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1.- Presentació de la matèria o assignatura 

 

L'assignatura Fonaments de la intervenció socioeducativa es situa en el cor de la formació de 

l'educació social. Què fem i per què? Quins fonaments socials, educatius, psicològics, teòrics 

i pràctics té la nostra professió? Qui va començar tot això de manera seriosa, superant –que 

no deixant de cantó- la caritat i avançant cap una lluita pels drets civils des dels principis de la 

justícia social?  Hi ha hagut ‘mals fonaments’? N’hi han? I, sobretot, com poder detectar els 

bons fonaments per tal que la nostra intervenció tingui l’impacte més positiu possible.  

 

Confiem en que. a partir del treball d'aquesta assignatura, adquiriràs els elements necessaris 

per analitzar el fenomen de la inadaptació i exclusió social com un fet dinàmic, subjecte a les 

concepcions ideològiques i socials, identificant i estudiant diversos factors que situen a les 

persones i als grups en posició de desavantatge social. Per altra banda, assolir o no les 

competències que planteja aquesta assignatura esdevé fonamental per a totes les  persones 

que es vulguin dedicar a exercir la seva professió des de la intervenció social i educativa amb 

de persones i grups.   

 

Pel que fa a l'anàlisi de la intervenció descobriràs diferents models i les pràctiques 

socioeducatives que se'n deriven, alhora que la concepció del professional que hi ha rere cada 

model i paradigma de la intervenció. També podràs aproximar-te i aprofundir en la importància 

que adquireix, en la intervenció socioeducativa, l’acció comunitària i la pràctica de la 

participació per tal de desenvolupar processos d’incorporació social actius tant per part de les 

persones com dels grups que es troben en situacions de dificultat social 

 

Finalment descobriràs i compartiràs la diversitat de projectes i de mesures que s’estan oferint 

en l’actualitat en els nostres contextos socials, així com també les funcions educatives que 

donen resposta a les situacions de inadaptació i exclusió social. 

 

El mot intervenció vol dir influir, incidir, per produir un canvi sobre alguna cosa; i aquesta 

intervenció, com més tard veurem pot tenir com a subjecte l’individu, el grup, o la comunitat. 

Intervenció que es realitza des dels recursos i les institucions que té la comunitat al seu abast. 

 

En definitiva, al llarg de l'assignatura adquirireu elements d'anàlisi que us ajudaran a desvetllar 

les diferents fonamentacions que hi ha darrera de les intervencions socials i/o educatives 

depenent de la situació de dificultat, d’exclusió i inadaptació social. Si la persona i els grups 

socials que pateixen aquests processos els considerem com a delinqüents, com a 

desequilibrats o com a persones mancades de recursos, o, per contra, tenint en compte tot 
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això, entenent que a més d’un criminal, també veiem una persona humana a la que se li poden 

oferir eines concretes amb les que, si les vol acceptar, és més que probable que pugui gaudir 

d’una millor vida. Per altre cantó, també haureu d’aprendre a analitzar els factors que generen 

estructures socials debilitades i amb manca de desenvolupament comunitari per tal de 

promoure en les persones i en els grups socials processos de participació i d’activisme 

comunitari en les nostres societats actuals. 

 

Així, els objectius que es pretenen assolir en aquesta assignatura obeeixen a la necessitat de 

comprendre, d’una banda, el fenomen de la exclusió i la inadaptació social, i de l’altra, conèixer 

i reflexionar sobre la intervenció socioeducativa des de les diferents dimensions: individual, 

grupal i comunitària. 

 

Els continguts de l’assignatura s’estructuren segons 3 grans mòduls. El primer d’ells fa 

referència el fenomen de la inadaptació i exclusió social com un fet dinàmic, subjecte a les 

concepcions ideològiques i socials. Els dos següents als sistemes i models d’intervenció 

socioeducativa i, el darrer, als agents i espais d’intervenció on es desenvolupen els processos 

d’incorporació social de les persones amb dificultats. 

 

2.- Competències a desenvolupar 

 

- Identificar els factors que determinen els processos d’exclusió i de desavantatge social. 

- Conèixer les funcions i metodologies dels diferents agents educatius per tal de 

desenvolupar eficaçment tècniques i accions per a la inclusió i la incorporació social. 

