar 

novament en la societat sense necessitat de droga. De fet, molts programes de 

tractament fundats als Estats Units (EEUU), a partir dels anys 60, seguien els model 

de Daytop Village i Phoenix. L’any 1975, les CCTT americanes per a drogodependents 

van constituir una organització: Les Comunitats Terapèutiques d’Amèrica (TCA). Amb 

la finalitat de poder establir uns mínims estàndards per a l’equip dins les CCTT. 

(Kooyman, 1996) 

En 1980, es va celebrar la 5.ª Conferència Mundial de Comunitats Terapèutiques a 

Holanda organitzada per la Secció de CCTT del Consell Internacional sobre Alcohol i 

Addiccions. En aquesta conferència, es va fundar la Federació Mundial de CCTT. Sota 

el lideratge de Mons. O’Brien6, Daytop Village va ajudar a fundar moltes CCTT en 

Europa i en el sud-oest d’Àsia. Al cap d’uns anys de discussions en diferents 

conferències internacionals, es va adoptar la definició de CT. (Kooyman, 1996; De 

Leon, 2004) 

Tot i que hi hagi semblances entre les CCTT americanes i europees, hi ha també 

diferències evidents. Aquestes seguien el model implantat per Maxwell Jones en el 

Hospital Henderson d’Anglaterra, les quals es caracteritzaven per una estructura 

democràtica on les decisions incloïen a tots els individus membres de la comunitat. En 

canvi, les CCTT americanes per a drogodependents es composaven per un equip 

jeràrquic i una estructurada entre les persones que hi residien. (Kooyman, 1996; De 

Leon, 2004) 

                                                           
3
 Moreno va elaborar el psicodrama com a mètode de psicoteràpia grupal (1959) 

4
 Rogers va elaborar la seva psicoteràpia “Rogiana” i va dirigir grups de trobada (1970) 

5
 Daytop Lodge va passar a ser Daytop Village l’any 1964. 

6
 O’Brien va ser el president de la Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques durant més d’una 

dècada. 



26 
 

CT per a persones amb drogodependències es començaran a conèixer també com a 

CCTT lliures de droga per distingir-les dels models clínics i dels programes de 

metadona. (De Leon, 2004) 

Segons la conferència de la TCA de 1976, una de les definicions que engloba 

l’essència de les CCTT d’acord amb els objectius tant a nivell individual com del grup 

és la següent: 

“La Comunidad Terapéutica se empeña en el desarrollo de una nueva identidad 

social y una nueva auto-definición; su fin es la auto-mejora y el re-ingreso 

desde la subcultura a la sociedad; su fin es la reconstrucción del estilo de vida.” 

 

Basant-me en les conclusions extretes per George De Leon (2004) en la seva recerca 

d’una CT bàsica, aquesta investigació revela una idea universal recurrent en diverses 

formes al llarg de la historia: la de la curació, la formació, el suport i la guia a través la 

comunitat. La organització d’aquests elements en un marc teòric que presenti la CT 

com una metodologia única, social i psicològica és una passa més en l’evolució 

d’aquestes comunitats.  

Tenint en compte, que avui dia, l’aspecte més rellevant és que es posa l’èmfasi en la 

persona i la seva trajectòria vital, i no només en la seva addicció. D’acord amb De 

Leon (2004), son más relevantes la conducta, actitudes, valores y estilo de vida de la 

persona atesa, les quals estan relacionades amb el consumo regular de sustancias, 

incloent conductes com la violencia doméstica, prácticas sexuales no seguras, la 

criminalidad, intentos de suicidio, violencia hacia otras personas, implicación en 

accidentes de circulación, abuso infantil y negligencia en el cuidado infantil y en el 

cuidado y salud de uno mismo.  

Per aquest motiu, es considera rellevant centrar-se en la persona i no només en la 

seva addicció. D’aquesta manera, el tractament és més global i, per la meva 

experiència dins del món de les addiccions i el tractament d’aquestes, té més garanties 

d’èxit.  

Segons les paraules de Marc Albareda, en la conferència a la Facultat Pere Tarrés 

l’any 2011, la línia de treball que se segueix en les CCTT  no és conductista, donen 

llibertat per actuar segons el criteri d’un mateix/a però sempre responsabilitzant la 

persona dels seus actes.  
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La perspectiva des de la qual es realitzarà aquest projecte és des de la perspectiva de 

la persona. És a dir, l’accent es posarà sobre la persona, el seu recorregut vital, les 

seves relacions interpersonals, però sobretot intrapersonals, les eines que té per fer 

front a situacions de crisi, etc. Centrant-me en l’autoconeixement com a eina 

indispensable per a aconseguir una incorporació social d’èxit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ (…) la communauté thérapeutique, telle que nous la concevons, est un dispositif 

puissant et pertinent à condition que cette prise en charge se déroule sur un temps 

relativement long. Il permet d’expérimenter la vie en groupe au-delà d’un simple 

passage, la mise en place d’un projet personnel et un minimum de préparation au 

départ”  

(PROGRAMA TERAPEUTIC DEL C.A.T.S. 2013) 
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Aspectes a destacar 

El projecte que es proposa amb aquet treball es s’ubicarà en un recurs de segon nivell, 

el qual ofereix una atenció assistencial especialitzada amb un objectiu clar d’ 

incorporació social; la Comunitat Terapèutica. Cal matisar les diferències entre el que 

s’entén per reinserció i incorporació social.  

La reinserció social entesa com a procés de socialització que es pot iniciar en la 

Comunitat Terapèutica però que continua i finalitza en la societat a través de diferents 

recursos terapèutics. (Morata, 2010) 

D’altra banda, Concha Corera (citat per Morata, 2010) defineix la incorporació social 

com a un proceso de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias 

personales, sociales y laborales que sitúen a la persona en una situación favorable 

para ejercer sus derechos de ciudadanía en igualdad de oportunidades. 

Com que es vol posar l’èmfasi en el procés que realitza la persona atesa, 

acompanyada per un equip, es farà ús del concepte d’incorporació social. Entenent 

l’acompanyament com una forma d’entendre la relació educativa que considera a la 

persona subjecte actiu i autònom, que està immersa en processos vitals de canvi i que 

necessita ajuda per construir un itinerari personal. (Morata, 2010) 
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“Aprender es burlar los pronósticos de todos los profetas y las predicciones de todos 

aquellos que quieren nuestro bien y dicen conocer nuestro verdadero modo de ser. 

Aprender es atreverse a subvertir nuestro <<verdadero modo de ser>>; es un acto de 

rebeldía contra todos los fatalismos y todos los aprisionamientos, es la afirmación de 

una libertad que permite a un ser desbordarse a sí mismo.  

Aprender, en el fondo, es <<hacerse obra de uno mismo>>.” 

PHILIPPE MEIRIEU, FRANKENSTEIN EDUCADOR 
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[  BLOC II  ] 

En aquest segon bloc, es desenvoluparà la idea d’autoconeixement i tot el que està 

associat amb aquesta. Tot i no haver-hi una relació aparentment explícita a mesura 

que es vagi avançant en el treball, sobretot en el proper apartat, es mostrarà dita 

connexió. Prèviament a això, es realitzarà un repàs del cicle vital de desenvolupament 

que acostumen a seguir les persones, recolzant-me en plantejaments sorgits de la 

psicologia del desenvolupament. 

2.1. Fonaments i Models de la Psicologia del Desenvolupament 

Per tal d’abordar aquest punt, basant-se en estudis realitzats anteriorment (Silvestre, 

Solé, Pérez i Jodar, 1995; Perninat, 1998; Trianes i Gallardo, 1998; Feldmann, 2007) 

es començarà per fer referència als antecedents de la Psicologia del 

Desenvolupament (PD), els quals es poden dividir per etapes. 

La primera etapa és la de Formació, la qual s’inicia a finals del segle XIX-1920. En 

aquest moment apareixen diversos estudis longitudinals de metodologia poc precisa. 

Entre l’any 1920 i 1950, té lloc l’etapa d’Establiment, quan les grans escoles de la 

psicologia sorgeixen (Escola de Ginebra, Escola Soviètica, Psicoanàlisi, entre d’altres) 

i quan, paral·lelament, es confeccionen les escales infantils de mesura d’intel·ligència 

(Binet7 i Terman8). La darrera etapa és la d’Expansió la qual neix l’any 1950. En aquest 

moment, es consolida i amplia l’objecte d’estudi, millorant la metodologia emprada fins 

aleshores.  

Segons Isabel Torras (2010), la definició de PD és aquella que estudia els canvis 

esperables que tenen lloc en l’ésser humà durant tot el seu cicle vital, és a dir, des de 

la concepció fins a la mort. Els quals s’estudien des de una doble vessant. Per una 

banda, s’estudia l’aspecte de la conducte (a nivell motriu, afectiu, social, intel·lectual… 

i d’altra banda, es té en compte l’edat (infància, adolescència, joventut…). A 

continuació es farà un repàs dels models principals que han fet referència al 

desenvolupament a diversos nivells. 

  

                                                           
7
 Alfredo Binetti (1857 - 1911) va ser un psicòleg francès, inventor del primer test per mesurar el 

quocient intel·lectual. Proposava un test on les preguntes donessin una mesura científica de la capacitat 
mental dels infants, que podia variar de l'esperada a la seva edat per diverses patologies. 
 
8
 Lewis Madison Terman  (1877 - 1956) va ser un psicòleg estatunidenc. Pioner en psicologia educativa a 

principis del s. XX en la Universitat de Standford i conegut per haver editat el primer test de intel·ligència 
en ser extensament aplicat als EEUU: les escales de intel·ligència Standford-Binet. 
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2.1.1. Model Psicodinàmic 

Dins d’aquest model es trobaran diverses teories, de les quals es tractaran dues, la 

Teoria Psicoanalítica de Freud i la Teoria de les Relacions Objectals, la qual parteix de 

la Teoria Psicoanalítica. Els autors més representatius d’aquesta darrera teoria són 

Bowlby, Klein, Bion, Mahler, Winnicott. 

Les característiques comunes relatives al Model Psicodinàmic sostenen que la ment 

humana està formada en gran part per l’Inconscient. També expliquen que les 

relacions afectives en els primers anys de vida són decisives i, d’altra banda, que 

l’impuls sexual (libido) és el motor del desenvolupament. (González, 2000) 

a) Teoria Psicoanalítica 

Freud9, pare de la psicoanàlisi, va desenvolupar la Teoria Psicoanalítica, la qual es 

convertirà en el punt de partida de moltes altres. A continuació s’expliquen les tres 

tòpiques de Freud, les quals ajudaran a entendre properes teories. 

Pel que fa a la Primera Tòpica, es desenvolupa la idea que el psiquisme s’estructura 

en tres nivells de consciència. Vegeu la proper figura: 

 

 

Figura 5: Els tres Nivells de Consciència.   

Font: Torras, I. (2010) 

 

  
                                                           

9
 Sigmund Freud (1856-1939) va ser neuròleg austríac d’origen jueu, pare de la psicoanàlisi i una de les 

majors figures intel·lectuals del s. XX. El seu interès científic inicial com investigador es va centrar en el 
camp de neurologia, derivant progressivament els seus estudis i investigacions cap a vessants 
psicològiques de les afeccions mentals. 

Conscient

És el que té 
contacte amb el 

món exterior

Preconscient

Fenòmens 
subsceptibles a 

passar a la 
consciència si 

se'ls presta 
l'atenció suficient.

Inconscient*

Fenòmes que 
s'escapen de la 

consciència. 



 

*Segons González (2000), l’inconscient presenta una sèrie de característiques, les 

quals s’enumeren a continuació:

- És alògic: no té en compte el temps ni l’e

- És simbòlic 

- No és directament observable

- Domina el psiquisme humà 

- Es manifesta mitjançant els somnis, els lapsus, els oblits...

- S’analitza mitjançant l’associació lliure d’idees

Pel que fa la Segona Tòpica 

que interaccionen d’una forma dinàmica:

Figura 6: Composició del Psiquisme Humà.

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

Aquestes tres instància presenten característiques diferents. 

les diferències entre una i altra instància, vegeu la taula comparativa següent:

 

té com a funció 
satisfer els desitjos 
de l’allò en funció 
de la realitat i de 
les exigències del 

*Segons González (2000), l’inconscient presenta una sèrie de característiques, les 

quals s’enumeren a continuació: 

no té en compte el temps ni l’espai 

No és directament observable 

Domina el psiquisme humà  

Es manifesta mitjançant els somnis, els lapsus, els oblits... 

S’analitza mitjançant l’associació lliure d’idees. 

la Segona Tòpica de Freud, el psiquisme humà està format per 3 instàncies,

que interaccionen d’una forma dinàmica: 

: Composició del Psiquisme Humà. 

Aquestes tres instància presenten característiques diferents. Per fer-ho visual i marcar 

s diferències entre una i altra instància, vegeu la taula comparativa següent:

 

ALLÒ

On es troba el 
substrat biològic i 
instintiu, font de 

tota l’energia.

SUPERJO 

On es troba 
l’ètica i la moral. 

Controla la 
conducta 

conforme les 
normes socials.

JO
té com a funció 

satisfer els desitjos 
de l’allò en funció 
de la realitat i de 
les exigències del 

superjò.
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*Segons González (2000), l’inconscient presenta una sèrie de característiques, les 

format per 3 instàncies, 

 

ho visual i marcar 

s diferències entre una i altra instància, vegeu la taula comparativa següent: 
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ALLÓ 

No tolera la frustració. 
Actua lliure d’inhibicions, sense raona, sense ser lògic. 
No té valors, ni moral, ni ètica; sent impulsiu, egoista i narcisista. 
És innat. Conté l’instint de vida (EROS) i l’instint de mort 
(THANATOS). 
És completament inconscient. 

Actua segons el principi de PLAER 

SUPERJO 

És cultural i normatiu. 
Emmagatzema els continguts ideals pels quals es lluita. 
Ens fa sentir orgullosos si s’actua bé i culpables si s’actua malament. 
En part, és conscient i en part inconscient. 

Actua segons el principi del DEURE. 

S’inicia a l’etapa FÀL.LICA 

JO 

És individual. 
Pateix el conflicte de les tensions entre l’allò, la realitat i el superjò. 
Es va desenvolupant i fent fort a mesura que es creix. 
És, en part, conscient i en part inconscient 

Actua segons el principi de REALITAT 

S’inicia en l’etapa ANAL 
Taula 5: Característiques dels 3 components del Psiquisme.  

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El jo va creixent i es va desenvolupant a mesura que va reconduint els impulsos de 

l’allò segons els criteris que li dicta el superjò i segons la realitat en la qual es troba. 

ISABEL TORRAS (2010) 



 

En la taula anterior s’ha fet esment a dues etapes, bé doncs, Freud explicava, en la 

Teoria Psicoanalítica, el desenvolupament psicosexual de la persona en 5 etapes.

Figura 7: Etapes del Desenvolupament Psicosexual.

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

 

b)  Teoria de les Relacions Objectals 

Com s’ha dit anteriorment, la Teoria de les Relacions Objectals (Teoria RROO) parteix 

de la Teoria Psicoanalítica de Freud . En aquests apartat es farà esments als diferents 

autors representatius d’aquesta teoria, com só

Winnicott14. 

Els postulats fonamental d’aquest teoria va referència a que l

intern es fonamenta en la relació amb els altres o, dit 

vida mental es troba determinada p

                                                          
10 John Bowlby  (1907-1990) va ser psicoanalista anglès, notable pel seu interès en el desenvolupament 
infantil i els seus estudis pioners sobre la 
 
11 Melanie Klein  (1882-1960) va ser una psicoanalista austríaca. Va ser la creadora d’un teoria del 
funcionament psíquic. Va fer importants contribucions sobre el desenvolupament infantil des de la teoria 
psicoanalítica i va fundar l’escola anglesa del psicoanàlisi. 
 
12 Wilfred Ruprecht Bion  (1897
tingut gran rellevància en el tractament de la psicosis fins a la teràpia analítica, passant òbviament per les 
RROO.  
 
13 Margaret Schoenberger Mahler
va especialitzar en l’àmbit de la psicologia infantil, fent una important contribució teòrica a la psicologia 
evolutiva.  
 
14 Donald Woods Winnicott  (1896
vida dedicats a la pediatria i quasi paral·lelament, es va exercir com psicoanalista realitzant una 
productiva síntesi de ambdues professions. En 1927, forma part de la Societat Psicoanalítica Britànica, de 
la que serà president. Supervisa i atén juntament am

Etapa Oral (0-18 mesos)

•La líbido, la font de plaer està a la boca. 

Etapa Anal (18 mesos – 3 anys)

•La líbido, la font de plaer se situa en l’anus. S’inicia el 

Etapa Fàl.lica (3 – 5 anys)

•La líbido, la font de plaer se situa en els genitals. S’inicia el 

Etapa de Latència (5 – 11 anys)

•Hi ha una disminució de l’impuls sexual.

Etapa Genital (a partir de la pubertat)

•Moment en que culmina la maduresa sexual.

s’ha fet esment a dues etapes, bé doncs, Freud explicava, en la 

Teoria Psicoanalítica, el desenvolupament psicosexual de la persona en 5 etapes.

Etapes del Desenvolupament Psicosexual. 

les Relacions Objectals  

Com s’ha dit anteriorment, la Teoria de les Relacions Objectals (Teoria RROO) parteix 

de la Teoria Psicoanalítica de Freud . En aquests apartat es farà esments als diferents 

utors representatius d’aquesta teoria, com són Bowlby10, Klein11, Bion

Els postulats fonamental d’aquest teoria va referència a que la gènesi del nostre món 

intern es fonamenta en la relació amb els altres o, dit amb d’altres paraules

vida mental es troba determinada per les relacions d’objecte. Es manté que l’eix 

                   
1990) va ser psicoanalista anglès, notable pel seu interès en el desenvolupament 

infantil i els seus estudis pioners sobre la Attachment Theory.   

1960) va ser una psicoanalista austríaca. Va ser la creadora d’un teoria del 
funcionament psíquic. Va fer importants contribucions sobre el desenvolupament infantil des de la teoria 
psicoanalítica i va fundar l’escola anglesa del psicoanàlisi.  

1897-1979) va ser metge i psicoanalista britànic. Les seves contribucions han 
tingut gran rellevància en el tractament de la psicosis fins a la teràpia analítica, passant òbviament per les 

Margaret Schoenberger Mahler  (1897-1985) va ser una psicoanalista i pediatra austrohongaresa. Es 
va especialitzar en l’àmbit de la psicologia infantil, fent una important contribució teòrica a la psicologia 

(1896-1971) pediatre, psiquiatre i psicoanalista anglès. 40 anys de la seva 
a dedicats a la pediatria i quasi paral·lelament, es va exercir com psicoanalista realitzant una 

productiva síntesi de ambdues professions. En 1927, forma part de la Societat Psicoanalítica Britànica, de 
la que serà president. Supervisa i atén juntament amb Melanie Klein un dels seus fills. 

La líbido, la font de plaer està a la boca. 

3 anys)

La líbido, la font de plaer se situa en l’anus. S’inicia el jo

5 anys)

La líbido, la font de plaer se situa en els genitals. S’inicia el superjo. Complex d’Edip

11 anys)

Hi ha una disminució de l’impuls sexual.

(a partir de la pubertat)

Moment en que culmina la maduresa sexual.
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s’ha fet esment a dues etapes, bé doncs, Freud explicava, en la 

Teoria Psicoanalítica, el desenvolupament psicosexual de la persona en 5 etapes. 

 

Com s’ha dit anteriorment, la Teoria de les Relacions Objectals (Teoria RROO) parteix 

de la Teoria Psicoanalítica de Freud . En aquests apartat es farà esments als diferents 

, Bion12, Mahler,13 

a gènesi del nostre món 

amb d’altres paraules, la nostra 

. Es manté que l’eix 

1990) va ser psicoanalista anglès, notable pel seu interès en el desenvolupament 

1960) va ser una psicoanalista austríaca. Va ser la creadora d’un teoria del 
funcionament psíquic. Va fer importants contribucions sobre el desenvolupament infantil des de la teoria 

va ser metge i psicoanalista britànic. Les seves contribucions han 
tingut gran rellevància en el tractament de la psicosis fins a la teràpia analítica, passant òbviament per les 

pediatra austrohongaresa. Es 
va especialitzar en l’àmbit de la psicologia infantil, fent una important contribució teòrica a la psicologia 

1971) pediatre, psiquiatre i psicoanalista anglès. 40 anys de la seva 
a dedicats a la pediatria i quasi paral·lelament, es va exercir com psicoanalista realitzant una 

productiva síntesi de ambdues professions. En 1927, forma part de la Societat Psicoanalítica Britànica, de 
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principal del desenvolupament és l’afectivitat, més concretament, les relacions 

afectives que s’estableixen amb els altres. A partir d’aquestes relacions, la persona en 

general desenvolupa la intel·ligència, socialització, etcètera. A mesura que l’infant creix 

pateix la separació progressiva del primer objecte de relació (mare o persona que en 

fa la funció). Aquest procés de creixement passa per l’elaboració de successives crisis 

de separació, és a dir, el procés de creixement es basa en anar adquirint majors graus 

d’autonomia; lo qual preparar per passar a l’etapa d’adultesa. (no es parla de joventut)  

A diferència d’altres teories, les quals parlen d’etapes, en la Teoria de les RROO es va 

referència a crisis de separació i, per tant, s’enumeren les 7 separacions que es 

pateixen referents al desenvolupament afectiu. En la figura següent es troben crisis de 

separació (González, 2000). 

 

 

Figura 8: Les 7 Crisis de Separació.  

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

  

1. El Naixement
2. El 

Deslletament
3. La Marxa

4. La Parla
5. El Control 
d'Esfínters / 

l'Oposicionisme

6. 
L'Escolarització

7. 
L'Adolescència
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2.1.2. Model Psicosocial 

Per donar una explicació en el concepte de desenvolupament, aquest punt es centrarà 

en el Model Psicosocial: Teoria del Cicle Vital (TCV) de Erik Erikson15, la qual parteix 

de la Teoria Analítica de Freud però amb diferències considerables. Vegeu la següent 

taula: 

 

FREUD 
MODEL PSICODINÀMIC  

TEORIA ANALÍTICA 

ERIKSON 
MODEL PSICOSOCIAL 

TEORIA del CICLE VITAL 

Teoria Psicosexual Teoria Psicosocial 

El desenvolupament culmina en 
l’adolescència 

El desenvolupament dura tot la vida 

El motor de desenvolupament és l’Alló El motor de desenvolupament és el Jo 

Taula 6: Diferències entre els Models de Freud i Erikson.  

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

 

Els postulats fonamentals del model de Erikson defensen que és el Jo (el motor)  qui 

s’ha d’adaptar a l’entorn i dita adaptació dura tota la vida. En cada etapa de 

desenvolupament, la persona s’enfronta amb un repte a resoldre. En total hi ha 8 

etapes que configuren el cicle vital de la persona, les quals se succeeixen 

ordenadament i, afegint que l’esforç a realitzar, si no es supera una etapa, és major 

per la següent a superar.  En la figura que es troba a continuació es veuen aquestes 8 

etapes, les quals són reptes als que la persona en els diferents moments vitals en que 

es troba.  

 

                                                           
15 Erik Homberger   Erikson  (1902-1994) va ser un psicoanalista estatunidenc d’origen alemany. Autor per 
excel·lència de la Psicologia del desenvolupament o del Cicle Vital, segons Torras, I (2010).  



 

Figura 9: Les 8 Etapes del Cicle Vital

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

Confiança vs Desconfiança           
(Any 0 - 1)

•Entorn: Mare o persona que en fa la funció

•Confiança en ser cuidat i estimat; en que li 
seran satisfetes les seves necessitats vitals 
(físiques i emocionals)

Iniciativa vs Culpa                          
(Any 3-5)

•Entorn: Familia i Companys/es de joc

•Iniciativa: època de molta creativitat, 
imaginació. Cal saber reconduir aquesta 
iniciativa cap a activitats positives, per tal que 
l’infant superi el repte i no caigui en el pol de 
la culpa.

Identitat vs Dispersió
(Adolescència)

•Entorn: Grup d'Iguals

•Identitat: Sentir-se feliç i content /a de ser qui 
és i com és.

Generativitat vs Estancament     
(Edat Adulta)

•Entorn: Familia + Professió

•Ser generatiu significa treballar per les 
generacions futures, ser productiu pensant en 
els que vindran.

1 

3 

5 

7 

Les 8 Etapes del Cicle Vital  

Confiança vs Desconfiança           

Entorn: Mare o persona que en fa la funció

en ser cuidat i estimat; en que li 
seran satisfetes les seves necessitats vitals 

Autonomia vs Vergonya/Dubte     
(Any 1-3)

•Entron Familiar

•Autonomia deguda al propi desenvolupament 
i maduració: caminar, controlar esfínters, 
parlar...

•Autonomia social: Aprenentatge d’hàbits: 
higiene, vestir, menjar, dormir...

Iniciativa vs Culpa                          

Entorn: Familia i Companys/es de joc

: època de molta creativitat, 
imaginació. Cal saber reconduir aquesta 
iniciativa cap a activitats positives, per tal que 
l’infant superi el repte i no caigui en el pol de 

Competència vs Inferioritat         
(Any 5-12)

•Entorn: Escola

•Competència:

•En referència als aprenentatges escolars

•En referència a les relacions amb els 
companys/es

se feliç i content /a de ser qui 

Intimitat vs Aïllament         
(Joventut)

•Entorn: Parella + Familia

•Intimitat consisteix en poder establir relacions 
estretes i profundes amb:

•Els altres (grup reduït d’amistats, parella...)

•Una vocació/activitat professional

Generativitat vs Estancament     

significa treballar per les 
generacions futures, ser productiu pensant en 

Integritat del Jo vs Desesperació 
(Senectut)

•Entorn: Societat

•Integritat del jo: 

•l’acceptació de la vida que s’ha viscut (tant 
dels aspectes positius com dels negatius)

•l’acceptació serena de la mort
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Autonomia vs Vergonya/Dubte     

deguda al propi desenvolupament 
caminar, controlar esfínters, 

: Aprenentatge d’hàbits: 
higiene, vestir, menjar, dormir...

Competència vs Inferioritat         

En referència als aprenentatges escolars

En referència a les relacions amb els 

Intimitat vs Aïllament         

consisteix en poder establir relacions 
estretes i profundes amb:

Els altres (grup reduït d’amistats, parella...)

Una vocació/activitat professional

Integritat del Jo vs Desesperació 

l’acceptació de la vida que s’ha viscut (tant 
dels aspectes positius com dels negatius)

l’acceptació serena de la mort

4 

2 

6 

8 
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2.1.3. Model Cognoscitiu 

Piaget es basa en el Model Cognoscitiu, desenvolupant la Teoria Genètica o Teoria 

Constructivista. D’acord amb Eugenio González (2000), la seva preocupació principal 

va ser explicar com es construeix el pensament; com s’origina i com es desenvolupa la 

intel·ligència. Donant resposta a la pregunta: Com passem del estadis de menys 

coneixement als estadis de més coneixement? Parteix del supòsit que l’evolució de la 

intel·ligència dels infants reprodueix les etapes de la història del coneixement de 

l’espècie humana. Cada persona reprodueix a nivell individual el procés seguit en la 

història a nivell grupal.  

Els postulats fonamentals que sosté Piaget16 en el Model Cognoscitiu expliquen que 

cada progrés del  infant en el seu desenvolupament intel·lectual parteix d’un 

desequilibri. I cada trencament de l’equilibri comporta un seguit de reaccions per 

restaurar l’equilibri i, aquest nou equilibri, es troba en un nivell superior que l’anterior. 

Gràcies a això la persona es desenvolupa a nivell cognitiu. En el següent esquema es 

podrà veure resumidament el procés d’equilibració: 

 

 

Figura 10: Procés d’Equilibració  de Piaget. 

 Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

 

                                                           
16 Jean William Fritz Piaget (1896-1980) va ser un epistemoleg, psicòleg i biòleg suís, creador de la 
epistemologia genètica, famós per les seves aportacions a l’estudi de la infància i per les seves teories del 
desenvolupament cognitiu i de la intel·ligència.  

Estructures de 
coneixement 

disponibles del JO

Objecte de 
Coneixement

Procés d'Equilibració

(Adaptació)

AssimiliacióAcomodació



 

Les estructures de coneixement del JO ordenades de menys complexes a

complexes són les següents:

1. Esquemes reflexos

2. Esquemes d’acció

3. Operacions Concretes

4. Operacions Formals

Quan Piaget parla d’assimilació i acomodació, es refereix a les diferents funcions que 

pot tenir el procés d’equilibració. Entenent per assimilació,

estímuls externs a les nostres estructures de coneixement. I per acomodació l’ajust de 

les nostres estructures de coneixement als estímuls externs. (

A continuació, es presenten els diferents estadis del desenvolupament

proposats per Piaget. D’acord amb 

durant el desenvolupament cognitiu 

següents característiques: 

a. L’ordre de la seqüència dels estadis és constant

b. Els estadis són jeràrquicament inclusius

c. La transició entre els estadis és gradual

d. Cada estadi s’inicia amb un desequilibri i acaba amb una nova equilibració.

Figura 11: Estadis del Desenvolupament Cognitiu.

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

1. Estadi Sensoriomotiru (Anys 0

•L’inici de la intel·ligència són les sensacions i el moviment. La 

•PRINCIPAL ADQUISIÓ:  Permanència d'Objecte

•Subestadis:

• Conductes reflexes (0-1 mes)

•Reaccions circulars primàries (1

•Reaccions circulars secundàries (4

•Reaccions circulars terciàries (10

2. Estadi Preoperatiu (Anys 2

•Subestadis:

•Pensament Simbòlic i preconceptual
PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Funció Simbòlica

•Pensament Intuïtiu (5-7 anys)
PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Intuició

3. Estadi de les Operacions Concretes (Anys 7

• PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Accés a la lògica concreta, basada en la realitat propera a l’infant.

4. Estadis de les Operacions Formals (a partir dels 12 anys)

•PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Accés a la lògica abstracta. L’adolescent té capacitat per operar amb conceptes 
abstractes, amb “possibilitats”.

Les estructures de coneixement del JO ordenades de menys complexes a

complexes són les següents: 

Esquemes reflexos 

Esquemes d’acció 

Operacions Concretes 

Operacions Formals 

Quan Piaget parla d’assimilació i acomodació, es refereix a les diferents funcions que 

pot tenir el procés d’equilibració. Entenent per assimilació, la incorporació dels 

estímuls externs a les nostres estructures de coneixement. I per acomodació l’ajust de 

les nostres estructures de coneixement als estímuls externs. (Trianes, 1998

es presenten els diferents estadis del desenvolupament

proposats per Piaget. D’acord amb González (2000), Moraleda (1992) i Trianes (1998)

urant el desenvolupament cognitiu la persona passa per 4 estadis que tenen les 

 

L’ordre de la seqüència dels estadis és constant 

Els estadis són jeràrquicament inclusius 

La transició entre els estadis és gradual 

Cada estadi s’inicia amb un desequilibri i acaba amb una nova equilibració.

Estadis del Desenvolupament Cognitiu.  

1. Estadi Sensoriomotiru (Anys 0-2)

són les sensacions i el moviment. La intel·ligència parteix de l’acció.

PRINCIPAL ADQUISIÓ:  Permanència d'Objecte

1 mes)

Reaccions circulars primàries (1-4 mesos)

Reaccions circulars secundàries (4-10 mesos)

Reaccions circulars terciàries (10-24 mesos)

2. Estadi Preoperatiu (Anys 2-7)

preconceptual (2-4 anys)
PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Funció Simbòlica

7 anys)
Intuició causa-efecte

3. Estadi de les Operacions Concretes (Anys 7-11)

PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Accés a la lògica concreta, basada en la realitat propera a l’infant.

4. Estadis de les Operacions Formals (a partir dels 12 anys)

PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Accés a la lògica abstracta. L’adolescent té capacitat per operar amb conceptes 
abstractes, amb “possibilitats”.
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Les estructures de coneixement del JO ordenades de menys complexes a més 

Quan Piaget parla d’assimilació i acomodació, es refereix a les diferents funcions que 

la incorporació dels 

estímuls externs a les nostres estructures de coneixement. I per acomodació l’ajust de 

1998)  

es presenten els diferents estadis del desenvolupament cognoscitiu, 

i Trianes (1998),  

per 4 estadis que tenen les 

Cada estadi s’inicia amb un desequilibri i acaba amb una nova equilibració. 

 

parteix de l’acció.

PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Accés a la lògica concreta, basada en la realitat propera a l’infant.

PRINCIPAL ADQUISICIÓ: Accés a la lògica abstracta. L’adolescent té capacitat per operar amb conceptes 



40 
 

Tot i que la carrega d’aquest model la porta Piaget, el psicòleg Cattell17 també va fer 

les seves aportacions pel que fa al desenvolupament cognitiu, estudiant els diferents 

tipus d’intel·ligències.  Parlarà de la Intel·ligència Fluida, la qual és innata; i de la 

Intel·ligència Cristal·litzada, la qual parteix de la experiència de la persona. (Trianes, 

1998) 

 

2.1.4. Models Conductuals Interactius 

Dins d’aquest model, es troben les Teories Conductistes, les quals neixen amb la idea 

de fer de la Psicologia una ciència objectiva i experimental. Des d’aquesta perspectiva, 

s’ha de treballar sobre la conducta ja que és la part més objectiva i directament 

observable del comportament humà. Però, d’acord amb Isabel Torras (2010), són 

models que expliquen l’aprenentatge més que no pas el desenvolupament. Sense 

entrar en detalls, a continuació s’explicaran les tres Teories Conductistes. 

                                                           
17 Raymond Bernard Cattell (1905-1998) va ser un psicòleg britànic, defensor i seguidor del mètode 
científic aplicat a la psicologia.  Va teoritzar sobre la intel·ligència i la personalitat. Es tracta d’un dels 
psicòlegs més famó del s. XX.  



 

Taula 7: Teories Conductistes.  

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

 

Condicionament Clàssic
(Pavlov)

•La conducta pot descriure’s 
de la següent forma:
E -----> R

•Els estímuls incondicionats 
sempre donen una resposta 
incondicionada, però quan 
els associem a un estímul 
neutre, estem fent un 
procés de “condicionament 
de la resposta”.

•L’aportació de Watson al 
conductisme de Pavlov és el 
concepte de modulació: els 
estímuls no actuen sobre 
totes les persones de la 
mateixa manera, sinó que 
els estímuls modulen la 
conducta en funció dels 
estímuls que la persona 
hagi rebut anteriorment i 
seguirà modulant-se en 
funció dels estímuls que 
rebi posteriorment.

