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Informació general de l'assignatura

Denominació PREVENCIÓ DEL RISC SOCIAL EN LA INFÀNCIA I EN L'ADOLESCÈNCIA

Codi 100935

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 3 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 FORNÉ SAMITIER, MARIA ALBA

Departament/s PEDAGOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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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

FORNÉ SAMITIER, MARIA ALBA mariaalba.forne@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Pel correcte desenvolupament de l'assignatura es preveuen les següents orientacions i requisits comunicatius:

Les comunicacions relatives a l’assignatura es realitzaran a través de l’espai del campus virtual de
l’assignatura, fent ús exclusiu de l’eina de fòrums i de missatges. Es reserven les eines de fòrum,
missatges i anuncis espais per qüestions estrictament de la matèria.
El professorat podrà requerir en qualsevol moment la participació de l’alumne mitjançant eines de
comunicació síncrona i asíncrona.
Per un adequat seguiment de l’assignatura alumnes hauran de disposar de connexió a internet, càmera i
micròfon.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Desenvolupar estratègies adequades per l’acció educativa per a la prevenció i la promoció dels drets de la
infància.

- Dissenyar programes d’acció grupal en els contextos que atenen a la infància i l’adolescència. Distingir les
tècniques concretes d’acció socioeducativa.

- Valorar l’actitud empàtica, respectuosa, solidària i de confiança amb la infància l’adolescència.

Competències

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

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 compromís 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.

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, polítics, ambientals i legals que
constitueixen a l’ésser humà com protagonista de l’educació.

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 així com dissenyar, aplicar i 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
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realitat personal, familiar i comunitària i institucional en ordre a la resolució dels seus possibles conflictes.

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

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.

Continguts fonamentals de l'assignatura

BLOC I: El Desenvolupament Positiu de l’Adolescent

Del model del dèficit al model de desenvolupament positiu.
Els actius i recursos que promouen el desenvolupament positiu (família, escola, grup iguals, comunitat).
Programes que promouen el desenvolupament positiu.

BLOC II: La Convenció dels Drets de la Infància com a instruments de prevenció i promoció

La Convenció dels Drets dels Infants.
El rol de l’educador/a social entorn als drets i deures de l’infant i adolescent.
La participació com a element clau per garantir un bon desenvolupament de l’infant i jove.
Criteris de bones pràctiques per a la participació dels infants i joves i la promoció dels Drets.

BLOC III: Elements per la intervenció socioeducativa

El rol de l’educador/a social en el treball amb infants i adolescents: actituds i  habilitats en la relació d’ajuda.
L’acompanyament com a estratègia de l’acció educativa.
Estratègies per l’acció tutorial i grupal.
Àmbits d’intervenció (individual, grupal, comunitària).
Programes per la promoció i la prevenció de la infància i l’adolescència en risc social.

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura es desenvoluparà de manera íntegra sota modalitat online, combinant sessions no presencials
síncrones i asíncrones.

Sota aquesta modalitat formativa es combinaran sessions virtuals que preveuen la realització de videoconferències
i altres estratègies d’ensenyament i aprenentatge de docència invertida; sessions de visualització de webinars i/o
altres recursos; sessions de debat on l’alumnat haurà d’aportar reflexions i dubtes envers a les pràctiques a
treballar; aprenentatge basat per problemes; estudi de casos; aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu; treballs en
grup; anàlisi de lectures obligatòries; anàlisi de de programes i de vídeos d'experiències/ testimonis; reflexió i
anàlisi de pel·lícules que ofereix la iniciativa "Cinema i Adolescència en positiu" impulsada per la Càtedra Educació
i Adolescència; així com la realització puntual de pràctiques a l’aula.

Així doncs, aquest enfocament metodològic comporta l’implicació i responsabilització de l’alumne en el seu procés
d’aprenentatge. Així doncs, el compromís i la participació activa de l’estudiantat es necessària per fer un procés
d’aprenentatge.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Donada la situació d’incertesa generada per la pandèmia de la COVID-19, s'informarà detalladament del pla de
desenvolupament de l'assignatura al començament del curs acadèmic. Si la situació ho requereix, el professorat
podrà adaptar el pla de desenvolupament de l’assignatura així com les estratègies metodològiques.
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Sistema d'avaluació

Avaluació continuada:

- Reflexió teòrico-pràctica de dos lectures (10%) -no recuperable

 - Anàlisi de projectes i/o programes socioeducatius (10%) - no recuperable

- Elaboració d’una proposta de projecte i/o programa socioeducatiu  (25%) - no recuperable

- Realització de les activitats proposades tals com anàlisi de casos; anàlisi de pel·lícules; anàlisi d'experiències;
etc. (15%) - no recuperable

- Participació activa (debats; realització de pràctiques voluntàries; aportació de coneixements i recursos; etc.) (10
%) - no recuperable

- Prova escrita (30%) -  15 i 16 DE JUNY DE 2021 DE 10:00 A 12:00 HORES

Avaluació alternativa: l’estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua a l’inici de curs i
acollir-se a la modalitat. Per fer-ho, haurà de presentar una instància a secretaria en el termini fixat. L’avaluació
única consisteix en dues evidencies: 85% una prova escrita amb preguntes de desenvolupament sobre tots els
continguts treballats i 15% "anàlisi de projectes i/o programes socioeducatius".
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