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COMPETÈNCIES
•
•
•

•
•
•
•
•

Capacitat crítica, d'anàlisi, de síntesi, d'organització i de planificació.
Comunicació oral i escrita, en la llengua materna i en una llengua estrangera, i
utilització de les Tecnologies de la Informació (TIC) en el context professional i
capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.
Compromís ètic, respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la
promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors
democràtics, d'assumir el compromís de desenvolupament personal i professional
amb un mateix i la comunitat.
Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, comparats, polítics,
ambientals i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de
l'educació.
Coneixement dels supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i
antropològics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d'actuació.
Utilització dels procediments i tècniques soci pedagògiques per a la intervenció, la
mediació i l'anàlisi de la realitat personal, familiar i comunitària i institucional amb
vista a la resolució dels seus possibles conflictes.
Disseny i aplicació de projectes d’acció socioeducativa sobre el medi social i
institucional .
Disseny, utilització i avaluació dels mitjans i recursos didàctics en la intervenció
socioeducativa.

OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar diferents procediments i tècniques pedagògiques per a l'anàlisi de la realitat
personal, familiar i comunitària i institucional amb vista a la resolució dels seus
possibles conflictes.
Emprar adequadament la mediació amb vista a la resolució dels seus possibles
conflictes en la realitat personal, familiar i comunitària i institucional
Relacionar l'anàlisi de la realitat amb les diferents estratègies d'intervenció
socioeducativa.
Dissenyar diferents activitats i mitjans didàctics per a diferents situacions d'acció
socioeducativa .
Identificar entre els diferents models d'acció socioeducativa.
Comparar les similituds i les diferències entre les bones pràctiques d'acció
socioeducativa .
Comprendre la influència dels processos psicològics d'aprenentatge i
desenvolupament en l'acció socioeducativa.
Valorar críticament les aportacions de les principals teories i enfocaments de la
psicologia a la pràctica de l'Educació Social.
Expressar la necessitat d'una actitud empàtica, respectuosa, solidària i de
confiança per a dur a terme correctament les estratègies d'acció socioeducativa.
Expressar correctament els principis bàsics del compromís ètic, respecte als drets
fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans, i els
Drets de la Infància i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
Identificar les bases i característiques del compromís de desenvolupament
personal i professional amb un mateix i la comunitat.
Comunicar-se de forma oral i escrita, en la llengua materna i una llengua
estrangera.
Seleccionar, gestionar i utilitzar les Tecnologies de la Informació (TIC) en el
disseny, aplicació i avaluació de diferents mitjans i tècniques d'acció socioeducativa
Utilitzar correctament la llengua materna en les produccions i comunicacions.

CONTINGUTS
TEMA 1.
Poblacions en situació de risc social
Concepte i procés de risc social. Factors de risc, indicadors i factors de protecció. Trets
psicològics que acompanyen els processos de risc social a la infància. Mancances i
dèficits en el desenvolupament de l’infant. La relació entre les dificultats socio-emocionals
i els processos de desenvolupament cognitiu.
TEMA 2.
Els maltractaments infantils familiars
Aspectes conceptuals. Tipologies i formes de maltractament infantil. Repercussions en els
processos cognitius i socioafectius dels menors. La teoria de l’afecció i el procés
d’establiment de vincles afectius: vincles, pèrdues i resiliència.
TEMA 3.
Característiques psicològiques dels adolescents i joves en situació de risc social.