 

Condicionament Operant
(Skinner)

•Skinner no només es 
preocupa de descriure la 
conducta sinó que també 
vol modificar-la mitjançant 
“programes de 
reforçament”

•Objectius dels programes:

•Mantenir o augmentar la 
freqüència d’una 
determinada conducta

•Reduir o extingir la 
freqüència d’una 
determinada conducta.

•Per mantenir o augmentar
la freqüència d’una 
conducta s'utilitzarà:

•El reforç positiu: donar al 
subjecte alguna cosa 
positiva (recompensa o 
premi) quan fa la conducta 
desitjada

•El reforç negatiu: treure-li 
al subjecte alguna cosa 
negativa quan fa la 
conducta desitjada

•Per reduir o extingir la 
freqüència d’una conducta 
utilitzarà el No reforç o el 
Càstig.
Sempre que sigui possible 
utilitzarem el reforç i, 
només quan sigui necessari, 
el càstig.

•Per l'aprenentatge de 
conductes complexes, es 
proposa: l'ecandenament i 
l'emmotllament

Teoria de l'Aprenentatge 

(Bandura)

•Bandura considera que una 
conducta s’aprèn quan no 
només es rep el reforç, sinó 
també observant els 
reforços que reben els 
altres.

•S'apren a partir de 
l’observació de models, a 
partir de la imitació 
(Aprenentatge Vicari
Atenció, Codificació de la 
Informació, Retenció de la 
Informació (Memòria), 
Reproducció Motora i 
Motivació són els processos 
que hi intervenen.

•La capacitat simbòlica del 
ser humà permet que pugui 
imaginar-se les 
conseqüències de la seva 
conducta sense necessitat 
de dur-la a terme.

•Bandura introdueix la 
variable persona

•L’infant aprèn observant les 
conseqüències que tenen 
les conductes dels altres 
(germans, companys...) Per 
tant, en l’aprenentatge, el 
subjecte intervé activament 
elabora els estímuls que li 
arriben de l’exterior amb la 
seva capacitat cognitiva.
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Teoria de l'Aprenentatge 
Social

(Bandura)

Bandura considera que una 
conducta s’aprèn quan no 
només es rep el reforç, sinó 
també observant els 
reforços que reben els 

S'apren a partir de 
l’observació de models, a 
partir de la imitació 

prenentatge Vicari)
Atenció, Codificació de la 
Informació, Retenció de la 
Informació (Memòria), 
Reproducció Motora i 
Motivació són els processos 
que hi intervenen.

La capacitat simbòlica del 
ser humà permet que pugui 

se les 
conseqüències de la seva 
conducta sense necessitat 

la a terme.

Bandura introdueix la 
persona

L’infant aprèn observant les 
conseqüències que tenen 
les conductes dels altres 
(germans, companys...) Per 
tant, en l’aprenentatge, el 
subjecte intervé activament 
elabora els estímuls que li 
arriben de l’exterior amb la 
seva capacitat cognitiva.
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2.2. Psicologia del Cicle Vital en la Joventut i l’Adultesa 

Tenint en compte tot el que s’ha explicat en l’apartat anterior, aquest punt es dedicarà 

a relacionar les diferents teories amb l’etapa de la Joventut i de l’Adultesa, fent 

referència als diferents desenvolupaments, és a dir, al desenvolupament cognitiu, 

afectiu, social… 

2.2.1. Joventut 

En aquesta etapa del cicle vital pesen més les influencies ambientals o de l’entorn que 

les pròpiament biològiques o innates. La joventut és un grup d’edat especialment 

sensible als canvis històrics i socials. Per tal d’acotar el terme es donarà resposta al 

següent interrogant: què és el que unifica las joves? D’acord amb González (2000) i 

Torras (2010), és el fet de començar a assumir responsabilitats, prendre les pròpies 

decisions... En definitiva tenir una identitat prou consolidada com per començar a “ser 

amo” de la pròpia vida. Aquesta recerca d’identitat és el que unifica a la joventut 

Tradicionalment, això es concretava en el moment de finalització dels estudis, l’accés 

al mercat laboral i l’emancipació de la llar familiar –vida independent-. Però, 

actualment aquests 3 indicadors estan del tot qüestionats, ja que són molt variables.  

En les graelles següents es presentarà els desenvolupaments més rellevants que 

pertocarien en aquesta franja vital, la joventut. 

 

DESENVOLUPAMENT 
COGNITIU 

 
� Millora i major complexitat del Període de les Operacions 

Formals de Piaget . 
� Característiques fonamentals: 

- Major equilibri sentir - pensar  
- Major equilibri idealisme - realisme crític 
- Adquisició d’una visió unitària del món 
- Orientació vers uns valors i ideals 

  
Taula 8: Desenvolupament Cognitiu en la Joventud. 

Font: Elaboració Pròpia  (2011) 
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Font: Elaboració Pròpia  (2011) 

 

DESENVOLUPAMENT 
SOCIAL 

 
Evolució del Grup d’Iguals al llarg de la recerca d e la pròpia 
Identitat:  

� Evolució cap a grups més restringits 
� Elecció més estable d’amistats 
� Creixement de la reciprocitat 
� Disminució de la influència de la pressió del grup 
� Comportament social més tranquil 
� Formació de parelles 

Taula 10: Desenvolupament Social en la Joventut.  

Font: Elaboració Pròpia  (2011) 

 

2.2.2. Edat  Adulta 

La psicologia s’ha començat a interessar per l’estudi de l’edat adulta en els darrers 

anys amb la incorporació de la perspectiva del cicle vital. Hi ha l’acord entre els 

diferents autors (Silvestre, Solé, Pérez i Jodar, 1995; Perninat, 1998; Trianes i 

Gallardo, 1998; González, 2000; Feldmann, 2007) a considerar que l’adultesa està 

marcada per uns esdeveniments socials que provoquen uns canvis estructurals de 

rols. Tot i que la societat ha canviat en el darreres dècades, encara es veu la persona 

adulta com aquella que porta a terme el seu projecte vital, ja sigui a nivell familiar 

(parella, fills/es), laboral (professió) o d’altra mena (religiós, social o polític). 

En les graelles següents es presentarà els desenvolupaments més rellevants que 

pertocarien en aquesta franja vital, la joventut. 

 

DESENVOLUPAMENT 
AFECTIU 

& 
SOCIAL 

El jove no està sotmès als canvis de creixement i té major control 
sobre els seus sentiments. 

Segons la Teoria Psicosocial d’ Erikson, el jove hauria de superar 
el següent repte: 

� Intimitat vs Aïllament 
- El repte de la intimitat  consisteix en poder establir 

relacions estretes i profundes amb: 
– Els altres (grup reduït d’amistats, parella...) 
– Una vocació/activitat professional 

- Si no s’aconsegueix aquesta intimitat, podem caure en 
el pol de l'aïllament  en veure que tothom al nostre 
voltant va superant el repte i nosaltres, en canvi, no 
acabem de trobar aquella/es persona/es amb qui 
poder-ho compartir tot, ni aquella vocació que ens 
apassioni. 

Taula 9: Desenvolupament Afectiu i Social en la Joventut. 
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DESENVOLUPAMENT 
COGNITIU 

. Millora i major complexitat del Període de les Operacions Formals 
de Piaget. 
. Model cognoscitiu de Cattell: 

– Intel·ligència fluida 
� Capacitat cognitiva innata 
� Rapidesa de raonament, formació de conceptes 

abstractes.... 
– Intel·ligència cristal·litzada  

� Capacitat cognitiva influenciada per la cultura. 
� Experiència viscuda, coneixements adquirits, 

intel·ligència pràctica... 

Taula 11: Desenvolupament Cognitiu en l’Adultesa. 

Font: Elaboració Pròpia  (2011) 

 

DESENVOLUPAMENT 

PSICOSOCIAL 

Segons la Teoria Psicosocial d’ Erikson, la persona adulta hauria 
de superar el següent repte: 

� Generativitat Vs Estancament  
 

- Ser generatiu significa treballar per les 
generacions futures, ser productiu pensant en els 
que vindran. 
 

- L’adult ha de treballar per a les generacions 
futures, a través bàsicament de la família  
(compromís amb la parella i els fills) i/o del 
desenvolupament de la seva vocació  
(professional, social, religiosa, política...). És a dir, 
desenvolupant el seu Projecte Vital . 
 

- Si no s’aconsegueix aquesta generativitat, podem 
caure en el pol de l’estancament : trobar-nos 
atrapats en una situació vital que no ens agrada 
(familiar/professional), a la que potser ens hem vist 
abocats sense triar-la i amb dificultats per sortir-ne. 
 

- Fem servir la paraula “estancament” perquè fa 
referència a no poder abocar la nostra generativitat 
a res ni a ningú. Estem “estancats”. 
 

Generativitat en relació a la família: 
 

� Parella: aprofundir en la intimitat 
� Fills: Treballar pels fills (educant-los, fent-los créixer...) és 

una forma clara de treballar per les generacions futures. 
– Els fills, per tant, ens permeten satisfer la 

necessitat de generativitat en el terreny afectiu 
– Els fills donen identitat i contribueixen a la 

realització personal 
– Els fills possibiliten viure una experiència creativa 
– Els fills permeten una projecció de futur 
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Generativitat en relació al desenvolupament de la v ocació 
(professional, religiosa, social, política):  

� Funcions: 
- Funció de supervivència 
- Funció d’activitat física i/o intel·lectual 
- Funció d’organitzador de l’existència 
- Funció de reconeixement social 
- Funció de contribució social 
- Funció socialitzadora 
- Funció d’ autorealització 

Taula 12: Desenvolupament Psicosocial en l’Adultesa.  

Font: Elaboració Pròpia  (2011) 

 

2.3. Capacitats Intrapersonals 

2.3.1. Emocions 

A cada instant s’experimenta algun tipus d'emoció o sentiment. El nostre estat 

emocional varia al llarg del dia en funció del que ens passa i dels estímuls que es 

perceben. Una altra cosa és que es tingui sempre consciència, és a dir, que se sàpiga 

i es pugui expressar amb claredat quina emoció s’experimenta en un moment donat.  

Les emocions són experiències molt complexes i per expressar-les s’utilitza una gran 

varietat de termes, a més de gestos i actituds. De fet, es pot utilitzar totes les paraules 

del diccionari per expressar diferents emocions i, per tant, és impossible fer una 

descripció i classificació de totes les emocions que es poden experimentar. No obstant 

això, el vocabulari usual per descriure les emocions és molt més reduït i això permet 

que les persones d'un mateix entorn cultural puguin compartir-les. Tot i que a vegades, 

la persona s’acostuma a reduir tant, que hi ha més dificultats a l’hora d’identificar les 

emocions o fins i tot els estats d’ànims.  

La complexitat amb la qual es pot expressar les nostres emocions fa pensar que 

l'emoció és un procés multifactorial o multidimensional. Una persona sempre té la 

impressió que li falten paraules per descriure amb precisió les seves emocions. 

 

Es pot reconèixer en tota emoció dos components ben diferenciats. D'una banda, un 

component qualitatiu que s'expressa mitjançant la paraula que s’utilitza per descriure 

l'emoció (amor, amistat, por, inseguretat, etc.) I que determina el seu signe positiu o 

negatiu. D'altra banda, tota emoció té un component quantitatiu que s'expressa 
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mitjançant paraules de magnitud (poc, bastant, molt, gran, alguna cosa, etc.), Tant per 

a les emocions positives com negatives.18  

El quadre següent tracta de reflectir aquests components, des d’un perspectiva molt 

científica: 

 

Taula 13: Components de les emocions. 

Font: http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/ que_es_la_emocion.htm (2010) 

 

 

V.J. Wukmir 19(1967) planteja que l'emoció és una resposta immediata de l'organisme 

que l'informa del grau de favorabilitat d'un estímul o situació. Si la situació li sembla 

afavorir la seva supervivència, experimenta una emoció positiva (alegria, satisfacció, 

desig, pau, etc.) I sinó, experimenta una emoció negativa (tristesa, desil·lusió, pena, 

angoixa, etc.). D'aquesta manera, els organismes vius disposen del mecanisme de 

l'emoció per orientar-se, a manera de brúixola, en cada situació, buscant aquelles 

situacions que són favorables a la seva supervivència (són les que produeixen 

emocions positives) i allunyant de les negatives per a la seva supervivència (que 

produeixen emocions negatives). 

                                                           
18 A partir de la página web: http://www.biopsychology.org/biopsicologia/articulos/ que_es_la_emocion.htm 

 
19

 V. Jorge Wukmir (1896-1976) professor, humanista y científic va viure i va desenvolupar les seves 
investigacions en psicologia, i més concretament en les emocions, a Barcelona durant la dictadura 
franquista.   
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(A partir d’ara no es farà referència a les emocions com algo negatiu o positiu, sinó com a 

agradable o desagradable) 

 

 

Bach i Darder (2004) parlen de “l’equilibri personal” i d’una “bona integració entre 

emoció, pensament i acció” per a parlar de salut; i de fet, aquesta integració és el que 

sol fallar.  

 

“Hem d’ ACTUAR d’una determinada manera no sols perquè PE:SEM que ho hem de 

fer així, sinó perquè SE:TIM que és una bona manera de fer-ho. Hem de conjugar 

pensament i emocions, i traduir-los en accions concretes que responguin a actituds més 

evolucionades i esdevinguin font de noves experiències.”  

(E. BACH I P. DARDER VIDAL, 2004: 29) 

 

 L’ordre que es segueix és el següent: 

 

Figura 12: Circuit per a l’Equilibri Personal. 

Font: Elaboració Pròpia  (2012) 

 

El cervell rep un estímul del qual es fa una valoració, fent ús del recursos personals de 

cadascú. Després de fer la valoració, aquesta té un significat per a la persona lo qual 

la guia a sentir una determinada emoció. Però, s’ha de tenir en compte que, segons la 

persona, un mateix estímul pot rebre diferents connotacions les quals ens donen 

diverses emocions possibles. Aquestes connotacions reben el nom d’idees irracionals. 

Aquestes idees són les que distorsionen la realitat del que passa. (vegeu figura 13) 
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Figura 13: Del Cervell fins a la Emoció. 

Font: Elaboració Pròpia  (2012) 

 

Tal i com s’ha assenyalat en el figura 13, les idees irracionals tenen poder sobre la 

valoració que es farà de l’estímul que s’ha rebut.  

Segons el catedràtic Rafel Bisquerra (2008), només els estímuls que el nostre cervell 

consideri importants provocaran una emoció en nosaltres. Tot i que totes les emocions 

afecten globalment a la persona, cadascuna d’elles afectarà d’una manera diferent.  

Quan el nostre cervell rep un estímul, ens trobem davant de dues fases: 

1. L’experiència Cognitiva condueixen per diferents processos els quals permeten 

donar significat a allò que es percep.  

2. L’estímul fa sentir un seguit d’emocions les quals portaran a l’acció.  

 

“Si controlo els meus pensaments, controlo les meves emocions” 

ÀNGELS SOGAS (2012) 

 

Partint de la frase de l’Angels Sogas, per arribar a controlar les emocions s’han de 

tenir en compte diversos aspectes. s’explica en relació a una emoció molt potent, com 

és la Ira, el passos que s’han de seguir per arribar a controlar-la. (vegeu figura 15) 

Cervell

Estímul

Valoració

Significat

Emoció

Recursos 
Personals

Idees 
Irracionals



 

Figura 14: Control de les Emocions.

Font: Elaboració Pròpia  (2012) 

 

En el vídeo presentat per TV3, 

en una situació adversa que ens provoqui

IDENTIFICAR: per tal de prendre consciència.

RELATIVITZAR: distanciar

AJORNAR: posar les nostres emocions en quarantena. 

I per a fer front a tot aquest guirigall, 

Assertivitat, que, en grans trets, fa referència a ser clar, respectuós i directe, i on la 

Comunicació no Verbal és molt i

 

                                                          
20

 Recuperat de la pàgina web: www.tv3.cat/

Consciència: ser conscients del que estem sentint.

Raonament: posar nom a l'emoció present. Perquè hem sento així? 

Anàlisis: què ha passat? Quines alternatives tinc?

Control: Si domino el meu pensament, domino la meva emoció. 

Control de les Emocions.  

En el vídeo presentat per TV3, Bricolatge Emocional20, s’ha plasmat el que s’ha de fer 

en una situació adversa que ens provoqui ira. Lo qual va molt lligat a la figura 

DENTIFICAR: per tal de prendre consciència. 

ELATIVITZAR: distanciar-nos de l’emoció. Paciència. 

JORNAR: posar les nostres emocions en quarantena.  

I per a fer front a tot aquest guirigall, es proposa el concepte, l’actitud…

Assertivitat, que, en grans trets, fa referència a ser clar, respectuós i directe, i on la 

Comunicació no Verbal és molt important.  

 

                   
www.tv3.cat/bricolatgeemocional  

Consciència: ser conscients del que estem sentint.

Raonament: posar nom a l'emoció present. Perquè hem sento així? 

Anàlisis: què ha passat? Quines alternatives tinc?

Control: Si domino el meu pensament, domino la meva emoció. 
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el que s’ha de fer 

ira. Lo qual va molt lligat a la figura anterior. 

proposa el concepte, l’actitud… de l’ 

Assertivitat, que, en grans trets, fa referència a ser clar, respectuós i directe, i on la 
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2.3.2. Autoconeixement 

 

“Por esto es muy importante que aquello que deseen crear una cultura nueva, una 

Sociedad nueva, un nuevo estado de las coses, se comprendan primero a sí mismos.” 

(J. KRISHNAMURTI LAS RELACIONES HUMANAS) 

 

L’autoconeixement  implica un raonament més profund sobre un/a mateix/a. Conèixer 

les parts que component el jo, quines son les manifestacions, necessitats i habilitats; 

els rols que viu la persona i a través dels quals es tracta de conèixer perquè i com 

actua i sent.  

Segons l’article Crisis Emocionales, (Conangla,  2005) l’autoconeixement emocional 

implica saber què sentim i passar-li nom. Suposa conèixer quin és el nostre potencial, 

quins són els nostres valors i creences, quines aptituds i actituds es posen en joc. 

L’autoconeixement implica detectar quines són les conductes que dificulten la nostra 

pròpia felicitat, és a dir, cuáles son nuestra posiciones desadaptativas.  

Ortega i Gasset deien que el hombre es el novel·lista de sí mismo, I es que la seva 

vida, la seva creació no és el compliment d’un programa natural sinó un projecte que 

ha de ser traçat, treballat i constantment reestructurat, i aquí està el gran repte. A més 

a més, tenint com a recurs, la teva persona i la teva experiència.  

L’autoconeixement, és la competència emocional fonamental a partir de la qual es 

construeixen totes les altres. A partir de l’article (Conangla, 2005) , aquest 

competència emocional bàsica compren: 

- Autoestima: coneixement dels nostres punt forts i de les nostres limitacions i 

creences en la nostra capacitat per millorar. 

- Confiança en un/a mateixa/a: seguretat en la nostra capacitat i valor. 

- Consciència Emocional: coneixement del que un/a sent i capacitat de captar 

els diferents matisos.  

- Reconeixement dels afectes i efectes que produeixen en la nostra persona.  

Per arribar a conèixer-se a un/a mateix/a es necessari aprendre a para el nostre ritme 

de vida i dedicar temps a la reflexió, a escoltar-nos i qüestionar els nostres actes. 

Donat que no és una tasca fàcil, aquesta aventura del desenvolupament personal 
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exigeix esforç., força i decisió. I també voluntat i perseverança ja que mai finalitza: 

somos seres cambiantes y la tarea de autoconocimiento dura toda la vida.  

Anteriorment, s’ha parlat del terme autoconeixement emocional. Això és el que li dóna 

sentit quan s’efectua una correcta gestió de les emocions, ja que és necessari 

identificar-les i posar nom a les mateixes. És complicat gestionar quelcom que no se 

sap quin nom porta. D’aquí se’n deriva la importància d’efectuar un treball d’increment 

del nostre vocabulari emocional. Aquest és el gran poder de la paraula. 

 

 

 

Tolstoi, l’autor d’aquest fragment, descriu perfectament el procés emocional intern 

d’una persona i la possibilitat de com en un breu espai de temps el seu paisatge 

emocional canvia. Tolstoi mostra el caos emocional real d’una persona, que alhora 

d’expressar-lo pot arribar a ser comprès.  

I no només l’autoconeixement és important per a persones amb dificultats socials, sinó 

que com diu Hammarskjold (citat en Conangla, 2005), 

 

 El viaje más largo es el viaje al interior de uno mismo. 
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Lo qual és aplicable per a tothom, i segons el meu criteri, important per a persones que 

treballen amb altres persones les quals no tenen aquest grau d’autocontrol emocional, 

d’autoestima... en definitiva, d’autoconeixement.  

D’acord amb (Conangla, 2005), és important aprendre a escoltar les nostres emocions 

i a identificar-les donat que: 

- Ofereixen un balanç de la situació en que es troba la persona. 

- Indiquen si la relació entre els projectes i la realitat són coherents. 

- Constitueixen la base per la formació de la pròpia escala de valors. 

- Indiquen allò que és adaptatiu i allò que no ho és y que per lo tant perjudica.  

- Donen pistes sobre el camí que és adient a seguir per a cada persona.  

 

“La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento 

esencial del desarrollo humano, con objeto de capacitarle para la vida y con la 

finalidad de aumentar el bienestar personal y social” 

 (BISQUERRA, 2000). 

 

2.3.3. Orígens de la Intel·ligència Emocional 

No es pot parlar d’Autoconeixement sense referir-se a la Intel·ligència Emocional (IE), 

ja que és aquesta última la que donarà les pistes de treball per arribar a conèixer-se a 

sí mateix/a. 

El psicòleg Edward Thorndike es considera el precursor de la intel·ligència. En 1920, 

va definir la IE com: “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, 

muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones.” 

En 1983, el Dr. Howard Garnerd planteja que les persones tenen 7 tipus de 

Intel·ligències, en la seva Teoria de les Intel·ligències Múltiples (MI)21. Més endavant 

es desenvoluparà amb més detall la seva teoria.  

                                                           
21

 Universitat de Harvard, Frames of Mind, 1983. 



 

En 1990, dos psicòlegs nord

encunyar el terme d’Intel·ligència Emocional (IE).

Però va ser gràcies a Daniel Goleman que el terme de IE va estar al centre d’atenció 

de tot el món mitjançant la seva obra la 

A continuació es desenvoluparà en més detall els diferents models que han tractat la 

IE. 

a) Teoria de les Intel·ligències Múltiples

Aquesta teoria de les Intel·ligències Múltiples (MI) presenta una comprensió més 

àmplia de l’ésser humà i de les diferents formes que té per aprendre i manifestar els 

seus coneixements intel·lectuals i socials. Es parla, doncs,

alternativa a la estructura i desenvolupament de la intel·ligència que planteja una 

estructura múltiple.  

Howard Gardner (1998) no està d’acord amb el model que considera la intel·ligència 

de forma jeràrquica i unitària, ni tampoc amb le

l’àmbit de les mesures d’intel·ligència, especialment el Coeficient Intel·lectual (CI). La 

teoria MI va ser proposada l’any 1983, la qual divideix les capacitats cognitives 

humanes en 7 grups diferents, però, segons el meu 

treballar per a millorar-los. A continuació, s’adjunta una figura en el qual s’enumeren 

els 7 grups: 

Figura 15: Capacitats Cognitives Humanes.

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

Espaial

Social

• Interpersonal

• Intrapersonal

En 1990, dos psicòlegs nord-americans, el Dr. Peter Salovey i el Dr. John Mayer, van 

encunyar el terme d’Intel·ligència Emocional (IE). 

Però va ser gràcies a Daniel Goleman que el terme de IE va estar al centre d’atenció 

de tot el món mitjançant la seva obra la Inteligencia Emocional, 1995. 

A continuació es desenvoluparà en més detall els diferents models que han tractat la 

es Intel·ligències Múltiples 

Aquesta teoria de les Intel·ligències Múltiples (MI) presenta una comprensió més 

àmplia de l’ésser humà i de les diferents formes que té per aprendre i manifestar els 

seus coneixements intel·lectuals i socials. Es parla, doncs, d’una aproximació 

alternativa a la estructura i desenvolupament de la intel·ligència que planteja una 

no està d’acord amb el model que considera la intel·ligència 

de forma jeràrquica i unitària, ni tampoc amb les implicacions d’aquest model en 

l’àmbit de les mesures d’intel·ligència, especialment el Coeficient Intel·lectual (CI). La 

teoria MI va ser proposada l’any 1983, la qual divideix les capacitats cognitives 

diferents, però, segons el meu punt de vista tots ells es poden 

los. A continuació, s’adjunta una figura en el qual s’enumeren 

 

Capacitats Cognitives Humanes.  
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americans, el Dr. Peter Salovey i el Dr. John Mayer, van 

Però va ser gràcies a Daniel Goleman que el terme de IE va estar al centre d’atenció 

A continuació es desenvoluparà en més detall els diferents models que han tractat la 

Aquesta teoria de les Intel·ligències Múltiples (MI) presenta una comprensió més 

àmplia de l’ésser humà i de les diferents formes que té per aprendre i manifestar els 

d’una aproximació 

alternativa a la estructura i desenvolupament de la intel·ligència que planteja una 

no està d’acord amb el model que considera la intel·ligència 

s implicacions d’aquest model en 

l’àmbit de les mesures d’intel·ligència, especialment el Coeficient Intel·lectual (CI). La 

teoria MI va ser proposada l’any 1983, la qual divideix les capacitats cognitives 

punt de vista tots ells es poden 

los. A continuació, s’adjunta una figura en el qual s’enumeren 
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D’aquest grup de 7 capacitats es ressaltaran 2, dels quals en una d’elles és on es 

posarà l’accent. Es parla, doncs, del grup d’Intel·ligència Social, ja que és el grup que 

fa referència a l’autoconeixement, més concretament la Intel·ligència Intrapersonal. Es 

tracta, doncs, de la capacitat d’accedir als sentiments propis, a les emocions de 

cadascú i utilitzar-los per a conduir el comportament i la conducta d’un/a mateix/a. Es 

refereix a la capacitat cognitiva de comprendre els estats d’ànims d’un/a mateix/a. 

S’utilitza per comprendre’ns a nosaltres, als nostres desitjos, les nostres emocions... 

També juga un paper determinant en els canvis personals associats a millores o bé a 

adaptacions als esdeveniments vitals. (Gardner, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La teoría MI representa un esfuerzo por fundamentar de forma amplia el concepto de 

inteligencia en los más amplios conocimientos científicos actuales posibles, pretende 

ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores con las que ayudar al desarrollo 

de las potencialidades individuales, y creo que aplicada de forma adecuada puede 

ayudar a que todos los individuos alcancen el máximo desarrollo de su potencial tanto 

en la vida profesional como privada”  

(GARDNER, 1998). 
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b) Model de Salovey & Mayer 

Salovey & Mayer (1990)  expliquen que la Intel·ligència Interpersonal implica, entre 

d’altres, the ability to monitor others’ moods and temperaments and to enlist such 

knowledge into the service of predicting their future behavior, Centrant-se sobretot, en 

el procés de recognition and use of one’s own and others emotional states to solve 

problems and regulate behavior.  

 

Figura 16: Conceptualization of emotional inteligence.  

Font: Salovey&Mayer (1990) 

 

En aquesta figura es representa el procés mental que implica la IE. Tot i que aquests 

processos que es veuen en la figura 17 siguin comuns a tothom, aquest model també 

s'ocupa de les diferències individuals en estils de processament i capacitats.   

 

c) La Intel·ligència Emocional i D. Goleman 

Goleman (2007) defineix la IE com un conjunt específic d’aptituds que es troben 

implícites dins de les capacitats incloses en la Intel·ligència Social, que comentava 

Horward Gardner. Les emocions aporten importants implicacions en les relacions 

socials, sense deixar de contribuir en altres aspectes de la vida. Cada persona té la 

necessitat d’establir prioritats, de mirar positivament cap a un futur i curar els 

sentiments negatius abans de que influeixin, conduint a la persona a caure en 

l’ansietat o depressió.  



 

En l’àmbit de la psicologia s’admet el terme d’intel·ligència ja que pot ser quantificable 

–constituye un aspecto mesurable de la capacidad individual para llevar a cabo el 

razonamiento abstracto y la adaptación al entorno.

tractem amb informació emocional.

Goleman (2007) enumera les següents habilitats

- Consciència d’un mateix/a i de les pròpies e

- Autoregulació 

- Control d’impulsos i control de l’ansietat

- Diferir les gratificacions

- Regulació dels estats d’ànims

- Motivació 

- Optimisme vers les Frustracions

- Empatia 

- Confiança en els demés

- Arts Socials 

 

 

Figura 17: Habilitats segons Goleman. 

Font: Cazares (2013) 

 

En l’àmbit de la psicologia s’admet el terme d’intel·ligència ja que pot ser quantificable 

constituye un aspecto mesurable de la capacidad individual para llevar a cabo el 

razonamiento abstracto y la adaptación al entorno.- La IE es posa de manifest 

tractem amb informació emocional. 

les següents habilitats per a arribar més a prop de la

Consciència d’un mateix/a i de les pròpies emocions i de la seva expressió

Control d’impulsos i control de l’ansietat 

Diferir les gratificacions 

Regulació dels estats d’ànims 

Optimisme vers les Frustracions 

Confiança en els demés 

Habilitats segons Goleman.  
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En l’àmbit de la psicologia s’admet el terme d’intel·ligència ja que pot ser quantificable 

constituye un aspecto mesurable de la capacidad individual para llevar a cabo el 

La IE es posa de manifest quan 

per a arribar més a prop de la IE: 

mocions i de la seva expressió 

 



 

d) Model de la Intel·ligència Emocional i Social

Bar-on22 ha contribuït en el desenvolupament de la IE amb la seva conceptualització 

multi factorial, definint-la com a 

no cognitivas que influencian la habilidad propia 

y presiones del medio ambiente.”

Segons el criteri del Dr. Bar

- Factors Intrapersonals: autoconcepte, assertivitat, independència...

- Factors Interpersonals

interpersonals.  

- Factors d’Adaptabilitat: proba de realitat, flexibilitat, resolució de problemes.

- Factors de Gestió de l’Estrés: tolerància i control d’impulsos.

- Factors d’Estat d’Ànim i Motivació: optimisme i

Figura 18: Components de la IE segons Bar

Font: Elaboració Pròpia  (2014) 

 

                                                          
22

 Dr. Reuven Bar-On, psicòleg estatunidenc, h
la IE, d’acord amb la Encyclopedia of Applied Psychology. 

Estat d'Ànim

Gestió de 
l'Estrés

Intel·ligència Emocional i Social 

ha contribuït en el desenvolupament de la IE amb la seva conceptualització 

la com a “conjunto de capacidades, competencias

no cognitivas que influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar la demandas 

y presiones del medio ambiente.” (Cazares, diap.13, 2013) 

Segons el criteri del Dr. Bar-on, els components de la IE són cinc: 

Factors Intrapersonals: autoconcepte, assertivitat, independència...

Factors Interpersonals: empatia, responsabilitat social i relacions 

 

Factors d’Adaptabilitat: proba de realitat, flexibilitat, resolució de problemes.

de Gestió de l’Estrés: tolerància i control d’impulsos.

Factors d’Estat d’Ànim i Motivació: optimisme i felicitat. 

Components de la IE segons Bar-on. 

 

                   
psicòleg estatunidenc, ha desenvolupat un dels tres models més importants sobre 

la IE, d’acord amb la Encyclopedia of Applied Psychology.  

Intrapersonal

Interpersonal

AdaptabilitatEstat d'Ànim

57 

ha contribuït en el desenvolupament de la IE amb la seva conceptualització 

capacidades, competencias y  habilidades 

de tener éxito al afrontar la demandas 

Factors Intrapersonals: autoconcepte, assertivitat, independència... 

: empatia, responsabilitat social i relacions 

Factors d’Adaptabilitat: proba de realitat, flexibilitat, resolució de problemes. 

de Gestió de l’Estrés: tolerància i control d’impulsos. 

 

a desenvolupat un dels tres models més importants sobre 

Interpersonal



 

En resum, tenint en compte l’

imprescindible ja que sobre ella es construeixen les altres, només a partir d’aquest 

s’aconseguirà dar nombre y gestionar fenómenos afectivos y conseguir construir 

nuestra comprensión de las otras personas y del mundo.

suposa, no només identificar i diferenciar les emocions, sinó que també saber

expressar, controlar i gestionar. 

 

 

Figura 19: Competències emocionals.

Font: Elaboració Pròpia  (2012) 

 

A mode de Resum  

Les característiques comunes relatives al Model Psicodinàmic sostenen que la ment 

humana està formada en gran part per l’Inconscient. També expliquen que les 

relacions afectives en els primers anys de vida són decisives i, d’altra banda, que 

l’impuls sexual (libido) és el motor del desenvolupament. En canvi, Erikson des dels 

postulats fonamentals del model psicosocial defensa que és el 

d’adaptar a l’entorn i dita adaptació dura tota la vida. Afegint que la persona s’enfronta 
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expressar, controlar i gestionar. (Conangla, 2005) 

Competències emocionals. 

Les característiques comunes relatives al Model Psicodinàmic sostenen que la ment 

humana està formada en gran part per l’Inconscient. També expliquen que les 

relacions afectives en els primers anys de vida són decisives i, d’altra banda, que 

l (libido) és el motor del desenvolupament. En canvi, Erikson des dels 

postulats fonamentals del model psicosocial defensa que és el Jo (el motor)  qui s’ha 

d’adaptar a l’entorn i dita adaptació dura tota la vida. Afegint que la persona s’enfronta 

Habilitats de 
l'Intel·ligencia 

Emocional

Auto 

Control

Gestionar. Adoptar 
un "tempo" adequat

3- Auto

Motivació

Transmetre Pau i 
Il·lusió 4- Empatia

Sense l'auto-
coneixement, no hi pot 

haver empatia

5- Habilitats de 
relació

Comunicació de 
qualitat

La dimensió 
del

<<Saber 
ser>>

Per

Autoajudarse

I ser capaç de 
donar un 
suport de 
qualitat

Porta a treballar: 

58 

és la competència emocional 

imprescindible ja que sobre ella es construeixen les altres, només a partir d’aquest 

dar nombre y gestionar fenómenos afectivos y conseguir construir 

r en aquesta direcció 

suposa, no només identificar i diferenciar les emocions, sinó que també saber-les 

 

 

Les característiques comunes relatives al Model Psicodinàmic sostenen que la ment 

humana està formada en gran part per l’Inconscient. També expliquen que les 

relacions afectives en els primers anys de vida són decisives i, d’altra banda, que 

l (libido) és el motor del desenvolupament. En canvi, Erikson des dels 

(el motor)  qui s’ha 

d’adaptar a l’entorn i dita adaptació dura tota la vida. Afegint que la persona s’enfronta 

Habilitats de 

Comunicació de 
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a un repte per superar en cada etapa del desenvolupament. Partint de la mateixa idea 

de superació de reptes però només tenint en compte el nivell cognitiu de l’infant, els 

postulats fonamentals que sosté Piaget en el Model Cognoscitiu expliquen que cada 

progrés del  infant en el seu desenvolupament intel·lectual parteix d’un desequilibri. I 

cada trencament de l’equilibri comporta un seguit de reaccions per restaurar l’equilibri 

i, aquest nou equilibri, es troba en un nivell superior que l’anterior. Ara bé, l’accent es 

posa a nivell cognitiu. I per últim, i a diferència del altres models, els models 

conductuals interactius expliquen l’ aprenentatge, i no el desenvolupament de la 

persona.  