- Identificar els models d’intervenció que es deriven de les diverses concepcions de l’individu 

i de la realitat social. 

- Entendre la intervenció socioeducativa com a metodologia integral i interdisciplinar als 

diferents espais i àmbits professionals de l’educació social. 

- Dissenyar, aplicar i avaluar projectes de participació i d’acció comunitària per al 

desenvolupament de la sociabilitat, la circulació social i la promoció sociocultural de les 

persones i dels grups en situació de desavantatge social. 

- Identificar i valorar críticament la diversitat d’espais i agents de la intervenció 

socioeducativa. 
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3.- Continguts 

 

Mòdul 1. Les dificultats per formar part de la societat majoritària 

Unitat 1. Inadaptació i exclusió social 

 La inadaptació: les seves interpretacions 

 La normalitat com a criteri 

 Perspectives d’estudi de la inadaptació social 

 De les necessitats socials a la dificultat i el conflicte 

 

Unitat 2. Les persones amb dificultats per incorporar-se a la societat  

 Socialització, cultura i educació 

 Els agents i contextos de socialització: les famílies, l’escola, l’oci, les TIC i les seves 

xarxes socials, etc. 

  

Mòdul 2. Les respostes socioeducatives davant la dificultat social 

 
Unitat 1. Els models d’intervenció i el tractament de la inadaptació social 

 De l’assistencialisme a la participació autònoma  

 Objectius, accions i paper de l’educador/a en els diferents models educatius 

 
Unitat 2. La incorporació social de les persones, objectiu principal de tot professional 

de l’educació social. 

 Intervenció socioeducativa: metodologia integral i interdisciplinar en els diferents 

àmbits d’intervenció 

 La relació d’ajuda. 

 La gestió emocional i el treball socioeducatiu 

 

Mòdul 3. Agents i espais d’intervenció socioeducativa. 

 
Unitat 1. Aproximació a la funció educativa 

 Les possibles tasques educatives i els models d’intervenció 

 
Unitat 2. Marcs genèrics per la intervenció educativa 

 El medi obert i el medi residencial: programes i projectes 

 Espais d’intervenció: individual, grupal i comunitari 
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En el mòdul 1 treballarem la inadaptació i exclusió social. Estudiarem, d'una banda, el 

fenomen de la inadaptació i exclusió social i els seus condicionants; en aquest apartat farem 

un emmarcament de l’excussió social i de la inadaptació des de les seves perspectives 

d’estudi, des d’un punt de vista social que ens servirà com a punt de partida per fer-nos 

reflexionar sobre la naturalesa dinàmica d’aquests conceptes, alhora que analitzarem els 

diferents tipus. D'altra banda, estudiarem els processos d’inadaptació i exclusió, des del punt 

de vista de l’individu i dels seus condicionants.  

 

En el mòdul 2 reflexionarem sobre l’acció social i educativa davant la dificultat social, quina 

ha estat l’atenció a la persona en desavantatge social des del punt de vista històric, quins 

models d’intervenció socioeducativa es donen i s’han donat; en aquest mòdul farem un 

emmarcament de la intervenció socioeducativa en general, així com una reflexió entorn dels 

diferents paradigmes d’actuació.  

 

Per acabar, en el mòdul 3 ens plantejarem els agents i els espais d’intervenció des de la 

intensitat o especialització, el tipus d’actuació en medi obert o tancat i l’abast de l’acció dirigida 

a l’individu, el grup o la comunitat. 

 

4.- Resultats de l’aprenentatge 

 

Al final del procés l’estudiant mostrarà les següents evidències de les competències 

desenvolupades: 

 

 Sap descriure en què consisteix la inadaptació i l’exclusió social. 

 Analitza els factors i causes que determinen els processos socials d’exclusió en les 

nostres societats actuals. 

 Compara i valora els diferents models d’intervenció socioeducativa. 

 Identifica els criteris que aporten informació sobre els diferents models d’intervenció i 

tractament de la inadaptació i l’exclusió social. 

 Sap valorar els límits i els avantatges dels diferents models d’intervenció i la seva 

relació amb la funció educativa. 

 Sap identificar i aplicar els elements fonamentals de la intervenció socioeducativa.  

