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Formular preocupacions, compartir-les, tenir informació de com altres les 

d’una intervenció educativa sistemàtica i reeixida són un seguit de raons que 
el grup LIPA (Laboratori d’Investigació Prosocial Aplicada, de la Universitat 

llibre vinculat al projecte europeu MOST (Motivation to Study 2 
El propòsit de la publicació és oferir un material, experimentat a cinc 

centres de l’ensenyament secundari català,3 als professionals que intervenen a 
l’educació secundaria, docents, assessors i investigadors adscrits a departaments 
universitaris, per posar en marxa programes promotors i potenciadors de relacions 
prosocials amb capacitat de generar canvis qualitatius i quantitatius positius en 

i l’alemany, aporta novetats en diferents direccions. La introducció, els cinc ca-
pítols i els annexes, crec que poden interessar tant pel seu valor pràctic como pel 
suggeridor rerefons teòric, conceptual i metodològic, que el text deixa entreveure. 

. També 

2. Socis del projecte: Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università degli Studi 
di Salerno, Italia. ITC Terra di Lavoro Caserta, Italia. ISPPREF Istituto di Psicologia e Psico-
terapia Relazionale e Familiare, Italia. ANP Associazione Nazionale Dirigenti della Scuola, 
Italia. UAB Universitat Autònoma de Barcelona, España. FACTUM Chaloupka & Risser OHG, 
Austria. GEORGE CALINESCU, Rumania. HRDC Patras Port Business Center, Grecia.

3. Tres centres van participar a la fase pilot. I dos centres més es van incorporar poste-
riorment per fer difusió de l’experiència.
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Com diuen els compiladors de les col·laboracions incloses, s’han prioritzat 
els aspectes procedimentals que poden ajudar a encarrilar les intervencions dels 
docents d’acord amb el diagnòstic que ells fan de les necessitats educatives perce-
budes dels seu alumnes. La idea motriu és que els docents tot treballant en equip, 
com a mínim dos educadors d’un mateix centre, poden endegar activitats que 
optimitzin les relacions prosocials com a via de millora de l’espai de convivència, 
que conforma l’organització de la comunitat educativa d’un centre, i del com-
portament motivat, entregat i compromès amb la seva educació dels estudiants. 

L’instrument rector de la intervenció utilitzat pels docents va ser el PMIP, 

I els nivells d’aplicació d’aquest programa comprenien les interaccions face  
to face one to group (classe, 

d’acord amb terminologia utilitzada pels autors. També es va incidir, amb altres 

l’autoformació dels docents en matèria de prosocialitat. 

de les qüestions que cal tenir en compte a l’hora de voler endegar un procés afí 
a l’experimentat als centres catalans del projecte MOST. Cal afegir que s’ha 
consignat un recorregut molt semblant de resultats satisfactoris a la resta de 

del PMIP. 

de la intervenció: Prosocialitat, LIPA i PMIP. S’ofereix, al capítol 1 signat per 
-

un instrument per a l’autoanàlisi que pretén incidir en la immobilitat associada 
a la -

estil relacional integrat que s’alimenta de 

pauta per aplicar el model de Comunicació de Qualitat Prosocial. Pilar Escotorín 

entre una comunicació efectiva i una comunicació que, a més, és de qualitat 
prosocial. Aspecte central per mantenir i aprofundir el espai propi del constructe 
prosocialitat elaborat per la recerca del grup LIPA sota la direcció del Dr. Robert 

l’ensenyament-aprenentatge prosocial interactiu (text escrit per R. Roche, M. 
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Totes aquestes novetats de caire procedimental assenyalades junt amb la 
solvència de les autores i autors que les transmeten amb l’afany tan de divulgar 

formació i la inspiració de docents, assessors i investigadors de l’educació a 
l’àmbit la convivència participativa i dialogada de la comunitat educativa. 

Per tancar aquesta revisió, vull destacar el renovat impuls del grup LIPA per 
fer arribar el seu treball de forma oberta i detallada a investigadors i pràctics. No 

-

educativa. 
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