Tenint en compte que hi ha persones que no superen determinats reptes, es creu que 

una vessant per facilitar la seva qualitat de vida i benestar recau en l’educació 

emocional, en l’autoconeixement. Però, no es pot parlar de l’autoconeixement sense 

fer referència a la Intel·ligència Emocional, que s’ha definit com:  

- “la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y 

muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones.” (Thorndike, E. 1920) 

- “la capacitat cognitiva de comprendre els estats d’ànims d’un/a mateix/a” referint-

se a la Intel·ligència Intrapersonal (Gardner, H.1998) 

- “the ability to monitor others’ moods and temperaments and to enlist such 

knowledge into the service of predicting their future behavior” referint-se a la 

Intel·ligència Intrapersonal (Salovey & Mayer, 1990)  

- “el conjunt específic d’aptituds que es troben implícites dins de les capacitats 

incloses en la Intel·ligència Social” (Goleman, 2007) 

- “el conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que 

influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar la demandas y presiones 

del medio ambiente.”  (Bar-on)  

Per tant, es pot dir que l’ autoconeixement és la competència emocional imprescindible 

ja que sobre ella es construeixen les altres, només a partir d’aquest s’aconseguirà dar 

nombre y gestionar fenómenos afectivos y conseguir construir nuestra comprensión de 

las otras personas y del mundo.   
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3. Diagnòstic  

En aquest punt es troba una descripció dels centres en els que he estat fent pràctiques 

o bé voluntariat. Tant Projecte Home com el CATS són dues Comunitats 

Terapèutiques, però cadascuna té el seu programa, el qual també s’explicarà. Per tant, 

la recerca s’ubicarà en tots dos centres. 

Tot i sent de països diferents, trobo interessant el disseny de programes que es 

realitza, donat que hi ha directrius semblants. (vegeu annex 2) 

3.1. Ubicació de la recerca 

3.1.1. Projecte Home 

Projecte Home (PH)  és un programa educatiu-terapèutic dirigit a la prevenció, 

tractament i rehabilitació de les persones amb problemes de drogodependències i 

addiccions. La Associació PH està integrada per 26 centre, en un total de 15 

comunitats autònomes que atenen a més de 19.000 persones amb problemes 

d’addicció i a les seves famílies. Cada centre es gestiona de manera autònoma i 

comparteix amb la resta el mètode terapèutic i la mateixa filosofia de treball, estan 

sempre en contacte. 

 El Procés de Rehabilitació de Drogodependents a PH 

Segons diferents memòries, documents i investigacions de Projecte, el procés de 

rehabilitació de drogodependents politoxicomans (a partir d’aquí Procés Base) consta 

d’una seqüència de tres programes – Acollida, Comunitat Terapèutica i Reinserció 

Social), donant la possibilitat de desenvolupar-se en dues modalitats diferents (règims 

ambulatori o residencial) i amb una durada variable.  

El Procés Base de PH està pensat, com ja s’ha mencionat anteriorment, per atendre a 

persones amb una o diverses dependencies, majoritàriament amb addicció als opiacis. 

L’objectiu final és l’abstinència del consum de tot i qualsevol tipus de substàncies 

estupefaents. Tenint en compte que, a més a més, es tracta d’un model lliure de 

drogues, la qual cosa significa que, durant l’estada a PH, les persones que hi 

resideixen no poden consumir cap tipus de substància tòxica, incloent l’alcohol. De 

totes maneres, se’ls hi permet el consum de tabac i de cafè.  

A continuació, es troba una breu descripció dels tres programes que conformen el 

Procés Base juntament amb els seus objectius. 
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Acollida 

L’acollida és el primer programa del Procés Base. En aquí els usuaris i les usuàries 

accedeixen un cop han completat la desintoxicació. En aquest programa es tracta 

d’aconseguir un ambient d’acollida on la persona té la possibilitat de prendre distància 

del consum de drogues i anar gradualment fent-se conscient de la seva pròpia 

situació. I d’aquesta manera, poder decidir les passes que vol donar en el seu procés 

de rehabilitació o resocialització. 

El treball terapèutic a desenvolupar en aquest programa inclou processos de canvi a 

nivell, fonamentalment, comportamental, però també en cert nivell emocional i cognitiu.  

La metodologia consisteix en el treball grupal, fent ús del grup com a un element 

d’autoajuda i un espai on programa i contrastar els objectius del procés de cada 

usuari/a. Dit treball, es realitza en paral·lel amb entrevistes individuals i una supervisió 

dels processos personals per part d’un/a terapeuta tutor/a del usuari/a.  

El tractament es complementa amb l’atenció d’altres àrees bàsiques per a la 

rehabilitació dels usuaris/es: salut, social i familiar.  

El treball familiar es focalitza en promoure canvis estructurals en el nucli familiar, per 

tal de reforçar el canvi personal i la motivació de la persona en tractament.  

Comunitat Terapèutica 

La seva estructura, ja sigui a nivell residencial com ambulatòria, ofereix un conjunt 

d’instruments organitzats i estructurats amb la finalitat de que la persona, mitjançant la 

experiència compartida amb els altres usuaris/es, prengui consciència de la seva 

realitat, capacitats i habilitats per tal de posar-les en pràctica.  

En el tractament es realitza un abordatge integral dels diferents nivells de la persona, 

contemplant els processos de canvi comportamental, emocional i cognitiu, fent èmfasi 

en aquests dos últims. La metodologia, de la mateixa manera que el programa 

d’acollida, es basa en el treball grupal, fent ús de la estructura de la CT com un espai 

d’aprenentatge i canvi, a través de la interacció estructurada entre usuaris/es i l’equip 

terapèutic. Paral·lelament, es duen a terme entrevistes individuals per tal d’assegurar 

el seguiment i acompanyament de la persona.  
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Reinserció Social 

Aquest últim programa del Procés Base, i per tant, aquell en que la persona haurà de 

continuar el seu procés en condicions de menor protecció, major llibertat i contacte 

amb la societat, fins arribar a una total autonomia personal i integració social.  

La culminació d’aquest programa suposa un èxit del canvi d’estil de vida realitzat en el 

nucli de la societat, la normalització en el àmbit personal, familiar, d’oci, laboral... ser 

una persona autònoma, capaç de donar una resposta personal al entorn que la rodeja, 

vivint experiències gratificants sense la necessitat de fer ús de les drogues. Adquirir un 

balanç entre lo personal, familiar i social; potenciar un procés de maduració 

aconseguint un equilibri entre els desitjos, els sentiment i els pensaments; 

desenvolupar la capacitat de pensar, d’escollir i prendre decisions; aquests són els 

objectius finals del procés.  

La metodologia que es segueix és la mateixa que en els altres dos programes, treball 

grupal i seguiment individual. Però, en aquest s’inclou un programa d’especial atenció 

a les recaigudes. 

Un cop assolits els objectius de cada programa, es dona per finalitzat el Procés Base. 

L’usuari/a rep, el que s’anomena, Alta Terapèutica.  

Alta Terapèutica 

 Quan la persona conclou el procés complert proposat per PH, vol dir que compleix els 

següents criteris: 

- Abstinència del consum de drogues no legals, i abstinència o consum 

responsable de les drogues legals, segons el perfil de la persona. 

- Estil de vida autònom.  

- Absència d’activitat delictiva. 

- Obtenció o recuperació de feina. 

- Millora del nivell formatiu i educatiu. 

- Relacions familiars satisfactòries. 

-  Creació o manteniment d’un xarxa social, on les drogues no estan present.  

- Desenvolupament d’hàbits saludables. 

Per lo tant, d’acord amb les paraules de Projecte Home (200-2001) “el concepto de 

Alta Terapéutica en Proyecto Hombre hace referencia a una persona totalmente 

rehabilitat en todos los niveles (físico, psicològico i social) con un estilo de vida 

autónomo, socialmente adaptado i fundamentado en valores personalmente elegidos.” 



63 
 

3.1.2. Centre d’Accueill et Traitement du Solbosch (CATS) 

El CATS és una comunitat terapèutica per a les persones (homes i dones) majors de 

18 anys amb una o diverses addiccions (alcohol, heroïna, cocaïna, drogues, haixix, ...).  

Els passos per entrar en CATS són iniciats per l'interessat. Una sessió informativa està 

oberta a tothom (medi ambient, famílies, professionals, etc.), S'explica el funcionament 

del centre i altres opcions amb el suport de la xarxa. Després, dues entrevistes són el 

procediment d'admissió. La segona entrevista s'acompanya d'un recorregut per la 

casa. L'última entrevista es porta a terme per una Assistent Social (AS)23 o un psicòleg 

que són la història social de la persona en qüestió. Després d'això, amb l'acord de tot 

l'equip terapèutic, la persona pot incorporar-se a la comunitat, estar sempre clean24. 

Després de la desintoxicació, generalment feta a l'hospital, el candidat serà benvingut 

a la comunitat, perquè està prohibit la introducció de substàncies tòxiques a la CT, ja 

sigui per introduir producte o perquè algú integri la CT clarament sota els efectes de la 

droga.  

Els residents, vint persones en estada mitjana a la comunitat terapèutica i participen en 

l'organització de la vida quotidiana (cuina, bugaderia, jardineria, manteniment d'edificis, 

etc.). També comparteixen moments dedicats a l'oci, l'esport i tallers (pintura, natació, 

etc.). 

Amb el temps, el CATS ofereix un contracte bàsic de cinc mesos, que es pot prorrogar 

a partir de llavors per un o més contractes de tres mesos. Després de les primeres sis 

setmanes de coupure25 (fase 1 ), els residents tenen una nit de la setmana i els caps 

de setmana sortides no acompanyats (fase 2). Un procés de reintegració es duran a 

terme amb l'ajuda de l'activitat voluntària equip a l'exterior (fase 2 i 3). La recuperació 

d'una activitat professional és possible que els dos últims mesos de la vida en 

comunitat (fase 3 ). 

En entrar a la comunitat, un resident se li assigna tres referents Individuals. Com 

s'explica en el CATS programes terapèutics, depenent de la seva formació, segueixen 

el resident més pròxima a: 

                                                           
23

 Equival a la figura del Treballador Social 
 
24

 Être clean: Être négatif aux différents tests effectués par un membre de l’équipe, c'est-à-dire, no pas 
avoir consommer aucun des produits, même si ce n’est pas celui auquel la personne est accro. 
 
25

 Être en Coupure: correspond à la première phase du traitement, dans laquelle les résidents ne 
peuvent pas se communiquer avec l’extérieur (famille, ami(e)s,…). Si l’Assistent Sociale autorise, ils 
peuvent sortir du centre mais toujours ils doivent être accompagné par quelqu’un, soit résident 3è 
phase, soit un membre de l’équipe. 



64 
 

Treball Corporal 

En mans de kinethérapeutes, respon a la petició del resident. El seu objectiu és ajudar 

a aconseguir la plena consciència de la seva pròpia realitat física, per ensenyar a 

experimentar emocions sense ser destruït i ja no ignorar advertència emesa pels seus 

senyals corporals.  

Treball Psicoterapèutic 

Entrevistes individuals proporcionats pel psicòleg. La freqüència dels mateixos pot 

variar depenent de la gravetat dels trastorns de la resident, la seva estructura i el 

caràcter del temps de curat. De mitjana, es produeixen una o dues vegades per 

setmana.  

Treball Social 

Després dels seus problemes dels consumidors, els residents quan integren al centre 

estan sovint en una situació de vulnerabilitat social. De fet, això passa amb regularitat, 

i segons el perfil atès, molts dels residents han abandonat, i durant molt de temps, els 

temes administratius (mutu, habitatge ...), financers (deute, ingressos, ...), (assistents 

legals judicials, la llibertat condicional , ...), mèdics (diversos temes relacionats amb el 

consum) i familiars (pensió alimentària, règim de visites amb els nens ...). En aquest 

context, el treballador social acompanya al resident per identificar accions prioritàries i 

rectificar la situació. Aquesta missió essencial pot destacar i treballar en altres 

problemes que enfronten els residents, com ara l'administració dels diners, l'estrès, la 

impaciència, l'aïllament, etc.  

Després de culminar el procés en la CT hi ha la possibilitat de passar, abans de rebre 

l’alta terapèutica, a la Maison de Transition26  (MT). Aquesta estructura, físicament 

independents, amb capacitat per a 5 habitants. L'objectiu és fer front als reptes d'una 

major autonomia i alhora persegueixen el treball terapèutic i l'enfocament de la 

reintegració. Després de sortir de la institució, l'assessorament psicològic pot ser 

considerat. -Ambulatori-.  

                                                           
26

 MT: Maximum de 6 personnes. Il y a un groupe les lundis et un repas communautaire, en présence 
d’un thérapeute, le mardi et le jeudi. Le temps restant doit être gérer par eux même. Ils/elles peuvent 
garder une activité de loisir avec la communauté mais pas plus, parce que le but est de commencer à 
mettre des choses en place pour une total réinsertion social, et pourtant, de trouver une vie sociale hors 
du CATS. 
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3.2. Detecció de les necessitats 

Les necessitats dels contextos analitzat són definitòries d’aquest projecte i ho han 

estat també per la creació i adaptació de tots els exercicis i dinàmiques que formen 

cadascuna de les sessions proposades. 

En aquest punt es parlarà d’aquestes necessitats, les quals s’han identificat a partir de 

tècniques qualitatives. Aquestes s’han aplicat en dos recursos diferents, tots dos 

recursos de segon nivell, anteriorment descrits.  

Endreçada la informació recollida en una graella organitzada per categories, es 

procedirà a la priorització de dites necessitats per aquesta primera fase del projecte.  

3.2.1. Metodologia 

La metodologia que s’ha seguit ha estat de caràcter qualitatiu amb la finalitat de 

detectar les necessitats de la grup humà escollit. Es farà mitjançant un diari de camp , 

una memòria, observacions participants, fonts orals i fonts bibliogràfiques. (vegeu 

annex 3) 

En la propera graella, es troba el buidatge de les diferents tècniques, segons les 

següents categories amb les subcategories respectives:27 

- Relacions Interpersonals en la CT 

o Companys/es 

o Equip Terapèutic 

o Voluntariat 

- Relacions amb l’entorn 

o Nucli Familiar (pare, mare, parell i/o fills/es…) 

o Grup d’Iguals i Xarxes Socials 

- Situacions d’Alt Risc 

o Extern  

o Intern 

- Convivència 

o Vincles amb l’Equip 

o Relacions Afectives i/o Sexuals 

- Salut 

o Higiene Personal 

- Motius d’inici del Tractament 

                                                           
27

 En el contingut de la següent graella apareix un símbol ( * ). L’asterisc  equival a una paraula mal 
sonant.  
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o Motivacions Personals 

o Justícia Penal 

o Entorn Familiar 

- Autoconeixement 

o Consciència Corporal i Emocional 

o Autocontrol 

o Habilitats Socials 

o Autoestima i Autoconcepte 

o Autonomia i Responsabilitat 

- Delinqüència i Consum de Drogues 

o Correlació 

o Gestió de la Situació Jurídica 

o Influencies en el procés terapèutic 

o Actitud de la Persona Drogodependent 
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28

 Actitudes: El o la resident, sense haver estat confrontat, exposa davant el grup oblits o incidències que han pogut afectar al grup, normalment estan relacionades amb les seves tasques. 
Exemple: Por poner un vaso roto en la mesa de X, una falta de atención, por no tener en cuenta mi empeño, por poner en peligro a mi compañero. GRUP: Cámbialo.  
29

 Confrontaciones: quan un/a resident exposa davant del grup alguna cosa que no està ben feta, la persona confrontada assumeix la seva responsabilitat i explica els motius pels quals s’ha 
produït la incidència. Un cop acabat, tot el grup, al mateix temps, li diu: “Cámbialo” Exemple: R1 Qué compañero o compañero ha dejándola luz del baño de la planta X encendida. (la 
persona en qüestió surt davant del grup si es dona per al·ludida) R2 Una falta de atención y  por no tener en cuenta el material de la casa. GRUP: Cámbialo. 

CATEGORIES SUB 
CATEGORIES Testimonis 

REGISTRE de 
CONVERSES amb 
PROFESSIONALS 

OBSERVACIONS 
PARTICIPANTS 

DIARI DE CAMP 
I MEMORIA de 
PRACTIQUES 

FONTS 
BIBLIOGRÀFIQUES 

RELACIONS 
INTERPERSONALS 

EN LA C.T 
Companys/es 

“Me siento bien aquí, 
porque sé que no me 
juzgan porque son como 
yo.” 
 
“Se’m fa més fàcil parlar 
amb els meus nois que 
amb les noies. Entre 
nosaltres (és una noia) 
som més c*.” 
 
“Me motiva ver que 
algunos de mis 
compañeros ya estan en 
reinserción. (...) Pienso 
que algún dia podré 
estar allá (en pisos) yo 
también.”  
 
“En los ratos libres todo 
muy bien, pero en 
cuanto toca hacer algun 
empeño hay cada un 
que...” 
 
“(...) lo que més 
m’agrada són les els 
grups terapèutics. Més 

“Quan hay un buen 
ambiente en la 
comuidad, los grupos 
van mucho mejor. Creo 
que se abren más al 
grupo en cuanto a 
temas personal que 
muchas veces solo 
quieren tratar en 
individual.” 
 
“Ara per ara el grup 
funciona bastant bé. Tot 
i que entre noies 
sempre hi ha hagut més 
conflictes.” 

El coordinador 
s’encarrega de 
d’anunciar el que toca 
fer després de cada 
moment (quan es pot 
fumar, inici de les 
tasques...) Quan es 
dirigeix al grup, es 
demana silenci. 
Al llarg del dia, en 
diferents moments, es 
dona pas a “Dar 
Actitudes28 i 
Confrontos29 
 
Quan arriba una 
persona nova no se la 
pot deixar sola, 
sempre ha d’estar 
acompanyada per 
algun resident o 
terapeuta. 
 
Cada dia han de fer 
una programació de 
tot el que es farà 
durant el dia, la qual 
estarà firmada pel 

Parfois, ça arrive qu’il 
y ait deux résidents 
qui ne se supportent 
pas et cette situation 
là a un effet fort 
visible dans le reste 
de la communauté, 
car un en discute 
avec quelques-uns et 
l’autre avec d’autres, 
et à un moment 
donné tout le monde 
est au courant de ce 
qui se passe mais 
personne n’ose dire 
un mot. 

(...) il devient posible (en 
referència a l’opció de 
treballar en comunitat) 
de travailler ce que les 
résidents rejouent de 
leur histoire personnelle 
dans leur relation aux 
autres. 
 
La metodología 
autoparticipativa (como 
es el trabajo grupal) 
permite la generación 
de ideas que apunten a 
satisfacer una visión 
particular, que nace 
desde las personas, 
convirtiéndose así en 
miembros activos y no 
sujetos pasivos. 
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 Compartimos: es queda en moment lliure del dia amb el company/a i es manté una conversa. Solen explicar-se el que han fet o ha passat el cap de setmana i si hi ha alguna preocupació 
que els hi ronda pel cap.  

grups m’agradaria fer 
(....)” 

terapeuta de 
referència i pel 
voluntari/a que faci la 
nit. En aquet 
programació, anoten 
els Compartimos30 
que han de fer amb 
un/a company/a.  
  

Equip 
Terapèutic i 
Estudiants en 
Pràctiques 

 “Es importante hacer 
piña. Además, en estos 
contextos tienemos que 
confiar los unos en los 
otros porque a veces se 
està anímicamente más 
flojo y necessitas quién 
tu compañero esté allí.” 
 
“El director (de la CT) és 
qui s’encarrega de 
coordinar-nos 
internament. A mi ja 
m’està bé perquè sé 
que hi ha algun que està 
pendent de nosaltres i 
això és d’agrair.” 
 
“La comunicació és 
clau” 
 

Al arribar es diuen 
bon dia i es fan un 
peto. 
 
En les reunions, es 
demana a tothom la 
opinió, també al 
voluntari. 
 
S’organitzen trobades 
amb tots els 
professionals de PH i 
fan una sessió de 
cohesió: hi ha 2 parts. 
Una xerrada/debat 
sobre temes en 
relació als equips 
(gestió, dinàmica...) i 
una altra de cohesió 
grupal(jocs, música i 
berenar plegats) 

L’equip fa ús del diari 
de comunicacions per 
a comunicar 
incidències referents 
als residents però 
també relacionades 
amb l’equip. Si algú 
arriba tard, o està 
malalt, o té qualsevol 
problema personal, 
s’escriuen quatre 
línies –sense entre en 
detalls- . 
Aquest últim temps, 
he notat certes 
tensions en la reunió 
del dimarts. L’equip 
no està passant pel 
seu millor moment i 
això també es nota en 
el dia a dia de la 
comunitat, ja que en 
els brieffing i 
debrieffing disminueix 
l’assistència o s’arriba 
tard.  
 
 
L’équipe 
thérapeutique du 
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Solbosch est une 
équipe horizontale. 
Les réunions sont 
animées par un des 
membres de la 
direction (directeur 
clinique, adjoint ou 
adjointe) mais, parmi 
ça, tout le monde y 
participe, donne son 
avis et essaye 
d’arriver à un accord. 
Les responsabilités 
sont distribuées entre 
tous les membres de 
l’équipe. (…) 
Une des choses que 
j’aime bien c’est l’auto 
analyse du 
fonctionnement de 
l’équipe, pour pouvoir 
améliorer leur travail.  
  
 
Par rapport à ce 
débat, avec les trois 
ateliers que nous 
avons proposé 
(stagiaires), l’équipe a 
mis de côté la 
proposition de 
reprendre le cours de 
théâtre. Je trouve ça 
très chouette, car on 
nous a donné la 
possibilité de mettre 
une chose que nous 
même croyons 
cohérente avec le 
public avec qui on 
travaille, mais au 
même temps, pour 
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qu’on soit 
accompagnés dans 
ce processus, chacun 
d’entre nous, on a un 
référent avec qui on 
peut discuter de 
nôtres difficultés dans 
les ateliers.  
 
 

Voluntariat 

“Yo flipo con vosotros, 
porque podrías estar 
haciendo cualquier otra 
cosa, y no... estáis aquí 
con nosotros. J* es de 
agradecer.” 
 
 
“Pa’ mi es tener delante 
a una persona que mira 
sin juzgar. Y eso me 
sienta super bien” 
  
 

“Proyecto Hombre 
funciona gracias a la 
cantidad de voluntarios 
que tiene. Sin vosotros 
el proyecto pierde 
fuerza y sentido. Por 
eso te damos las 
gracias.” 

Relació entre 
Voluntari i Residents 
molt propera. 

No hi ha voluntariat, 
perquè segons l’equip 
per poder tenir-ho, es 
requereix temps i 
dedicació i diuen que 
ells no hi arribarien. 
 

 

Relacions amb 
l’Entorn 

Nucli familiar 
(pare, mare, parella 
i/o fills/es) 

“Pa’ mi, mi único pilar mi 
madre. Es que tu ne te 
puedes llegar a imaginar 
lo que ha tenido que 
aguantar-me” 
 
“Mi hijo estuvo un 
tiempo en Proyecto 
Hombre. El también se 
mete. Y yo decidí a 
entrar aquí, salirme de 
todo esto para darle 
ejemplo. No lo sido 
hasta ahora.” 

“Per a nosaltres 
(referència a l ‘equip 
terapèutic), és important 
conèixer les relacions 
familiars que té el 
resident. Això marca 
una o altre línia de 
treball.”  
 
“Saber que la familia 
sigue estando al pie del 
cañón es muy 
importante para ellos, 
porque se dan cuenta 
de que les estan dando 
otra oportunidad. Pero 
también es verdad que 
otras familias no quieren 

 Hi ha diferents 
professionals de 
l’equip terapèutic que 
tenen formació com a 
mediadors familiars. 
L’altre dia, el Dany va 
fer una teràpia de 
parella amb el B. I la 
seva dona, per tal 
d’aclarir la seva 
situació sentimental i 
la futura relació que 
mantindrà –si 
decideixen separar-
se- amb el seu fill.  
--------------------------- 
Els caps de setmana 
la gran part dels 

(…) el contacto familiar 
se considera un factor 
relevante para la 
integración social de 
los usuarios, por lo que 
es uno de los objetivos 
del tratamiento 
reinstaurarlo si se había 
interrumpido o mejorar 
las relaciones en el caso 
de que ya existan. 
 
 
Ajudar als familiars de la 
persona amb problemes 
de drogues és clau per 
a la seva rehabilitació. I 
si la família esdevé co-
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saber nada porque ya 
no soportan más ver 
mal a su hijo, y eso 
también hay que 
respectarlo. (...) esto 
nos da mucha 
información sobre la 
situación del chico.” 

residents marxen. És 
important que reforcin 
les relacions familiars 
al llarg del procés per 
tal de (re)construir un 
espai de seguretat. 
Molts d’ells/es tenen 
contacte amb la 
família, alguns només 
amb germans/es, 
altres només amb 
pare o mare, però 
sigui com sigui, pel 
que expliquen a la 
tornada dels caps de 
setmana, tenen un 
vincle bastant fort 
amb algun membre 
de la família. 
 
 
Tot i que en el 
programa terapèutic 
consti que  hi ha un 
treball a nivell familiar, 
és molt puntual i 
només es realitza 
quan el o la resident 
ho sol·licita. Poques 
vegades són els 
familiars. Tot i que hi 
ha famílies que 
mantenen el contacte 
telefònic amb el 
centre per saber en 
quin punt es troba el 
resident.  

responsable i 
col·laboradora amb 
l’equip de professionals 
el pronòstic millora. 
 
 
Il nous semble important 
d'attirer l'attention sur la 
place cruciale qu'occupe 
une addiction dans la 
dynamique familiale 
et/ou de couple. Un 
résident peut, dans sa 
cure,  
résister au travail 
thérapeutique car il 
reste figé dans une 
place au sein de sa 
famille dont ni lui ni les 
autres peuvent se 
passer. 
 
 
Proyecto Hombre, 
desde sus 
orígenes, ha 
considerado 
a la familia como uno de 
sus “pilares” básicos de 
funcionamiento, apoyo y 
recuperación de la 
persona. 

Grup d’Igual/ 
Xarxa Social 

“Amigos? Yo no tengo 
de eso. Pero bueno, si 
crees que un amigo es 
uno que te pasa de todo 
para consumir con él, 

Muchos por no decir 
todos tienen un entorno 
muy nocivo. Amigos que 
se drogant, con quienes 
frequentan sitios que les 
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entonces tengo muchos” 
 
“El primer mes que pasé 
aquí me dí cuenta que 
no tengo amigos de 
verdad porque todos 
consumen” 
 
“Ara estic a punt de 
començar un voluntariat. 
L’altre dia vaig anar a 
fer l’entrevista. Espero 
conèixer a gent nova en 
allà, (...) perquè no vull 
tornar amb la colla 
d’abans”  

ponen en riesgo... 
creemos que es de vital 
importància que canvien 
ese núcleo, que 
conozcan gente sana y 
también vivan otras 
experiències saludables 
e igual de excitantes.  

Situacions d’Alt Risc 

Extern 

 “Piensa que cuando 
salen de aquí para 
pasar el fin de semana 
en casa, a parte de 
hacer la programación, 
tienen que estar 
acompañdos siempre 
por alguién de 
confianza. Que 
normalemente es 
alguién de su núcleo 
familiar.” 
 
“Fins que no arriben a la 
tercera fase (...) no 
poden portar diners a 
sobre(...)” 

  Suite à leurs problèmes 
de consommation, les 
résidents qui intègrent 
notre centre sont 
souvent dans une 
situation de grande 
précarité sociale. 

Intern 

“Cuando entro el círculo 
negativo, no tengo 
ganas de hablar ni ver a 
nadie.” 
 
“Sabes, cuando yo 
estaba fuera y salia de 
marcha con los de mi 
barrio, si no consumia 
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no podia conocer a 
ninguna chica. Es que tu 
no me has visto antes, 
pero yo era muy timido. 
Asi que algo tenia que 
hacer, no? ” 

Convivència 

Vincles amb 
l’Equip 

“Para mí, los terapeutas 
són gente muy 
importante.” 
 
“Sé que he arribat fins 
aquí per mi sola, però 
sense l’equip no ho 
hagués pogut” 
 
“Con los únicos que 
puedo hablar de mis 
cosas es con ellos.” 
 
“Sé que quieren sacar lo 
mejor de mi. (...) No 
puedo odiar a alguién 
que quiere verme bien.” 
 
“Cuando volvía del 
finde, como sabia que 
los lunes por la noche 
venías no me constaba 
tanto venir, porque 
sabía que si nos 
estabas liada podría 
compartir contigo” 
 

 Al arribar a la CT, 
molts residents 
saluden fent dos 
petons a voluntaris i 
membres de l’equip. 
 
 

Avui el Dany, (...), 
m’ha dit aquesta 
frase: “Le CATS ce 
n’est pas un centre de 
santé mentale, c’est 
un centre sentimental”  
 
Les meves pràctiques 
a la CT es basen en 
passar temps amb 
ells, estar pel pati 
xerrant o anar a la 
sala a fer un futbolí. 
Des dels moments 
informals, els 
residents han conegut 
una part de mi i això 
els hi ha permès 
treballar certs 
aspectes en el 
quotidià.  

 

Relacions 
Afectives i/o 
Sexuals 

  Expulsió d’una 
voluntària de 
l’associació centrar la 
seva atenció i temps 
a un dels residents. A 
la setmana, ella el va 
venir a l’ A. I, ell es va 
donar a la fuga. 

Sembla a ser que hi 
ha hagut relacions 
amoroses entre 
residents. De fet, el B. 
I a seva ex-dona van 
començar una relació 
quan encara estaven 
al CATS i per aquest 
moment (sense ser 
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expulsats) van 
abandonar el 
tractament.  

Salut Higiene 
Personal 

  Dutxes un cop per 
dia. 
 
Majoritàriament els 
nois vesteixen amb 
xandall i/o texans. No 
hi ha molta cura de la 
imatge, excepte 
aquells/es que surten 
els caps de setmana.  

No està regularitzat 
per cap tipus de 
normativa, alguns 
aspectes relatius a la 
higiene es tracten 
amb el referent 
corporal.  
(…) il y a des constats 
objectifs qui montrent 
aussi un mal-être 
dans la communauté, 
comme par exemple, 
la saleté et désordre 
des espaces 
communs.  
 

 

Motius d’Inici del 
Tractament 

Motivacions 

    El principal motivo 
señalado por los 
usuarios para su inicio 
del Proceso de 
Rehabilitación (…) es 
que su adicción a las 
drogas les ha llevado a 
un nivel de 
desestructuración en 
diferentes ámbitos que 
les ha forzado a tomar 
acciones para 
interrumpirla. 

Justícia 

“Yo entre aquí porque 
me lo dijo el juez. Y si 
me marcho por lo que 
sea, tendría que volver 
a juicio y seguramente 
entre rejas.” 

   (…) en 
el grupo de usuarios con 
condicionamientos 
judiciales existe también 
un importante 
porcentaje de 
respuestas “problemas 
legales” (20.29%) y 
“haber tomado contacto 
con 
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31 Els problemes laborals no apareixen com a subcategoria arrel d’aquesta afirmació del informe del projecte de PH “Exceptuando los problemas laborales, el resto de las relaciones son 
estadísticamente significativas.” 

Proyecto Hombre en 
prisión” (17.39%). 

Entorn Familiar 

“El día que vi a mi 
madre llorar cambié el 
chip y le prometí que lo 
dejaría” (mirando al 
suelo) 
 
“Mis padres lo han dado 
todo por mí y yo solo he 
hecho que hacerles 
daño. Pero yo ya les dije 
que eso cambiaria.”  

   los porcentajes son 
mayores en 
el grupo de personas sin 
condicionamientos 
judiciales respecto a 
una motivación inicial 
relacionada con 
“problemas familiares” 
(ya que la familia suele 
ser un importante factor 
de presión para iniciar 
tratamiento) y 
“problemas laborales”31. 
 
 
 

Autoconeixement 
Consciència 
Corporal i 
Emocional 

“Fui un niño malo. Des 
de siempre. Por eso 
ahora soy un 
drogradicto y siempre lo 
seré.” 
 
“...hay partes de mi 
cuerpo que no siento...” 
 
“Yo antes no era feliz, 
ahora estoy empezando 
a serlo” 
 
 

“La droga anestesia 
muchas partes y zones 
del cuerpo. Mas de uno 
no se acuerda ni de lo 
que es pasarlo bien, sin 
drogas claro” 

Posisició corporal 
molt rígida. 
 
Dificultats per 
relaxarte.  

…) réhabiter son 
corps et à atteindre 
une conscience de sa 
propre réalité 
corporelle.  
(…)à lui apprendre à 
vivre des émotions 
sans se détruire, par 
un lâcher prise dans 
un cadre sécurisant et 
ne plus ignorer les 
signaux d’alarme 
émis par son corps. 
Afin d’améliorer son 
image du corps, le 
thérapeute travaille 
l’ancrage ou 
l’enracinement au sol. 
-------------------------- 
(…) arriver à ce que 
le résident puisse être 

La educación emocional 
es una de las 
innovaciones 
psicopedagógicas de los 
últimos años que 
responde a las 
necesidades sociales 
que no quedan 
suficientemente 
atendidas en las 
materias académicas 
ordinarias. Su objetivo 
es el desarrollo de 
competencias 
emocionales. 
 
 
Entendemos las 
competencias 
emocionales como el 
conjunto de 
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présent à l’autre, tout 
en conservant son 
individualité propre et 
à ce qu'il puisse 
résister aux variations 
d’ambiance et aux 
influences nocives 
pour son propre 
équilibre. Ce travail 
est basé sur la 
respiration, l’équilibre 
et la concentration, la 
détente et la 
relaxation.  
(…) se laisser 
surprendre dans 
l’exploration de 
différents champs 
émotionnels trop 
longtemps ignorés et 
anesthésiés. 
 

conocimientos, 
capacidades, 
habilidades y actitudes 
necesarias para tomar 
conciencia, comprender, 
expresar y regular de 
forma apropiada los 
fenómenos 
emocionales. La 
finalidad de estas 
competencias se orienta 
a aportar valor añadido 
a las funciones 
profesionales y 
promover el bienestar 
personal y social.  