La relació del jove amb l’entorn adult: La necessitat d’una mirada positiva. Indicadors
d’alerta de trastorns de conducta i emocionals : el trastorn dissocial i el negativisme
desafiant.
Perfil psicològic en les conductes de risc addictives. Característiques
psicològiques del menor infractor.
TEMA 4.
Famílies en risc social
Les famílies multiproblemàtiques. Els condicionants que determinen les situacions de risc
en les famílies: elements per a la seva comprensió. Característiques psicosocials de les
famílies.
TEMA 5.
Bases psicològiques per a l’acompanyament tutorial com a estratègia
socioeducativa
L’educador com a possibilitador d’una vinculació afectiva segura des de la relació d’ajuda.
Educar per a la resiliència.
TEMA 6.
Bases psicològiques per a la intervenció cognitiva i socioafectiva.
El paper de la consciència i regulació emocional en el desenvolupament de les
competències cognitives, personals i socials. Estils de comunicació. Bases per al disseny
de projectes educatius: enfocament integrador.
TEMA 7
Models per a l'acció socioeducativa.
Models i paradigmes d'acció soioceducativa davant situacions de risc social: evolució
històrica Principis actuals per a l'acció socioeducativa. L'acció socioeducativa en xarxa.
TEMA 8
L'acció socioeducativa amb nens i famílies en situació de risc psicosocial
Detecció i prevenció de situacions de risc psicosocials. Estratègies d'acció socioeducativa
amb famílies. Els programes d'educació parental. La infància en situació de risc social:
metodologies de caràcter individual, grupal i familiar en el context natural.
TEMA 9
L'acció socioeducativa en casos de maltractament infantil familiar
Detecció i actuació davant el maltractament infantil. Metodologia i circuits d'intervenció. El
pla de treball familiar.
TEMA 10
Adopcions i acolliments familiars.
Definicions i tipologies. El model de formació- selecció. Estratègies socioeducatives per al
seguiment d'acolliments simples en família extensa i aliena. Tendències actuals en
l'adopció nacional i internacional.
TEMA 11
L'acció socioeducativa en el context residencial
Tipologia de centres residencials per a menors desemparats. Centres residencials per a
menors infractors. Problemàtiques emergents en els contextos residencials. Procés per a
l'acció socioeducativa. L'educador social com a tutor.

METODOLOGIA
•

Presencial (40%)
Lliçons magistrals i pràctiques individuals i en grup

•

No presencials (60%)
Treball autònom
Tractament de la informació (lectura, localització, selecció..)
Anàlisis i reflexió individual
Treball cooperatiu
Pràctiques en grup

AVALUACIÓ
L’avaluació es fa en base a tres evidències i totes elles han de superar el 4/10 per a
fer mitjana:
1. Exercici de seguiment de cada tema: 20%
2. Pràctiques individuals i en grup: 35%
3. Prova escrita: 45%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SET- ACTIVITAT
MANA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PRESENTACIÓ DEL MÓDUL (GG)
AVALUACIÓ INICIAL DE CONEIXEMENTS PREVIS (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 1
ELABORACIÓ D’UNA PRACTICA INDIVIDUAL (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 1
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 1 (GG). EXERCICI DE SEGUIMENT
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 2: (GG).
ELABORACIÓ D’UNA PRACTICA EN EQUIP (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 2 (GG).
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA2 (GG). EXERCICI DE SEGUIMENT
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 3 (GG).
ELABORACIÓ D’UN TREBALL EN EQUIP (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 3: (GG).
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 3: (GG). EXERCICI DE SEGUIMENT
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 4: (GG).
ELABORACIÓ D’UN TREBALL EN EQUIP (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 4 (GG).
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
PRACTICA EN GRUP DEL TEMA 4(GG)
POSADA EN COMU D’UN TREBALL INDIVIDUAL
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 5 (GG).

Hores de Treball
Presencial
GG
GM
GM
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1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1
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1

3

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

Hores de
Treball No
Presencial

15
16
17

LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 5 (GG).
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 6 (GG).
LECTURA I COMENTARI D’ARTICLES I DOCUMENTS RELATIUS AL TEMA (GM)
EXPOSICIÓ ORAL DEL TEMA 6 (GG).
POSADA EN COMU D’UN TREBALL INDIVIDUAL
RECERCA I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2

1

2

1

2

1
20

TREBALL EN EQUIP
ANALISI DE CASOS
ELABORACIÓ DE TREBALLS
LECTURA D’ARTICLES

15
15
20
20
TOTAL HORES

42

18
90

