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1.- Presentació de l’assignatura 
 
Tant l’educador/a social com el treballador/a social són professionals que poden exercir llur 

professió en entorns residencials de manera indistinta o conjunta, en la seva amplitud i 

diversitat, per aquest motiu es tracta d’una assignatura que és d’interès pels estudiants del 

Grau en Educació social i pels del Grau en Treball social. 

Aquesta assignatura optativa, específica dels itineraris d’Estratègies d’intervenció en infància 

i adolescència i d’Intervenció en processos d’inclusió social, té per objectiu ajustar la mirada 

generalitzada a l’entorn de l’atenció residencial per tal de redescobrir el model d’intervenció 

actual en aquests entorns en els què, sota el paradigma dels drets, el model de qualitat de 

vida i l’apoderament del projecte de vida superen el model d’atenció residencial dels darrers 

temps fonamentat en la beneficència i el control social i en el què la pròpia vida era regulada 

més pels altres que no pels propis protagonistes de l’acció socioeducativa. 

El plantejament que proposa aquesta assignatura està orientat a aprofundir, desgranar i 

reflexionar a l’entorn del dia a dia dels recursos residencials des d’un punt de vista 

estructural i organitzatiu, però també des de l’anàlisi dels drets i obligacions de les persones 

que hi viuen  i de les funcions i bones pràctiques pròpies de l’exercici professional. 

Avui en dia, la diversitat, l’especificitat i les característiques dels dispositius residencials 

adreçats als diferents colꞏlectius en situació de vulnerabilitat i/o exclusió diferencia les praxis 

institucionals per adequar-les a les característiques de les persones residents i en benefici 

de la millora de la qualitat de vida d’aquests. 

 

2.- Competències a desenvolupar 
 

L’estudiant ha de desenvolupar les següents competències al llarg del procés formatiu: 

 

 Incorporar l’esperit crític constructiu entorn les diferents funcions assignades als 

contextos residencials d’intervenció socioeducativa 

 Analitzar els elements estructurals i organitzatius que defineixen i caracteritzen 

l’atenció residencial. 

 Desenvolupar una cultura professional afavoridora de l’exercici dels drets i les 

obligacions dels usuaris i del model de qualitat de vida en un context residencial 

 Reflexionar entorn les bones pràctiques i la cultura de la qualitat en l’atenció 

residencial 
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3.- Continguts 

Aquesta assignatura consta de quatre mòduls, cadascun dels quals s’estructura en diverses 
unitats. 

Mòdul 1.Evolució històrica de l’atenció residencial de colꞏlectius en situació d’exclusió social.  

1.1.    Antecedents històrics de l’atenció residencial. 
1.2.    La desinstitucionalització i la crisis de les institucions.  
1.3.    Funcions dels equipaments residencials. 
1.4.    Paradigma dels drets i intervenció en contextos residencials. 

Mòdul 2. Característiques estructurals i organitzatives orientades a l’atenció residencial 
centrada en la persona.  

2.1     Tipologia, dependència administrativa i característiques arquitectòniques. 
2.2     Organització i composició dels equips professionals. 
2.3     Eines de coordinació professional: reunions i sistema documental. 

 
Mòdul 3. Intervenció en contextos residencials amb diferents colꞏlectius  (infància i 
adolescència, diversitat funcional, gent gran, entre d’altres). 
 

3.1. Funcions de l’educador/a social i del treballador/a social en l’atenció residencial. 
3.2. Bones pràctiques en institucions residencials. 
3.3. Modalitats d’atenció residencial i alternatives a la institucionalització: Cohousing, 

Housing First, Cases d’Infants, model de Vida independent i Centres respir. 
 
Mòdul 4. Cultura de la qualitat en l’atenció residencial.  

 
 

 
4.- Resultats de l’aprenentatge 
 

Quan finalitzi el procés d’aprenentatge l’estudiant mostrarà les següents evidències de les 

competències desenvolupades: 
 

 Anàlisi, amb rigor acadèmic i proactiu, dels plantejaments residencials actuals 

adreçats als diferents colꞏlectius. 