En el modelo que 
presentamos, las 
competencias 
emocionales se 
estructuran en cinco 
grandes competencias o 
bloques: conciencia 
emocional, regulación 
emocional, autonomía 
personal, competencia 
social y habilidades de 
vida para el bienestar.  

La conciencia 
emocional consiste en 
conocer las propias 
emociones y las 
emociones de los 
demás. Esto se 
consigue a través de la 
observación del propio 
comportamiento así 
como del de las 
personas que nos 
rodean. Ello supone 
saber distinguir entre 
pensamientos, acciones 
y emociones; 
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comprender las causas 
y consecuencias de las 
últimas; evaluar su 
intensidad; y reconocer 
y utilizar su lenguaje, 
tanto en comunicación 
verbal como no verbal.  
La regulación de las 
emociones significa dar 
una respuesta 
apropiada a las 
emociones que 
experimentamos. No 
hay que confundir la 
regulación emocional 
con la represión. La 
regulación consiste en 
un difícil equilibrio entre 
la represión y el 
descontrol. Son 
componentes 
importantes de la 
habilidad de 
autorregulación la 
tolerancia a la 
frustración, el manejo de 
la ira, la capacidad para 
retrasar gratificaciones, 
las habilidades de 
afrontamiento en 
situaciones de riesgo 
(inducción al consumo 
de drogas, violencia, 
etc.), el desarrollo de la 
empatía, etc. 
(…) 
La autonomía emocional 
es la capacidad de no 
verse seriamente 
afectado por los 
estímulos del entorno. 
Se trata de tener 
sensibilidad con 
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invulnerabilidad. Esto 
requiere de una sana 
autoestima, 
autoconfianza, 
percepción de 
autoeficacia, 
automotivación y 
responsabilidad. La 
autonomía emocional es 
un equilibrio entre la 
dependencia emocional 
y la desvinculación. 
Las competencias para 
la vida y el bienestar 
son un conjunto de 
habilidades, actitudes y 
valores que promueven 
la construcción del 
bienestar personal y 
social. El bienestar 
emocional es lo más 
parecido a la felicidad, 
entendida como la 
experiencia de 
emociones positivas. No 
podemos esperar a que 
nos vengan estos 
estados emocionales, 
sino que hay que 
construirlos 
conscientemente, con 
voluntad y actitud 
positiva. Esto es posible 
y deseable. 
 
Las emociones 
funcionan como 
facilitadoras del 
razonamiento y de la 
acción. Por 
consiguiente, las 
intervenciones 
preventivas y 
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terapéuticas, deben 
estar basadas en la 
adquisición de 
alternativas al consumo. 
Se debe facilitar la 
acción más que 
centrarse en lo que la 
persona debe dejar de 
hacer. Cuando nos 
centramos en lo que 
queremos dejar de 
hacer más que en lo 
que queremos 
conseguir, es como si 
fuésemos a la compra 
con la lista de aquello 
que no queremos 
comprar 

Autocontrol 

“Si me hubieras visto al 
principio ni te lo 
creerías. Yo antes era 
un saco de nervios. No 
podía para quieta. 
Ahora me gestiono y, ¿a 
que me ves tranquila y 
relajada? 

“(...) lo cual les lleva a 
relacionarse con su 
entorno a impulsos (...) 
porque si cuando  hablo 
siento que no me 
escuchan, a lo mejor si 
grito me escucharan... o 
si doy un golpe todo el 
muy verà que realment 
estoy ahí.” 
 
“A vegades ens trobem 
davant de certes 
situacions que no 
entenem. Per exemple, 
jo  no sabia perquè 
tenen tantes dificultats 
per esperar-se a ser a 
tesos o perquè els hi 
costa entendre que hi 
ha altres persones al 
seu voltant que també 
requereixen del meu 
temps.. tot ha de ser ara 

Los Nuevos tienen 
dificultades para 
adaptarse a los 
horarios: se ponen 
nerviosos, caminan 
de un al otro, 
sobretodo para poder 
fumar...  

Reconnaitre où sont 
mes limites, mes 
potentialités, mes 
peurs, mes rêves ... 
m'aident à pouvoir 
contrôler mes réaction 
à certains moments 
et, aussi, je facilite 
également la relation 
avec l'autre personne 
(ami, parent, ami, 
usager ...), c'est à 
dire, j'aurai plus 
d'empathie, laquelle 
est basé dans une 
relation d'aide. En 
outre, en étant 
consciente de mes 
craintes, je ne laisse 
pas mes émotions 
influencées à un 
autre, ce qui pourrait 
lui permettre 
d’avancer à son 

(…) bajo nuestro punto 
de vista, (les 
emociones) deben ser 
tenidas en cuenta tanto 
en intervenciones 
preventivas como 
terapéuticas:  
- Son una buena forma 
de regular el 
comportamiento de los 
demás.  
 
Aumentar el 
conocimiento personal, 
la capacidad de gestión 
emocional, tener una 
“actitud activa” para 
conseguir los objetivos 
personales, así como 
aprender a manejar 
situaciones conflictivas, 
de riesgo o de tensión, 
han de estar en la base 
de cualquier estrategia 



80 
 

i per a mi (...)  Com que 
molts han imposat les 
seves normes ja sigui a 
casa com en el carrer, 
es normal que quan 
arriben aquí tinguin les 
mateixes actituds, de fet 
millor perquè així es 
poden treballar.”   

rythme, sans se sentir 
juger.  
 

preventiva del consumo 
de drogas en el trabajo. 

Habilitats 
Socials 

 “Tu Eva no te dejes 
manipular, que estos se 
la saben larga.” 

Cuando tienen que 
confrontar a alguien, 
son muy directos, 
usan expresiones 
acusadores.  
 
Residentes 
interrumpen 
conversaciones, 
discupandose, para 
hablar con sus 
referentes. 

 C’est un espace 
essentiel (en referència 
a moments per a parlar 
de la comunitat, grups 
on tots els residentshi 
son) qui sert avant tout 
à soigner l’ambiance et 
la convivialité dans la 
communauté par la 
“mise en mouvement” 
des conflits, des 
relations exclusives 
entre certains, des 
transgressions du 
règlement, etc..  
 
(…) bajo nuestro punto 
de vista, (les 
emociones) deben ser 
tenidas en cuenta tanto 
en intervenciones 
preventivas como 
terapéuticas:  

• Facilitan la 
comunicación. 
Nos ayudan a 
transmitir cómo 
nos encontramos, 
sin necesidad de 
utilizar nuestros 
recursos verbales.  
• Facilitan la 
interacción social.  
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• Son una fuente de 
información sobre los 
procesos de nuestra 
mente. No son meras 
reacciones automáticas. 
 

Comunicació No 
Verbal 

  Las manos 
temblorasas. 
 
Posturas corporales 
curvadas. 
 
Miradas 
controladores.  

 Afin de favoriser l’accès 
à une parole 
authentique, des 
exercices sur base de 
supports projectifs sont 
proposés. 
Ceux-ci visent, entre 
autres, l’adéquation des 
registres verbaux et non 
verbaux, 

Autoconcepte i 
Autoestima 

“Fui un niño malo. Des 
de simpre. Por eso 
ahora soy un 
drogradicto y siempre lo 
seré.” 
 
“Llevo más de 10 años 
drogando, no me digas 
que puedo llegar a ser 
algo diferente a lo que 
soy, un p* drogadicto” 
 
“Quan vaig arribar aquí, 
pensava que no ho 
aconseguiria i ara porto 
sense tocar les drogues 
més de tres mesos. 
Estic molt contenta.” 
 
 

“Me atrevo a decir que 
una gran mayoria de 
drogadictos, esten o no 
en tratamiento auí, han 
tenido una infacia 
deficitària. Eso no 
quiere decir que la culpa 
sea de los padres pero 
si que ha marcado el 
caràcter de estos 
chavales. No sitiendose 
reconocidos, tenidos en 
cuenta y queridos(...)” 

Algunas de las chicas 
se miran más de una 
vez al espejo, muy 
pendientes de su 
imagen. 

 Ceux-ci (en referència al 
treball individual o 
groupal però personal, a 
nivell corporal i 
emocional) visent, entre 
autres, l’adéquation des 
registres verbaux et non 
verbaux, la libre 
circulation de l’énergie 
psychique, la 
restauration de l’estime 
de soi, l’investissement 
et l’élargissement des 
groupes 
d’appartenance. 
 
“sintonizar con las 
emociones de nuestros 
hijos puede requerir que 
descendamos a su 
nivel, manteniendo una 
postura abierta y 
receptiva. El niño se 
siente fortalecido porque 
percibe que sus ideas y 
emociones son 
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32 ROMÁN, B. (2007). Ética i deontologia en l’activitat professional del professional politècnic. Secretaria executiva Ethos Ramón Llull. 

 

valoradas. Esta 
experiencia de conexión 
armónica ayuda a que 
los niños adquieran un 
sentido más poderoso 
de su propio yo y 
además enriquece su 
capacidad de 
autocomprensión y 
compasión. Esta 
vinculación entre 
distintas mentes hace 
que tengamos una 
sensación vital de 
comunicación con ellos, 
lo que nos permite llevar 
a la otra persona con 
nosotros aunque nos 
encontremos 
físicamente lejos de ella. 
Esto es la base de la 
autoestima de un niño 
con un yo fuerte que 
tolera la frustración, con 
capacidad de sacrificio, 
de demora de la 
gratificación y de 
persistencia y tenacidad 
en la consecución de 
sus objetivos.” 

Autonomia 

“Paso los findes con mi 
familia. Allà estoy super 
bien, aunque prefiero 
estar mis amigos, sé 
que ahora es lo que 
toca. Y además que 
como la mama no hay 
nadie que te cocine ni 
cuide. (...) todo me lo 

“Yo me he dado cuenta 
que muchos no sabrian 
vivir solos. Tu piensa, 
llevan casi toda su vida 
en casa con la madre, 
que es quien les suele 
hacer todo, como puede 
esta gente hacerse un 
huevo frito si en su vida 

 Selon l’article de 
Palazzi et Román32, 
l'éthique appliquée 
vise à être une 
éthique de 
l'autonomie 
complétée par une 
éthique de la 
responsabilité, face à 

La responsabilisation et 
l'autonomisation 
constituent des valeurs 
fondamentales qui 
guident notre travail au 
quotidien. Cette 
conception du travail ne 
s'opère pas sans mal, le 
résident n'ayant plus 
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hace ella.” 
 
“Doncs, si et soc 
sincera, jo tinc molta por 
al dia en que em donin 
d’alta, perque si vale ya 
sé lo que me dirás, els 
findes aguanto però 
suposo que també es 
perque el fet de saber 
que dilluns he de tornar 
a venir em fa frenar. 
Pero una vez esté fuera 
de aquí, a mi quién me 
asegura que no voy a 
recaer. Miedo me da.” 
 

a preparado uno?” 
 
“Molts cops tinc  la 
impressió de ser la 
mami de molts. De fet 
això més d’un company 
m’ho retreu, em diuen 
que no he d’estar tant a 
sobre.” 

un triple défi, « le 
forgeage et le 
maintien de 
l'autonomie d'une 
personne éthique 
capable, respectant et 
promouvant les 
particularités 
culturelles et en 
supposant que ses 
entourages sont d’une 
moral dynamique. » 
 

recours aux toxiques 
comme échappatoire.  
-------------------------------- 
En Projecte Home 
creemos que es 
fundamental la inserción 
laboral para la plena 
reinserción y autonomía 
de las personas.  
 

Delinqüència i el 
consum de drogues Correlació 

 Més de la meitat dels 
residents han tingut que 
veure’s les cares amb la 
justícia. 

 Aquesta setmana, 
fent la tournante des 
résident s’ha 
comentat que més 
d’un té temes 
pendents amb la 
justícia.  

Es evidente que existe 
una fuerte correlación 
entre los consumos 
problemáticos de 
algunos tipos de drogas 
y la comisión de 
actividades delictivas. El 
77% de las personas 
que ingresan en 
prisiones españolas 
declaran haber 
consumido en el último 
mes 
sustancias psicoactivas. 
-------------------------------- 
(…) vemos que entre los 
orígenes del dinero del 
que disponían nuestros 
usuarios durante su 
drogodependencia 
toman importancia las 
fuentes ilegales (robo, 
trapicheo, tráfico de 
drogas), según 
observamos en los 
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siguientes gráficos, 
obtenidos en 
la memoria de la 
Fundación C.E.S.P.A. 
del año 2002, y que se 
refieren a los usuarios 
de 
los Programas de 
Tratamiento a la 
Adicción de Opiáceos y 
de Cocaína. 
-------------------------------- 
(…) la necesidad, 
frecuentemente 
imperiosa, de adquirir 
droga, unida 
muy a menudo a la 
ausencia de ingresos 
lícitos obtenidos de 
forma regular. Esta 
necesidad propicia el 
recurso a las vías 
ilegales de obtención de 
dinero, al faltar las vías 
legales (trabajo, 
subsidio de 
desempleo...), que aún 
en caso de existir, 
suelen ser insuficientes, 
dado el alto precio de 
las drogas ilegales. 
 
 

Gestió de la 
Situació Jurídica 

“Ni me preguntes que 
no me entero de nada. 
Si ni siquiera sé si tengo 
abogado” 
 
“Si ya sé que tengo 
causas pendientes, pero 
¿crees que va a 
cambiar algo de eso por 

“Según lo que tengo 
entendido, tenemos un 
servicio dentro de 
Proyecto Hombre que 
se encarga de todo eso. 
Nosotros como 
terapeutas no queremos 
entrar en eso, aunque 
es inevitable que salga 

 Quan el F. va 
consumir al interior 
del centre, se’l va 
expulsar directament. 
Sembla ser que molt 
dels residents ho 
sabien, però ningú va 
dir res perquè li tenien 
por. La C. va explicar 

(…) el primer objetivo 
del Servicio de 
Seguimiento Jurídico es 
que los usuarios pongan 
al día su situación 
jurídica, localizando las 
causas penales 
pendientes y tomando 
contacto con el abogado 
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mucho que hable los de 
seguimiento?” 

el tema en algun 
momento.” 

al groupe 
communautaire que el 
fet de que hagués 
estat a la presó i la 
seva actitud de 
souteneur, els hi feia 
respecte. I sembla a 
ser que alguna 
vegada havia 
amenaçat a algun 
dels residents. 
(segons el Jonathan)   

que le haya sido 
designado. 
A esta tarea se puede 
añadir la orientación e 
información al usuario 
sobre su 
situación jurídico-penal, 
sobre determinados 
aspectos de los 
procedimientos que le 
afectan, etc. de forma 
que pueda ser agente 
activo en los mismos. 
el Servicio de 
Seguimiento Jurídico de 
Proyecto Hombre se 
pone a su disposición 
(refiriéndose a los 
letrados designados) 
para colaborar con 
ellos en los aspectos 
que sean necesarios: 
información sobre el 
usuario, su proceso 
terapéutico e historial de 
consumo; situación 
penal y/o penitenciaria; 
posibles medidas 
alternativas que serían 
asumibles desde 
Proyecto Hombre (…) 
se considera necesario, 
por parte del Servicio de 
Seguimiento Jurídico, 
realizar propuestas de 
coordinación entre los 
letrados de distintas 
causas, al disponer de 
una perspectiva global 
de la situación jurídico-
penal-penitenciaria del 
usuario, 
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Influencies en el 
procés 
terapèutic 

“Oye Eva, paso de 
hablar de esto. La 
semana que vienen 
tengo juicio y me paso 
todo el p* día dandole 
vueltas, j*” (agitado) 

“El problema que moltes 
vegades tenim és el 
temps. O sigui que si 
estan aquí com a 
mesura judicial, el 
procés del noi estarà 
marcat pel temps de 
sanció, saps?” 
 
“Sabes T. ? pues la 
semana pasada se fugó 
de la casa y tuve que 
pasar parte a su 
abogado.” 

  Por otro lado, y en caso 
de la aplicación en la 
ejecución de sentencia 
de alguna 
medida alternativa, la 
Fundación es 
responsable del 
seguimiento de la 
medida, debiendo 
emitir informes al 
tribunal sentenciador 
sobre el seguimiento del 
programa terapéutico 
por 
parte del penado, así 
como de las incidencias 
que se pudieran 
producir en el mismo. 
-------------------------------- 
la situación penal o 
penitenciaria influye en 
gran manera 
en los procesos 
terapéuticos, bien por la 
inseguridad y ansiedad 
que produce tener 
causas pendientes, que 
pueden originar que el 
usuario se descentre de 
su propio 
proceso, bien porque las 
personas estén 
obligadas a permanecer 
en el centro para no 
ingresar en prisión, lo 
que condicionará el 
trabajo sobre la 
motivación, así como la 
evaluación de la misma. 
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Taula 14: Recollida d’Informació. 

Font: Elaboració Pròpia. 

 

 

 
Actitud de la 
persona 
drogodependent 

“Haga lo que haga 
termino en la cárcel” 
-------------------------------- 
"con un certificado de 
Proyecto Hombre me 
vale para cumplir aquí, 
así que…” (orgullo) 
-------------------------------- 

“Lo xungo es que ni 
ellos saben en que 
punto estan” 

  (…) con una marcada 
irresponsabilidad en su 
comportamiento, no 
valorando las 
consecuencias de sus 
actos delictivos, hasta el 
punto de parecer que 
las mismas no le 
importan. 
Además, en los 
drogodependientes es 
frecuente tanto la 
despreocupación por 
gestionar sus temas 
personales como la 
negación o la evasión 
de los problemas. Estos 
dos factores suelen 
originar que las 
personas que acuden a 
tratamiento se hayan 
desentendido hasta ese 
momento del proceso, o 
procesos, penales que 
tuvieran 
pendientes, llegando 
sólo a saber que tiene 
algo, en algún juzgado, 
pero no sabiendo en 
cual, ni en qué momento 
está. 
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3.2.2 Anàlisi dels Resultats 

Per tal de valorar i analitzar les diferents necessitats detectades s’utilitzarà l’esquema 

conceptual sobre la tipificació del concepte de necessitat de Bradshaw (1981), el qual 

complementa allò que Maslow (1972) va desenvolupar en la seva teoria psicològica 

sobre les motivacions humanes. Bradshaw exposa quatre maneres diferents i 

complementàries per entendre les necessitats socials: 

- Les necessitats normatives es basen en l'establiment, per part d'un expert o 

grup d'experts, professionals o científics socials, d'uns nivells teòricament 

desitjables de satisfacció de cada necessitat. Amb la seva experiència i 

coneixement, els experts assenyalen quins resultats haurien d'esperar i quins 

nivells de serveis són necessaris per assolir-los. Canvien amb el temps, com a 

resultat dels avenços del coneixement científic i tecnològic, i també amb la 

modificació dels valors de la societat. 

- Les necessitats experimentades són les basades en la percepció de cada 

persona o grup de persones sobre determinada carència. És, per tant, una 

apreciació subjectiva, condicionada per factors psicològics i psicosocials 

particulars. No obstant això, des d'una perspectiva comunitària no es pot negar 

que quan molts membres d'una comunitat senten el mateix, aquest fet té 

estatus de realitat social i que la veritat del social no és patrimoni dels experts 

detentors del saber científic o tècnic. 

- Les necessitats expressades coincideixen amb el que es diu "demanda". Són 

aquelles necessitats les quals a primera vista no s'observen i tampoc l'usuari 

no contempla aquesta necessitat que no té. Per tant, els recursos són els que 

s'han de responsabilitzar de l'individu. 

- Les necessitats comparatives es centren en la comparació entre les dades de 

la població objectiu i els d'un altre grup. Si un grup rep menys que un altre grup 

o puntua molt per sobre o per sota de la mitjana en alguna mesura o indicador, 

es diu que hi ha una necessitat, una població que està sent desatesa. 

Fent referència a les necessitats normatives -agafant com a referència una de les frases 

dites per un dels terapeutes de PH i per la meva experiència i documents treballats-, una 

majoria d’autors i persones de l’àmbit coincideixen en la existència de carències en 

l’etapa d’infància. Per a Khantzian (citat per Gonzáles Guerras,2008), les persones 

amb una dependència no poden regular l’autoestima o les relacions, ni tenir cura 

d’elles mateixes donat que no s’ha interioritzar la capacitat d’auto cura. Dodes (citat 
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per Gonzáles Guerras,2008) entén que la dificultat de tolerar la frustració i/o la 

impotència té el seu origen en experiències de la infància que necessiten ser 

recordades i elaborades en el tractament. També, Johnson (citat per Gonzáles 

Guerras,2008) diu que les persones que pateixen algun tipus d’addicció no 

internalitzen la permanència de l’objecte i tenen por als seus impulsos els quals, sent 

agressius, poden destruir als objectes propis en els que confien. Per tant, es podria 

afirmar que persones amb drogodependència tenen conductes agressives i violentes 

en vers a les persones del seu entorn. De fet, segons José González Guerras (2008), 

totes les escoles psicoanalítiques que ha treballat donen importància en major o menor 

grau al vincle establert amb els cuidadors per tal de poder entendre als pacients.  

D. Siegel y M. Hartzell, (2007) diuen:  

“sintonizar con las emociones de nuestros hijos puede requerir que 

descendamos a su nivel, manteniendo una postura abierta y receptiva. El niño 

se siente fortalecido porque percibe que sus ideas y emociones son valoradas. 

Esta experiencia de conexión armónica ayuda a que los niños adquieran un 

sentido más poderoso de su propio yo y además enriquece su capacidad de 

autocomprensión y compasión. Esta vinculación entre distintas mentes hace 

que tengamos una sensación vital de comunicación con ellos, lo que nos 

permite llevar a la otra persona con nosotros aunque nos encontremos 

físicamente lejos de ella. Esto es la base de la autoestima de un niño con un yo 

fuerte que tolera la frustración, con capacidad de sacrificio, de demora de la 

gratificación y de persistencia y tenacidad en la consecución de sus objetivos.” 

Pel que fa al sistema de relacions de la persona drogodependent, existeix la necessitat 

de treballar dites relacions. Aquestes seran tractades en el segon projecte que 

composa PINS33 el que fa referència a les Relacions Interpersonals.  

Per últim destacar una de les necessitats explicitades per un treballador, Dany 

Estievenert, de la CT de Brussel·les, la qual té un línia de treball basada en la 

psicoanàlisis, que fa referència a la consciència de malaltia. Diu que aquesta 

consciència no radica en reconèixer-se com a addicte a alguna substància, sinó en 

reconèixer-se i articular en el llenguatge les dificultats internes que l’han portat a 

consumir d’una manera compulsiva. Sandler (1986) i Dany Estievenert defensen que 

lo important és que la persona amb un problema d’addicció es reconegui com a 

individu, com a persona, que es més que un consumidor.  
                                                           
33

 Recordatori: PINS són els sigles del Programa Individualitzat per a la Incorporació Social, el qual està 
format per 3 projectes, el primer és aquest (autoconeixement) 
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Per tant, lo rellevant seria que la persona arribés a descriure’s i percebre’s pel que és 

en el seva historia i paraules i no pas pel seus actes o consum. Per aquest motiu, i 

com s’ha dit en apartats anteriors, des d’aquest plantejament l’objectiu no és l’abandó 

del consum de drogues, sinó el reconeixement dels conflictes interns.  

 

“Cuando un joven o cualquier sujeto se instala frente a nosotros y nos dice que es un 

adicto, tendríamos que cuestionarnos y cuestionarlo a él o a ella sobre su discurso. 

Seguramente es una reproducción del imaginario social (…)”  

SANDLER (1986)  

 

En segon lloc es troben les necessitats experimentades. Cal tenir en compte en tot 

moment l’opinió de les persones que hi participaran ja que en base a aquesta es 

podran re definir les actuacions prèviament creades. D’altra banda, això també ajudarà 

en la detecció de necessitats que no s’han pogut captar en un primer moment.  

Fins a present les necessitats que s’han pogut detectar mitjançant les diferents 

tècniques anteriorment recollides, hi ha una clara dificultat per a comunicar, expressar, 

l’estat d’ànim en el que es troben o s’han trobat en un període o situació concreta, 

degut a l’absència d’informació recollida per part de les persones ateses. A més, els 

terapeutes ressalten aquest aspecte, ja que comenten que una de les conseqüències 

del consum de drogues és l’anestèsia emocional i corporal. Al parlar amb ells, i com 

queda recollit en la graella, s’observa una rigidesa corporal i tremolors sobretot en les 

extremitats. Part d’aquests símptomes poden venir causat per l’abstinència, però, 

també es mostraven aquests signes amb persones que ja havien passat aquesta fase 

de “mono”. 

D’altra banda, al llarg de les pràctiques i meu pas per PH, quan tenen una mica més 

de confiança, tot allò relatiu a temes judicials (judicis pendents, ingressos a presó...) 

els hi provoca molta ansietat i d’altra banda, els hi costa molt parlar-ne. Com també de 

determinades relacions familiars, Remoure certes histories vitals els hi produeix tals 

emocions, que reprimeixen tot aquest món per a no trobar-se cara a cara amb tot 

aquest univers emocional el qual sol ser més aviat desagradable. I moltes d’aquestes 

situacions, han vingut determinades per algun tipus de pèrdua, ja sigui d’algun familiar 

(cas del G. Qui va perdre al seu tiet –gran ídol- que també era consumidor, i des 

d’aquell moment la seva relació amb el consum va ser abusiva.) o canvis de 
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vivenda/escoles/amics... (cas d’en D. de Canàries. Va arribar Barcelona després 

passar per Madrid perquè la convivència amb els pares no funcionava i van decidir 

enviar-lo afora. Des que va deixar al e grup d’amics, casa... les drogues van ocupar tot 

el temps.) entre d’altres. Són processos de dol que no han estat acompanyats per 

ningú, que ni ells sabien que els estaven patint i no s’han realitzat correctament. I les 

emocions, que dites pèrdues generen, que ignorades per judicis que es fan.  

En tercer lloc, apareixen les necessitats expressades. Explícitament, la demanda que 

ha sorgit fa referència al treball en grup. Més aviat  als grups terapèutics. Pel que he 

pogut comprovar, a PH hi ha grups, però als residents els hi agradaria fer-ne més ja 

que argumenten que són una eina útil per a ells/es. Tot i estar vivint en grup, lo qual 

potencia el dispositiu terapèutic.  

Però la rellevància d’aquesta necessitat va més enllà del funcionament de la casa; en 

ella resideix la convivència i la participació. El fet que sigui un grup estructurat, i que 

els grups terapèutics siguin obligatoris per a tothom,  porta a viure situacions i 

escenaris de la vida quotidiana de qualsevol ciutadà/ana, porta de la confrontació a la 

col·laboració, a la relació amb l’autoritat i a la responsabilitat individual. És, per tant, 

una socialització conflictiva i confrontant. Però, al mateix temps, molt rica ja que 

organitza intercanvis on el jo i el tu es posicionen en la col·laboració o l’enfrontament, i 

això dóna molta informació sobre els aspectes de dificultat de cada resident. A més el 

fet de treballar certs aspectes en grup dóna la possibilitat de recollir diferents maneres 

de veure, viure i actuar una situació semblant. De tal manera que cadascú i cadascuna 

es dóna al microsistema mitjançant el seu paper social, en un principi, abans d’arribar 

a una veritat més personal. 

Fent referència als grups terapèutics, aquests representen, per un costat,  múltiples 

espais d’intercanvi informal els quals és la comunitat qui els ofereix. I d’altra banda, en 

un espai més formalitzat, esdevé possible treballar el que els i les residents aporten de 

les seves vivències i historia vital dins de la relació amb l’altre (el tu). A partir de tot allò 

que entra en ressonància, els processos de repetició apareixen i donen pistes de 

treball terapèutic al mateix temps que poden experimentar altres manera interactuar.  

 

I per últim abordar les necessitats comparatives, es farà una comparació entre les 

metodologies i programes que es duen a terme en PH i el CATS. 

En un primer moment, el programa del CATS inclou una línia de treball corporal, a 

diferència de PH, la qual es creu important dins d’un procés com aquest, donant l’opció 
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a participar-hi. És a dir, és una línia de treball molt recomanable i interessant, i a més a 

més voluntària.  

Destacant la informació referent a les emocions, es veu que les persones que han 

estat molts anys de la seva vida consumint, tenen determinades part del cos i sobretot 

emocions adormides. Les quals seria convenient rescatar i treballar-les.  

3.3. Priorització de les necessitats 

Al llarg d’aquest projecte, les necessitats que es treballaran són totes aquelles 

relatives al món emocional, concretament: 

- Identificar i expressar les pròpies emocional, prendre consciència d’elles ja sigui 

agradables o desagradables.  

- Gestionar les emocions desgadables i autocontrolar els impulsos. 

- Treballar per enfortir les Relacions Familiars i Socials donat que están molt 

deteriorades. 

- Tenir consciència d’un mateix ja que hi ha una desvinculació corporal, manca de 

percepció del propi cos i de captació d’informació.  

- Baixa autoestima i autoconcepte negatiu. 

- Responsabilitzar-se de les seves pròpies accions sense dependre de terceres 

persones. 

 

Donada la dificultat que tenen per a expressar i identificar emocions, i tenint-ho com a 

peça bàsica en la IE, es treballaran les emocions, tant la gestió com la identificació i el 

control. Es crearan línies de treball que convidin a (sempre respectant les diferents 

ritmes de cada participant),  deixar-se sorprendre en l’exploració dels diferents camps 

emocionals, els quals han estat durant molt de temps anestesiats per les drogues i 

ignorats. Amb la intenció de possibilitar l’accés a la paraula autèntica, mitjançant 

dinàmiques proposades pels dinamitzadors del grup. L’objectiu és, entre d’altres, 

adequar els registres verbals i no verbal, la llibertat de decidir que no es vol continuar 

amb la dinàmica, la restauració de l’autoestima, el compromís i vincle -amb 

confidencialitat- amb la resta dels participants. 

També s’incorporarà una línia de treball es basa en el cos: treball corporal. Aquesta 

respon a la demanda dels residents dels CATS, tot i que no la trobem en la CT de PH. 

La finalitat és donar mitjans per aconseguir una consciència plena de la seva pròpia 

realitat corporal, a aprendre a viure determinades emocions sense destruir-se i, al 

mateix temps, a deixar d’ignorar les senyals d’alarma que el nostre cos ens transmet. 

Per tant, en el grup corporal es vol arribar a que el o la resident pugui arribar a estar 
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present per a l’altre, al mateix temps que conserva la seva individualitat i a que pugui 

resistir a les variacions de l’ambient i a les influencies, a vegades nocives, mitjançant 

el seu propi equilibri. Es un treball que es basa en la respiració, l’equilibri i la 

concentració, la relaxació i el descans (en oposició a la tensió).  

 

D’altra banda, també es destaquen les necessitats referents a la autonomia i la 

responsabilitat. Mitjançant un treball sobre el jo, descobrir potencialitats, guanyar 

seguretat, enfortir l’autoconcepte... es treballarà ambdues necessitats. 

Col·lateralment, també es treballaran Habilitats Socials ja que l’eina de treball serà el 

grup. Tot i que s’estigui buscant un treball personal, es creu important respondre a la 

necessitat o desig de mantenir els grups terapèutics i fins i tot augmentar-ne el 

nombre.  

Per tant, amb aquest projecte es treballarà tot el que està lligat amb el món emocional, 

no només amb emocions viscudes al llarg de la seva vida, però també emocions 

present que senten aquí i ara.  

Partint d’aquestes emocions, es podrà treballar determinades actituds (com ara la de 

no responsabilitzar-se davant situacions temudes, o l’anticipació a certs 

esdeveniments...) les quals en diversos casos han conduit a la persona a realitzar 

conductes de risc per a ells/es. 

Realitzant un treball de conscienciació i interiorització de conductes i/o pensament 

alternatiu, serà important per a no deixar-se endur per situacions que suposen una 

càrrega per a la persona.  

Com esmenten algunes de les font bibliogràfiques consultades (Programme 

Thérapuetique du Solbosch, ....; PH), treballant per tal que la droga deixi de ser una via 

d’escapatòria, i permeten així a la persona, amb totes les seves capacitat, prendre 

decisions per fer front a dita situació.   

En resum, les necessitats que es treballaran en aquest projecte d’autoconeixement 

són: 

- Identificar i expressar les pròpies emocional, prendre consciència d’elles ja sigui 

agradables o desagradables, mitjançant dinàmiques de grup que facilitaran dita 

connexió emocional. 
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- Gestionar les emocions desagadables i autocontrolar els impulsos. A mesura que es 

vagi prenen consciencia de les emocions, es treballarà sobre aquelles desagradables 

posant l’èmfasi en vies alternatives d’actuació. Acompanyat d’un treball corporal. 

 

- Tenir consciència d’un mateix ja que hi ha una desvinculació corporal, manca de 

percepció del propi cos i de captació d’informació, mitjançant el treball corporal. A 

través de tècniques de respiració, de relaxació es treballarà l’esquema i postura 

corporal donant importància al cos, a les sensacions i emocions que es perceben 

sense judicis. 

 

- Baixa autoestima i autoconcepte negatiu, d’aquí la importància de decobrir el jo. Per 

desfer-se de les etiquetes social i personalment imposades i retrobar-nos amb la 

essència personal d’un/a mateix/a. 

 

- Responsabilitzar-se de les seves pròpies accions sense dependre de terceres 

persones, treballant emocions amb la finalitat de quanyar en qualitat de vida i benestar 

la qual cosa implica una certa autonomia. Autonomia que perd el sentit si no hi ha 

responsabilitat al darrera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El bienestar emocional es lo más parecido a la felicidad, entendida como la 

experiencia de emociones positivas. :o podemos esperar a que nos vengan estos 

estados emocionales, sino que hay que construirlos conscientemente, con voluntad y 

actitud positiva. Esto es posible y deseable.” 

Revista Projecte Home (2014) 
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4. Formulació del Projecte 

DEFINICIÓ DEL PROJECTE - AVANTPROJECTE  

TÍTOL 

Projecte d’ Autoconeixement (el JO) 

PLA  o PROGRAMA  AL  QUE PERTANY: 

 Drogodependències (àmbit de la Salut) i Inclusió Social 

 Programa � Programa Individualitzat per a la Incorporació Social (PINS) 

DESCRIPCIÓ:  

Aquest projecte s’ha d’emmarcar dins d’un programa més ampli, el qual consta de 
tres projectes. El primer, basat en el “jo”, és el que es desenvoluparà a lo llarg 
d’aquest treball. La segona etapa es basa en el Tu i Jo, és a dir, en les relacions amb 
l’entorn (família, grup d’iguals…) i el tercer projecte és el que treballarà el procés de 
inserció sociolaboral, és a dir, Societat i Jo.  

