
INTERVENCIÓ 

PSICOPEDAGÒGICA 
A. Funcions del psicopedagog. 

B. Síntesi esquemàtica de les fases d’un 

projecte. 

C. Àmbits d’intervenció  

 

 



A) Funcions de tres tipus: 

1. D’intervenció : prevenció, diagnòstic i  

intervenció sobre dèficits i necessitats.  

 

2. D’orientació :  assessorament, mediació i  

coordinació.  

 

3. A les organitzacions. 

 



1. Funcions generals d’intervenció 

psicopedagògica 

Detectar i analitzar necessitats: activitats  

sistematitzades per determinar si es dóna o no alguna  

necessitat i per establir, posteriorment, un programa i  

les  prioritats en la presa de decisions que implica.    

 

Diagnòstic: reconeixement de signes per mitjà de  

l’observació, comparació, ordenació i selecció de les  

dades. Identificació i anàlisi en persones, grups i  

institucions el grau i nivell de desenvolupament de  

certes dimensions: cognitiu, afectiu, físic, relacional,  

etc. 



 

Programació: accions estructurades en una  

planificació seqüenciada en períodes de temps  

determinats, basada en uns continguts  

específics per aconseguir uns objectius establerts a  

partir de les  necessitats detectades educatives de  

persones, grups i institucions d’un context.  Programar  

és preveure, establir i projectar allò que es vol fer.  



Avaluació: conjunt d’actuacions per mitjà de les quals  

s’ha de poder ajustar la intervenció psicopedagògica a  

les característiques i necessitats de les persones,  

grups i institucions i determinar si s’han acomplert, i en  

quin grau, les intencions prèvies. 

  

El diagnòstic és una fase de l’avaluació ja que, a partir  

de les dades i informacions d’aquest, s’explicita una  

situació real i l’avaluació proposa una reorientació del  

procés i un seguiment.  

 



2. Funcions específiques d’orientació 

psicopedagògica 
 

Assessorament: orientació encaminada a assistir i il·lustrar sobre  

els processos que acompanyen el creixement i maduració de les  

persones, grups i institucions, en els diferents àmbits d’orientació  

(acadèmica, vocacional, professional i personal). 

 

Contempla: 

 1-. Informar de l’estat i la situació dels diversos agents. 

 2-. Facilitar dades i elements de reflexió a tothom. 

 3-. Donar consell i opinió als diferents agents educatius.    

 



Coordinació: combinació harmònica per a una  

acció comuna, ordenant, de forma conjunta, els  

diversos elements per tal que formin un conjunt  

coherent amb una finalitat assumida per tots  

els elements de l’equip.  

  

És la col·laboració conjunta per aconseguir  

l’objectiu comú per mitjà del treball en equip.   

 



 

 

Mediació: conjunt d’activitats que permeten intervenir  

entre dos o més extrems per contribuir a posar-los  

d’acord, conciliant el desequilibri (reduint-lo o  

potenciant una nova síntesi entre els coneixements  

previs i els nous).  

 

La medicació implica la selecció d’estímuls en l’espai- 

temps, atribuint significat a aquests estímuls  

(intencionalitat mediadora) i un canvi en els  

organismes mediats.  

 



 

 

Col·laboració: treballar en comú amb la resta  

de l’equip per tal de fomentar el   

desenvolupament d’habilitats, aptituds i  

actituds pel creixement harmònic de persones,  

institucions i grups.  

 



3) Funcions psicopedagògiques a les 

organitzacions: 

 

a. L’anàlisi de la informació: 

 

Extreure l’essència de tot tipus de documents i  

sintetitzar-la per fer-la assequible a persones  

que necessiten estar informades, que no tenen  

temps per examinar-la però que els és  

imprescindible per a la presa de decisions  



 

b) Diagnosticar, 

 mantenir, controlar els  

espais de producció, tant pel que fa al  

compliment de la normativa, com a  l’augment  

d’especificacions tècniques a conseqüència de  

la complexitat tecnològica.    

 

 



 

b. Assessorament, consultoria i assistència tècnica  

Dóna suport i assistència a les organitzacions i a les 

persones intentant incrementar la competitivitat de les  

organitzacions amb accions que integren l’anàlisi de  

les estratègies, l’elaboració d’un sistema de gestió,  

realització de projectes i el desenvolupament de les  

persones.    

 

Ex: coaching, mentoring (acompanyament  

individualitzat), espais virtuals de professionalització  

(intranet)  



 

c. Assistència social Ajudar a persones o grups a satisfer 

les necessitats que no són a l’abast dels seus mitjans.  

Ex: ONG, formació ocupacional. 

