
La gran majoria del temps, els nens, a l’igual que els adults, estan en 
continua interacció amb altres persones. 

Quan hi ha dificultats a l’hora de relacionar-se amb els altres, és quan diem 
que hi ha dèficits en habilitats socials. 

Les habilitats socials són essencials per facilitar l’adaptació social tant a 
la infància, com a l’adolescència i a la vida adulta. Les habilitats socials 
són necessàries per a una bona relació en tots els àmbits: família, escola, 
amistats, convivència...

Per a més informació:

Tel. 625 464 691 
info@caisabadell.es
www.caisabadell.es
c/ de la Salut, 20 Baixos 08202, Sabadell

Grup d’intervenció en 
Habilitats Socials i Relació

Especialistes en Atenció 
infanto-juvenil i Famílies



Tots aquells nens que presenten dificultats en les relacions socials: amb els 
amics, amb els companys de l’escola, amb els adults... 

Nens que tenen dificultats per fer amics, que quan els tenen els perden 
fàcilment, que no acaben d’entendre les estratègies per a una bona 
comunicació i relació amb els altres. 

Nens que quan es relacionen no ho fan d’una manera adequada, la qualitat de 
les seves interaccions no són assertives. 

També va dirigit a aquells nens que són més inhibits, tímids, introvertits i, que 
per aquest motiu presenten dificultats en la relació. 

Així com, nens que presenten un comportament impulsiu, disruptiu i/o agressiu 
en la relació.

Dirigit a...

Metodologia
Es plantegen sessions de caràcter lúdic (metodologia tipus joc), cosa que fa 
agradable, entretinguda i divertida la sessió. 
Activitats en petit grup en les que es creen interaccions que faciliten el 
desenvolupament del llenguatge, la comunicació i les habilitats associades, 
recreant aspectes, situacions i conflictes de la vida diària dels nens.

Els grups estan formats en
funció de l’edat dels nens, del 
seu nivell de desenvolupament i 
del grau de dificultats i 
necessitats que presenten.

Les sessions es porten a terme 
amb una periodicitat setmanal 
o quincenal, segons les 
necessitats de cada nen. 

Cada sessió té una durada de 
45 minuts.

• Estratègies bàsiques de relació.
• Comunicació verbal i no verbal.
• Comprensió, gestió i expressió d’emocions.
• Autoestima.
• Empatia.
• Assertivitat.
• Autocontrol.
• Capacitat d’escolta als altres.
• Resolució de problemes i conflictes.
• Interessos, activitats compartides i torns.
• Demanar i oferir ajuda.
• Pragmàtica i ús del llenguatge.

Quines àrees es treballen?