L’objectiu és arribar a (de)mostrar que conèixer-se a sí mateix/a és una de les peces 
bàsiques per arribar a obtenir un reincorporació social d’èxit. Es proposarà un seguit 
d’accions per a dur a terme aquest treball, concretament en les CCTT. Aquest treball 
estarà inclòs en els dos altres projectes que formen part del programa més ampli. 

DESTINATARIS:  

Dones i homes, de més de 18 anys, que pateixen algun o diversos tipus de 
dependència a substàncies tòxiques (alcohol, cocaïna, heroïna, marihuana, ...). 
També, persones amb aquestes característiques que han tingut (o tenen) problemes 
amb la justícia. 

OBJECTIUS 

GENERALS ESPECÍFICS 

Dissenyar un projecte individualitzat  1. Crear línies d’actuació adients per a 
un treball personal. 

2. Adaptar línies d’actuació existents a 
aquest sector. 

3. No perdre el sentit de l’acció. 

Neutralitzar els factors que van portar al 
consum. 

1. Conèixer quins són aquest factors. 
2. Adquirir habilitats personals per fer 

front a aquests factors. 
3. Treballar conjuntament amb les 

famílies dels usuaris/es. 
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Conèixer-se a un/a mateix/a 1. Treballar sobre les pròpies emocions. 
2. Adquirir noves habilitats Personals i 

Socials. 
3. Treballar sobre la consciència i 

estructura corporal. 

Gestionar situacions complexes del dia a dia. 1. Treballar les emocions desagradables. 
2. Treballar alternatives d’actuació 
3. Treballar en grup. 

Prevenir recaigudes. 1. Adquirir i treballar habilitats socials per 
poder demanar ajuda a temps. 

2. Adquirir eines per a fer front a situacions 
de crisi/angoixa. 

3. Establir canals de diàleg accessibles a 
tothom. 

Mantenir el nou estil de vida sense droga. 1. Trobar ocupacions a l’exterior. 
2. Conèixer-se a un/a mateix/a. 
3. Treballar la motivació, tant de l’equip 

com de les persones ateses.  
4. Finalitzar el projecte. 
5. Possibilitar una acompanyament exterior. 

ESTRATÈGIES PER A L’ACCIÓ 

Aquest projecte consta d’un programa d’acció 

- Treball sobre el JO (Autoconeixement) 
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PRESSUPOST i FONTS DE FINANÇAMENT  

DESPESSES 

- Recursos Humans Remunerats  
o Coordinació del Projecte  
o Comunicació i Marketing 
o Equip Terapèutic: 

� 3 Educadors/es Socials  
� 3 Treballadors/es Socials 
� 3 Psicòlegs/es  
� 1 Fisioterapeutes (vessant de Kinesiologia) 
� Equip Mèdic (2) 

• Metge/essa Generalista 

• Psiquiatre/a   
�  Estudiants en Pràctiques (màxim 3) 

- Recursos Materials 
o Suport Audiovisual 

� Ordinadors 
� Aparell de Música 
� Projectors i Pantalles de Projecció 

o Per Activitats 
� Cintes Elàstiques i Estores 
� Bolígrafs, llapis i fulls 
� Revistes i Diaris 

o Altres  
� Impressora (tinta) 

- Consum d’Electricitat  
- Imprevistos 

o Manteniment i/o Reparacions 
o Lloguer d’espais 
o Transport 

INGRESSOS 

- Donacions  
- Subvencions  
- Concursos 
- Empreses i Patrocinadors 
- Altres 
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5. Planificació  

Projecte Individualitzat per a la Incorporació Social (PINS) està composat per tres 

Programes d’Acció dels quals es desenvoluparà un. 

5.1.  Projecte a Desenvolupar 

• Programa d’Acció: Desoberta del "JO" 

• Unitat de Programació: Biografia 

• Unitat Didàctica: Línia de la Vida 

• Unitat Didàctica: Carta de Presentació 

• Unitat de Programació: Gestió Emocional  

• Unitat Didàctica: El jo Infant 

• Unitat Didàctica: La Cadira Buida 

• Unitat de Programació: Gestió en Situacions de Crisi  

• Unitat Didàctica: Teatre de l’Oprimit 

• Unitat Didàctica: Treball Corporal  

 

5.1.1. Descripció del Programa d’Acció (PA) 

Descripció i justificació 

El primer reconeixement de l’ésser humà és la seva comprensió de individualitat; de 

que no és igual a l’altre, ja sigui físicament com pels seus raonaments i formes 

d’entendre el que l’envolta.  

Aquesta afirmació enorgulleix a tota persona: som únics en essència.  No sóc igual 

només semblant, la qual cosa afegeix un valor.  

L’autoconeixement, però, implica un raonament més profund del tema. Es tracta de 

conèixer les parts que componen el jo, quines són les seves manifestacions, 

necessitats i habilitats; els papers que viuen en la persona i mitjançant les quals 

s’arriba a conèixer perquè i com s’actua i se sent. Al conèixer tots els elements, els 

quals, òbviament, no funcionen per separat, la persona arribarà a tenir una personalitat 

forta i unificada, ja que allò que no acabi de ser útil, es podrà treballar.  
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De fet, és el que ens obre la porta a la vida. L’autoconeixement és, doncs, el procés 

reflexiu pel qual la persona adquireix noció del seu jo i de les seves pròpies qualitats i 

característiques. Com tot procés se’l podrà desglossar en diverses fases, com ara: 

l’auto percepció, l’auto observació, la memòria autobiogràfica, l’autoestima, l’auto 

acceptació.  

Objectius 

L’objectiu principal d’aquest PA és conèixer-se a un/a mateix/a. Però, al llarg de tot el 

procés de descoberta del jo, també es treballaran altres objectius els quals estan en 

relació amb el objectiu principal. Els objectius són:  

 

- Treballar sobre les pròpies emocions. 

- Adquirir noves habilitats Personals i Socials 

- Treballar les emocions desagradables. 

- Portar a terme alternatives d’actuació en situacions conflictives (ja sigui a 

nivell social com personal) 

- Treballar en grup. 

- Adquirir  habilitats socials per poder demanar ajuda a temps 

- Adquirir eines per a fer front a situacions de crisi/angoixa. 

- Establir canals de diàleg professional-resident i entre residents .  

Metodologia 

Per assolir els objectius marcats, es farà ús de diferents eines metodològiques. Com 

que aquest programa es situa en una CT i els residents d’aquest reclamen més grups, 

l’instrument bàsic serà el grup. 

El grup  és valuós perquè constitueix un continent, enforteix els integrants i permet 

crear lliurement, com així també interrogar en un ambient més relaxat.  Les tècniques i 

dinàmiques grupals són instruments que afavoreixen la participació de tots els 

integrants d'un grup. Al seu torn, aquestes tècniques possibiliten que un grup produeixi 

en un marc lúdic i de gratificació. la gran metodologia de les dinàmiques és l'aprendre 

fent en la trobada amb els altres. 

I seguint amb el que es desenvolupa amb la teoria del Empowerment, la metodologia 

es fonamentarà en la participació i  la adaptabilitat a cada persona. Segons el que s’ha 

explicat en apartats anteriors, aquest projecte serà una aproximació distintiva en el 

desenvolupament de la intervenció social i en la promoció del canvi comunitari, que té, 

entra d’altres, les següents característiques: 
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- Adopta una mirada positiva . La potenciació comunitària planteja una 

intervenció social en termes de salut, adaptació, competència sistemes naturals 

d’ajuda, accessibilitat als recursos... en lloc de parlar en termes de risc, 

problemàtiques socials i/o malalties.  

 

- Redefineix el rol del professional amb la població diana.  Les estratègies se 

centren en l’enfortiment de les capacitats de la població i en que el professional 

es converteixi en un recurs per a la comunitat.  

 

- Promou la mirada comunitària d’intervenció . La potenciació és consonant 

amb el desenvolupament d’una identitat ecològica, la tolerància a la diversitat, 

la utilització de recurs disponibles... Algunes de les estratègies d’ús preferent 

consisteixen en l’avaluació de contextos, la integració de teoria i pràctica i la 

identificació de recurs en la comunitat.  

 

- Assigna un rol actiu als participants de la comunit at. El col·lectiu té el 

paper determinant en l’establiment de metes i en el procés d’implementació.  

Per això, la investigació acció participativa o la avaluació de programes que  

s’ajusta a les prescripcions teòriques de la potenciació comunitària 

(empowerment evaluation) resulten especialment pertinents. 

 

En les sessions es combinarà la teoria i la praxis sempre potenciant el dinamisme 

d'aquestes i fent que el protagonisme el portin els i les destinatàries de l’acció. Es 

realitzaran debats i es farà rolles-playings simulant situacions en les que possiblement 

s'hauran d'enfrontar en el seu dia a dia, posteriorment s'obriran posades en comú i 

pluges d'idees per a completar i posar nom de forma col·lectiva a tot allò que senten. 

Hi haurà diferents professionals (destacant el paper dels educadors/es, i psicòlegs) 

que seran les persones que dirigiran aquestes sessions i faran les xerrades 

informatives. S'utilitzaran recursos audiovisuals per fer algunes sessions diferents amb 

visionats de vídeos que ajudin a que la temàtica pugui esser interioritzada 

assertivament .S'utilitzarà l'expressió artística (on la creativitat tindrà un lloc important) 

i la utilització de la música per a canalitzar, despertar i connectar amb les emocions, 

també per facilitar la relaxació.   
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Unitats de Programació (UP) 

Al llarg d’aquest programa d’acció, es treballaran tres UP. A continuació s’enumeren: 

• Biografia 

•  Gestió de les Emocions  

•  Gestió en Situacions de Crisi  

A més de les activitats recollides en aquest treball es preparan altres, de cohesió, 

presentació, formació de grups... Es troben recollides en un dossier d’activitats (vegeu 

anne 4) 

5.1.2. Unitats de Programació (UP) 

a) Biografia 

Descripció  

Actualment, és possible identificar una sèrie de condicions personals i socials que 

incrementen la vulnerabilitat cap al consum de drogues; la majoria d'elles es 

relacionen amb altres conductes problemàtiques com ara el fracàs escolar, els 

problemes amb la justícia, els embarassos no desitjats en adolescents, les conductes 

de risc per a la salut, o el comportament violent, perquè a l'arrel de totes aquestes 

conductes es poden trobar processos comuns.  

Les conductes de risc i, dins d'elles, l'abús de drogues, són processos que solen anar 

conformant al llarg del desenvolupament del individu, de vegades des de les primeres 

etapes, mitjançant fracassos en els processos d'integració social. 

Però, per no caure en generalitzacions i per a que sigui un treball personal, aquesta 

UP permetrà en el i la resident fer un viatge pel seu recorregut vital, fins al moment 

present. Això facilitarà la obtenció d’informació sobre situacions complexes en la vida 

de la persona atesa, però no tan per la situació en sí, que també, però més aviat per 

com ella l’ha viscut. Aquest és l’aspecte clau, dues persones poden haver passat per 

situacions semblants però extrauran vivències molt diferents. Bé doncs, es treballarà 

sobre les vivències personals al llarg del recorregut vital.  

Objectiu de la unitat de programació en relació a la línia d’acció 

Els objectius d’aquesta UP són: 

- Treballar sobre les pròpies emocions. 

- Establir canals de diàleg professional-resident i entre residents .  

- Conèixer la funció de l’addicció en l’estil de vida que es portava. 
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Continguts 

Al llarg de la UP es treballaran diversos continguts. Per un costat, es tindrà un primer 

contacte amb tot allò que faci referència a pèrdues viscudes, emocions 

desagradables... i d’altra banda, es treballarà també sobre la comunicació i expressió. 

Aquests continguts es divideixen en: 

a) Fets, conceptes i sistemes conceptuals propis de cada matèria 

Aquesta primera fase del projecte es basa en la descoberta del jo. En aquest cas, es 

treballaran conceptes com el jo, les emocions, les pèrdues…  al mateix temps, com 

que es treballarà sobre la pròpia biografia de la persona apareixeran fets relacionats 

amb les relacions interpersonals, com són les relacions familiars, amb el grup 

d’iguals... tot i que l’èmfasi es posarà en la vivència personal d’aquest fets, es creu 

important treballar-ho en el moment en que apareixen.  

 

b) Procediments:  

Al llarg de l’activitat es treballaran diverses habilitats o capacitats. L’escolta activa, l’ús 

de la comunicació assertiva, el treball introspectiu i reflexiu, la creativitat… 

 

c) Actituds, valors i normes 

Aquest és un punt que té un pes important en el projecte. El respecte pels companys, 

per l’opinió dels altres, pels professionals i material, la participació activa en les 

activitats, … Però al mateix temps, esdevindrà molt important l’honestedat.   

Metodologia i/o tècniques 

Consisteix en donar informació de les activitats a realitzar, el procés a seguir i el sentit 

de la mateixa. Per a que no sigui feixuc, hi haurà dos blocs, un és el teòric i l’altre 

estarà compost per dinàmiques de grup . 

S’aniran combinant tots dos blocs, és a dir, teoria i dinàmica barrejades, per tal de 

mantenir l’atenció. El pes estarà posat en les dinàmiques, però és rellevant fer una 

explicació dels conceptes que s’han d’anar assolint. D’aquesta manera, tothom sap 

quina és la finalitat de tot el que s’està treballant. 

 

Activitats i/o tasques 

El gran pes recau sobre les dinàmiques de grup que es proposen per treballar les 

diverses temàtiques proposades. Amb la finalitat de que aquestes siguin facilitadores 

d’espais de treball personal mitjançant el grup. 

Materials/recursos necessaris. 

En aquesta UP s’utilitzarà, com a recursos materials: 
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- Bolígrafs, llapis i fulls 

- Revistes i Diaris 

Pel que fa als recursos humans, dos professionals de l’equip ( educadors/es socials i/o 

Psicòlegs) dinamitzaran la sessió. Seria preferible que fos un de cada.  

Indicadors i instruments d'avaluació  

La informació que permetrà l’avaluació d’aquesta UP estarà recollida en una graella 

d’observació. També, d’altra banda, un dels dinamitzadors/es realitzarà un registre de 

les sessions, els quals es posaran en comú en les reunions d’equip.  

Els objectius, les actituds i la metodologia seran allò que tindrà més pes en l’avaluació 

de les UP.  

Per lo tant, s’utilitzaran graelles d’observació i el diari de camp o registre anecdòtic, a 

part de les reunions d’equip.34 

                                                           
34

 Vegeu apartat d’Avaluació. 
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Unitat Didàctica: Línia de la Vida 

DESTINATARIS 10 Residents de la CT 

LLOC Sala Polivalent de PH TEMPS Aproximadament 2h  

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

 
- Prendre consciència del recorregut biogràfic de la persona.  

- Sintetitzar els esdeveniments viscuts, agradables i desagradables, més importants (per un/a mateix/a). 

- Plasmar els esdeveniments de forma esquemàtica, creativitat i cronològica. 

- Realitzar un treball reflexiu.  

CONTINGUTS 

FETS/CONCEPTES  PROCEDIMENT  ACTITUDS  

 
- Emocions 
- Dol 
- Pèrdues 
- Procés / Itinerari 
- Cronologia 

 
- Treball Reflexiu 
- Treball Introspectiu 
- Treball Creatiu 
- Ús de material plàstic 
- Resum esquemàtic de la informació 

 
- Creativitat 
- Honestedat 
- Demanar ajuda quan sigui 

necessari  
- Respecte a la diversitat i a la 

feina dels companys/es. 

- Responsabilitat amb el material. 
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METODOLOGIA TEMPORALITZACIÓ 

Salutacions inicials i esperar que tothom estigui a l’aula. 

Abans de explicar res, el o la dinamitzadora reparteix a cada membre del grup una cartolina i 

deixa un estoig amb llapis i ceres de colors al centre de la sala.  

 

Seguidament dóna les següents instruccions: 

“Cada un/a de vosaltres amb les vostres cartolines dibuixareu la línia de la vostra vida. L’inici 

del camí correspon al moment del vostre naixement i el final amb el moment actual, amb el 

vostre present. L’activitat consisteix en representar el que heu viscut i que hagi estat rellevant 

per a vosaltres al llarg de la línia. Podeu representar-ho com vulgueu, paraules, frases breus, 

dibuixos, colors… tampoc cal que sigui una línia pot ser un camí, una via de tren, etc. Si no 

esteu bé aquí, podeu sortir fora, pel jardí. 

Quan tothom així acabat, torneu aquí  que seurem i qui vulgui i en tingui ganes pot compartir 

la seva creació amb tot el grup. En 1h màxim aquí. Ja podeu començar” 

 

Els participants tornen. I, un cop tothom estigui dins de la sala, qui vulgui, voluntàriament pot 

compartir-ho.  

 

En el últim moment de la sessió, es deixarà un espai de temps per a que cada persona 

comparteixi dubtes, emocions, opinions, etc... que tingui en l’aquí i l’ara. El dinamitzador/a 

abans de donar per acabada la sessió, explicarà la importància d’aquest treball en el seu 

procés. El grup es donarà per acabat un cop tothom qui hagi volgut hagi compartit, o amb la 

finalització del temps estipulat.  

 
 

5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60min 
 
 
 
 
 
 
 

25min 
 
 
 
 
 
 

30min 

 
 

5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1h 5min 
 
 
 
 
 
 
 

1h 30min 
 
 
 
 
 
 

2h 
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AVALUACIÓ 

 

. Què avaluaré? 

- Objectius 

- Les actituds 

- Les intervencions del grup al llarg de l’activitat 
 

. Com ho faré? 

- Observació participant i Registre Anecdòtic o Diari de Camp (Informació que es compartirà en els reunions d’equip) 
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Unitat Didàctica: Carta de Presentació 

DESTINATARIS 10 Residents de PH 

LLOC Sala Polivalent TEMPS 2h 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

 
- Fer una redacció coherent i comprensiva. 

- Expressar per escrit emocions vinculades als esdeveniments triats. 

- Cuidar la presentació i l’estil de redacció de la carta. 

- Compartir amb el grup la creació individual. 

- Mostrar interès i respecte pel treball dels companys/es.  

CONTINGUTS 

FETS/CONCEPTES  PROCEDIMENT  ACTITUDS  

 
- Biografia 
- Comunicació:  

- Expressió Escrita 
- Estils de redacció (formal i 

informal) 
 

 

 
- Escriptura Creativa 
- Treball Introspectiu  
- Formulació de preguntes 

 

 
- Respecte a la diversitat i a la feina 

dels companys/es. 

- Responsabilitat amb el material. 
- Participació activa. 
- Honestedat 
- Habilitats comunicatives 
- Confiança 
- Escolta Activa 
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METODOLOGIA TEMPORALITZACIÓ 

Salutacions inicials i esperar que tothom estigui a l’aula. 

 

Un cop es té l’atenció de tothom s’explicarà el que es farà a continuació: 

“Ara, escriureu una carta de presentació per a la resta del grup. En aquesta carta expliqueu-

nos el que vau plasmar en la vostra línia de vida, però focalitzant-vos en el com vàreu viure tot 

allò. És a dir, si estàveu contents o al contrari molt tristos. Si determinades situacions us 

produïen angoixa o estrès…  

Ens agradaria que compartíssiu amb el grup com és el “--- o ---- o---“ a casa, amb els amics, a 

la feina... i com sou aquí també. Quines dificultats teniu, quina qualitat podeu aportar al grup... 

En una hora màxim torneu cap aquí si no heu acabat no passa res. Ens tornarem a trobar a la 

sala i qui vulgui podrà presentar-se al grup, llegint el que ha escrit. Dubtes? 

Teniu temps, per fer-ho. Si necessiteu qualsevol cosa estarem aquí. Es important que sigui un 

treball personal i reflexiu. Sabem que no us estem demanant res fàcil però us animem a fer-

ho. Podeu instal·lar-vos allà on us trobeu millor.” 

 

  (temps per escriure la carta) 

 

S’avisa als residents que faltin i es fa una rotllana per començar amb les presentacions. 

 

En el últim moment de la sessió, es deixarà un espai de temps per a que cada persona 

comparteixi dubtes, emocions, opinions, etc... que tingui en l’aquí i l’ara. El dinamitzador/a 

abans de donar per acabada la sessió, explicarà la importància d’aquest treball en el seu 

procés. El grup es donarà per acabat un cop tothom qui hagi volgut hagi compartit, o amb la 

finalització del temps estipulat. 

5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1h 
 

40min 
 
 
 
 

5min 

5min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1h15min 
 

1h55min 
 
 
 
 

2h 
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AVALUACIÓ 

 

. Què avaluaré? 

- Objectius 

- Les actituds 

- Les intervencions del grup al llarg de l’activitat 
 

. Com ho faré? 

- Observació participant i Registre Anecdòtic o Diari de Camp (Informació que es compartirà en els reunions d’equip) 
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b)  Gestió Emocional  

Descripció  

Tornar a ser conscients de les percepcions i emocions que vivim en el nostre dia a dia 

és de vital importància perquè ens donen informació del que succeeixen dins nostre i 

en el nostre entorn. 

Com s’explicava en apartats anteriors, el cervell rep un estímul del qual fem una 

valoració, fent ús del recursos personals de cadascú. Després de fer la valoració, 

aquesta té un significat per a nosaltres lo qual ens guia a sentir una determinada 

emoció. Però, hem de tenir en compte que, segons la persona, un mateix estímul pot 

rebre diferents connotacions les quals ens donen diverses emocions possibles. 

Aquestes connotacions reben el nom d’idees irracionals. Aquestes idees són les que 

distorsionen la realitat del que passa. (vegeu figura 13) 

Tal i com he assenyalat en el gràfic, les idees irracionals tenen poder sobre la 

valoració que farem de l’estímul que hem rebut.  

Amb aquesta UP es vol treballar el procés emocional, partint a vegades d’idees 

irracionals que condueixen a percebre d’una forma o una altra els estímuls del nostre 

voltant i potenciant els recursos personals (competències emocionals).  

Al mateix temps, i fent ús de la informació extreta en la UP anterior, es realitzarà un 

treball sobre el dol i la pèrdua, donat que té una forta vinculació amb la gestió 

emocional i per tal de treballar allò sorgit en les sessions anteriors.  

En general, en tots els dols hi ha moltes característiques comunes, ja que parteixen 

d'una informació bàsica heretada i en íntima relació amb la nostra supervivència. No 

obstant això, l'experiència, l'aprenentatge, la personalitat, i una altra sèrie de factors 

externs, com poden ser altres vincles, modelaran de forma individual la resposta de dol 

a cada individu. 

Encara que som un tot interdependent, podem distingir diferents dimensions del nostre 

ésser que es veuran afectades de diferent manera davant l'experiència de dol. (vegeu 

annex 5) 

Totes aquestes manifestacions, han de ser matisades pel fet que l'expressió de dol no 

és universal, ni uniforme, ni homogènia, i té diferents expressions, ritus i comprensions 

des de variables socioculturals. En efecte, mai s'ha d'oblidar que les manifestacions de 

dol no són universals, generalitzables, sinó que vénen intermediades per la cultura en 

què succeeixen. 
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Objectiu de la unitat de programació en relació a la línia d’acció 

Els objectius marcat per aquesta UP són: 

- Identificar les pròpies emocions 

- Adquirir noves competències emocionals. 

- Analitzar el procés emocional que es realitza. 

- Treballar processos de dol inacabats. 

- Ser conscient del que ha provocat en un/a mateix/a una pèrdua.  

Continguts 

Al llarg de la UP es treballaran diversos continguts. Tots ells estaran estretament 

vinculats al món emocional i a la gestió d’aquest. Es treballarà, doncs: 

a) Fets, conceptes i sistemes conceptuals propis de cada matèria 

Aquesta primera fase del projecte es basa en la descoberta del jo. En aquest cas, es 

treballaran conceptes com la gestió emocional, les idees irracionals, el dol, les 

pèrdues, la identitat, l’autocontrol …   

b) Procediments:  

Al llarg de l’activitat es treballaran diverses habilitats o capacitats. L’escolta activa, la 

empatia, l’ús de la comunicació assertiva, l’expressió, el treball introspectiu i reflexiu, 

etc. 

c) Actituds, valors i normes 

Aquest és un punt que té un pes important en el projecte. El respecte pels companys, 

per l’opinió dels altres, pels professionals i material, la participació activa en les 

activitats, … Però al mateix temps, esdevindrà molt important l’honestedat.  També 

caldrà afegir que són UP emocionalment dures per a persones que estan en 

processos de deshabituació i reincorporació social, per lo tant en aquest cas serà una 

norma explícita –com en totes les altres UP- la confidencialitat. Deixant clar que no es 

podrà parlar del que hagi passat en el moment del grup fora del grup, ni amb persones 

que no hagin pogut assistir -el que passa en el grup es queda en el grup-. 

Metodologia i/o tècniques 

Consisteix en donar informació de les activitats a realitzar, el procés a seguir i el sentit 

de la mateixa. Per a que no sigui feixuc, hi haurà dos blocs, un és el teòric i l’altre 

estarà compost per dinàmiques de grup . 

S’aniran combinant tots dos blocs, és a dir, teoria i dinàmica barrejades, per tal de 

mantenir l’atenció. El pes estarà posat en les dinàmiques, però és rellevant fer una 

explicació dels conceptes que s’han d’anar assolint. D’aquesta manera, tothom sap 

quina és la finalitat de tot el que s’està treballant. 
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Activitats i/o tasques 

El gran pes recau sobre les dinàmiques de grup que es proposen per treballar les 

diverses temàtiques proposades. Amb la finalitat de que aquestes siguin facilitadores 

d’espais de treball personal mitjançant el grup. 

Materials/recursos necessaris. 

En aquesta UP s’utilitzarà, com a recursos materials: 

- Aparell de Música 

- Cadires 

Pel que fa als recursos humans, dos professionals de l’equip ( educadors/es socials i/o 

Psicòlegs) dinamitzaran la sessió. Seria preferible que fos un de cada.  

Indicadors i instruments d'avaluació  

La informació que permetrà l’avaluació d’aquesta UP estarà recollida en una graella 

d’observació. També, d’altra banda, un dels dinamitzadors/es realitzarà un registre de 

les sessions, els quals es posaran en comú en les reunions d’equip.  

Els objectius, les actituds i la metodologia seran allò que tindrà més pes en l’avaluació 

de les UP. Per lo tant, s’utilitzaran graelles d’observació i el diari de camp o registre 

anecdòtic, a part de les reunions d’equip. 



113 
 

Unitat Didàctica: El meu Infant 

DESTINATARIS 10 residents de PH 

LLOC Sala Polivalent de PH TEMPS 1hora 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

 
- Prendre consciència de la identitat i de les etiquetes d’un/a mateix/a. 

- Identificar emocions presents i posar nom. 

- Expressar les emocions presents 

CONTINGUTS 

FETS/CONCEPTES  PROCEDIMENT  ACTITUDS  

 
- Emocions 

- Intel·ligència Emocional 

- Identitat 

- Idees Irracionals 

 
- Respiració. 

- Escolta Activa 

 
- Respecte 

- Sinceritat 

- Implicació 

- Participació Activa 

- Confidencialitat (norma) 
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METODOLOGIA TEMPORALITZACIÓ 

Salutacions inicials i esperar que tothom estigui a l’aula. 

 

Un cop es té l’atenció de tothom se’ls hi demanarà que seguint en una posició molt còmode, 

com si volen tombar-se al terra. Només caldrà que segueixin mentalment la veu del 

dinamitzador/a, la qual dirà: (dinamitzador/a posa música de fons, sense lletra) 

 

“Tanca els ulls, respira profundament. Al teu voltant hi haurà soroll però no té perquè interferir 

en el treball que estàs fent. Concentrat en la teva respiració.  

Pren consciència de tot el teu jo interior. Com està el teu cos? Com estàs situat? Quines 

sensacions el recorren? Quina emoció està present? 

Pren consciència de l’espai que t’envolta i del temps… Perquè ara et convido a fer un viatge. 

Un viatge cap a la teva infància.  

 

Imagina que arribes a casa, aquella casa en que la taula, el llit, les parets eren més grans 

perquè tu eres més petit. Encara recordes on està tot, i lo màgic és que tot segueix al mateix 

lloc. Dirigeix-te en aquell racó de casa, aquell raconet on et senties bé i fins i tot protegit. Com 

és? Gran o petit? Que hi ha llum? Mira-te’l bé, i para atenció a les teves emocions. Com et 

sents? Nerviós? Il·lusionat? 

 

De cop i volta trobes davant teu a dos nens o dues nenes, asseguts al terra davant teu. Mira’ls 

bé. No el reconeixes? Un d’ells ets tu quan eres petit. Aquell nen/a bo que hi havia en tu, 

5min 
 
 
 

3min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5min 
 
 
 

8min 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

38min 
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aquella personeta que agradava als papes, aquell que quan sortia tot eren flors. Observa’l bé. 

Et reconeixes? Quina cara té?  

Però, a l’altra costat, també hi ha un nen/a assegut/da. Una altra part de tu, una no tant bona 

com l’altra. En els papes quan el veien només feien que castigar-lo, no li feien cas, el 

deixaven de banda. (li direm nen dolent) mira’l, com és? Com té la cara? 

 

Mentre tu els mires, ells dos comencen a parlar i tu passes a presenciar un diàleg entre el teu 

jo “bo” i el teu “jo dolent”. Que es diuen? Escolta’ls bé i para atenció a tot el que diuen. Que li 

diu el jo “bo en el jo “dolent”? i que li contesta? Com estan corporalment? Com se sent el jo 

dolent quan el jo bo li diu coses agradables i l’abraça? I com se sent el jo bo que el criden i 

l’insulten? Fixa’t en el to de veu i els gestos que fan.  

Demana-li en el teu jo bo que és el que pensa del teu jo dolent, i al reves també. Que et 

diuen? Com et sents?  

Demana-li en el teu jo bo que li doni un cop de mà en el teu jo dolent. Vol fer-ho? què li diria? 

Pots demanar-li en el teu jo dolent què en pensa i com se sent?  

Agafa aire, respira. Els dos nens/es marxen. Estàs solet en el teu racó. Com estàs? Què 

sents? I on ho sents? 

 

Quan creguis que és el moment, obre els ulls a poc a poc, respira i torna al moment present, a 

l’aquí i a l’ara. Centra’t en tu. Com et sent?” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2min 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40min 
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Posada en comú. Parlaran aquells que ho vulgui fer. Si algú decideix no compartir-ho serà 

respectat.  

 

En el últim moment de la sessió, es deixarà un espai de temps per a que cada persona 

comparteixi dubtes, emocions, opinions, etc... que tingui en l’aquí i l’ara. El dinamitzador/a 

abans de donar per acabada la sessió, explicarà la importància d’aquest treball en el seu 

procés. El grup es donarà per acabat un cop tothom qui hagi volgut hagi compartit, o amb la 

finalització del temps estipulat. 

 

 
 
 

30min 
 
 
 
 

5min 
 

 
 
 

1h 10min 
 
 
 
 

1h 15min 

AVALUACIÓ 

 

. Què avaluaré? 

- Objectius 

- Les actituds 

- Les intervencions del grup al llarg de l’activitat 
 

. Com ho faré? 

Observació participant i Registre Anecdòtic o Diari de Camp (Informació que es compartirà en els reunions d’equip) 
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Unitat Didàctica: La Cadira Buida 

DESTINATARIS 10 resident de PH 

LLOC Sala Polivalent TEMPS 1h 20min 
aproximadament 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

 
 

- Compartir amb el grup una pèrdua representativa. 

- Expressar oralment emocions cap a una persona o situació . 

- Identificar allò que un/a mateix/a necessita. 

- Expressar allò que es necessita de l’altre. 

 

CONTINGUTS 

FETS/CONCEPTES  PROCEDIMENT  ACTITUDS  

 
- Necessitats 

- Demandes 

- Dol i processos 

- Pèrdua 

- Emocions desagradables 

- Comunicació 

- Expressió Oral 

 

 
- Escenificació d’una conversa. 

- Visualització d’una escena. 

- Verbalització d’emocions. 

- Escolta Activa. 

- Empatia 

 

 
- Participació Activa 

- Respecte per la dinàmica i per la feina 

dels companys/es 

- Escolta Activa 

- Empatia 

- Confidencialitat 
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METODOLOGIA TEMPORALITZACIÓ 

Salutacions inicials. Esperem a que tothom estigui present.  

 

Un cop tothom a arribat a la sala, el o la dinamitzador/a comença per explicar el que es farà al 

llarg de la sessió.  

“Aquesta dinàmica és individual, cadascú seurà en una cadira i col·locarà una altra al seu 

davant, com si algú més hagués de seure davant nostre.  

(ho fan) (dinamitzador/a posa música de fons, sense lletra)  

Ara, tanqueu els ulls i imagineu-vos que algú molt important per vosaltres que malauradament 

no hi és, està just davant de vosaltres.  

Com va vestit/da? Quina postura té? On té posades les mans? Com estan les seves cames? 

Observeu-lo bé, el teniu davant vostre. 

Ara teniu la possibilitat de dir-li tot allò que us hagués agradat que sàpigues, allò que mai ens 

hem atrevit a dir, allò que ens ha fet mal, allò que ens ha agradat. Quantes vegades hem 

necessitat tenir a prop a questa persona? Demana-li tot allò que no entès, tot allò que no saps 

i voldries saber. Ell o ella està aquí davant teu per escoltar-te.  

Quan acabeu de dir-li tot allò que estava pendent, obriu els ulls poc a poc. Respireu 

profundament. 

Ara seieu en la cadira de davant vostre, poseu-vos en el lloc d’aquella persona important, 

poseu-vos en la seva posició. Ara tu ets aquella persona. Contesteu a tot allò que heu escoltat 

fa una estona, però recorda que tu ets ell/a.  

Com et sents després d’haver sentit tot el que t’ha dit? Intenta donar-li una resposta, perquè 

5min 
 
 
 
 
 
 

3min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40min 
 
 
 
 
 
 
 
 

5min 
 
 
 
 
 
 

8min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48min 
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acabes de veure que necessita les teves respostes.  

Torna a canviar-te de lloc, com ets sents? Què tens ganes de dir? Diga-li. Ell o ella segueix 

allà.  

Necessites alguna cosa de l’altre? I aquesta persona tu pot donar? 

Segueix amb el diàleg fins que et vulguis acomiadar de l’altra persona.  

Quan hagis acabat, obre el ulls, visualitza a la persona que tenies al davant i digues: com 

està? Ha canviat algo del principi? La seva postura, mirada, mans...? 

 

Respira profundament, intenta centrar-te en l’aquí i l’ara.  