 És capaç d’argumentar la diversitat d’aspectes de l’acció comunitària i la seva relació 

amb l’educació social. 
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 Enumera correctament les principals característiques de la participació social i del 

desenvolupament comunitari des de la perspectiva de la incorporació social de les 

persones en situació de dificultat social. 

 Coneix els mètodes i les fases per desenvolupar processos de treball comunitari i en 

xarxa. 

 Descriu els diferents espais i agents de la intervenció socioeducativa.  

 És capaç d’identificar les característiques i funcions dels diferents agents educatius en 

els processos d’incorporació social. 

 

 

5.- Metodologia 

 

5.1.- Activitats del professor: 

- Presentar els aspectes centrals de cada tema i establir un marc conceptual de treball 

- Realitzar sessions de treball en grup on es desenvoluparan activitats de comprensió, 

reflexió i anàlisi dels continguts. Mitjançant diversos elements formatius  

- Proposar articles o casos al campus virtual per tal de poder aplicar els coneixements a 

situacions concretes de la pràctica professional. 

- Orientar el procés d’aprenentatge mitjançant tutories individualitzades o de petit grup que 

tenen per objecte clarificar dubtes i/o fer el seguiment del treball que vagi fent cada 

estudiant. 

 

5.2.- Activitats dels estudiants: 

- Analitzar, personalment i en grup, textos, mapes conceptuals, visionat de documents, 

anàlisi d’experiències i bones pràctiques que es duen a terme en el territori,  

- Elaboració de petits projectes i activitats, entrevistes a professionals, casos pràctics etc..., 

on es relacionaran els conceptes teòrics amb la realitat de la professió i dels problemes 

socials actuals. 

- Participar en taules rodones i xerrades que realitzaren diferents experts 

- Complementar el treball presencial amb l’entorn virtual. . Els diferents documents, 

materials, textos, esquemes, etc. que siguin necessaris per treballar a classe, estaran 

disponibles en aquest espai virtual perquè l’estudiant pugui preparar les sessions 

presencials (portar un text llegit, un esquema preparat, etc.). L’entorn virtual és també un 

espai de treball (no només de consulta de materials) dins del qual es podran desenvolupar 

debats, fòrums o anàlisi de materials que hagin estat presentats a classe. En qualsevol 
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cas, l’estudiant ha de tenir present que el treball de l’assignatura no s’esgota a l’aula i que 

només amb l’assistència a classe no serà suficient per superar l’assignatura. 

 

Treball a l’aula 

 

60 h 2,4 ECTS 

Treball tutoritzat 40 h 1,6 ECTS 

 

Treball autònom 50 h 2 ECTS 

 

 

 

6.- Sistema d’avaluació 

 

6.1.- Activitats o instruments d’avaluació  

1. Elaboració de treballs a l’aula. Durant el curs es realitzaran les següents activitats 

d’avaluació continuada: 

 
o Exercici de comprensió i d’anàlisi sobre la temàtica de la superació de les dificultats: 

entenent per què l’educació social és una eina fonamental per a societats més justes 

i equitatives. Data de lliurament: 19 d’octubre 2018. (AAC1-10%) 

o Anàlisi d’un cas en grup sobre models educatius. Data de lliurament: 7 de novembre 

2018. (AAC2-10%) 

o Anàlisi crític sobre les aportacions presentades per les persones rellevants que han 

participat en xerrades i/o taules rodones dins de l’aula. Data de lliurament: 24 de 

novembre 2018. (AAC3-25%) 

o Treball i exposició per grups dels resultats obtinguts en les entrevistes a diferents 

professionals sobre l’aplicació de la metodologia de l’acompanyament socioeducatiu i 

els models d’intervenció que es porten a terme dins de les entitats i/o projectes. Debat 

posterior sobre els límits i les possibilitats de cadascun d’aquests models. Data límit 

de lliurament:  dia d’examen –gener 2019- (AAC4 - 25%).  

o Tertúlia pedagògica. Durant tres dies de l’assignatura compartirem la lectura de 

‘Pedagogia de la autonomia’ de Paulo Freire. El darrer dia de classe (màxim) es 

presentarà un escrit fonamentat i crític  de 1500 paraules sobre el que aporta a la 

professió tant el llibre com allò viscut en un entorn formatiu com les tertúlies 

pedagògiques.  Tertúlies: 17 d’octubre, 14 de novembre i 12 de desembre 2018. 

