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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 FORNE SAMITIER, MARIA ALBA

Departament/s PEDAGOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2022-23

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

FORNE 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.

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Desenvolupar estratègies adequades d’acció socioeducativa 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.

-  Adquirir estratègies 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
realitat personal, familiar i comunitària i institucional en ordre a la resolució dels seus possibles conflictes.
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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

L'etapa 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

 

La metodologia a l’aula serà dinàmica i participativa.

Es posaran en pràctica els continguts teòrics i les competències que els alumnes ja tenen assolits en anteriors
matèries del grau, així com nous conceptes i aprenentatges, a partir de:

- Lectures i anàlisi de documents de referència.

- Anàlisi i discussió d’articles, lectures, teories, programes, vídeos d'experiències/ testimonis, etc. (de la teoria a la
pràctica).

- Visualització de webinars i/o altres recursos.

- Aprenentatge basat per problemes; estudi de casos; aprenentatge col·laboratiu i cooperatiu.

- Activitats a realitzar individualment i grupalment a l’espai a l’aula: role-playing; implementació d'activitats; etc.

- Discussió a classe entorn als aspectes a treballar.

- Espais de debat i d'intercanvi d'experiències i opinions amb professionals invitats que explicaran les seves
experiències i transmetran bones pràctiques.

- Anàlisi de programes de promoció i prevenció a la infància i l'adolescència.

- Reflexió i anàlisi de pel·lícules que ofereix la iniciativa "Cinema i Adolescència en positiu" impulsada per la

2022-23



Càtedra Educació i Adolescència.

- Elaboració d’una proposta socioeducativa per infants i/o adolescents.

Així doncs, aquest enfocament metodològic comporta l’implicació i responsabilització de l’alumne en el seu procés
d’aprenentatge. Per tant, el compromís i la participació activa de l’estudiantat es necessària per fer un procés
d’aprenentatge. La metodologia a l’aula serà dinàmica i participativa.

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

SETMANA
Continguts i Treball
presencial

Hores Presencials Treball autònom

1

Presentació de la matèria.
Concreció del sistema
d’avaluació, de la
metodologia de classes i dels
treballs a realitzar, etc.
Explicació Bloc I.
Espai de debat.

4h
Visualització reportatges.
Revisió de continguts a la
xarxa.

2
Explicació dels conceptes
claus del bloc I.
Anàlisi cas pràctic.

4h
Revisió de continguts a partir
de lectures facilitades.

3

Explicació dels conceptes
claus del bloc I.
Elaboració campanya de
sensibilització.

4h
Visualització film “El
Indomable Will Hunting”

4

Anàlisi i posada en comú dels
continguts teòrics treballats.
Espai d’intercanvi
d’experiències (professional
invitat).

4h
Lectura i anàlisi Programa
PAIF

5

Presentació bloc II.
Explicació dels conceptes
claus del bloc II.
Espai de debat.

4h Visualització webinar.
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6
Explicació teoria.
Espai de debat. 4h

Visualització film
“Cafarnaúm”.

7

Activitat grupal i individual.
Espai de debat.
Espai d’intercanvi
d’experiències (professional
invitat).

4h

Visualització de vídeos
testimonis així com
reportatges.
Lectura “Educar-se és de
valents. Aprenentatge servei
amb adolescents en risc
d’exclusió social”

8
Presentació bloc III.
Anàlisi cas pràctic.
Espai d’intercanvi d’opinions.

4h Revisió de lectures.

9

Explicació continguts teòrics
blocs III.
Espai d’intercanvi
d’experiències (professional
invitat).

4h ----

10

Treball en grup. Recerca i
anàlisi de material Seguiment
i elaboració de propostes de
treball.

4h Recerca bibliogràfica.

11
Seguiment i elaboració de
propostes de treball.

4h
Elaboració proposta
socioeducativa.

12
Seguiment i elaboració de
propostes de treball.

4h
Elaboració proposta
socioeducativa.

13
Posada en comú de la
proposta socioeducativa
(implementació)

4h Elaboració rúbrica avaluativa.

14
Posada en comú de la
proposta socioeducativa
(implementació)

4h Elaboració rúbrica avaluativa.

15
Espai d’introspecció personal
i professional a partir de
casos pràctics. Debat.

4h ---
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16 Repàs de la matèria 4h
Repàs dels continguts teòrics
treballats.

 

Aquest cronograma és del tot flexible i s’adaptarà a les necessitats dels continguts i de les persones externes que
col·laboraran amb les sessions plantejades. En tot moment, s’informarà a l’alumnat dels canvis modificats.

Setmanalment, les tasques de l’alumnat seran les d’assistència a classe; aportacions de dubtes i inquietuds;
realització d’exercicis pràctics; revisió dels continguts per ser avaluats; participació activa a les propostes de
debat i de les qüestions plantejades a classe; etc.

Sistema d'avaluació

Avaluació continuada:

- Reflexió teòrico-pràctica de lectures així com anàlisi de programes i/o propostes socioeducatives (15%) -no
recuperable

- Elaboració d’una proposta socioeducativa  (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 (35%) - Dilluns 5 de juny del 2023.

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".

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Alfageme, E.; Cantos, R. & Martínez, M. (2003). De la participación al protagonismo infantil. Propuestas para
la acción. Madrid: Plataforma de Organizaciones de Infancia.
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Oliva, A. (2015). Desarrollo positivo adolescente. Editorial Sintesis. Madrid.
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de desarrollo positivo adolescente. Infancia y aprendizaje,33(2),1-12.
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