 

d. Coordinar  Posar en contacte diversos organismes,  

programes, projectes, persones, cada una  

d’elles en una activitat concreta, amb la finalitat  

de treballar per uns objectius comuns.   

 



e. Dinamitzar Accions que realitza una persona o equip en 

el desenvolupament de la seva activitat professional per 

tal d’activar espais, projectes, etc. animant en les accions, 

estimulant la participació, anticipant-se a situacions, 

col·laborant en la resolució de situacions de conflicte, ...  

 

f. Gestionar: tenir cura dels béns o interessos amb la  

finalitat d’obtenir resultats beneficiosos.  

 

g. Homologar: certificar la qualitat de béns i serveis. Es  

tracta d’ajustar l’organització i el producte al conjunt de  

normes internacionals. Ex: professionals formats per 
implantar la Norma ISO 9000 o el model EFQM       

 



f. Organització: La finalitat d’aquesta funció és fer funcionar, 

convenientment l’organització, on es donen canvis radicals en 

l’estructura del treball de les pròpies organitzacions (p.ex. En 

empreses on hi ha dificultats per organitzar el treball quan els 

contractes laborals són molt canviants). Cal adaptar aquesta funció 

als nous entorns i canvis.   

 

g. Producció de recursos especialitzats Té per finalitat 

produir mitjans i materials que són utilitzats en altres funcions 

(recursos tecnològics, material didàctic, ...). Aquesta és la funció que 

més s’ha transformat a conseqüència de les noves tecnologies.   

 



h. Prevenció: és una funció divulgadora, encaminada a  

la prevenció “advertir algú per endavant d’alguna cosa”  

en sentit ampli.  

 

i. Projecció: realitzar estudis prospectius per ajudar a la  

definició d’estratègies de les organitzacions. El  

psicopedagog relaciona mitjans amb fins i construeix  

un esquema que guia l’acció.  



 

SÍNTESI ESQUEMÀTICA DE LES FASES 

D’UN PROJECTE   

 

(Pujol, Riberas, Vilar 2000). 



1-. Estudi de les necessitats  

1.1-. Diagnòstic de la realitat  

  a) Anàlisi de la realitat  

   Localització 

   Població  

   Usuaris 

  b) Detecció de les necessitats   

  c) Justificació del canvi i conseqüències  

1.2-. Definició i delimitació dels problemes 

  a) Establiment de les prioritats  

  b) Justificació del projecte  

1.3-. Estudi de la bibliografia  



2-. Formulació del projecte  

 

2.1-. Definició  

 

2.2-. Objectius principals 

 

2.3-. Objectius específics  

 

2.4-. Unitats (usuaris directes o indirectes) 



3-. Contextualització  

3.1-. Ubicació real o teòrica 

 

3.2-. Principis ideològics i educatius 

 

3.3-. Marc legal 

 

3.4-. Professionals 

 

3.5-. Finalitat de la intervenció que es pretén planificar  



4-. Planificació  
4.1-. Organització interna  

  a) Recursos: materials, humans i econòmics  

  b) Tasques  

  c) Coordinació (interna i externa) 

4.2-. Objectius  

  4.2.1-. Definir: quan, on, per a qui, quant temps, responsable, sistemes 
             de control, sistema d’avaluació  

  4.2.2-. Unitats de programació  

              Descripció i durada  

              Objectius  

              Continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) 

              Recursos  

              Avaluació  

4.3-. Selecció d’un disseny d’aplicació per a la intervenció  



5-. Aplicació o implementació 

5.1-. Conscienciació de les persones implicades  

 

5.2-. Cohesió grupal  

 

5.3-. Posada en marxa del projecte  

 

5.4-. Detecció de problemes  



6-. Finançament i pressupost  

6.1-. Recursos  

 

  Ingressos i despeses  

  Finançament  



7-. Avaluació  

7.1-. Desenvolupament de les diferents parts del procés 

7.2-. Què?  

7.3-. Com? 

7.4-. Quan? 

7.5-. Qui?  

7.6-. Construcció de l’instrument d’avaluació:  

 a) Temporalització de l’aplicació  

 b) Anàlisi de les dades  

 c) Informe  

7.7-. Indicadors  



 

• 8-. Annexes  

 

• 9-. Bibliografia  



ÀMBITS D’INTERVENCIÓ 

PSICOPEDAGÒGICA 

 

Consultar document “Funcions i àmbits  

d’intervenció professional” (COPEC) 

 

Ampliar amb RODRIGUEZ GASCONS, R. (2006). 

Article “Nou Servei de Perfils Professionals del 

pedagog/a i psicopedagog/a”. Revista Educació i 

Xarxa, núm 0. Barcelona. Col·legi de Pedagogs de 

Catalunya.     

 


