
 

 

                                                            Indicadors de progrés 
 

 
Aspectes que vulneren la capacitat de 

regulació 

  
Aspectes protectors de la capacitat de 

regulació 
 

Les actuacions impulsives es transformen en pensament reflexiu  i diàleg. 
 

La precipitació en les decisions es transforma en previsió i anticipació de les conseqüències. 
 

L’ increment de l’estat d’intranquil·litat que 
empenta a l’ actuació 

es transforma en anticipació dels moments d’inquietud i 
demanda i/o proposta a l’ adult d’ una 
alternativa per temperar-la. 
 

Experimentar l’ espera de forma 
amenaçadora 

es transforma en una vivència del temps que li permet sentir-
se confiat i segur. 

L’oposició i/o absència de disponibilitat per 
l’aprenentatge 

es transforma en interès envers la formació i la realització de 
demandes d’aprenentatge 
 

La resolució immediata dels treballs i 
activitats a l’ aula  

es transforma en un treball més regulat en el temps on 
subordina el resultat de l’ activitat al procés 
de realitzar-la 

La dificultat en mantenir i regular l’ atenció 
adient en les tasques educatives  

es transforma en una activitat mental mes sostinguda en el 
temps 

El rebuig de l’angoixa es transforma en un coneixement sobre el propi malestar. 
 

La imputació d’intencions i responsabilitats 
als altres sobre allò que els succeeix 

es transforma en l’acceptació de la pròpia responsabilitat en 
els esdeveniments que es produeixen en la 
seva vida. 
 

Les dificultats per participar en el grup de 
la classe i sentir-se integrat 

es transformen en vincles amb els companys que activen el 
sentiment de pertenença al grup de la classe. 

La negació a parlar o tractar el tema del 
propi futur  

es transforma en l’ acceptació de pensar i conversar al voltant 
d’un projecte personal. 

Les oscil·lacions en el seu estat d’ànim  es transformen en major estabilitat emocional  

El rebuig a l’ autoritat, els límits i les 
normes 

es transforma en un vincle de respecte amb l’ adult, l’ 
acceptació de límits i el consentiment a la 
normativa del centre 

Pensar que es en funció del que es te 
 
 

es transforma en entendre que cal separar el que es d’allò del 
que es te. 
 

   

 
 
 
Cal compensar/mitigar/modificar els 
mecanismes de vulnerabilitat 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les transformacions 
es produeixen 
canviant les 
condicions 
personals i 
pedagògiques 
 

 
 
 
Cal construir els mecanismes de 
protecció quan no hi son i optimitzar-los 
quan estan presents 
 
 
 



 


