
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Suport conductual positiu 
 
 
Adreçat a: 
 
Aquesta formació versa 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…  

Aquesta formació és molt pràctica i dinàmica. Integra exposició teòrica amb casos pràctics concrets i específics 
per a cada mòdul. 

 

 

Objectius 
 
Objectius generals:  

Dotar als professionals de les competències necessàries per a una millor atenció a les persones amb did, 
especialment davant les conductes problemàtiques. Des de l'enfocament del ACP se'ls podrà ajudar a 
desenvolupar-se, assumir més autonomia i millorar la seva qualitat de vida. 

 

Objectius específics:  

1. Consolidar i aprofundir els coneixements sobre el model del Suport Conductual Positiu. 

2. Transferir el coneixement a la pràctica quotidiana aplicant adequadament les pautes d'actuació del SCP. 

3. Analitzar-les possibles relacions entri did i patologia mental. Identificar les manifestacions típiques de la 

patologia mental en la discapacitat intel·lectual.  

4. Diferenciar la intervenció més adequada quan hi ha símptomes de patologia. mental. 

5. Conèixer i manejar les diferents intervencions positives en modificació de la conducta. 

6. Conèixer les funcions o propòsits de les conductes problemàtiques. 

7. Actuar adequadament davant situacions especials aplicant el tipus de contenció mes adequat. 

8. *Manejar tècniques i desenvolupar habilitats per realitzar una correcta Avaluació Funcional de la 
Conducta. 
 

9. *Definir les estratègies positives més apropiada en relació amb el context i situació en la qual es 
presenta la conducta problemàtica. 
 

10. *Consolidar i aprofundir en tècniques d'abordatge dels símptomes de patologia mental. 
Objectius vinculats a la formació del personal tècnic. 
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Continguts 
 
1ª PART (personal d’atenció directa i tècnics i/o supervisors) 

Suport Conductual Positiu 
Definició i característiques.Els quatre principis del SCP 
 
Característiques de la intervenció 
Intervenció en persones amb VAIG DONAR 
Intervenció en persones amb Trastorn Mental.  
Patologia Dual (co-morbiditat VAIG DONAR + T), Què canvia? 
 
Conducta problemàtica 
Trastorn de conducta vs conducta problemàtica  
Importància de la cohesió de l'Equipo 
Eficiència de la conducta problemàtica 
Funció de la conducta problemàtica 
 
Intervencions sobre la Conducta Problemàtica 
Objectius globals i eines. Programació Positiva. Reforç positiu vs càstig. 
Reforç diferencial d'altres conductes. Ignorar i redirigir. 
 
Situacions Especials 
Agitació psicomotriu i conductes agressives. Diferencies 
Actitud i actuació del personal. Recomanacions 
 
 
2ª PART (personal tècnic i/o supervisor) 

Intervencions del Personal Tècnic 
Detecció i intervencions en els símptomes de Malaltia Mental 
Hipòtesi Funcional de la Conducta. Metodologia. 
Mètodes d'observació i Registre de la Conducta. 
Model A-B-C per a la detecció de la Funció de la Conducta 
Programes d'Intervenció. Regles bàsiques de tot programa 

 
FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ 

 

Formador 
 
Daniel Gallo  
 

Psicòleg dedicat els últims 15 anys a la modificació de la conducta en persona amb Discapacitat 
Intel·lectual i trastorn mental associat.  
 
Psicoterapeuta. Docent de la Facultat de Medicina. Tutor de pràcticum de llicenciatura en psicologia i del màster 
de Psicòleg General Sanitari. Durant els últims 10 anys Docent de Cursos de Formació Professional dirigits a 
psicòlegs, metges, mestres especials, treballadors socials, infermeres, monitors i altres professionals relacionats 
amb la salut mental i/o la discapacitat  
 
Participant dels Grups Focals de Consens per a l'elaboració de la Guia de Bones Pràctiques per a 
l'Atenció sanitària de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, en qualitat d'expert en l'àmbit de la 
Salut Mental. 
 
Participant en el Projecte Europeu de Recerca TRINNODD: Transfer of Innovation on Dual Diagnosi 
Co-autor del Manual de el “Auxiliar Psiquiàtric”. Editat en el Sanatori Villablanca. Responsable del capitulo de: 
“Intervencions en usuaris amb Discapacitat Intel·lectual i Trastorn Mental. 
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Dades d’impartició del curs 

 
I PART Adreçada a tots els participants   (Total: 20 hores)   

 

Dies 15 i 16 octubre de 9.30 a 14h i de 15 a 17h. 

Dia 22 octubre de 9.30 a 14.30 i de 15.30 a 17:30h. (20h). 

 

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

Les dates i horaris de la I part més el dia:  

 

Dia 23 octubre de 9:30h a 14:30h (25h) 
 

AQUESTA FORMACIÓ (tots els dies), tindrà lloc a la SEU DE DINCAT. C/ Joan Güell, 90-92 – 08028 Barcelona. 
 
 
 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 
 
Període de preinscripció: fins al 2 d’abril o fins esgotar les places. 
 
Preu de la inscripció:  

 
I PART – 260 € (20 h) – Formació Bonificable! 

I + II PART – 320 € (25 h) – Formació Bonificable! 

 
 

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 Roger Edo - 
redo@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=2456348
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2456348
mailto:redo@dincat.cat