Com et sents? On notes aquestes emocions? Potser et suen les mans? Potser et fa mal la 

panxa o potser notes un nus al coll que no et deixa ni parlar. 

Respira profundament. A partir d’ara comença una nova etapa.”  

 

Fem un cercle entre tots. No cal explicar tot el que s’ha parlat, però si que m’agradaria que em 

digueu com us heu sentit al llarg de tot el diàleg. Qui vol començar? 

Posada en comú. 

 

Un cop acabat. Ens aixequem tots, ens agafem de les mans i fem un crit tots plegats.  

Es dona per acabada la sessió. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2min 
 
 
 
 
 
 

30min 
 

 
 

 
1min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50min 
 
 
 
 
 
 

1h20min 
 
 
 
 

1h 21min 
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AVALUACIÓ 

 

. Què avaluaré? 

- Objectius 

- Les actituds 

- Les intervencions del grup al llarg de l’activitat 
 

. Com ho faré? 

- Observació participant i Registre Anecdòtic o Diari de Camp (Informació que es compartirà en els reunions d’equip) 
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c)  Gestió De Situacions de Crisi 

Descripció i durada. 

Es treballaran les diferents situacions conflictives lo qual ens posa en situacions límits. 

Es treballaran dos blocs importants, un d’ells són els conflictes. 

Els conflictes són fets quotidians presents en la vida de les persones, estan presents 

per tot arreu. Tothom viu immers en conflictes de tot tipus al seu voltant. Les relacions 

humanes, pel seu propi tarannà, són intrínsecament conflictives: els éssers humans, 

tot relacionant-nos, topem i xoquem els uns amb els altres perquè som diferents. 

Aquesta és la raó per la qual sovint s’afirma que el conflicte és inherent a nosaltres 

mateixos i que és inevitable perquè és una de les formes bàsiques de les relacions 

socials. Ser humà és participar en el conflicte i també en la seva gestió. 

Som les persones les que creem els conflictes per tant som nosaltres els que podem 

controlar-los. Partint d’aquest punt, hem de considerar el conflicte com alguna cosa 

que es co-construeix  entre les parts obre les portes a una possible intervenció. Però a 

vegades aquests conflictes són interns, i no són tan evidents. Sigui quin sigui s’han de 

treballar tots dos per tal de posar en pràctica i/o conèixer altres línies alternatives 

d’actuació. 

 

El segon bloc que es treballarà són tres emocions concretes: la por la hostilitat i el 

estrès. 

L’estrès és una resposta davant d’una situació determinada o més d’una. El cervell és 

un detector d’amenaces, les quals li aporten energia. Però, les amenaces afecten de 

diferent manera a les diferents persones. Pel que fa la por, la por és la incertesa en 

busca de seguretat. Segons Bach i Darder Vidal (2004), una certa dosi de por és 

necessària. Aquest sentiment garanteix la supervivència de la persona i, a vegades, 

ens activa i ens empeny a mobilitzar els nostres recursos. Tanmateix, no la podem 

anteposar a la resta de sentiment ja que aquesta por reduiria la llibertat personal, ens 

impediria viure i sentir a fons i, en algunes situacions, la faríem servir per a justificar 

agressions. 

Objectiu de la unitat de programació en relació a la línia d’acció 

Pel que fa al objectius  d’aquesta UP, es marcaran quatre: 

- Adquirir noves competències emocionals i habilitats socials. 

- Superar emocions desagradables que no permeten avançar. 

- Controlar els propis impulsos i emocions. 

- Responsabilitzar-se de les accions d’un/a mateix/a 
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Continguts 

Al llarg de la UP es treballaran diversos continguts. Tots ells estaran estretament 

vinculats al de la IE (autocontrol, autoestima, autoconcepte...) i a la gestió de les 

emocions. Es treballarà, doncs: 

a) Fets, conceptes i sistemes conceptuals propis de cada matèria 

Aquesta primera fase del projecte es basa en la descoberta del jo. En aquest cas, es 

treballaran conceptes com la gestió emocional, l’autocontrol, la empatia, habilitats 

socials…   

b) Procediments:  

Al llarg de l’activitat es treballaran diverses habilitats o capacitats. La confiança, la 

empatia, l’ús de la comunicació assertiva, l’expressió, el treball en grup, etc. 

 

c) Actituds, valors i normes 

Aquest és un punt que té un pes important en el projecte. El respecte pels companys, 

per l’opinió dels altres, pels professionals i material, la participació activa en les 

activitats, … Però al mateix temps, esdevindrà molt important l’humor.   

Metodologia i/o tècniques 

La metodologia que es seguirà en aquesta UP serà el teatre i el treball corporal. 

El teatre és, segons Josep Maria Font, una veritable metàfora educativa que permet 

incidir en cada una de les persones, però realitzant un treball en grup i d’equip, amb un 

desenvolupament cultural, integrador i de relació amb el context social. Per treballar 

les alternatives d’actuacions davant d’un o altre conflicte es proposarà fer Teatre 

Fòrum.  

D’altra banda, també es treballarà sobre el cos, concretament amb el que s’anomena 

Kinesiologia. 

Activitats i/o tasques 

Es proposarà doncs, realitzar un treball teatral. En aquí l’expressió hi jugarà un paper 

important. Per lo tant es treballarà amb el Treball Fòrum i el Teatre de l’Oprimit. I pel 

que fa al treball corporal, es treballarà mitjançant el ioga i tècniques d’expressió 

corporal.  

Materials/recursos necessaris. 

En aquesta UP s’utilitzarà, com a recursos materials: 

- Aparell de Música 
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Pel que fa als recursos humans, un mínim de dos professionals de l’equip 

(educadors/es socials i/o Psicòlegs) dinamitzaran la sessió. Seria preferible que fos un 

de cada. Més el Fisioterapeuta.  

Indicadors i instruments d'avaluació  

La informació que permetrà l’avaluació d’aquesta UP estarà recollida en una graella 

d’observació. També, d’altra banda, un dels dinamitzadors/es realitzarà un registre de 

les sessions, els quals es posaran en comú en les reunions d’equip.  

Els objectius, les actituds i la metodologia seran allò que tindrà més pes en l’avaluació 

de les UP. Per lo tant, s’utilitzaran graelles d’observació i el diari de camp o registre 

anecdòtic, a part de les reunions d’equip. 
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Unitat Didàctica: Teatre de l’Oprimit 

DESTINATARIS 10 residents de PH 

LLOC Sala Polivalent TEMPS 2h 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 

 
- Identificar situacions d’opressió. 

- Assajar alternatives a les actuacions anteriorment fetes. 

- Transformar la realitat representada. 

CONTINGUTS 

FETS/CONCEPTES  PROCEDIMENT  ACTITUDS  

 
- Teatre de l’Oprimit 
- Augusto Boal 
- Transformar 
- Teatre Fòrum 

 

 
- Interpretació d’una situació opressora. 

- Actuació davant de públic 

- Treball en equip 

 
- Empatia 
- Responsabilitat 
- Coherència 
- Humor 
- Companyerisme 
- Cooperació 
- Participació Activa 

METODOLOGIA TEMPORALITZACIÓ 

Salutacions inicials. Un cop tothom estigui a la sala, es començarà per explicar que és el 

teatre de l’oprimit. 

Després d'aquesta breu introducció ens posarem en acció. Es realitzaran diferents exercicis. 

1r moment: 

Per trencar el gel i activar-nos es començarà amb unes dinàmiques de confiança: caminàvem 

per l'espai, ens saludem entre nosaltres sense aturar-se en cap moment, imaginem que el 

 
15min 

 
 
 
 
 
 
 

20min 

 
15min 

 
 
 
 
 
 
 

35min 
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terra és fang i caminem com si realment ho fos, etc. 

2n moment: Teatre Imatge 

(explicació del que és i del sentit que té) 

 

Es demana que als participants, com si fossin escultors, esculpeixin un grup d'estàtues, és a 

dir, imatges formades pels cossos dels altres participants i per objectes trobats al local, que 

revelin visualment un pensament col · lectiu, una opinió generalitzada, sobre un tema donat. 

Un per un mostren les seves estàtues construint una imatge conjunta. Els que estiguin de 

públic si no coincideixen, poden modificar-lo, tantes vegades com calgui. Un cop es té la 

composició final és quan s’ha arribat a un acord i hi ha una representació d’una situació 

opressora.  

 

3r moment: Teatre Fòrum 

(explicació del que és i del sentit que té) 

 

Dramatúrgia: es formarà un grup de 4 voluntaris, els quals preparen la representació davant 

de públic (resta de participants). Un cop ho tinguin preparat. Passaran a la segona part.  

Posada en escena: Representaran el que s’han preparat davant dels companys/es. 

Espectacle com a joc: un cop feta la representació, s’inicia un debat. Responen a la pregunta: 

què faríem per actuar d’una altra manera? Si fos una situació exemplar, que s’hauria de fer? 

Tot aquell que vulgui dir la seva, a part de expressar verbalment, haurà d’agafar el lloc de 

qualsevol dels actors i repetir la mateixa escena però actuant ell com creu, la resta improvisar. 

I així fins que tothom estigui d’acord amb l’espectacle. 

Es donarà per acabada la sessió, fent una petit cloenda de com ha anat la sessió. 

 
 
 

5min 
 
 
 
 
 

20min 
 
 
 
 
 
 
 

5min 
 
 
 
 
 

50min 
 
 
 
 
 
 

5min 

 
 
 

40min 
 
 
 
 
 

1h 
 
 
 
 
 
 
 

1h 5min 
 
 
 
 
 

1h 55min 
 
 
 
 
 
 

2h 
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AVALUACIÓ 

. Què avaluaré? 

- Objectius 

- Les actituds 

- Les intervencions del grup al llarg de l’activitat 
 

. Com ho faré? 

- Observació participant i Registre Anecdòtic o Diari de Camp (Informació que es compartirà en els reunions d’equip) 
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Unitat Didàctica: Treball Corporal  

DESTINATARIS 10 Residents de PH 

LLOC Sala Polivalent de PH TEMPS 1h 30min 

OBJECTIUS DIDÀCTICS  

 
- Tenir la consciència plena en l’aquí i l’ara. 

- Connectar amb el nostre propi cos. 

- Seguir les indicacions del dinamitzador/a amb rigor. 

- Fer front a la frustració. 

CONTINGUTS 

FETS/CONCEPTES  PROCEDIMENT  ACTITUDS  

 
- Ioga 

- Relaxació 

- Respiració 

- Esquema Corporal 

- Estrès 

 
- Reproducció de peces musicals 

- Realització d’exercicis de ioga 

- Presa de consciència corporal 

 
- Respecte 

- Superació 

- No anticipació 

- Participació Activa 

- Tolerància 

- Paciència  

METODOLOGIA TEMPORALITZACIÓ 

Salutacions inicials. Un cop tothom estigui a la sala, es començarà per explicar que és el ioga 

i per a què serveix aquesta disciplina. 

(música de fons) 

 

Es començarà per fer exercicis suaus, d’escalfament. Això permetrà veure el nivell i ritme dels 

participants.  

 
15min 

 
 
 
 

20min 
 
 
 

 
15min 

 
 
 
 

35min 
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Després es faran varis exercicis vinculat amb el ioga. Es faran tècniques de respiració, 

correcció postural, treball muscular, … a un ritme lent. 

 

S’acabarà la sessió amb una relaxació, estirats al terra, escoltant una cançó i, intentant deixar 

la ment en blanc. Seguint les consignes proposades pel dinamitzador/a. 

 

La sessió es donarà per acabar amb una petita posada en comú sobre les diferents 

sensacions, emocions, percepcions i opinions que han tingut sobre la sessió i com s’han vist. 

30min 
 

 
 
 

5min 
 
 
 
 

20min 

1h 05min 
 
 
 
 

1h 10min 
 
 
 
 

1h 30min 

AVALUACIÓ 

. Què avaluaré? 

- Objectius 

- Les actituds 

- Les intervencions del grup al llarg de l’activitat 
 

. Com ho faré? 

- Observació participant i Registre Anecdòtic o Diari de Camp (Informació que es compartirà en els reunions d’equip) 

 



 

129 
 

6. Aplicació 

Abans de dur a terme el projecte és important tenir en compte certs elements garanteix 

l'existència d'un marc adequat que possibiliti realitzar la tasca educativa. Segons J. 

Villar (1996) cal tenir en compte: 

a. Aspectes de l'organització general 

- Estimació bàsica dels costos (partides generals) i fonts de finançament 

- Recursos materials : equipaments, infraestructura bàsica, espais 

disponibles (o necessaris), la gestió dels mateixos 

- Recursos humans : personal necessari, ja sigui tècnic o d'infraestructura i 

organització bàsica i tipus de dedicació.  

b. Aspectes específics de l'organització educativa 

- Distribució de les tasques entre el col·lectiu de professionals 

- Establiment deis criteris que defineixen la dinàmica interna  per al 

desenvolupament del projecte. 

- Relació interna  entre els diferents professionals (canals de comunicació) i 

mecanismes per garantir el traspàs d'informació. 

- Relacions externes  amb altres professionals. 

6.1. Gestió del Projecte 

En aquest apartat es tractaran temes referents a la gestió econòmica del projecte, com 

és el cost que aquest tindrà i els recursos que seran necessaris per a dur-lo a terme, 

sense comptar amb els recursos humans els quals es tractaran més endavant.  

6.1.1.  Recursos Econòmics 

El cost estimat per a aquest projecte és de 161.366,33€ tenint en compte que tot el 

que s’ha inclòs s’ha calculat a 6 mesos, que serà la duració del projecte inicial.  

Puntualitzat la informació que apareix en la graella següent, es contemplen les 

despeses que impliquin un increment per a l’entitat. És a dir, increment de la llum, 

reparacions de material... i, a més a més,  una partida de despeses extraordinàries, la 

qual es tocaria si mai es tingués que llogar espais fora d l’entitat per a realitzar 

qualsevol tipus d’esdeveniment en relació amb l’acte, per pagar algun tipus de 

transport (sobretot per al voluntariat, als qui se’ls hi pagaria les despeses del 

desplaçament), i per últim, tot el que tingui a veure amb el manteniment de material, 

com ara ordinadors, equip de músic... 
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Pel que fa l’amortització de determinats materials, aquest s’ha comptabilitzat també 

per a 6 mesos. 

Pel que fa les infraestructures que es faran servir, seran recursos que posa a 

disposició la comunitat o la mateixa entitat per lo tant no generen cap tipus de cost, a 

no ser que sigui quelcom de imprevist.  

 

PRESSUPOST  
INGRESSOS 161.366,33 € 
PRIVAT 26.366,33 € 
  Entitat 18.666,33 € 
  Donacions Particulars 800,00 € 
  Empreses i Patrocinadors 5.500,00 € 
  Altres Ingressos (jornades, actes…) 1.400,00 € 
 PUBLIC 135.000,00 € 
  Subvencions 128.000,00 € 
    Generalitat de Catalunya 50.000,00 € 
    Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 
65.000,00 € 

    Diputació de Barcelona 10.000,00 € 
    Admnistracions Locals 3.000,00 € 
  Concursos 7.000,00 € 
    
DESPESES 161.366,33 € 
  Personal 150.858,00 € 
  Recursos Materials 5.950,00 € 
  Serveis (Llum) 1.000,00 € 
  Imprevistos 3.000,00 € 
  Amortitzacions 558,33 € 

    
BENEFICI FINAL PROJECTE  0,00 € 
Taula 15: Pressupost Inicial del Projecte a 6 mesos.  

Font: Elaboració Pròpia (2014) 
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6.1.2. Recursos Materials 

Per a aquest projecte s’utilitzaran els següents materials: 

-  Suport Audiovisual: els quals s’usaran tant com a eines de l’equip com en 

les sessions amb els usuaris/es: 

o Ordinadors 

o Aparell de Música 

o Projectors i Pantalles de Projecció 

- Per Activitats 

o Cintes Elàstiques i Estores 

o Bolígrafs, llapis i fulls 

o Revistes i Diaris 

- Altres: només l’utilitzarà membres de l’equip.  

o Impressora (tinta) 

6.2. Organització Interna 

6.2.1. Recursos Humans 

En tot aquest projecte, el qual consta de 3 fases, seria necessari consolidar un equip 

que constes de: 

o Coordinació del Projecte  

o Comunicació i Marketing 

o Equip Terapèutic: 

� 3 Educadors/es Socials  

� 3 Treballadors/es Socials 

� 3 Psicòlegs/es  

� 1 Fisioterapeutes (vessant de Kinesiologia) 

� Equip Mèdic (2) 

• 1 Metge/essa Generalista 

• 1 Psiquiatre/a   

�  Estudiants en Pràctiques (màxim 3) 

� Voluntariat (moments puntuals) 

La mateixa infraestructura de l’entitat compta amb un equip d’administració. 

L’organigrama que es té previst és el següent: 



 

 

Figura 20: Organigrama de l’Equip Terapèutic.

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

El voluntariat només estarà present en moments puntuals, com per exemple els caps 

de setmana.  

6.2.2. Relacions Internes

Dins del projecte es contemplen diferents professionals, cadascun d’ells de diferents 

àmbits, els quals no es trobaran en els mateixos 

UD. Per aquest motiu es cuidarà molt tot el que té relació amb el traspàs de 

informació. Per tal d’afavorir una bona comunicació entre tots els membres de l’equip, 

es proposen diversos canals de comunicació i mecanisme

relació interna. 

Els diferents professionals estaran connectats mitjançant diversos canals de 

comunicació: 

- Diari: hi ha un diari per a cada activitat. Tots els professionals hi tindran 

accés. La finalitat d’aquest diari és que c

acabada l’activitat escriguin aspectes rellevants que hagin pogut passar. 

També aspectes que creguin importants per transmetre i, així, assegurar 

que tot succeeixi quedi registrat. Cada responsable de l’activitat haurà de 

dur el diari a les diferents reunions, on hi haurà un espai per comentar

Coordinador/a

(Ed. Social)

Organigrama de l’Equip Terapèutic. 

El voluntariat només estarà present en moments puntuals, com per exemple els caps 

Relacions Internes 

Dins del projecte es contemplen diferents professionals, cadascun d’ells de diferents 

àmbits, els quals no es trobaran en els mateixos espais a l’hora de portar a terme les 

UD. Per aquest motiu es cuidarà molt tot el que té relació amb el traspàs de 

informació. Per tal d’afavorir una bona comunicació entre tots els membres de l’equip, 

es proposen diversos canals de comunicació i mecanismes, els quals facilitaran la 

Els diferents professionals estaran connectats mitjançant diversos canals de 

Diari: hi ha un diari per a cada activitat. Tots els professionals hi tindran 

accés. La finalitat d’aquest diari és que cada membre de l’equip, un cop 

acabada l’activitat escriguin aspectes rellevants que hagin pogut passar. 

També aspectes que creguin importants per transmetre i, així, assegurar 

que tot succeeixi quedi registrat. Cada responsable de l’activitat haurà de 

el diari a les diferents reunions, on hi haurà un espai per comentar

Coordinador/a

(Ed. Social)

Psicòlegs
Estudiant de 
Pràctiques

Treballadors/es 
Socials

Estudiant en 
Pràctiques

Educadors/es 
Socials

Estudiant de 
Pràctiques

Fisioterapeuta

Equip Mèdic

Responsable de 
Comunicació
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El voluntariat només estarà present en moments puntuals, com per exemple els caps 

Dins del projecte es contemplen diferents professionals, cadascun d’ells de diferents 

espais a l’hora de portar a terme les 

UD. Per aquest motiu es cuidarà molt tot el que té relació amb el traspàs de 

informació. Per tal d’afavorir una bona comunicació entre tots els membres de l’equip, 

s, els quals facilitaran la 

Els diferents professionals estaran connectats mitjançant diversos canals de 

Diari: hi ha un diari per a cada activitat. Tots els professionals hi tindran 

ada membre de l’equip, un cop 

acabada l’activitat escriguin aspectes rellevants que hagin pogut passar. 

També aspectes que creguin importants per transmetre i, així, assegurar 

que tot succeeixi quedi registrat. Cada responsable de l’activitat haurà de 

el diari a les diferents reunions, on hi haurà un espai per comentar-ho. 
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- Correu Electrònic:  és una de les eines més ràpides per tractar temes amb 

urgència i més segura per comunicar-se amb l’equip i amb el grup de 

voluntaris. Cadascú tindrà un e-mail personal però que serà estrictament 

per a temes relacionats amb la feina, per tant, no es podrà fer servir per a 

ús privat. 

- Base de Dades/Intranet: un de les propostes que es realitzaria a Projecte 

Home seria el fet de instal·lar una intranet en la que totes els ordinadors de 

la CT estiguessin connectats. Això permetria fer ús de documents, els quals 

estarien a la disposició de tothom, ja que es podria tenir accés des de 

qualsevol dels ordinadors. 

- Reunions: això també seria un element de relació ja que és l’espai de 

trobada i debat sobre temes que afecten al programa i a les persones que 

s’atenen.  

6.2.3. Relacions Externes 

Es cuidaran les relacions externes amb cura. La persona responsable de comunicació 

serà l’encarregada d’això, però tenint en compte que el o la coordinadora de l’equip 

també s’haurà de fer càrrec.  

Es procurarà està en contacte amb la resta d’entitats que treballen dins del món de les 

drogodependència, tot i que tinguin una línia de treball diferent a la nostra. Lo 

important es que coneguin qui som i què fem, i sobretot com ho fem; i que nosaltres 

també els puguem conèixer amb ells. Amb l’objectiu de poder crear un treball en xarxa 

que sigui enriquidor i útil per a les persones ateses.  

Pel que fa al món de la salut, com hospitals, caps.. també es procurarà està en 

contacte amb ells/es, tot i que aquestes relacions es deixaran en mans de l’equip 

mèdic ja que el ser professionals de l’àmbit hi tenen contactes. 

Un altre camp que interessa mantenir una relació és amb diferents universitats, 

realitzant un conveni de pràctiques pels seus estudiants i fins i tot estan en contacte 

per grups d’investigació, xerrades que vulguin fer... això permetrà al projecte estar en 

contacte amb la gent jove que s’està formant i té noves i idees, com amb el professorat 

que es mogui en els camps de la investigació, la qual cosa ajudaria a reflexionar sobre 

la nostra praxis, parant atenció a les necessitats i la seva evolució i la pertinença del 

projecte amb aquestes.  
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6.3. Pla d’Actuació 
El pla de treball és bàsic per a ordenar i fer una seqüència les diferents actuacions que 

es duran a terme. Serveix per a organitzar les tasques que es realitzaran, així com fer 

referència explícitament a l’aplicació de les actuacions que s’han previst. 

Com en tota planificació, s’ha de pensar a la inversa, començant per on es vol ser al 

final del període i generar els passos necessaris per arribar-hi des de on s’està en un 

principi i revisar les quatre preguntes clau de gestió i utilitzar-les com a punt de partida. 

Un pla de treball és una eina per a la planificació durant un període de temps específic, 

en aquest cas 6 mesos, en els que s’ha d’identificar les dificultats sorgides, necessitats 

no contemplades i proposar noves maneres per a fer-ho. 

Aquest pla d’actuació haurà d’abordar diversos aspectes, s’enumeraran per ordre 

cronològic, i seguidament se’n farà una calendarització acurada. Aquest pla d’actuació 

s’elaborarà a partir de 4 eixos: Reunions entre l’equip terapèutic, reunions amb els 

voluntaris, reunions posteriors a les activitats, i les activitats en sí. 

El primer apartat, les reunions d’equip prèvies a la implantació del projecte són molt 

importants ja que en aquestes es desenvoluparà cada línia de treball de la primera 

fase del projecte. Aclarint les activitats que es duran a terme, consensuant mètodes 

d’actuació, cercant tècniques innovadores…   

Un cop engegat el projecte, les reunions d’equip seguiran estant allà. Dos cops per 

setmana tot l’equip es reunirà. En una d’elles es parlar del projecte en sí. Aquestes 

ajudaran a avaluar rigorosament la metodologia i la finalitat de cada activitat, ja que si 

es detecta qualsevol cosa que es pogués millorar o modificar/substituir… i en la 

segona reunió, es farà el seguiment de cada resident. Això permetrà a l’equip està al 

corrent de la situació de cada resident tot i no ser el seu referent, i dels aspectes que 

convindria reforçar.  

En segon lloc, les reunions amb els voluntaris/es facilitaran la difusió dels conceptes 

claus per a treballar amb aquest col·lectiu i sobre la temàtica en qüestió. Es 

possibilitarà l’obtenció de responsabilitats en funció de les aptituds de cada persona, 

per tal de ésser més resolutius. Cada persona mostra al grup allò que vol/pot aportar i 

gestionar, així, els caps de setmana, tot i no tenir especificat una actuació concreta, el 

voluntariat tindrà espais per a dur a terme propostes, sempre que estiguin tractades en 

equip. Aquestes es realitzaran un cop al mes.  
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Les activitats en sí es desenvoluparan de manera rigorosa segons les UD i per últim és 

farà una valoració entre els residents i l’equip terapèutic. 

I per últim, l’eix que es basa en les activitats planificades. Es procurarà que sigui un 

procés participatiu, on tota persona que formi part del projecte tingui veu. Com ja s’ha 

dit anteriorment, la possibilita d’improvisació és real, i a més a més necessària. Així 

que si algú (familiar, voluntari/a, terapeuta...) fa una proposta aquesta s’estudiarà. 

 

6.4. Calendari 

En el calendari que es torba a continuació, es troba recollida la informació descrita en 
el punt anterior. 
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MES 
 

GENER FEBRER MARÇ  ABRIL MAIG JUNY JULIOL 

SETMANES 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

REUNIONS 
D’EQUIP 

                         
    

                        

FORMACIONS 
VOLUNTARIS/ES 

 
           

IMPLEMENTACIÓ 
EQ: equip 
US: usuaris Preparació EQ Aplicació Aplicació Aplicació Aplicació Aplicació 

Tancament 
EQ i US i VOL 

UP: BIOGRAFIA 
UD: Línia  

    
    

     
UD: Carta     

UP: GESTIO 
EMOCIONS 

UD:Emocions 

     
  

   
UD: Dol   

UP: GESTIO SIT. 
DE CRISI 

UD:Addicció  
 

 
 

     
 

UD: T. Corp.        

AVALUACIÓ 
RESIDENTS 

 
          

AVALUACIÓ 
EQUIP 

 
          

AVALUACIÓ 
CONJUNTA 

 
          

Taula 16: Calendarització 

Font: Elaboració Pròpia (2014) 
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7. Avaluació 
L’avaluació es dividirà en dos apartats. El primer fa referència als objectius generals 

del projecte global al qual pertany aquest treball, és a dir, de PINS. En el segon bloc, 

s’avaluarà concretament els objectius plantejats en aquest treball, fent referència a 

l’autoconeixement. 

Per començar cal concretar el tipus d’informació que necessitem i que sigui rellevant. 

Cal tenir en compte que s’ha de partir de l’anàlisi de problemes existents i de 

necessitats derivades per tal de donar resposta a les necessitats concretes d’aquest 

col·lectiu. D’aquesta manera s’aconsegueix millors efectes i millors resultats. Així 

doncs es plantegen un seguit d’interrogants, als que es donarà resposta mitjançant els 

diferents tipus d’avaluació: 

- Per què avaluem?  

� Per a que el projecte proposat sigui coherent amb la 

problemàtica dels destinataris de la intervenció. 

� Per a que es tingui una referència de la situació prèvia dels 

participants i així poder valorar l’evolució d’aquests.  

- Què avaluem?  

� Necessitats no cobertes dels destinataris. (necessitats) 

� El grau de respostes donades a unes necessitats concretes. 

(pertinença) 

� Si les accions planificades poden ser suficients per aconseguir 

els objectius establerts. (suficiència) 

� La relació entre el valor dels resultats del projecte i els mitjans 

utilitzats. (eficiència) 

� El nivell d’objectius que s’han complert al llarg del projecte. 

(eficàcia) 

� Els efectes aconseguits (previstos o no previstos). (efectivitat) 

- Qui avaluarà? En l’avaluació hi intervindran tots els agents (familiars, equip, 

destinataris, voluntaris…) que hi hagin participat, dels quals l’equip terapèutic i 
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els destinataris de l’acció tindran un rol més rellevant. Segons del moment en 

què es faci l’avaluació, la faran uns o altres.  

- Quan i Com s’avaluarà?  

o L’avaluació inicial s’ha realitzat mitjançant diferents tècniques 

qualitatives; la informació que es reculli es buidarà en unes graelles 

prèviament dissenyades. Aquesta avaluació s’ha presentat en la fase 

del diagnòstic.  

o  L’avaluació processual es realitzarà mitjançant UD, en les quals es 

definiran els objectius de cada sessió, els conceptes que es pretén que 

els interns interioritzin, la metodologia que s’utilitza en cada sessió i la 

valoració dels propis interns, entre altres. La clau en aquest tipus 

d’avaluació és el monitoreig -supervisió continuada o periòdica de la 

implementació del taller- (Avaluació al llarg de tot el  taller) 

o Per últim, l’avaluació final es farà distribuint uns qüestionaris als 

destinataris del projecte, i posteriorment, fent el buidatge d’aquests. 

Amb tota aquesta informació es confeccionarà un informe final, el qual 

recollirà la informació més rellevant. (Un cop hagi finalitzat el projecte) 

7.1. Objectiu de l’Avaluació de la Fase d’Autocononeixement 

7.1.1. Objectiu General 

Analitzar el grau de coneixement d’un/a mateix/a, en el que es tindrà en compte 

l’evolució que ha fet la persona al llarg de tot el projecte. La finalitat  última és que 

aquest aconsegueixi un benestar emocional que li permeti tirar endavant en la vida. 

7.1.2. Objectius Específics 

• Identificar i expressar les pròpies emocions, ja sigui agradables com 

desagradables. 

• Adquirir noves habilitats personals i socials, que afavoreixin el benestar 

personal i facilitin el reconeixement de certes debilitats personals. Això 

permetrà a la persona demanar ajuda amb temps. 

• Treballar sobre la consciència i estructura corporal, per tal d’accedir a les 

emocions a nivell corporal i ser conscients de les senyals que ens envia el 

nostre cos. 

• Treballar alternatives d’actuació, per tal de no repetir actuacions anteriors que 

han portat al consum de substàncies. 

• Adquirir eines per a fer front a situacions de crisi/angoixa. 
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7.2. Instruments i Temporalització  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, s’ha utilitzat una sèrie d’instruments que 

permetran realitzar l’avaluació en diferents moments. Aquestes eines són: 

La eina bàsica i de referència en aquest projecte serà, el Pla de Tractament 

Individualitzat  (PTI). El PTI és un document que defineix els objectius que ha d’assolir 

la persona usuària en cada àrea d’intervenció en què s’han identificat dificultats 

específiques. He considerat adient relacionar les àrees d’intervenció en què 

s’estructura el PTI amb les dimensions de la qualitat de vida descrites per Schalock i 

Verdugo. (Citat per Sánchez, Maestre, Sales, Fàbregas, Arqué i Mortalla, 1991) (vegeu 

annex 6) 

El PTI serà l’instrument que estarà present en tots tres moments de l’avaluació i que 

marcarà la línia de treball que s’ha de seguir a nivell individual i l’evolució que fa al 

llarg del projecte. El PTI requereix un seguiment periòdic cada vegada que es 

presentin canvis significatius i, com a mínim, amb cada canvi de fase; en els casos de 

fases llargues de tractament ha de ser reavaluat, com a mínim, de manera semestral. 

És necessari avaluar la persona usuària per tal de constatar el grau de realització dels 

objectius prefixats. (vegeu annex 7.a) 

A continuació, es descriuen alguns dels ítems que es poden integrar en cadascuna de 

les àrees d’intervenció proposades per articular el PTI, els quals poden orientar-nos 

per a la definició d’indicadors d’avaluació. 

Treball personal psicològic 

1.  Plantejament d’objectius realistes. 

2. Seguiment de les cites al CAS. 

3. Relacions amb els membres de l’equip. 

4. Seguiment d’indicacions. 

5. Verbalització de conflictes. 

6. Estat d’ànim. 

7. Autoestima. 

8. Tolerància a la frustració. 

9. Conductes de manipulació. 

  



 

140 
 

Drogues: 

1. Motivacions per renunciar al consum. 

2. Situacions de risc i estratègies per fer-hi front. 

3. Simbologia toxicòmana. 

Organització del temps: 

1. • Ocupació del temps de lleure. 

2. • Recerca de feina o manteniment d’aquesta. 

3. • Accés a la informació. 

4. • Equilibri entre responsabilitats i gratificacions. 

Aspectes econòmics: 

1. • Realitat econòmica. 

2. • Ús dels diners. 

3. • Capacitat d’estalvi. 

Aspectes conductuals: 

1. • Compliment de la normativa. 

2. • Compliment de les planificacions setmanals. 

3. • Seguiment d’horaris. 

4. • Participació a les activitats. 

Relacional: 

1. • Relacions establertes. 

2. • Conductes passives-agressives. 

3. • Assertivitat. 

4. • Integració en el grup del centre. 

5. • Relacions afectives dependents. 

Salut orgànica: 

1. • Automedicació. 
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2. • Seguiment dels controls mèdics. 

3. • Adhesió als tractaments crònics. 

4. • Realització d’activitats esportives. 

5. • Hàbits apropiats: consum, sexualitat... 

6. • Mesures de prevenció. 

Aspectes judicials: 

1. • Actitud davant el problema. 

2. • Seguiment del procés. 

Familiar: 

1. • Tipus de relació amb la família. 

2. • Límits. 

3. • Existència de conductes de manipulació o no. 

Inclusió comunitària: 

1. • Activitats comunitàries en les quals es participa. 

2. • Identificació dels suports disponibles a l’entorn. 

Capacitat per prendre decisions 

1. • Grau d’autonomia de la persona. 

2. • Procés de decisió que es fa habitualment. 

3. • Establiment de metes personals. 

 

Hi haurà un diari de camp  per cada un dels professionals per tal de que un cop acabi 

ca sessió, ell escriguin aspectes rellevants que hagin pogut passar i/o que creguin que 

els altres professionals hagin de saber i així assegurar que tot allò que succeeixi quedi 

registrat en algun lloc de forma física. Aquest diari l‟hauran de dur a las reunions 

concretades i s‟exposaran els temes que s‟hagin de parlar. (vegeu annex 7. b) 

De cara al professional per avaluar la seva capacitat de gestionar les sessions i també 

de cara a detectar possibles factors que dificultin el funcionament de les dinàmiques 
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(per exemple, que es detecti que les sessions més teòriques avorreixen al resident i 

provoquen que hi hagi menys participació que d’altres sessions més dinàmiques, etc.) 

o altres anomalies o encerts de la realització de les sessions, es creu oportú realitzar 

una Unitat Didàctica al finalitzar cada sessió. Dita UD serà realitzada pel professional. 

