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Informació general de l'assignatura

Denominació ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL

Codi 100931

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MIRANDA RUCHE, FRANCISCO JAVIER

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MIRANDA RUCHE, FRANCISCO
JAVIER

xavier.miranda@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer les aportacions dels diferents models teòrics a la conceptualització de la discapacitat derivada de
la malaltia mental al llarg de la història recent.
Conèixer la rellevància de l'acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental des d'un marc de referència
biopsicosocial.
Identificar correctament els conceptes bàsics de la psicopatologia, amb especial èmfasi en les
repercussions socials dels trastorns mentals.
Conèixer el desenvolupament històric de l'educació social en salut mental, així com el rol professional dins
els equips d'intervenció.
Conèixer l’organització de la xarxa assistencial i de suport, amb especial èmfasi en els dispositius d'atenció
focalitzats en la recuperació social de les persones afectades.
Conèixer els mètodes i tècniques d’intervenció socioeducativa en salut mental.
Obtenir un domini lingüístic i tècnic ampli que afavoreixi el treball interdisciplinari en l'àmbit de la salut
mental.
Utilitzar les tecnologies de la informació en la confecció i comunicació de materials per a l'assignatura.

Competències

1. CG1 Desenvolupar capacitat crítica, d’anàlisi, de síntesi, d’organització i de planificació.

2. 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.

3. CG3 Mostrar capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per  resoldre conflictes, per
prendre decisions i desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals.

4. CG4. Assumir el compromís de desenvolupament personal amb un mateix i amb la comunitat

5. CG5 Desenvolupar capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.

6. CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita.

7. CT3 Dominar les TIC.

8. 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.

9. CE1 Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que constitueixen a
l’ésser humà com protagonista de l’educació.

10. CE3 Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics, així com també
altres fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d’actuació.

11. CE4 Analitzar necessitats i dissenyar, aplicar i avaluar plans, programes, projectes i activitats d’intervenció
socioeducativa en contextos diversos.

12. CE7 Mostrar una actitud empàtica, respectuosa, solidaria i de confiança cap als subjectes i les institucions
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d’educació social.

13. CE8 Desenvolupar actituds i dominis lingüístics que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i
plurilingüístics.

14. CE10 Dissenyar, utilitzar i avaluar els mitjans i recursos didàctics en la intervenció.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. SALUT I SOCIETAT.

Salut mental i trastorn mental. Aproximació històrica i cultural.
Construcció de significat i sentit en relació als trastorns mentals.
Influència dels canvis socials en l’expressió dels nous trastorns mentals.
Determinants materials i culturals que incideixen en l'aparició de les patologies mentals.

2. TRASTORNS MENTALS.

Factors que caracteritzen els trastorns mentals greus o severs..
Classificacions dels trastorns mentals segons el DSM-V i el CIE-10.
Nocions generals bàsiques de: l'esquizofrènia; el trastorn bipolar; el trastorn obsessiu-compulsiu; la
depressió major; els trastorns de personalitat.

3. ORGANITZACIÓ DE L’ATENCIÓ EN SALUT MENTAL.

Xarxa pública d’atenció a Catalunya. Recursos sanitaris i socials.
Associacions de familiars i persones afectades.
Noves formes organitzatives en entorns digitals.

4. INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA EN SALUT MENTAL.

Perspectives d'intervenció socioeducativa en salut mental.
L'enfocament basat en la recuperació.
Intervencions específiques en salut mental a través de l'àmbit comunitari.

5. EDUCACIÓ SOCIAL I SALUT MENTAL.

Desenvolupament de l'educació social com a disciplina dins l'àmbit de la salut mental.
Presència actual de l'educador/a social en els dispositius d'atenció social i sanitària.
Rol i funcions de l'educador/a social.

Eixos metodològics de l'assignatura

Durant l'horari docent (40%).

Exposicions teòriques del professor.
Treball en petits grups.
Exposicions de l'estudiantat.
Exposicions per part de professionals externs.

Fora de l'horari docent (60%). 

Lectura i cerca d’informació.
Estudi.
Elaboració de les activitats d’avaluació continuada.
Preparació de la participació en activitats d'avaluació continuada.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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SETMANA BLOC OBJECTIUS ACTIVITAT TREBALL ALUMNAT AVALUACIÓ

1
2
3
 

1. SALUT I SOCIETAT.
- Salut mental i trastorn mental.
Aproximació històrica i cultural.
- Història de la psiquiatria i de
les idees psiquiàtriques.
- Construcció de significat i
sentit en relació als trastorns
mentals.
- Influència dels canvis socials
en l’expressió dels trastorns
mentals.

- Conèixer les
aportacions dels
diferents models
teòrics a la
conceptualització
de la discapacitat
derivada de la 
malaltia mental al
llarg de la història
recent.

- Sessions
teòriques.
- Projeccions
audiovisuals.
- Exposicions
per part de
professionals
externs.
- Tutories.
 

- Seguiment i estudi
del bloc.
- Seguiment de les
lectures i els
materials
complementaris.
- Participació activa i
fonamentada.
- Preparació de les
activitats d’avaluació
continuada.
- Utilització de les
tutories pel
seguiment de
l’assignatura.

- Participació
activa i
fonamentada
en les
diverses
activitats que
es
desenvolupin.
- Examen
escrit.
- Treballs en
grup.
 

4
5
6

2. TRASTORNS MENTALS.
- Factors que caracteritzen els
trastorns mentals greus o
severs.
- Classificacions dels trastorns
mentals segons el DSM-V i el
CIE-10.
- Nocions generals bàsiques
sobre els trastorns mentals.
- Factors estructurals que
incideixen en l'aparició de les
patologies mentals.