Lliurament  (AAC5 – Tertúlies: Fet/No fet. Escrit 1500 paraules – 10%) 
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2. Elaboració de treballs estudiants d’Itinerari adaptat. Durant el curs es realitzaran les 

següents activitats d’avaluació: 

o Les activitats de l’apartat anterior, excepte AAC3)  

o En substitució de l’AAC3, exercici de comprensió i d’anàlisi de continguts:  

o Valverde Molina. Personalitat del menor inadaptat. Data de lliurament: 22 

d’octubre 2018 (10%) 

o C. Rogers: “Algunas enseñanzas significativas”. Data de lliurament: 26 de 

novembre 2018 (10%) 

o Comentari de text: Gestió emocional . Data de lliurament: 17 de desembre 

de 2017 (5%) 

3. Prova de contrast ‘take home exam’ per a l’avaluació continuada: es realitzarà una prova 

de contrast que confirmi l’assoliment dels resultats d’aprenentatge que s’esperen de 

l’assignatura (20%, farà mitja a partir del 4,5). El ‘take 

 

6.2.- Criteris d’avaluació 

 

Ponderació: 80% les Activitats d’Avaluació Continuada i 20% del ‘take home exam’ (farà mitja  

a partir del 4,5). Totes les activitats, han de ser aprovades per poder superar amb èxit 

l’assignatura.  

 

Tothom que vulgui cursar l’assignatura en Avaluació continuada, haurà de participar d’un 

mínim del 80% de les classes presencials, doncs en aquesta modalitat és fonamental la 

participació a classe. Per tal de poder fer el seguiment d’aquest requeriment es passarà llista 

cada dia.  

   
 
7.- Resum del procés formatiu per competències 

 
Veure el quadre annex  
 
 

8.-Vies de comunicació amb el professorat 

 
Correu electrònic: mapulido@peretarres.url.edu  
Horari d’atenció: Dilluns de 13 a 15h 
 
 
 
 
 

 

mailto:tmorata@peretarres.url.edu
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES 

Competències Activitats formatives Resultats d’aprenentatge Activitats d’avaluació 

 
C1 Identificar els factors que determinen 
els processos d’exclusió i de desavantatge 
social  

 

Visionat i anàlisis pel·licula per identificar 

els factors dels processos d’exclusió i 

inadaptació social i els models de relació 

educativa. 

 

Tutories grupals i/o individuals 
 
 

 

Sap descriure en què consisteix la 

inadaptació i l’exclusió social. 

 

Analitza els factors i causes que 

determinen els processos socials 

d’exclusió en les nostres societats 

actuals. 

     

 

Exercici de comprensió i d’anàlisi sobre la 

temàtica de la resiliència 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 1) 
 
Comentari sobre la personalitat del menor 
inadaptat 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 6 

Itinerari Adaptat) 
 

Prova objectiva sobre continguts bàsics 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 5) 

 
C2 Conèixer les funcions i metodologies 
dels diferents agents educatius per tal de 
desenvolupar eficaçment tècniques i 
accions per a la inclusió i la incorporació 
social. 

  

Visionat i anàlisis pel·licula d’una pel·lícula 

per identificar els factors dels processos 

d’exclusió i inadaptació social i els models 

de relació educativa. 

 

Elaboració de petits projectes i activitats, 

entrevistes a professionals,casos pràctics 

etc.) es relacionaran els conceptes teòrics 

amb la realitat de la professió i dels 

problemes socials actuals. 

 

Tutories grupals i/o individuals 

 

 

     

És capaç d’identificar les 

característiques i funcions dels 

diferents agents educatius en els 

processos d’incorporació social 

 

 

Anàlisi crític sobre les aportacions 

presentades per les persones rellevants 

que han participat en xerrades i/o taules 

rodones dins de l’aula 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 3) 

 

Treball i exposició oral treball grupal sobre 

la metodologia d’intervenció social 

socioeducatiu i els seus diferents models.  

 (veure Pauta d’activitat d’avaluació 4) 

 

Prova objectiva sobre continguts bàsics 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 5) 

 
C3 Identificar els models d’intervenció que 
es deriven de les diverses concepcions de 
l’individu i de la realitat social  
 
 
 

Resolució Casos pràctics 

 

Elaboració de petits projectes i activitats, 

entrevistes a professionals,casos pràctics 

etc.) es relacionaran els conceptes teòrics 

amb la realitat de la professió i dels 

problemes socials actuals. 

