
ECONOMÍA DE FICHAS
É unha técnica específica para desenvolver condutas incipientes e tamén para diminuír
condutas problemáticas.

Nela interveñen o reforzamento positivo (as fichas que o neno  ou nena  ganará polas
respostas desexadas) e o castigo negativo (as fichas que perderá por condutas non
desexadas).

A técnica consiste en establecer un sistema de reforzo mediante a utilización dunhas
pequenas fichas ou tarxetiñas (gomets,  clips etc)  para premiar  as  condutas  que se
desexan establecer. Realizando as condutas que se determinen previamente, o neno é
recompensado  con  fichas  que  posteriormente  son  intercambiadas  por  reforzadores
materiais e sociais que, nun principio, acordamos co neno ou nena.

Para utilizar de forma correcta o sistema de fichas, previamente  e de modo conxunto
(familia e neno ou nena) debemos fixar claramente o valor das fichas e puntos que se
dan e as condutas que van ser premiadas.  As ditas condutas deben corresponder a
aquelas situacións que se queiran modificar.

As fichas deben de ter un valor de intercambio moi claro para o/a neno/a e referirse
tanto a situacións gratificantes que se poidan obter (escoitar unha canción...) coma a
reforzos materiais (lambetadas...)

Unha vez posto en funcionamento o sistema, inicialmente débese reforzar con fichas
cada  vez  que  ocorre  a  conduta  desexada  para  motivar  ao  alumno/a  e  conseguir
implementala.  Cando a conduta xa  está adquirida e mantida deberase reforzar  dun
modo intermitente. Do mesmo modo,  os intercambios de fichas e puntos deben ser
frecuentes no inicio da aplicación do programa, para posteriormente retardar de modo
gradual e progresivo o intercambio.

Cando as condutas se vaian instaurando e consolidando paulatinamente débense ir
espazando  os  intervalos  de  intercambio  de  tal  modo  que  se  produza  unha
deshabituación  progresiva  das  fichas  e  dos  reforzadores  que  obtén  o/a neno/a,
reemprazando os anteriores reforzadores materiais por reforzadores sociais (eloxios,
loanzas, sorriso, aprobación...)

Debemos ter en conta:

- O/a neno/a debe ter nun lugar ben visible a táboa onde se plasmen as condutas
a realizar.

- Deben figurar o número de puntos ou fichas a ganar pola realización de cada
unha delas nos espazos de tempo que se establezan no programa.

- A administración de fichas (recepción por reforzo, retirada por castigo e troco por
reforzos) debe realizarse sempre á mesma hora o mesmo día; debemos buscar
unha  situación  na  que saibamos de  antemán que  poderemos  empregar  ese
tempo para iso.



- Aclararlle  ao neno por  que recibe ou perde unha ficha,  co obxectivo de que
asocie a relación de continxencia: conduta desexable- consecuencia positiva e
conduta indesexable-consecuencia negativa.