És important destacar que aquesta eina es fa servir des del primer moment, per tant, 

formarà part de tot el procés avaluatiu, des de l’inici fins el final.  A través de la 

l’observació participant (vegeu apartat 5) 

Finalment, creiem que els usuaris són una part molt important del procés d’avaluació, 

així que ells i elles seran els qui completin el qüestionari (hi haurà dos) i  el PEI  que 

avaluarà l’evolució que ha fet la persona al participar en el projecte. Aquesta eina es 

durà a terme en l’avaluació final. Però també es farà en un moment inicial i en la meitat 

del procés. Per tal de poder veure la evolució. (vegeu annexos 7.c i 7.d) 

Si els usuaris proposen millores a l’avaluació final, aquestes es tindran en compte de 

cara a l’any següent si es segueix realitzant l’activitat, o de cara a altres sessions. 

Per últim es confeccionarà la memòria  del projecte, la qual reuneix tota la informació 

recollida de les diferents eines emprades al llarg de tot el procés. Un cop feta i 

aprovada per tot l’equip i residents, es publicarà, amb l’objectiu de donar a conèixer la 

feina que es fa.   
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Cadascun d’aquests instruments s’utilitzarà en diferents moments del procés 

d’avaluació, tot i que tindran una forta rellevància en l’avaluació processual. En la 

graella següent es trobarà un recull dels diferents instruments i del moment d’ús. 

 

 

Instruments  
Avaluació 

Inicial 

Avaluació 

Processual 
Avaluació Final 

Diari de Camp    

Memòria de 

Pràctiques 
   

Fonts 

Bibliogràfiques 
   

Observació 

Participant 
   

Actes de 

Reunions 
   

PTI    

Memòria Final    

Taula 17: Instruments segons moments d’Avaluació.  

Font: Elaboració Pròpia (2014) 
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Taula 18: Temporalització dels Instruments. 

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

 

 
AUTOCONEIXEMENT Feina prèvia  Desenvolupament del Projecte  Avaluació final  

   Gener Febrer Març Abril Maig Juny 1ª 
Quinzena 

2ª 
Quinzena 

R
ec

ol
lid

a 
 

d'
in

fo
rm

ac
ió

 

Documentació i Revisió 
Bibliogràfica 

X 
         

Preparació 
d'instruments per 
recollir dades 

 
X         

Testimonis i registre de 
converses informals  X X X X X X   

Observació Participant  X X X X X X   

Diari de camp i  
Memòria de pràctiques  X X X X X X   

PTI  X  X   X   

A
nà

lis
i d

e 
 

D
ad

es
 Buidatge dels 

Instruments 
 
  X  X   X  

Classificació de la 
información 

 
   X  X  X  

Anàlisi de la 
información 

 
    X  X  X 
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7.3. Espais per a l’Anàlisi  

Per poder analitzar les diferents dades en quant a la metodologia, les activitats del 

projecte, el ritme de treball, la coherència interna del projecte, les actuacions dels 

professionals i si s’han seguit amb ordre les directrius del treball, s’ha fet la següent 

graella resumint què és el que s’ha volgut avaluar, quina persona ha sigut 

l’encarregada i de quina manera s’ha portat a terme l’avaluació. 

 

 QUÈ QUI COM 

Metodologia  Fer allò pactat. Equip 

Terapèutic 

Tenint en compte  

la opinió/valoració 

dels usuaris i de 

l’equip. 

Instruments : actes 

de reunions, UD, 

diari de camp 

Activitats  Objectius 

(es deixarà un espai 

després de cada activitat 

per que els usuaris 

diguin el que els hi a 

aportat) 

Usuaris Opinió/valoració 

dels usuaris i 

valoració del 

dinamitzador/a. 

Instruments : actes 

de reunions, UD i 

diari de camp 

Ritme de treball  El termini del temps Equip 

Terapèutic 

Calendarització, 

que es compleixin 

les dates. 

Coherència 

interna del 

projecte 

Seguir tots una mateixa 

línia de treball 

Equip 

Terapèutic 

Segons la 

pertinença del 

projecte. Es tractarà 

en les diferents 

reunions d’equip. 

Instruments : actes 

de reunions,  PEI i 

diari de camp. 

Les actuacions de 

l’equip 

Complir la seva tasca 

Implicació i dedicació. 

 

Persona 

externa al 

projecte 

Instruments : 

Observació 

Participant 
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Si s’han seguit 

amb ordre les 

directrius del pla 

de treball 

Nombre d’actes de cada 

reunió. 

Equip 

Terapèutic  

Instruments : actes 

de reunions i diari 

de camp 

Taula 19: Graella d’anàlisi de l’avaluació. 

Font: Elaboració Pròpia (2014) 

 

7.4. Avaluació procesual 

Per a dur a terme aquesta avaluació haurà d’anar en consonància amb l’avaluació 

inicial. Per una part el programa serà supervisat pels professionals i agents implicats i 

avaluat amb rigor a partir de diferents tècniques que permetin obtenir resultats útils. 

Durant el procés es realitzaran informes setmanals a partir de les reunions que 

mantindran els professionals cada divendres on s’avaluarà el progrés del projecte i de 

cada una de les usuàries. Cada activitat anirà recolzada d’anotacions per part de les 

educadores en forma de diari de camp per realitzar informes de cada unitat didàctica 

 A més a més al final del PA es passarà un qüestionari on podran expressar les seves 

valoracions personals a partir de la seva experiència viscuda; així com formularis 

d’autoavaluació per a conèixer el grau d’interiorització dels objectius.  

En definitva, és el seguiment que s’anirà fent tant de l’evoluació del projecte, com de 

l’evaolució individual de les persones que hi participant. L’instrument més improtant 

que s’utilitzarà será el PTI, juntament amb els diaris de camp de cada professionals els 

quals, com ja s’ha dit anteriorment, es posaran en comú en els reunions d’equip. 

7.5. Avaluació Final 

L’avaluació sumativa és un tipus d’avaluació integral i comprensiva. Proporciona 

informació sobre la presa de decisions gràcies als resultats d’eines com els informes, 

diari de camp...etc. 

Centrant-se en el projecte, es posarà l’èmfasi en l’evolució feta per cada resident que 

ha participat. És  a dir, s’avalarà el grau d’autoconeixement i les eines de gestió 

emocional adquirides. Tenint com a objectiu una millora de la qualitat de vida del i la 

resident, la qual cosa implica respectar el propi cos, cuidar-se i estimar-se a sí 

mateix/a; potenciant l’autoestima i autoconcepte de cadascú, treballant per 

l’autocontrol de les emocions i arribar a posar en pràctica les diferents eines integrades 

per a fer front a situacions de crisi, la qual cosa permetrà actuar de manera diferent al 
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que es feia en un principi. Això implica, deixa de consumir i responsabilitzant-se dels 

seus propis actes.  

 

Per un altre costat, l’assoliment de certs conceptes treballats al llarg de les diferents 

dinàmiques proposades és un indicador d’haver complert amb un dels objectius, com 

és de conèixer-se a sí mateix/a ja que, com s’ha dit al llarg del projecte, aquest 

objectiu facilitarà una reincorporació social exitosa.  

Per poder avaluar-ho, com que se’ls hi demana que siguin partícips de tot el procés i 

que s’impliquin, al acabar cada tema plantejat, els i les destinatàries del projecte 

s’avaluaran (autoavaluació), i es tindrà en compte les seves opinions, juntament amb 

l’observació de l’equip. 

 

Per últim, a l’hora d’avaluar, s’ha tingut en compte que els objectius plantejats en cada 

activitat s’hagin complert i entès per part dels participants, les actituds de cada un dels 

alumnes, la manera de relacionar-se entre ells, el respecte entre uns i altres i les 

intervencions del grup al llarg de cada activitat. Això permetrà l’obtenció de dades per 

tal de realitzar una avaluació de l’evolució de cadascun/a d’ells/es més acurada.  

 

UP 

Objectius 
específics Contingut Reunions  Valoracions 

A
ss

ol
its

 

N
o 

A
ss

ol
its

 

F
et

s 

P
ro

ce
di

m
en

ts
 

A
ct

itu
ds

 

A
po

rt
ac

io
ns

 

In
ci

dè
nc

ie
s 

 

Biografia         

Gestió 
Emocional         

Gestió de 
Situacions de 
Crisi 

        

Taula 20: Avaluació Final d’UP. 

Font: Elaboració Pròpia (2014)  
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7.5. Indicadors d’Avaluació 

Els indicadors d’avaluació s’utilitzaran per analitzar l’eficiència i l’efectivitat  del 

projecte. 

Eficàcia:  S’avaluarà el nivell d’assoliment dels objectius específics del projecte 

i el compliment de les previsions. Es verificarà en quin nivell s’han aconseguit els 

resultats esperats així com conèixer l’opinió dels destinataris/es i dels participants del 

projecte. Es tindrà en conte doncs els resultats obtinguts així com els canvis i efectes 

en la situació de vulnerabilitat de les usuàries i el context de la comunitat. Els 

instruments d’avaluació permetran extreure resultats i respostes d’eficàcia.  

Eficiència:  S’analitzarà la relació entre els costos totals , recursos i temps, 

invertits en el projecte i els resultats obtinguts. Així doncs es verificarà el 

desenvolupament econòmic del projecte a l’hora que es comprovarà el nivell 

d’optimització dels recursos comparant-ho amb el temps i els resultats. S’avaluarà 

doncs, si la relació entre els resultats finals i els esforços invertits han estat equitatius. 

També s’avaluarà la relació entre el temps empleat, el treball implantat, la productivitat 

d’aquest i el cost total, concloent si ha estat positiva o no; i avaluant altres formes de 

rendibilitzar els costos, tenint en compte si els recursos previstos han estat suficients i 

eficients. 

A banda dels indicadors recollits en el PTI, es definiran uns altres que fan referència al 

projecte, allunyant-se una mica de les necessitats individuals de cada persona atesa. 

En la següent taula es recullen els indicadors que permetran una avaluació de cada 

objectiu específic del projecte: 
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OBJECTIUS 
INDICADORS 

D’AVALUACIÓ 

ESTANDARDS 
 

Gens d’acord1    
No estic d’acord 2 
 No sé què dir   3   

Estic Bastant d’acord  4 
  5 Molt d’acord 5 

Identificar i expressar les 

pròpies emocions, ja sigui 

agradables com 

desagradables. 

-Manega bé els seus estats 
d’ànim negatius  
 
-Ha adquirit habilitats 
d’autocontrol  
 
-Canalitza positivament la 
seva afectivitat  
 
-Tendeix a deprimir-se i 
entristir-se  
 
-Té molta ansietat  
 
- Parla sobre les seves 
emocions. 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 

 

Adquirir noves habilitats 

personals i socials, que 

afavoreixin el benestar 

personal i facilitin el 

reconeixement de certes 

debilitats personals. Això 

permetrà a la persona 

demanar ajuda amb temps. 

 
- És autocrític  
 
- Accepta les crítiques  
 
- S’atribueix els èxits i els 
fracassos  
 
- És sincer  
 
- Verbalitza els seus 
conflictes  
 
- Manega bé els seus estats 
d’ànim negatius  
 
- Té una autoestima ajustada 
  
- Té capacitat per endarrerir  
satisfaccions immediates  
 
 
- Ha adquirit habilitats  
d’autocontrol  

 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
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- S’autojustifica  
 
- Té un nivell adequat 
autonomia personal  
 
- Canalitza positivament la 
seva afectivitat  
 
- Utilitza la seducció en la 
seva relació amb la resta  
 
- Tendeix a manipular a 
l’equip o companys/es  

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
 

1    2    3    4    5 
 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 

Treballar sobre la 

consciència i estructura 

corporal, per tal d’accedir a 

les emocions a nivell 

corporal i ser conscients de 

les senyals que ens envia el 

nostre cos. 

- Millora la seva higiene 
personal 
 
- Cuida el seu cos 
 
- Manté el seu pes estable. 
 
- Disminució dels nivells 
d’ansietat 
 
- Converses adequades amb 
l’equip medic. 
 
- Identifica una part del cos 
amb una emoció 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 

 

Treballar alternatives 

d’actuació, per tal de no 

repetir actuacions anteriors 

que han portat al consum de 

substàncies. 

- És honest amb la gent que 
l’envolta. 
 
- Té seguretat en sí mateix. 
 
- Es manté allunyat de les 
zones de risc de consum. 
 
- Preveu possibles riscos 
relacionats amb el consum. 
 
- Pren precaucions. 
 
- Demana ajuda. 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 
 

1    2    3    4    5 
 

1    2    3    4    5 

Adquirir eines per a fer front 

a situacions de crisi/angoixa. 

-Ha adquirit habilitats 
d’autocontrol. 
 
-Demana ajuda. 
 
-No actua sota impulsos. 
 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 
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-Valora i Analitza la situació. 
 
-Preveu situacions de risc. 
 
-Ha adquirit eines per 
protegir-se. 
 
-Identifica i gestiona 
emocions desagradables. 
 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
1    2    3    4    5 

 
 

1    2    3    4    5 

Taula 21: Indicadors d’Avaluació. 

Font: Elaboració Pròpia (2014)  
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8. Conclusions 
Amb aquest treball es mostra com l’autoconeixement és l’instrument bàsic per 

enfrontar-se a la vida, des dels paràmetres de la Intel·ligències Emocional. De fet, 

l’autoconeixement és la clau del comportament per tal d’arribar a un nivell adequat de 

benestar i qualitat de vida. 

La importància que té incidir en aquest col·lectiu amb aquest tipus de praxis recau 

sobre els recorreguts vitals que les persones amb drogodependències han viscut, i 

sobretot, la manera en què ho han viscut. Per aquest motiu, aquest projecte és un 

recurs concret que dona resposta a algunes de les necessitats detectades i proposa 

una línia de treball pedagògicament innovadora. Mantenint l’esperit de la flexibilitat i 

concreció a través del treball personal i grupal, sense deixar de banda la potenciació 

d’hàbits i comportament saludables incidint en aspectes com la responsabilitat i 

l’autonomia personal. 

Per estructurar aquest apartat s’ha dividit el contingut en quatre subapartats. El primer 

es basa en la valoració d’objectius, en el segon apartat s’exposaran els beneficis i 

aportacions extretes del treball. També s’inclou, en un tercer apartat, les limitacions 

que té aquest projecte i, per últim, es comentaran les línies de treball que queden 

obertes per a un futur. 

 

Valoració dels objectius que m’he proposat en la realització del treball 

Els objectius per a la realització del programa (englobant els tots tres projectes) han 

estat: 

A.  Apropar-me més al sector de les drogodependències per tal de conèixer les 

necessitats d’aquestes persones. 

Al realitzar les pràctiques en dues institucions 35  en que el treball amb 

drogodependències estava present, ja vaig tenir el primer contacte amb aquest sector. 

De totes formes, després d’haver passat per PH al mateix temps que elaborava el 

treball, la relació que tenia amb aquesta sector va ser canvi. Una experiència extra 

curricular amb les bases adquirides en les anteriors pràctiques m’ha permès complir 

amb aquest objectiu. Ara bé, penso que és un objectiu que sempre estarà allà, donat 

que les necessitats segons els procés, en el moment historicosocial en el que et trobis, 

van canviant. Tot i que, des del meu punt de vista, aquesta és la clau. D’aquesta 

manera, el projecte que es realitza es manté sempre dinàmic i pertinent al context amb 

la que treball. 

                                                           
35

 En el Caentre Penitenciari de Jaén i en el CATS de Brussel·les.  
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B. Acabar creant un programa global que integri les diferents dimensions de la 

persona a nivell personal. 

A dia d’avui, només s’ha creat en el primer projecte del programa. De totes formes el 

programa està plantejat en consonància als diferents tipus o nivells de la incorporació 

social, ja que és aquesta la fita final del programa. Fent referència a la segona part 

d’aquest objectiu, aquest procés tot i ser personal es farà mitjançant el grup. A banda 

de que les persones destinatàries viuen en comunitat, donat que és la base de les CT, 

també penso que el treball grupal, d’interacció, és una eina educativa molt enriquidora.  

 

Centrant-se en el treball realitzat, és a dir, en el Projecte de la Descoberta del Jo, els 

objectius han estat: 

A. Ajudar a descobrir el propi jo mitjançant el grup.  

Per tal que l’objectiu fos mesurable, es va concretar en aquest: 

• Arribar a trobar tècniques concretes en que l’objectiu sigui conèixer-se a un 

mateix tenint com a principal element el grup.  

Aquest objectiu ha quedat assolit ja que puc afirmar que les tècniques utilitzades, com 

ara dinàmiques de grup, són una eina bàsica pel treball intrapersonal i interpersonal. El 

diferents professionals que recorren a la dinàmica de grups recolzen aquest objectiu al 

defensa i assumir que el grup transforma als seus integrants. Tenint, així, un efecte 

terapèutic, psicoterapèutic i educatiu (Cirigliano I Villaverda, 1996; citat per Canto i 

Montilla, 2008)  

B. Incorporar una nova dimensió en el treball de les Comunitats Terapèutiques, a 

banda de la vida en comunitat, que creï espais facilitadors per a 

l’Autoconeixement (la Intel·ligència Emocional). 

En les CT que he estat, hi ha la intenció de treballar sobre aquesta temàtica, tot i que 

no sempre acaba sent una realitat. Està clar que pel fet de viure en comunitat ja hi ha 

un treball a nivell personal que es fa, partint de la convivència amb persones a les que 

no s’ha escollit. Tot i així, algunes posen l’accent en el consum i l’addicció, i altres es 

centren en el grupal oblidant les particularitats individuals o deixant pel treball 

individual.  
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Des d’aquest projecte s’ha volgut treballar la dimensió del jo mitjançant el grup però 

tenint en compte els aspectes individuals de cada persona. Per tant, puc afirmar que la 

creació d’espais i situacions pel treball del jo s’ha complert.  

Pel que fa la incorporació d’una nova dimensió de treball, si es mira només el projecte 

per ell mateix la innovació hi és però perd el sentit. En canvi, adoptant una mirada més 

global, visualitzant el programa PINS, en el que cada projecte treballa sobre els tres 

tipus de incorporació social, s’ha incorporat una nova dimensió. Per tant, l’objectiu està 

assolit.  

El objectius marcats al principi dels projecte han quedat assolits. De totes formes, 

s’haurà de tenir en compte que PINS no és un projecte acabat, però si començat. Per 

tant, en referència a aquest últim objectiu, el nivell d’aprofundiment serà més gran un 

cop estigui acabat tot el programa.  

Beneficis i Aportacions 

L’educació emocional és una de les innovacions psicopedagògiques dels últims anys 

que respon a les necessitats socials que no queden prou ateses. El seu objectiu és el 

desenvolupament  de competències emocionals. L'educació emocional és un procés 

educatiu, continu i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament de les 

competències emocionals com a element essencial del desenvolupament humà, a fi de 

capacitar per a la vida i amb la finalitat de augmentar el benestar personal i social 

(Bisquerra, 2000).  

Amb aquest treball, es pot veure la rellevància de l'educació emocional com una eina 

cabdal i rellevant en el desenvolupament integral de la persona (desenvolupament 

físic, intel·lectual, moral, social, emocional, etc.) destinat a que persona que no han 

integrat o superat els diferents reptes que proposa, per exemple, Erikson. És per tant, 

una educació per a la vida.  

De la mateixa manera que s’han mostrat les utilitats que té treballar les emocions, pels 

efectes que produeix en el dia a dia d’una persona, ja que, com s’ha vist, les emocions 

faciliten la comunicació. Ens ajuden a transmetre com ens trobem, donant-nos també 

informació sobre el nostre cos. Són una bona manera de regular el comportament 

d’un/a mateix/a i en conseqüència dels altres; facilitant-nos la interacció social.  

Són una font d'informació sobre els processos de la nostra ment i no només meres 

reaccions automàtiques. 
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És important recordar que el consum de substàncies tòxiques pot comportar una 

pèrdua de factors facilitadors de la sanció de benestar i alteracions en la personalitat. 

Les emocions funcionen com a facilitadores del raonament i de l'acció. Es per això que 

es defensa que les intervencions preventives i terapèutiques han d'estar basades en 

no només l'adquirir accions alternatives al consum, sinó també en la descoberta del jo. 

Perquè indirectament al retrobar-te amb tu mateix/a, adquirir eines de gestió i regulació 

emocional, es troben dites alternatives. També cal destacar que la metodologia auto-

participativa, com és el treball en grup, permet la generació de idees les quals neixen 

de les persones convertint-se així en membres actius i no passius. La qual cosa 

proporciona una experiència de participació, que és rellevant per al futur procés de 

incorporació social.  

Per última, només afegir que l'enfocament afectiu i emocional contribueixen amb un 

desenvolupament saludable en propiciar la mobilització i el auto reconeixement 

d'imatges de la història personal, acceptant i proporcionant eines pel canvi, auto 

analitzant conflictes interns i externs que afavoreixen l’intercanvi grupal, la 

transformació del món interior.   

Aquest enfocament està també basat en la facilitació emocional, la qual permet el 

reconeixement de la persona com una persona amb capacitats, les quals cal treballar. 

Propiciant també una transformació saludable on la persona és la gestora i el motor 

del seu propi canvi. I segons Projecte Home (2013), el resultado es un individuo 

seguro de sí mismo con una visión de lo que quiere llegar a ser. 

Limitacions 

Al preparar aquest projecte no s’han tingut en compte una variables que pot influeixen 

en el procés ja que apareixen necessitats que no han estat contemplades, el gènere. 

Homes i dones tenen diferents característiques físiques (pes, alçada, funcionament 

hormonal, tipus de resposta biològica davant les drogues, etc.), Psicològiques 

(autoestima, habilitats cognitives, respostes emocionals, etc.) I circumstàncies socials 

(reconeixement, valoració i participació social ) que justifiquen el diferent impacte dels 

consums de drogues.  
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Segons la Guía Informativa, Gènero y Drogas, hi ha elements característics de les 

addicions a drogues presents en les dones: 

• Les dones addictes a drogues s'inicien al consum més tard que els homes, 

habitualment a partir de relacions amb parelles addictes a drogues. 

• Si bé l'inici del consum és una mica més tardà en el cas de les dones, les 

addicions s'instauren i progressen de manera més ràpida entre elles.  

• Les dones tenen raons diferents per seguir consumint drogues i demanen 

tractament menys que els homes. 

• La severitat de les addiccions és més gran entre les dones. 

• Les dones disposen de menys recursos o de majors dificultats per accedir-hi, 

especialment quan tenen fills menors. 

• Les dones mantenen, en general, una evolució menys favorable en els 

tractaments de les addiccions, amb una menor adherència terapèutica i un 

pronòstic més negatiu, fenomen que es relaciona amb el fet que els serveis 

assistencials no tenen en compte les necessitats terapèutiques específiques de 

les dones, així com amb les pressions que reben de l'entorn familiar per 

concloure el tractament i assumir les seves responsabilitats familiars. 

• Les addiccions femenines tenen un major impacte en l'àmbit familiar i social. 

• Tenen més problemes familiars, laborals i econòmics que els homes i disposen 

de menys suport familiar i social per enfrontar les addiccions.  

• Encara que les dones consumeixen menors quantitats de les diferents drogues 

que els homes, els trastorns físics derivats del consum són més freqüents i 

greus, tenint major risc de patir malalties.  

• Les dones presenten en majors percentatges que els homes altres trastorns 

psiquiàtrics associats a la dependència a les drogues.  

• L'exposició a experiències traumàtiques (abusos sexuals, maltractament físic o 

psicològic) en la infància i la vida adulta és molt superior entre les dones 

addictes a drogues. 

En aquest punt s’obre una nova línia de treball per incloure l’aspecte de gènere i fer de 

PINS un programa que respongui a tota necessitat.  
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Línies de futur 
Com es comentava en altres punts del treball, aquesta és la primera fase d’un 

programa més global, el qual no està acabat.  

Per tant com a línies de futur que es plantegen hi ha: 

 

- El Treball Relacional, en el que l’entorn tindrà un pes molt important (família, 

grups d’iguals, veïnatge, justícia…). Com s’ha vist en l’anàlisi de les 

necessitats, la família és un aspecte molt important, ja sigui des del punt de vist 

de la persona usuària com des del projecte o institució. Per tant, i com recolzen 

alguns dels models revisats, es treballarà la relació entre el jo i l’entorn, paren 

atenció a les Habilitats Socials i Comunicatives en la resolució de conflictes... 

 

- També es crearà una línia per aquelles persones que tinguin o hagin tingut 

temes pendents amb la justícia. S’ha vist que hi ha una correlació entre les 

drogodependències i la delinqüència. Per abordar aquest punt, es treballarà el 

delicte posant l’accent en els drets humans i valors tant socials com personals. 

De la mateixa manera que es treballarà el perdó.  

 
- D’altra banda, també caldrà abordar el tema de la Inserció Sociolaboral. 

Donada la desestructuració de l’estil previ la integració de la CT, la falta 

d’autonomia i de responsabilitat. Es creu oportú treballar, doncs, aspectes 

relacionats amb la inserció laboral, com tècniques d’entrevistes, la confecció 

del currículum… i facilitar formacions acadèmiques i/o professionals. 

 
- Per últim, i tenint en compte les limitacions d’aquest primer projecte, s’inclourà 

l’aspecte de gènere com a element d’anàlisi i detecció de noves necessitats.  

 

Amb aquestes noves línies de treball es completen els tres nivells d’incorporació 

social. Per tant, les bases per una incorporació social d’èxit es treballaran a través de 

PINS. Amb un últim objectiu d’ analitzar el procés d’incorporació social dels persones 

que ha passat pel Programa, i determinar si es pot afirmar que és un programa d’èxit 

pel que fa a la incorporació social de les persones amb problemes de 

drogodependències.  
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Annex 1.-  Classificació de les Drogues segons la O MS 

 

 

GRUP

1. OPIACIS

Morfina

Heroïna

Metadona

2. PSICODEPRESSORES

Barbitúrics

Benzodiacepines

Altres tranquil·litzants3. ALCOHOL etílic

4.  PSICOESTIMULANTS MAJORS

Cocaïna

Crack

Spedd Ball

Anfetamines

5. AL·LUCINÒGENS

LSD (àcid lisèrgic)

Mescalina

Ketamina

6. CANNABIS

Marihuana

Haixix

7. INHALANTS

Cola

Benzina

Acetona

8. PSICOESTIMULANTS MENORS 

Tabac

Cafeïna

Refresc (Cola)

9. DROGUES DE SINTESI

Èxtasi - GHB

Èxtasi Vegetal

Speed
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Annex 2.- Treball Comparatiu entre Bèlgica i Espany a-Catalunya. 

DEUX RÉALITÉS SOCIALES 

- Belgique 
 

La Belgique est un Etat fédéral composé de trois régions: Flandre dans le nord, où ils 

parlent le néerlandais, wallons, au sud de langue française, et à Bruxelles, capitale 

bilingue, où le statut de fonctionnaire français et néerlandais action. Il ya aussi une 

minorité germanophone comprend environ 70 000 personnes dans la partie orientale 

du pays. 

Bruxelles accueille plusieurs organisations internationales, comme la plupart des 

institutions européennes et du siège de l'OTAN.  

Le Service de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale précaire, créé par le 

gouvernement fédéral avec les Communautés et les Régions, est intégré dans le 

Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et jouit d'une pleine 

autonomie. Son objectif est, d'une part, d'améliorer les conditions personnelles de 

personnes ayant des revenus précaires, selon les préceptes de la dignité humaine et 

de l'autre, combattre l'éventuelle violation de leurs droits, précisément à cause de leur 

pauvreté. A l'occasion des élections régionales en Belgique, qui se tiendra le 7 Juin 

2009, le Service a préparé un mémorandum, adressé aux trois régions du pays, avec 

une série de recommandations visant à lutter contre la pauvreté dans des contextes 

différents, dont nous extrayons celles contenues dans l'emploi et portent 

essentiellement sur Planifier l'activation gouvernement chômeurs de longue durée, en 

mettant l'accent sur le soutien et orienter ces personnes à trouver un emploi. 

Le taux de salaire est très inégal en Belgique. En effet, le revenu des 20% des plus 

riches citoyens, il dépasse 4 fois le même pourcentage plus pauvres. En termes de 

pauvreté, une personne sur 7 personnes vivant en dessous du seuil. Autrement dit, s'il 

s'agit d'une personne vivant seule, votre revenu est inférieur à 822 € / mois et, quand il 

s'agit d'une famille composée de quatre membres (2 adultes et 2 enfants), ont un 

revenu inférieur € 1726 / mois. Les groupes les plus vulnérables à tomber dans cette 

situation sont les femmes de plus de 65 ans, seules (familles monoparentales) et les 

chômeurs. En Belgique, le taux de pauvreté est très régionalisé. Wallonie a un taux de 

pauvreté de 17,5% et 11% Flandre.  
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Heureusement, la Belgique dispose d'une bonne infrastructure sociale, car, en 

l'absence du système de prestations sociales ou des pensions, le taux de pauvreté 

pourrait atteindre 41% en Belgique.36 

Une étude effectuée par les Nations Unit en 2005 a déclaré que le sentiment 

d'insécurité des Belges a coïncidé avec celle de la moyenne de l'UE, mais dans le 

domaine du racisme, la situation était beaucoup moins brillante et se bien pire. En 

2004, 20% de la population résidente immigrée en Belgique, il a été victime d'actes 

racistes. C'est le double de la moyenne de l'UE. Quant aux chiffres publiés par le 

Service Public Fédéral de l'Intérieur en ce qui concerne le sentiment d'insécurité en 

public, est plus élevé à Bruxelles (17%) qu'en Wallonie (11%) et en Flandre (7%). Les 

gens qui prétendent avoir une plus grande insécurité sont les personnes âgées de 65 

ans et les femmes moins instruites. 

Selon l’avis d’une flamande qui travaille dans les domaines sociaux, en tant que 

travailleur social et culturel, ils croient en la force des individus et des groupes. Avec 

eux, ils recherchent leurs possibilités de façonner leur propre vie. Ils remarquent les 

capacités créatrices des personnes et aussi les obstacles structurels qui bloquent les 

capacités. Le travailleur social et culturel est un lien entre individu, le groupe et la 

société qui marche au même rythme que l’usager. Ils aident la personne avec le 

développement personnel, l'éducation et la formation. Ils se lèvent pour les 

défavorisés, offrent des possibilités pour les gens de se rencontrer et de profiter de l'art 

et de la culture. 

  

                                                           
36

 Information prise du site web: http://www.empleo.gob.es/es/mundo/ étude fait par le gouvernement 
espagnole.  
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- Espagne et Catalogne 
 

L'Espagne a une organisation politique particulière qui a des répercussions sur 

l'administration des ressources différentes. Il comprend l'organisation des services 

sociaux. Il est important de dire que l'Espagne est divisée en différentes communautés 

autonomes. L'une de ces communautés est Catalogne. En relation avec ce fait, le 

gouvernement espagnol a des compétences dans les lois et dans l'administration de 

certains services et ressources catalan, tandis que la Catalogne a encore des 

compétences dans ces questions. Il faut dire que toutes les activités et les lois relatives 

à l'organisation des services sociaux sont réglementés par le gouvernement catalan, il 

a donc toutes les compétences dans ce domaine. 

L'organisation des services sociaux en Catalogne est différente de celle de 

l'administration de ces questions sociales dans le reste de l'Espagne. Le système des 

services sociaux est mélangé. Cela signifie que son administration peut être public ou 

privé. Si elle est publique Le système prend part du gouvernement, qui a toute 

compétence sur elle. Sinon, s'il est privé, il peut être une partie de la deuxième ou le 

troisième secteur. Le deuxième secteur fait référence dans le domaine commercial et 

la troisième est liée à des entreprises qui travaillent avec des problèmes sociaux sans 

but lucratif. 

Il est important de dire qu'en Catalogne le troisième secteur a beaucoup d'influence. 

En fait, le troisième secteur comprend 32 fédérations sociales qui traitent de différents 

problèmes sociaux sans but lucratif. 

Aujourd'hui, nous vivons une crise économique et sociale qui affecte le mode de vie de 

la population, aggrave la pauvreté et réduit les finances des devis pour différents 

problèmes sociaux tels que l'éducation, les services de santé et des services sociaux. 

C'est la raison pour laquelle ils ont beaucoup de conflits en raison de la réduction de 

l'argent gouvernemental destiné aux programmes et aux activités sociales. La 

conséquence de cela est une diminution de la qualité des services et un malaise de la 

population. 

Les entités d'initiative privée peuvent offrir/fournir des services publics étant contractés 

par l'administration publique, de sorte qu'ils deviennent partie intégrante du réseau des 

services sociaux de l'attention du public. Le contrat de services sociaux de 

l'administration est régi par les principes de publicité, de la foule et de l'égalité. Aussi, il 
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peut donner la préférence à de passation des marchés à des organisations à but non 

lucratif. 

La méthode de travail de la majorité des services des activités sociales est partagée 

avec les différentes disciplines qui travaillent dans un système interprofessionnel. Cela 

signifie qu'il existe différents professionnels qui travaillent ensemble, en partageant les 

compétences et les connaissances afin d'obtenir les résultats les plus positifs possible. 

Habituellement, des psychologues, des travailleurs sociaux et des pédagogues 

travaillent ensemble, mais cela dépend de chaque service social. Il est important de se 

démarquer de la différence qui existe en Espagne entre le travail social et l'éducation 

sociale. Elles sont différentes professions qui partagent certains aspects de ses études 

académiques. Sinon, la principale différence entre eux existe dans la perspective de 

chacun par rapport à l'intervention sociale. Selon le Code de déontologie, éducation 

sociale offrent une gamme de services sociaux et éducatifs de la société, la 

communauté et les gens, tout en travail social utilise les ressources que la société a, 

ou de tisser de nouveaux en réponse aux besoins et aux aspirations de l'individu et les 

groupes. Et aussi, s'efforce de promouvoir la justice sociale. 

Ainsi, alors que les éducateurs sociaux ont normalement un contact plus direct avec 

les clients, en termes d'accompagnement tout le processus ou la majeure partie de 

celui-ci, les travailleurs sociaux rencontrer les clients quand il est déjà accordée et 

dans le but de suivre le processus à partir d'un plus lointain point de vue. En outre, 

cette différence entre les deux habituels professionnels en relation avec les utilisateurs, 

font la complémentarité possible que la perspective plus objective du travailleur social 

peut briller une lumière dans l'obscurité parfois de l'intervention quotidienne, et vice 

versa; parfois la relation étroite entre l'éducateur social et l'utilisateur, peuvent donner 

des indices sur le travailleur social pour comprendre les exigences. 