 

Identifica els criteris que aporten 

informació sobre els diferents 

models d’intervenció i tractament de 

la inadaptació i l’exclusió social. 

 

 

Estudi de cas 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 2) 

 

Anàlisi crític sobre les aportacions 

presentades per les persones rellevants 
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Participar en taules rodones i xerrades que 

realitzaren diferents experts 

 

Tutories grupals i/o individuals 

Sap valorar els límits i els 

avantatges dels diferents models 

d’intervenció i la seva relació amb 

la funció educativa. 

     

 

 

que han participat en xerrades i/o taules 

rodones dins de l’aula 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 3) 

 

Treball i exposició oral treball grupal  

 (veure Pauta d’activitat d’avaluació 4) 

 
Exercici de comprensió i d’anàlisi de 
continguts: C. Rogers: “Algunas 
enseñanzas significativas” 
(veure Pauta d’activitat d’avaluació 7 
Itinerari Adaptat) 

 

Prova objectiva sobre continguts bàsics 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 5) 

 
C4 Entendre la intervenció socioeducativa 
com a metodologia integral i interdisciplinar 
als diferents espais i àmbits professionals 
de l’educació social. 
 

 

Anàlisi de cas 

 

Elaboració de petits projectes i activitats, 

entrevistes a professionals,casos pràctics 

etc.) es relacionaran els conceptes teòrics 

amb la realitat de la professió i dels 

problemes socials actuals. 

 

Tutories grupals i/o individuals 

 

 

Sap identificar i aplicar els elements 

fonamentals de la metodologia 

d’intervenció socioeducativa. 

 

 

 

 

Estudi de cas 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 2) 

 

Anàlisi crític sobre les aportacions 

presentades per les persones rellevants 

que han participat en xerrades i/o taules 

rodones dins de l’aula 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 3) 

 

Treball i exposició oral treball grupal  

 (veure Pauta d’activitat d’avaluació 4 

Comentari de text: Gestió emocional 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 8 

Itinerari Adaptat) 

 

Prova objectiva sobre continguts bàsics 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 5) 

 
C5 Identificar i valorar críticament la 
diversitat d’espais i agents de la 
intervenció socioeducativa. 
 

 

Participar en taules rodones i xerrades que 

realitzaren diferents experts 

 

 

Descriu els diferents espais i agents 

de la intervenció socioeducativa.  

 

 

Estudi de cas 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 2) 
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Anàlisi d’experiències i bones pràctiques 

que es poten a terme en el territori 

 

És capaç d’identificar les 

característiques i funcions dels 

diferents agents educatius en els 

processos d’incorporació social 

     

 

Anàlisi crític sobre les aportacions 

presentades per les persones rellevants 

que han participat en xerrades i/o taules 

rodones dins de l’aula 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 3) 

 

Prova objectiva sobre continguts bàsics 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 5) 

 
C6 Dissenyar, aplicar i avaluar projectes 
de participació i d’acció comunitària per al 
desenvolupament de la sociabilitat, la 
circulació social i la promoció sociocultural 
de les persones i dels grups en situació de 
desavantatge social. 
 
 
 
 

 

Participar en taules rodones i xerrades que 

realitzaren diferents experts 

 

 

 

És capaç d’argumentar la diversitat 

d’aspectes de l’acció comunitària i 

la seva relació amb l’educació 

social. 

 

Enumera correctament les 

principals característiques de la 

participació social i del 

desenvolupament comunitari des 

de la perspectiva de la incorporació 

social de les persones en situació 

de dificultat social. 

 

Coneix els mètodes i les fases per 

desenvolupar processos de treball 

comunitari i en xarxa. 

 

Anàlisi crític sobre les aportacions 

presentades per les persones rellevants 

que han participat en xerrades i/o taules 

rodones dins de l’aula 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 3) 

 

Treball i exposició oral treball grupal  

 (veure Pauta d’activitat d’avaluació 4) 

 

 

 Prova objectiva sobre continguts bàsics 

(veure Pauta d’activitat d’avaluació 5) 

 

 

 