- Identificar
correctament els
conceptes bàsics
de la
psicopatologia,
amb especial
èmfasi en les
repercussions
socials dels
trastorns mentals.

- Sessions
teòriques.
- Projeccions
audiovisuals.
- Exposicions
per part de
professionals
externs.
- Tutories.

- Seguiment i estudi
del bloc.
- Seguiment de les
lectures i els
materials
complementaris.
- Participació activa i
fonamentada.
- Preparació de les
activitats d’avaluació
continuada.
- Utilització de les
tutories pel
seguiment de
l’assignatura.

- Participació
activa i
fonamentada
en les
diverses
activitats que
es
desenvolupin.
- Examen
escrit.
- Treballs en
grup.

7
8
9

3. ORGANITZACIÓ DE
L’ATENCIÓ EN SALUT
MENTAL
- Xarxa pública d’atenció a
Catalunya. Recursos sanitaris i
socials.
- Associacions de familiars i
usuaris.
- Noves formes organitzatives
en entorns digitals.
 
 

- Conèixer
l’organització de
la xarxa
assistencial i de
suport, amb
especial èmfasi
en els dispositius
d'atenció
focalitzats en la
recuperació
social de les
persones
afectades.
 
 

- Sessions
teòriques.
- Projeccions
audiovisuals.
- Exposicions
per part de
professionals
externs.
- Tutories.

- Seguiment i estudi
del bloc.
- Seguiment de les
lectures i els
materials
complementaris.
- Participació activa i
fonamentada.
- Preparació de les
activitats d’avaluació
continuada.
- Utilització de les
tutories pel
seguiment de
l’assignatura.

- Participació
activa i
fonamentada
en les
diverses
activitats que
es
desenvolupin.
- Examen
escrit.
- Treballs en
grup.
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10
11
12

4. INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA EN
SALUT MENTAL.
- Perspectives d'intervenció
socioeducativa en salut mental.
- L'enfocament basat en la
recuperació.
- Intervencions específiques en
salut mental a través de l'àmbit
comunitari.
.
 

- Conèixer els
mètodes i
tècniques
d’intervenció
socioeducativa
en salut mental.
- Conèixer la
rellevància de
l'acció
socioeducativa
en l'àmbit de la
salut mental des
d'un marc de
referència
biopsicosocial.

- Sessions
teòriques.
- Projeccions
audiovisuals.
- Exposicions
per part de
professionals
externs.
- Tutories.

- Seguiment i estudi
del bloc.
- Seguiment de les
lectures i els
materials
complementaris.
- Participació activa i
fonamentada.
- Preparació de les
activitats d’avaluació
continuada.
- Utilització de les
tutories pel
seguiment de
l’assignatura.

- Participació
activa i
fonamentada
en les
diverses
activitats que
es
desenvolupin.
- Examen
escrit.
- Treballs en
grup.

13
14
15

5. EDUCACIÓ SOCIAL I
SALUT MENTAL.
- Desenvolupament de
l'educació social com a
disciplina dins l'àmbit de la
salut mental.
- Presència actual de
l'educador/a social en els
dispositius d'atenció social i
sanitària.
- Rol i funcions de l'educador/a
social.

- Conèixer el
desenvolupament
històric de
l'educació social
en salut mental,
així com el rol
professional dins
els equips
d'intervenció.

- Sessions
teòriques.
- Projeccions
audiovisuals.
- Exposicions
per part de
professionals
externs.
- Tutories.

- Seguiment i estudi
del bloc.
- Seguiment de les
lectures i els
materials
complementaris.
- Participació activa i
fonamentada.
- Preparació de les
activitats d’avaluació
continuada.
- Utilització de les
tutories pel
seguiment de
l’assignatura.

- Participació
activa i
fonamentada
en les
diverses
activitats que
es
desenvolupin,
- Examen
escrit.
- Treballs en
grup.

Sistema d'avaluació

Evidències:

A) Prova escrita individual vinculada als continguts de la matèria (25 %).

B) Prova escrita individual vinculada al dossier de lectures (25 %).

C) Participació activa i fonamentada en les diverses activitats d'avaluació continuada -individuals y en grup- que es
desenvolupin (25 %).

D) Exposicions orals en grup (25 %).

Durant la primera setmana de classe es concretaran les dates d'entrega de les activitats d'avaluació continuada.
De la mateixa manera, s'exposaran els criteris d'avaluació que s'aplicaran per a les diverses evidències. La nota
final de la matèria serà la mitjana obtinguda a partir de les diferents proves realitzades. Es considerarà superada la
matèria quan l'estudiant obtingui una qualificació numèrica final de 5.

L’estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici de curs i acollir-se a la modalitat
d'avaluació alternativa. Per fer-ho,  haurà de presentar una instància a secretaria en el termini fixat i aportar
documentació justificativa. La modalitat d’avaluació única inclou dues proves individuals: una prova tèorica oral
(80%) i un treball escrit (20%). Es considerarà superada la matèria quan l'estudiant obtingui una qualificació
numèrica final de 5.

La qualificació de "no presentat" s’aplicarà  sempre que l'alumne hagi realitzat un percentatge de menys del 30%
de les activitats d'avaluació de l'assignatura. En el cas que hagi realitzat un 30% o més de les activitats
d'avaluació, es posarà en l'acta la qualificació que li correspongui (Acord de les comissions de graus i màsters de
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la FEPTS, 27 de gener, 2021).

Bibliografia i recursos d'informació
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- López, M., Laviana, M. Fernández, L., López, A., Rodríguez, A. M., y Aparicio, A. (2008) La lucha contra el
estigma y la discriminación en salud mental: Una estrategia compleja basada en la información disponible. Revista
de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 28 (1), 48-83.
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