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Informació general de l'assignatura

Denominació PRÀCTICUM I

Codi 100915

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

12

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PAES

Nombre de
crèdits

12

Nombre de
grups

1

Coordinació DOMINGO COLL, JORDI

Departament/s PEDAGOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i/o castellà

2021-22

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DOMINGO COLL, JORDI jordi.domingo@udl.cat 0

GARRIGA BOSCH, MANUEL manel.garriga@udl.cat 2,8

LLEVOT CALVET, NÚRIA nuria.llevot@udl.cat 1,4

MASSONS RIBAS, ANNA anna.massons@udl.cat 1,4

MATEO GONZALEZ, DIEGO diego.mateo@udl.cat 1

MORA TOSQUELLA, ESTHER e.mora@pip.udl.cat 1,8

PEREGRINO GUTIÉRREZ,
ANTONIO JESÚS

antonio.peregrino@udl.cat 1,4

Informació complementària de l'assignatura

S'afegiran carpetes al sakai amb documentació per realitzar el treball, les dinàmiques i les pràctiques.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius del Pràcticum I al grau d’Educació Social són els següents:

Descriure el marc teòric‐conceptual i legal de referència per a l’acció socioeducativa en l’àmbit on es fan les
pràctiques.
Conèixer la institució/centre/servei on realitza el pràcticum aixi ́ com l’abast de les seves intervencions. Reflexionar
a través de la pràctica sobre les funcions i les responsabilitats que l’educador/a social té en l’àmbit professional i
relacionar‐ho amb el codi deontològic de la professió.

Conèixer la ubicació de l’educador social dins dels equips interdisciplinaris i els meca‐ nismes de coordinació que
es duen a terme amb altres professionals de la inter‐ venció social.
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Conèixer els objectius, les estratègies, els recursos, i les formes d’avaluació dels diferents programes i projectes
educatius que s’utilitzen en els diferents centres i serveis.

Autoavaluar les competències transversals en relació a la professió Adicionalment l'alumne haurà de:

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 cri ́tic de bibliografia i materials educatius relacionats amb elcontext de
pràctiques.

Resoldre cooperativament tasques de contingut socioeducatiu. Reflexionar cri ́ticament sobre pensaments,
decisions i actes.

Competències

CG1 Desenvolupar capacitat cri ́tica, d’ anàlisi, de si ́ntesi, d’organització i de planificació.
CG2 Exercir un aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i apertura cap a l’aprenentatge al llarg de la
vida i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
CG3 Mostrar capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per resoldre conflictes, presa de decisions
i desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals.
CG4 Assumir el compromi ́s de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat.
CG5 Desenvolupar capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació
CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita
CT2 Dominar una llengua estrangera
CT3 Dominar les TIC
CT4 Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d’una cultura de pau i de valors democràtics
CE1 Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, comparats, poli ́tics, ambientals i legals que
constitueixen a l’ésser humà com protagonista de l’educació
CE2 Comprendre la trajectòria històrica de l’Educació Social i la configuració del seu camp i identitat professional
amb especial atenció a les iniciatives de la Unió Europea. CE3 Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics,
psicològics, sociològics i antropològics i de qualsevol altres fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i
els seus àmbits d’actuació.
CE4 Analitzar necessitats aixi ́ com dissenyar, aplicar y avaluar plans, programes, projectes i activitats
d’intervenció socioeducativa en contextos diversos.
CE5 Saber utilitzar els procediments i tècniques sociopedagògiques per la intervenció, la mediació l’anàlisi de la
realitat personal, familiar i comunitària i institucional en ordre a la resolució dels seus possibles conflictes.
CE6 Gestionar estructures i processos de participació i acció comunitària.
CE7 Mostrar una actitud empàtica, respectuosa, solidaria i de confianc ̧a cap als subjectes i institucions d’educació
social.
CE8 Desenvolupar actituds i dominis lingüi ́stics que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i
plurilingüi ́stics.
CE9 Dissenyar i dur a terme projectes d’iniciació a la investigació del medi social i institucional en el qual es
realitza la intervenció.
CE10 Dissenyar, utilitzar i avaluar els mitjans i recursos didàctics en la intervenció socioeducativa.

 

 

 

CG1 Desarrollar una capacidad cri ́tica, de análisis, de si ́ntesis, de organización y de planificación.
CG2 Ejercer un aprendizaje autónomo, adaptación a situaciones nuevas y apertura hacia el aprendizaje a lo largo
de toda la vida y desarrollo de la creatividad, iniciativa y espi ́ritu emprendedor.

2021-22



CG3 Mostrar capacidad para trabajar en equipo, para conducir y liderar grupos, para resolver conflictos, tomar
decisiones y desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.

CG4 Asumir el compromiso de desarrollo personal y profesional con uno mismo y la comunidad.

CG5 Desarrollar capacidad para la selección, gestión del conocimiento y de la información. CT1 Tener una correcta
expresión oral y escrita.
CT3 Dominar las TIC

CT4 Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los Derechos
Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CE1 Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, poli ́ticos, ambientales y legales que
constituyen al ser humano como protagonista de la educación. CE2 Comprender la trayectoria histórica de la
Educación Social y la configuración de su campo e identidad profesional con especial atención a las iniciativas de
la Unión Europea.

CE3 Conocer los supuestos filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y antropológicos y de
cualesquiera otros fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de actu CE4 Analizar
necesidades asi ́ como diseñar, aplicar y evaluar planes, programas, proyectos y actividades de intervención
socioeducativa en contextos diversos

CE5 Saber utilizar los procedimientos y técnicas sociopedagógicas para la intervención, la mediación y el análisis
de la realidad personal, familiar y comunitaria e institucional en orden a la resolución

CE6 Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.
CE7 Mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de
educación social.

CE8 Desarrollar actitudes y dominio lingüi ́sticos que posibiliten y favorezcan el trabajo en entornos multiculturales
y plurilingüi ́sticos.
CE9 Diseñar y llevar a cabo proyectos de iniciación a la investigación sobre el medio social e institucional donde
se realiza la intervención. CE10 Diseñar, utilizar y evaluar los medios y recursos didácticos en la intervención
socioeducativa.

Bibliografia i recursos d'informació
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