
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Suport conductual positiu 
 
 

Adreçat a: 

 

Dincat organitza aquesta formació sobre els valors i les pràctiques del suport conductual positiu per 

a professionals d’atenció directa (1ª Part) i personal tècnic i supervisor (1ª i 2ª part) que donen 

suport a persones amb DID en diferents tipus de serveis: residencials, ocupacionals, escolars…  
 

Objectius 

 

 Aprofundir en el coneixement de les 16 habilitats considerades com a essencials per treballar en 

la millora conductual de persones amb discapacitat intel·lectual. 
 

 Practica en les 11 habilitats crítiques i necessàries per dirigir de forma efectiva al personal 

d'atenció directa. Desenvolupat i validat per la American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities l'any 2007. 

 

Continguts 

 

1ª PART (personal d’atenció directa i tècnics i/o supervisors) 

1. Dignitat i suport conductual 

2. Definir la conducta 

3. Reforç positiu i càstig 

4. Reforç negatiu 

5. Identificació d'antecedents, conducta i conseqüències 

6. Ensenyament d'habilitats funcionals 

7. El paper de l'ambient 

8. El paper de les eleccions 

9. Interaccions 

10. Suports 

11. Correccions 

12. Encadenament i Modelatge 

13. Engegada del programa 

14. Resolució de problemes 

15. Avaluació funcional 

16. Registre de dades 

 

2ª PART (personal tècnic i/o supervisor) 

17. Anàlisi de dades 

18. Anàlisi de dades del Scatter Plot 

19. Retroalimentació 

20. Fulles de comprovació de la realització de les tasques 

21. Observació del treball del personal 

22. Model d'actuació 

23. Resolució de problemes II 

24. Avaluació d'un pla de suport conductual positiu 

25. Anàlisi de l'Execució de les tasques 

 
FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ  
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Formadora 
 

Mª Jose Goñi Garrido 

Psicòloga i dinamitzadora de  temes relacionats amb la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament. 

 

 

Dades d’impartició del curs 

 
I PART Adreçada a tots els participants   (Total: 19 hores)   

 

Dia 27 de febrer de 9h a 14:30h i de 15:30h a 18h. 
Dia 28 de febrer de 9h a 14:30h. 
Dia 6 de març de 9h a 14:30h  
 

 

II PART Adreçada a Personal tècnic i/o supervisor. (Total: 25 hores)  

Les dates i horaris de la I part més els dies:  
 

Dia 6 de març de 15:30h a 18h. 
Dia 7 de març de 9h a 13h. 
 

Lloc d’impartició:  Dincat  --    C/ Joan Güell 90-92 --  08028(Barcelona)  --  Tel. 934901688.    

 

 

INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

Període de preinscripció: fins al 25 de febrer o fins esgotar les places. 

 

Preu de la inscripció:  

 

I PART – 285 € (19 hores formació) 

I + II PART – 370 € (25 hores formació) 

 

Per formalitzar la inscripció, cal: 

 

1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les dades que es 

demanen): 

Formulari d’inscripció 

 

2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander: IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,          

amb el concepte: Nom participant + SCP, i enviar el rebut de pagament, a través de mail a 

oferrerons@dincat.cat. 

 

(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat la matrícula d’acord amb aquestes 

instruccions). 

 

 

Informació d’interès 

 

• Dincat es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. L’avís sempre serà amb una 

setmana d’antelació abans de l’inici. 

• A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que acreditarà la 

realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% de les hores totals del curs. 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2118943
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2118943
mailto:oferrerons@dincat.cat