Dans notre université (Faculté Pere Tarrés - Université Ramon Llull), notre plan 

d'études est divisé en éducation sociale et du travail social. La première année est 

commune dans les deux études, et dans le second, nous avons des sujets différents 

selon le degré . En outre, à partir de l'instauration du plan de Bologne, nous pouvons 

également choisir une mention, un itinéraire spécifique à être spécialisé dans : les 

enfants et les adolescents , la coopération et la communauté internationale , la santé , 

l'inclusion sociale, ou nous pouvons choisir un mixte mentionner , qui permet de choisir 

des sujets et des séminaires optionnels en fonction de nos intérêts. Durant la troisième 

année, nous faisons un stage dans une organisation pendant toute une année, et 

l'année se terminant, nous faisons un stage très intensif qui sera la base du projet final 
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de la mesure. Étudiants de la Faculté Pere Tarrés peuvent obtenir à la fois le travail 

social et l’éducation sociale en moins de six ans. 

Une autre chose que nous aimerions ajouter, c'est que le degré d'éducation sociale 

provient des besoins identifiés dans la société, c'est une vraie nécessité 

professionnelle, et non d'un point de vue académique. Donc, il est étroitement lié à ce 

qui se passe dans la société, sans trop influences de la pédagogie, de la sociologie et 

ainsi de suite. 
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Annex 3.- Anàlisis de Situacions (Diari de Camp) 

Situation problématique individuelle  << Individu où Groupe >> 

 

 

M.L. est un résident du CATS. Auparavant, cet homme avait été dans la troisième 

phase (phase avec des privilèges mais aussi des grandes responsabilités. L’objectif 

est l'autonomie). Mais, en raison d’un faute grave, M.L. fut remis à nouveau en 

deuxième phase. 

Il avait transmis des informations de l’extérieur que lui avait reçu sur son GSM, à un 

résident de première phase (phase de coupure: aucun contact avec l'extérieur pendant 

6 semaines), lequel quitta le Solbosch pour aller rejoindre sa vie extérieure.  

Le dilemme apparaît lorsque M. L. refait sa demande de passer à la troisième phase. 

Une partie de l'équipe soutient que si sa demande est acceptée, l'équipe ne peut pas 

garantir une première phase dans des « bonnes conditions » pour la communauté. Et 

d'autres membres de l'équipe pensent que il faut aussi faire attention à son évolution 

individuel, donc si ils n’acceptent pas sa demande, M.L. n’avancera pas dans sa cure. 

En se disant aussi, que l’autre possibilité se de l’inviter à quitter le centre. 

   

 

La première question qui se pose, par rapport à M.L. et ça réaction lors de recevoir le 

message, est qu’est ce qui se passe d'abord en nous : la pensée, l’action ou le 

sentiment.  

Bach i Darder (2004)37  parlent de “l’équilibre personale” i 

d’une “bonne intégration entre émotion, pensée et action” 

pour pouvoir parler de santé. 

  

                                                           
- 37 Bach, E, Darder, P. (2010).  Des-educa't.: Una proposta per viure i conviure 

millor. Barcelona. Edicions 62 
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“Nous devons agir d'une certaine manière, non seulement parce que nous pensons que nous 

faisons bien, mais parce que je sens que c'est une bonne façon de le faire. Nous associons les 

pensées et les émotions pour les traduire en actions concrètes qui répondent aux attitudes 

évoluées et celles-ci sont devenues la source de nouvelles expériences.”  

(E. BACH I P. DARDER VIDAL, 2004: 29) 

 

Le cerveau reçoit un stimulus duquel nous faisons une évaluation, en utilisant les 

ressources personnelles de chacun. Après évaluation, cela a un sens pour nous, qui 

nous amène à ressentir une certaine émotion.  

Mais gardez à l'esprit que, selon la personne, le même stimulus peut recevoir 

différentes connotations qui nous donnent beaucoup d'émotions possible.  

Ces connotations sont appelés idées irrationnelles. 

Comme je l'ai noté dans le tableau, les idées irrationnelles ont du pouvoir sur 

l'évaluation du stimulus qu’on reçoit.  

Au cours de Gestion de Situations de Crise, nous avons choisi trois des 10 croyances 

exposées par Paco Lopez38, afin d'analyser en raison de leur irrationalité. Voici un 

exemple : 

« Je dois être parfait et agréable avec tout le monde »  Si nous faisons un effort pour 

être gentil, la chose ne fonctionne plus. Une personne qui ne croit pas en ce qu’elle 

fait, qui agit contre ce qu'elle pense ou ressent n’est pas authentique ni naturel ou réel. 

Le problème est l'acceptation de soi-même, se connaitre bien à soi-même et montrer le 

meilleur de soi, et parfois, ce qui n’est pas bon aussi. 

En gros, on parle d’avoir peur à être refusé par les autres. L'alternative à cela serait 

l'affirmation de soi et accepter tout le monde comme il est, on n’est pas obligé à aimer 

tout le monde ni vice versa.  

Par rapport à la situation, le lien que je fais est le suivant, M.L. fait son processus 

rational, mais quand el arrive au moment de l’évaluation, le sens que tout cela prend 

                                                           
38  López, P. (1998, septembre/desembre). Les habilitats socials de l’educador: un 

recurs clau en la relació d’ajuda. Educació social: revista d’ intervenció educativa, 10, 

40-55.   
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est si important pour lui que l’émotion n’est plus gérable. En sachant que lui aussi a 

des croyances irrationnelles qui lui emmènent à fausser la réalité, en se disant que 

c’est lui le seul qui peut le faire. Cette situation-là peut être épuisante pour M .L . 

"Les causes des choses, nous les trouvons en connaissant les besoins réels des personnes, les 

vrais désirs qui nous conduisent à agir d'une certaine façon. Pour savoir pourquoi nous 

agissons, comme nous agissons, et le pourquoi des choses qui se produisent dans le monde, 

c’est important (...), qu’on nous explique les besoins vitaux des êtres humains et les différents 

types d'émotions générées par les relations humaines ".  

(BACH I DARDER VIDAL, 2004: 17) 

 

Après un certain temps, cette situation a évolué considérablement. 

À la fin, l'équipe a conclu un accord et il a accepté sa demande de passer la troisième 

phase, mais ils vont adapter le travail thérapeutique à M.L. pour deux raison, pour 

l’accompagner dans ce processus qui n’a pas été facile pour lui, et aussi pour protéger 

d’une certaine façon la communauté.  

Ce que l’équipe lui a proposé c’est de faire un contrat axé à l'extérieur, c'est-à-dire, de 

commencer à mettre des choses en place (comme un appartement, le travail ou la 

capacité de formation ...) pour un après Solbosch ; et également, au cours de sa 

troisième phase, un membre de l’équipe fera un suivi individualisé et sera la personne 

de référence si une situation comme cette là se reproduit dans l’avenir. Jusqu’à 

présent ça fonctionne très bien. M.L. est plus centré et la communauté plus sécuriser.  

Mais, jusqu’à présent on s’est rendu compte qu’il a du mal à mettre des choses en 

place pour son avenir. Ça façon de vivre le moment présent commence à devenir une 

difficulté pour lui, car il a commencé différentes activités hors du CATS –bénévolats- 

mais il en reste là. Il a dit à plusieurs reprises qu’il se sent chez lui. Donc, l’équipe est 

très consciente qu’il a besoin d’un accompagnement pour envisager la réalisation de 

son contrat, mais au même temps, l’équipe thérapeutique a des appréhensions, étant 

donné que M .L. ne fait aucune démarche, et ses référents ne veulent pas faire à ça 

place.  

La question de l’institutionnalisation d’un résident est sur la table, mais surtout, le 

comment faire pour travailler ses aspects là avec lui.  
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J’ai choisi cette situation, parce que je pense que c’est un très bon exemple de 

comment les actions individuels peuvent arriver à conditionner un groupe, et aussi, les 

difficultés à niveau d’équipe. Mais, ce que je trouve le plus intéressant c’est justement 

le fait d’accepter les situations telle quelles sont, et faire un effort pour adapter le travail 

thérapeutique aux besoins particulier du résident. Même si ça prend du temps, dans ce 

cas là, le résident est resté dans la communauté avec un suivi individualisé, donc il est 

plus à laisse. Par rapport à l’équipe, je pense que c’est la même chose, car maintenant 

ils savent que la communauté est sécurisée et qu’il y a un travail en place avec M.L.  

Situation problématique de groupe  << Mal-être Communautaire >> 

 

Le CATS est un centre la base duquel est la communauté. Je parle d’une communauté 

d’hommes et femmes qui ont un objectif en commun, arrêter la consommation et faire 

un apprentissage pour arriver à vivre autrement. Mais ils ne choisissent pas avec qui 

ils vont faire leur cure. Donc, du coup ils se trouvent une vingtaine de personnes qui 

doivent partager leur vie, leur espace, leur intimité, leur histoire… tout.  

Parfois, ça arrive qu’il y ait deux résidents qui ne se supportent pas et cette situation là 

a un effet fort visible dans le reste de la communauté, car un en discute avec quelques 

uns et l’autre avec d’autres, et à un moment donné tout le monde est au courant de se 

qui se passe mais personne n’ose dire un mot.  

C’est un des contextes, où la communauté ne va pas bien, et ça se ressent vivement 

de la part de l’équipe. En plus, il y a des constats objectifs qui montrent aussi un mal-

être dans la communauté, comme par exemple, la saleté et désordre des espaces 

communs.   
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Dans une situation comme celle-là, le rôle d’éducateur est essentiale. A plusieurs 

reprises, c’est moi qui a informé à l’équipe que il y avait un problème à niveau 

communautaire qu’on devrait aborder aux groupes communautaires.  

Mais, à part ça, je trouve que quand il y a un conflit entre deux qui prend beaucoup de 

place à niveau communautaire il faut réagir, à niveau institutionnel, pour être au 

courant de ce qui se passe, et si c’est nécessaire intervenir pour arriver à servir de 

médiateur. La médiation je trouve, qu’à niveau communautaire est très importante.  

Il y a deux ans, j’ai réalisé un cours de médiation. Selon mes notes, les conflits sont 

des événements quotidiens présents dans la vie des gens, ils sont présents partout. 

Tout le monde est immergé dans des conflits de toutes sortes autour. Les relations 

humaines, par leur nature, sont intrinsèquement conflictuelles: les humains, par rapport 

à nous même, se trouvent en collision les uns avec les autres parce que nous sommes 

différents. C'est la raison, souvent affirmé, le conflit est inhérent à nous-mêmes et qui 

est inévitable car elle est l'une des formes de base des relations sociales. L'être 

humain est impliqué dans le conflit et sa gestion.  

Nous sommes les personnes qui créons des conflits, par conséquent, nous sommes 

ceux que nous pouvons les contrôler. De ce point, nous devons considérer le conflit 

comme quelque chose qui se co-construit entre les deux parties, ouvrant la porte à une 

éventuelle intervention. Ainsi la médiation et la résolution des conflits aura lieu. 

Comme on le voit dans l’image adjointe (voir annexe A), avant de pouvoir gérer le 

conflit, il convient d'analyser. Et au moment de l'analyse, nous considérons que chaque 

personne est différente, un monde, et dans chaque monde, il existe différentes façons 

de voir les choses. Personne n'a la vérité absolue, on a juste des différentes lunettes 

qui nous permettent de voir le monde de mille manières différentes. De là, au moment 

de l'analyse d'un conflit, il y a de nombreux éléments qui ne sont pas visibles au 

premier, comme le plus émotionnel de ce conflit, et de la difficulté du processus, entre 

autres. Et alors il y a aussi une partie visible ; le langage numérique, le comportement, 

les divergences, tout ce qui est explicite sont des exemples. 

La gestion des conflits est un processus dans lequel le médiateur est dédié à rediriger, 

laissant les parties choisissent le contenu, les alternatives et les solutions elles-

mêmes, et où le médiateur reste impartial en tout temps.  

Le conflit est une opportunité de changement et en tant que tel, nous n'avons pas 

gaspillé, en regardant bien, ces désaccords et les distorsions qui ont produit la 

naissance du conflit en chaque personne impliquée. Si nous sommes de bons 



 

12 
 

médiateurs, nous pouvons voir comment le conflit résulte d'un seul fait (puisque dans 

ce cas, nous serions confrontés à un problème), mais il ya un conflit sous-jacent dans 

une série de critères, des valeurs, des idées, etc. qui sous-tend la création et le 

maintien du conflit. 

Quand on parle de médiation, on parle du processus qui maintient, à deux personnes, 

impliquées dans un conflit, dans les bras d'une troisième personne qui est déclarée 

comme neutre. Dans ce processus, le médiateur travaille le dialogue, le respect et la 

communication pour atteindre la résolution du conflit et parvenir à un accord. Le 

processus est complètement à l'horizontale, ce qui signifie que les parties à prendre 

des décisions de façon égale et sans pouvoir centralisé en une seule personne. La 

médiation est caractérisée par le fait d’être confidentielle, volontaire et impartial, entre 

autres. 

Situation du mois « ni avec toi, ni sans toi » 

La relation entre un des résidents de deuxième phase (DF) et moi est un peu instable. 

Toujours d'un point de vue professionnel, D.F. a un problème avec ma personne, mais 

je ne sais pas lequel. 

Quand je suis physiquement près de lui, il évite d'avoir le minimum contact physique, 

d'une forme très exagérée. Je suis consciente que je suis une personne tactile, 

sachant qu'il n'aime pas être touché, je fais un effort pour garder mes gestes pour moi. 

Mais, d'un autre côté, quand nous ne sommes pas ensemble, alors, c'est lui qui 

cherche mon regard. Il prend soin de moi quand l’heure du repas arrive, il veut que je 

mange bien. 

La situation a atteint un point où je ne me suis senti plus  à l'aise avec lui, mais je ne 

veux pas changer mon comportement avec lui. J'ai donc décidé de parler à Dany, mon 

maitre du stage. 

Dany m’a dit que je devais agir sur ma pensée. Si je pense que je dois prendre une 

certaine distance, alors c’est ça ce que je dois faire. Il dit que le plus important c’est 

d’être capable de trouver la distance suffisante pour que lui fasse le premier pas, et 

vienne m’expliquer ce qu’il lui arrive, mais aussi pour que je puisse être à laisse.  

Maintenant que j’ai pris une certaine distance, D.F. viens à moi. Par exemple, il m’a 

demandé de l’accompagner faire une de ses démarches quand il peut aller tout seul, 

car il est en phase 2. 
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En analysant la situation avec Dany, on a déduit plusieurs hypothèses. Soit je lui 

rappel à une petite copine qu’il a eu et avec qui ça n’a pas fonctionné comme il voulait, 

soit il veut éviter le travail thérapeutique et il essaye de me décaler de mon statut dans 

l’équipe. Soit une soit l’autre, c’est claire et net que ça lui arrive quelque chose, et en 

fait, à moi aussi. Grâce à ça, je pourrais apprendre à gérer une situation pas facile, et 

puis trouver mes propres outils pour travailler.   

Situation du mois « Et si… ? » 

Pour reprendre la situation du mois précédent, qui était une situation personnel par 

rapport à mon lieu de stage présent et à mon avenir aussi (« ou vais-je, qui suis-je ?).  

J’aimerais parler de l’évolution de cette situation-là, car je trouve que c’est important 

arriver à se sentir dans la bonne place, arriver à gérer ses doutes…  

Donc, au début du mois je demande à mon maitre de stage d’avoir 2 jours de congé. 

J’avais besoin de prendre en peu de distance du CATS pour me remettre en question 

et, à la base, travailler sur moi.  En fessant ça, j’ai pu me poser plein de question 

lesquelles avaient un lien directe avec ma propre histoire de vie. Ça m’a permis de 

faire de lien et d’être plus consciente de mes faiblesses.  

Par rapport à trouver où pas, ma place dans l’équipe et dans l’institution, je me suis 

posé la question : Et si c’est moi qui essaie de se faire une place, au lieu d’attendre 

que quelqu’un me disse où je suis ?  

Et j’ai commencé à travailler, surtout, dans le quotidien du Solbosch. Je donne un coup 

de main en cuisine, je discute avec eux, souvent, c’est eux qui viennent me trouer pour 

me raconter ses angoisses, désires… donc, moi je suis là, entre eux, en essayant 

toujours de détendre la situation, mais aussi en fessant voir que si jamais ils ont besoin 

de quelque chose, je suis là.  

En plus, il y a  2 semaines, les deux autres stagiaires et moi, on a commencé a mettre 

en place 3 ateliers différents. Dans mon cas, j’anime un groupe de fitness, dans lequel 

on fait de kick boxing et un peu de préparation physique (abdominaux, quadriceps…). 

Cet atelier ma donnée la possibilité de garder les distances avec eux, au même temps 

qu’on s’amuse ensemble.  

Maintenant, je vais mettre tous mes efforts pour maintenir ce que j’ai mis en place au 

CATS et avec moi-même.  
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Situation du mois « qui suis-je, où vais-je » 

Être une jeune fille dans un milieu comme celui-là n’est pas toujours facile. Ce mois-ci, 

j’ai pu constater que plusieurs résidents se dirigent vers moi avec une attitude qui n’est 

pas correcte. C'est-à-dire, que parfois l’autorité qu’ils ressentent vis-à-vis  d’une 

thérapeute, n’est pas la même avec moi. Comme ils savent que je suis stagiaire, ils me 

testent. Au début, l’humour était un outil que j’utilisais beaucoup, ce qui m’a permis de 

me débrouiller plus facilement.   

Mais aujourd’hui, les résidents commencent à me connaitre, et donc, ils savent aussi 

comme je réagi par rapport aux situations dans lesquelles je me retrouve. En plus, je 

pense que parfois c’est un peu plus difficile car je n’ai pas un poste défini à niveau 

institutionnel. Donc, le fait de ne pas avoir de tâches concrètes à faire 

(institutionnellement) fait que je suis une grande partie du temps avec eux (résidents). 

Et donc, sous les yeux des résidents, à force de passer beaucoup de temps avec eux, 

c’est très compliqué de mettre des limites dans des situations que ne son pas toujours 

si évidentes. 

En comparaison avec les deux autres stagiaires, une AS et un Psy, parfois, je me sens 

que je ne suis pas utile, que je n’aie pas une place, ou bien que la place que j’ai est 

très proche des résidents. Car eux ils ont de chose plus spécifique à faire (comme les 

anamnèses faites par le stagiaire psy, ou les entretiens AS par la stagiaires AS). 

Par rapport à ça, même si je sais gérer les situations avec les résidents, c’est vraie que 

j’ai du mal à trouver ma place dans le CATS. Et je sens que ça produit un effet sur moi, 

à plusieurs reprises l’idée « je ne suis pas capable d’être éducatrice » revient dans ma 

tête. Mais au même temps, si je ne travaille pas dans les domaines sociaux je ne sais 

pas qu’est-ce que je pourrais faire, car c’est ça ce que j’ai envie, c’est ça ce qui 

m’amuse, et c’est ça qui me rend heureuse. 

La situation de ce mois, et plutôt une situation personnel par rapport à mon lieu de 

stage présent et à mon avenir aussi. Une situation qui me permettra de me connaitre 

mieux et d’avancer.  Même si à ce moment-là je ne vois pas trop claire, je pense que 

ça ira mieux.  
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Situation du mois «L’Atelier Fitness et l’Engagement» 

Le mois dernier, les trois stagiaires, nous avons proposé trois ateliers différents à 

l'équipe, qui ont été accepté. 

Dans mon cas, l'atelier que j'ai proposé est un atelier de remise en forme dans laquelle 

nous faisons kick boxing et de tonification corporelle. 

Le problème qui se pose, le long des sessions, est celui de la continuité et de 

l'engagement d’une des résidentes. En concrétisant, K.L. vient quand elle veut. Le 

difficulté pour moi c’est qu'elle s'inscrit à l’atelier tous les mercredis, mais ensuite elle 

ne se présente pas; ce qui retarde le début de la séance et empêche une bonne 

dynamique de groupe aussi. 

K.L. est une femme qui, selon un psychologue de l'équipe, me voit comme sa petite 

sœur. Par conséquent, mes mots ne sont pas pris au sérieux. En fait, je pense qu’elle 

me taquine, car au moment où je lui dis " regarde, si tu ne veux pas venir, ne vient pas 

–pas de soucis-, mais ne t’inscrivez pas pour que je puisse avoir une idée de la façon 

dont je vais organiser l’atelier ». Et elle répond " oui, oui, la prochaine fois je ferai 

comme ça. " 

Au début, je me sentais mal car je ne sais pas comment gérer cette situation, et même 

s’il parait stupide, j'ai eu le sentiment que je n'avais aucune « autorité ». Avec les jours 

et à force de partager tout cela aux briefings d'équipe et constater que ce n’était pas 

une attitude qui est lié à moi, sinon que justement c’est son attitude à elle. En plus, elle 

fait ça avec d'autres membres de l'équipe aussi. 

Et, donc, je me suis un peu rassurée. Mais, la semaine du 6 janvier je reprends 

l’atelier, et… est-ce que je dois la laisser participer au cas où elle se présente ? Et si 

cette situation se reproduit je fais quoi ? Est-ce que je dois faire quelque chose ou je 

ne dis rien, car c’est un atelier volontaire ?  
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Annex 4.- Dossier de Dinàmiques de Grup i Autoconei xement 
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Annex 5.- Guió Orientatiu per la UD 

Mòdul 2. Els Processos de Pèrdua i Dol

2.1. Etapes, Característiques i 

Justificació 

A partir d’un dels capítols de la sèrie Polseres Vermelles, hem iniciat aquest tema. 

D’altra banda, també he trobat informació complementaria en un llibre quan estudiava 

Psicologia, que crec que pot ser útil afegir

Bé doncs, com ja sabem, les Fases del Dol són 5. Però, abans cal saber què és això 

del Dol. Segons la Maite Sagristà, e

quelcom amb el qual hem desenvolupat importants vinculacions afectiv

continuació explicaré les 5 fases: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 8 

 

Guió Orientatiu per la UD  

Mòdul 2. Els Processos de Pèrdua i Dol 

Etapes, Característiques i Acompanyament Professional

A partir d’un dels capítols de la sèrie Polseres Vermelles, hem iniciat aquest tema. 

D’altra banda, també he trobat informació complementaria en un llibre quan estudiava 

Psicologia, que crec que pot ser útil afegir-la en el portafoli. 

Bé doncs, com ja sabem, les Fases del Dol són 5. Però, abans cal saber què és això 

del Dol. Segons la Maite Sagristà, el Dol és l’ “expressió del dolor per la pèrdua de 

quelcom amb el qual hem desenvolupat importants vinculacions afectiv

continuació explicaré les 5 fases:  

 

Negació

Ira

Negociació

Tristesa/Pena

Acceptació
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Acompanyament Professional 

A partir d’un dels capítols de la sèrie Polseres Vermelles, hem iniciat aquest tema. 

D’altra banda, també he trobat informació complementaria en un llibre quan estudiava 

Bé doncs, com ja sabem, les Fases del Dol són 5. Però, abans cal saber què és això 

l’ “expressió del dolor per la pèrdua de 

quelcom amb el qual hem desenvolupat importants vinculacions afectives.” A 
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1ª Fase:  NEGACIÓ 

La primera reacció d'una persona que pateix una pèrdua és aixecar els seus primers 

mecanismes de defensa per postergar, encara que sigui una mica, l'impacte de 

l'agressió que la notícia necessàriament implica. 

Aquesta primera barrera defensiva el porta a dir i a sentir coses com: no vull, no pot 

ser, deu ser un error, etc. La persona es convenç que hi ha hagut una equivocació. 

La negació és un mecanismes de defensa que ens acompanya al llarg de tota la 

nostra vida i davant la notícia d'una pèrdua es fa present per concedir una treva entre 

la psique i la realitat. 

En la negació hi ha una recerca desesperada del temps necessari per pensar en el 

futur de manera més serena, prenent distància temporal del que succeeix, buscant una 

més saludable adaptació a l'esdeveniment que va aparèixer massa abruptament. La 

negació és un veritable intent d'esmorteir l'efecte del primer impacte. 

2ª Fase: IRA 

Quan la persona veu per fi la realitat, intenta encara rebel·lar-se contra ella, i llavors 

les seves preguntes i sentiments canvien. Neixen altres preguntes, com ara: perquè jo, 

perquè ara, no és just, i apareix l'enuig amb la vida, amb una Divinitat (depenent de les 

creences de cadascú) i amb el món. 

De vegades, la persona expressa una ira que inunda tot al seu voltant, res li sembla 

bé, no li conforma, i el seu cor traspua dolor, odi i rancor. I encara que sembli mentida, 

la seva autoestima atropellada per la realitat se n'adona que el que necessita és 

expressar la seva ràbia per poder alliberar-se'n. 

Es rebutja l’ajuda que li puguin donar i es culpabilitza a tot/a aquell/a que estigui al 

costat. 

3ª Fase: NEGOCIACIÓ  

Aquesta Fase del Dol refereix a la persona al pensament màgic més primitiu. 

Apareixen les idees de negociar la realitat. Es pensa en fer un tracte/pacte amb la 

vida, amb la Divinitat, amb el diable, amb el metge, … .  
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La negociació és una nova conducta defensiva que tracta d'evitar l'inacceptable; un 

canvi que pretén una restitució a canvi d’una bona conducta. La gran majoria 

d'aquests pactes són secrets i només els que els fan, en tenen consciència. 

4ª Fase: TRISTESA/PENA 

Finalment tots els passos anteriors s'esgoten i fracassen en l'intent d'allunyar-nos de la 

realitat. 

La tristesa sol aparèixer amb sentiments d'angoixa i idees circulars i negatives. Lo 

particular en aquest cas és que aquestes idees no són només la causa de la tristor 

sinó, també i sobretot, la seva conseqüència. La pena és més aviat el resultat de la 

consciència del que ja s’ha perdut. 

Per descomptat que, com és previsible, aquesta etapa es resol més ràpidament quan 

la persona troba el coratge i l'entorn on poder expressar la profunditat de la seva 

angoixa i rebre la contenció que necessita per fer front als seus temors i fantasies. La 

pena/tristesa és la fase del dol on més s'embussen les persones.  

5ª Fase: ACCEPTACIÓ 

Arribar fins aquí, requereix que la persona hagi tingut l'acompanyament i el temps 

necessaris per superar les fases anteriors. L'acceptació només apareix quan la 

persona ha pogut gestionar la seva ansietat i el seu còlera, ha resolt els seus 

assumptes incomplerts i ha pogut abandonar la resignació davant la depressió. 

Sigui com sigui i més enllà de tot el que s’ha trigat a arribar fins aquí i quant d’esforç 

s’hagi fet servir, en aquesta etapa s'arriba gairebé sempre molt feble i cansat. Això es 

deu a l'esforç de renunciar a una realitat que ja no és possible. Ara bé, com a regla 

general, un/a prefereix estar sol/a, preparant-se pel seu futur, i fer un balanç de la seva 

vida, una experiència que sempre és personal i privada. 

Les persones que arriben a aquesta etapa d'acceptació solen conquerir en el seu 

interior, per fi, un recés de pau, on només hi ha lloc pel record d’allò perdut (persona, 

país, tresor,…) 

En el capítol de la sèrie de Tv3, els polseres tenen una iniciativa proposada per un 

amic d’en Lleó. Per tal de viure al màxim, s’han de dividir la vida de l’ Ignasi entre tots 

els polseres, d’aquesta manera el que provocaran és que la seva vida es multipliqui. 

Vivint una vida i un 20% d’una altra persona farà que, cada cop que es faci quelcom 

que se sap que a l’ Ignasi li hagués agradat, es sumarà.  
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I, què passa quan un dol no es fa adequadament? 

Les conseqüències d’això són varies. Quan algú que no ha superat algun fet en 

concret i es torni a trobar amb una situació que li recordi a allò. Aquesta persona 

tornarà a reviure tot allò que ha passat. Se li reactivaran tots i cadascun dels 

sentiments que li va provocar aquella situació. Això pot fer que la situació actual la 

visqui molt pitjor i, fins i tot, que es quedi ancorada en alguna de les fase explicades 

anteriorment.  

Un dol mal elaborat és un dol patològic. Cal que acceptem els fets que han succeït i 

que reconstruïm la nostra vida.  

2.2. Diferents Processos en Situacions de Pèrdua: Física, Afectiva i 

Malaltia 

Justificació 

En general, en tots els dols hi ha moltes característiques comunes, ja que parteixen 

d'una informació bàsica heretada i en íntima relació amb la nostra supervivència. No 

obstant això, l'experiència, l'aprenentatge, la personalitat, i una altra sèrie de factors 

externs, com poden ser altres vincles, modelaran de forma individual la resposta de dol 

a cada individu. 

Les emocions són part del llegat genètic de la nostra espècie, que romanen en les 

nostres cèl·lules. Encara que som un tot interdependent, podem distingir diferents 

dimensions del nostre ésser que es veuran afectades de diferent manera davant 

l'experiència de dol. 

Totes aquestes manifestacions, que a continuació s’assenyalaran, han de ser 

matisades pel fet que l'expressió de dol no és universal, ni uniforme, ni homogènia, i té 

diferents expressions, ritus i comprensions des de variables socioculturals. 

En efecte, mai s'ha d'oblidar que les manifestacions de dol no són universals, 

generalitzables, sinó que vénen intermediades per la cultura en què succeeixen. 

Aquestes són les àrees més comunes en la nostra vida:  
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Dimensió física: 

Es refereix a les molèsties físiques que poden aparèixer a la persona en dol. Sequedat 

de boca, dolor o sensació de "buit" a l'estómac, alteracions de l'hàbit intestinal, 

opressió al pit, opressió a la gola, hipersensibilitat als sorolls, dispnea, palpitacions, 

falta d'energia, tensió muscular, inquietud, alteracions del son, pèrdua de la gana, 

pèrdua de pes, marejos. Algunes investigacions han demostrat que les situacions 

d'estrès estan íntimament relacionades amb la immunodepressió i, per tant, 

l'organisme humà és més vulnerable a emmalaltir. I òbviament la mort d'un ésser 

estimat és una de les experiències més estressants. 

Dimensió emocional: 

Aquí s’assenyalen els sentiments que la persona afectada percep en el seu interior. 

Els estats d'ànim poden variar i manifestar-se amb diferents intensitats. Els més 

habituals són: sentiments de tristesa, enuig, ràbia, culpa, por, ansietat, soledat, 

desemparament i impotència, enyorança i anhel, cansament existencial, 

desesperança, abatiment, alleujament i alliberament, sensació d'abandonament, 

amargor i sentiment de venjança. 

Vaig a aprofundir una mica més en algun d'aquests sentiments. Així, respecte a la 

tristesa, destacarem que si abans de morir, la relació amb l'ésser estimat s'ha curat i 

s'ha pogut expressar l'afecte, el maneig de la tristesa serà menys complex. Si no s'ha 

pogut expressar, encara estem a temps d'alleujar la pena mitjançant tècniques de 

visualització etc. Generalment les penes compartides en un grup de persones en dol 

amb situacions semblants és un alleujament. El remei més eficaç per a la tristesa és el 

consol, que fonamentalment caldrà buscar-lo en l'interior d'un mateix, d'una mateixa, 

sense menysprear el que es rep de l'exterior per altres éssers estimats. 

Si l'origen de la tristesa es troba en que no va donar temps a acomiadar o manifestar a 

la persona difunta tot el que significava per al deutor, se li pot suggerir a aquest que 

escrigui una carta de comiat. Una carta sincera, escrita des del cor. 

El sentiment de culpa sol aparèixer amb certa freqüència. Si la causa de la culpa pot 

esmenar d'alguna manera mitjançant actes físics o materials, és una bona idea 

estimular els deutors perquè els realitzi. Potser algun tipus de ritual en el que 

sol·licitem el perdó de la persona estimada pugui alleujar. Relacionat amb aquesta 

estratègia, si la persona és creient, demanar perdó mitjançant alguna oració, sabent 

que la persona difunta ens pot escoltar des d'una altra dimensió, pot donar bon 

resultat. Mai sobra en el treball de dol, si apareix la culpabilitat, intentar objectivar els 
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comportaments, ja que en moltes ocasions són més fruit de les nostres autoexigències 

que de la realitat.  

Quan el sentiment predominant és la ràbia, haurem d'entendre que es tracta d'un 

mecanisme de compensació del dolor sentit. La millor eina és canalitzar i expressar la 

ràbia. L'activitat física amb gran esforç sol ser un bon remei per calmar aquesta ràbia 

que ens oprimeix, així com el trencar papers, o colpejar un coixí o potser el cridar en 

un lloc segur. 

Dimensió cognitiva (mental) 

Dificultat per concentrar-se, confusió, embotiment mental, falta d'interès per les coses, 

idees repetitives, generalment relacionades amb el difunt, sensacions de presència, 

oblits freqüents… 

Dimensió conductual 

Es refereix a canvis que es perceben en la forma de comportar-se amb respecte al 

patró previ. Aïllament social, hiperactivitat o inactivitat, conductes de recerca, plor, 

augment del consum de tabac, alcohol, psicofàrmacs o altres drogues… 

Dimensió social 

Ressentiment cap als altres, aïllament social. Tancar-se en un mateix/a, no tenir ganes 

de fer res, deixar de banda les relacions socials o que siguin elles les que et deixin de 

bada… 

Dimensió espiritual  

Es replantegen les pròpies creences i la idea de transcendència. Es formulen 

preguntes sobre el sentit de la mort i de la vida. 
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Annex 6.- Àrees d’intervenció del Pla de Tractament Individua litzat  
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Annex 7.- Instruments d’Avaluació  

Annex 7.a.- Proposta Pràctica del Pla de Tractament Individualitzat 
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Annex 7.b.- Diari de Camp 

Data: 

Activitat: 
Resident: 

Professional: 

Descripció Objectiva Percepcions i Recomanacions  

  

Firma 
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Annex 7.c.-  Qüestionari de Satisfacció 

 

Del 1 al 5 de menys a més satisfacció  

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

Claritat dels objectius       

Consecució dels objectius       

Satisfacció respecte les expectatives       

Utilitat del Contingut       

Profunditat en el tractament dels continguts       

Estímul de la participació       

Qualitat de la presentació       
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Annex 7.d.- Qüestionari Auto-avaluació 

 

Nom: UP: 

 

 

Comentaris o Propostes de Millora: 

 

1: mot baix    2: baix     3:correcte     4:alt    5: molt alt  

1 Assistència  

2 Puntualitat  

3 Responsabilitat  

4 Compliment de les Consignes   

5 Treball en equip  

6 Participació  

7 Motivació  

8 Creativitat  

9 Grau d’aprofundiment en els exercicis  

10 Claredat dels Continguts  

11 Confidencialitat  

12 Respecte cap als company/es  


