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COMPETÈNCIES

• Conèixer  els  recursos,  estratègies  i  metodologies  que  el  centre  de  pràctiques 
utilitza per atendre la diversitat de necessitats dels usuaris.

• Adquirir hàbits i destreses per a l’ aprenentatge autònom.
• Mostrar una capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació.
• Desenvolupar la capacitat d’adaptació a situacions noves.
• Participar  en  activitats  socioeducatives  aprenent  a  actuar  i  reflexionar  sobre  la 

pràctica
• Mostrar una correcta comunicació oral i escrita.

OBJECTIUS

• Iniciar-se en l’observació d’entorns socioeducatius
• Expressar amb claredat i precisió els conceptes claus de l’acció socioeducativa. 



• Exposar, reflexivament, els elements que determinen la intervenció socioeducativa 
en un determinat col·lectiu. 

• Interactuar amb les persones que formen part de l’entorn socioeducatiu.
• Sensibilitzar-se sobre la diversitat i necessitats de les persones.
• Abordar  amb  eficàcia  la  cerca  i  el  comentari  crític  de  bibliografia  i  materials 

educatius relacionats amb el context de pràctiques.
• Resoldre cooperativament tasques de contingut socioeducatiu.
• Reflexionar  críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes.

CONTINGUTS

• Observació del context de pràctiques

• Apropiació del llenguatge professional 

• Tasques de suport als professionals

• Reflexió sobre la pràctica

• Treball en equip

• Identitat professional i compromís ètic

REQUISITS PREVIS

Haver superat la matèria de Contextos i àmbits de l’Educació Social

METODOLOGIA

Presencial: 70%

• Pràctiques externes en un centre col·laborador
• Tutories grupals, individuals i altres actes acadèmics

No presencial: 30%

• Redacció del diari de practiques i de la memòria final
• Recerca i anàlisi d’informació

AVALUACIÓ

Activitat d’avaluació
% en la 

qualificació final
O/V

Qualificació mínima 
per ponderar

Estada al centre 
col·laborador

30% obligatoria 5

Memòria de treball 30% obligatoria 5

tutories 20 % obligatoria 5

Exposició oral 20% obligatoria 5



La qualificació final del mòdul  és la resultant de la mitjana ponderada dels quatre apartats 
d’acord amb el criteris recollits a la taula. Per aprovar-lo cal que aquesta qualificació sigui 
d’un mínim de 5. Cadascun dels apartats ha d’estar aprovat per fer la mitjana ponderada.
BIBLIOGRAFIA

 
Consultar la bibliografia  pròpia de cadascuna de les matèries cursades al grau



CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Data
Activitat

Hores Descripció

P NP Treball  no presencial

Primera 
setmana

Observació centre pràctiques 25 10   Recerca informació sobre el context de pràctiques 

Segona 
setmana

Observació centre pràctiques

Tutoria grupal
Tutoria individual 

25

2
2

10 Recerca informació sobre el centre de pràctiques i ubicació de la figura de l’educador/a social en l’equip 
professional.
Elaboració del pla de pràctiques
Redacció del diari de pràctiques

Tercera 
setmana

Activitats pròpies del centre 25 10 Reflexió sobre el codi deontològic de la professió
Redacció del diari de pràctiques

Quarta 
setmana

Activitats pròpies del centre

Tutoria grupal
Tutoria individual

25

2
2

10 Reflexió sobre les fortaleses i debilitats en les competències transversals.
Redacció del diari de pràctiques

Cinquena 
setmana

Activitats pròpies del centre 25 10 Redacció de la memòria
Redacció del diari de pràctiques

Sisena 
setmana

Activitats pròpies del centre
Tutoria grupal
Tutoria individual

25

2
2

10
Redacció de la memòria

Redacció del diari de pràctiques

Setena 
setmana

Activitats pròpies del centre 25 10
Redacció de la memòria

Redacció del diari de pràctiques

Actes acadèmics 10 20
Redacció final de la memòria  i preparació de l’exposició oral

210 90

total 300