 Identificació dels elements organitzatius i estructurals afavoridors de l’exercici dels 

drets i obligacions i de l’atenció centrada en la persona. 

 Desenvolupament de criteris que permetran l’estudiant discriminar i proposar bones 

pràctiques d’intervenció socioeducativa. 

 Valoració de l’organització i funcionament de les institucions residencials des d’una 

perspectiva de cultura de la qualitat.    
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5.- Metodologia 
 
5.1.- Activitats de la professora 

 Exposar els continguts recollits en el programa de l’assignatura. 

 Guiar la comprensió i l’anàlisi de les lectures de l’assignatura.  

 Orientar les activitats i treballs específics de l’assignatura. 

 Dinamitzar el campus virtual com a eina complementaria a la docència. 

 Adequar-se als interessos del grup relacionats amb el programa de l’assignatura. 

 Oferir espais de tutoria. 

 

5.2.- Activitats dels estudiants 

 Llegir i treballar la bibliografia proposada en el programa de l’assignatura. 

 Contribuir activament en el desenvolupament de l’assignatura des del saber adquirit i 

les pràctiques en entitats.  

 Participar en els debats proposats i en els fòrums d’aprenentatge colꞏlaboratiu en tant 

que membres actius d’un procés formatiu. 

 Treballar i estudiar de forma progressiva els continguts del programa de l’assignatura 

per assolir un adequat desenvolupament de les competències associades. 

 Lliurar les activitats i treballs encomanades amb el rigor acadèmic propi de l’àmbit 

universitari, atenent les recomanacions del document de Mètodes de Treball 

Universitari. 

 

Les hores de treball de l’estudiant es distribueixen, orientativament, de la següent 

manera: 

 
Treball a l’aula 30 hores 1,25 ECTS 

Treball tutoritzat 20 hores 0,75 ECTS 

Treball autònom 25 hores 1  ECTS 
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6.- Sistema d’avaluació 
 

6.1.- Activitats o instruments d’avaluació    

 
 Activitats de comprensió, anàlisi i reflexió dels continguts proposats. El 

desenvolupament detallat d’aquestes activitats s’explicarà en el decurs de les 

sessions i en concretarà en les PAC.  

o La data de lliurament de la PAC-1 és el 21 de març. 

o La data de lliurament de la PAC-2 és el 23 de maig 

o Les dates de lliurament de la PAC-3 és el 5 de juny. 

o La data de la prova de contrast coincideix amb la data de l’examen final. 

 Participació constructiva i activa en els fòrums, debats i a les classes. 

Coresponsabilitat en el desenvolupament actiu i crític del procés formatiu al llarg del 

desenvolupament de l’assignatura. 

 

6.2.- Criteris d’avaluació 

 
Els criteris d’avaluació de l’assignatura es basen en la capacitat d’interrelacionar els 

diferents conceptes i lectures treballades. En aquest sentit, d’acord amb els continguts de 

l’assignatura, es valorarà la comprensió i la capacitat d’aplicació d’aquests al conjunt 

d’activitats proposades. 

Tots els alumnes, tant de modalitat presencial com d’itinerari adaptat, poden optar per una 

avaluació formativa (superació d’activitats d’avaluació continuada), de la que es proposen 

dues opcions diferenciades (A o B), o per una avaluació sumativa (examen final) . 

L’estudiant  haurà de decidir i comunicar a la professora al llarg de les 2 primeres setmanes 

del semestre l’opció d’avaluació que ha seleccionat.  

Es proposen 3 modalitats d’avaluació en primera convocatòria: 

Opció Activitats d’avaluació Observacions 

A 

Elaboració de 3 activitats d’avaluació continuada de 
caràcter individual resultants del treball fet a classe. 
(consultar PAC). 

*Requisit: Assistir al 80% de les sessions. 

Activitat 1: 20% 

Activitat 2: 25% 

Activitat 3: 55% 

B Elaboració de 2 activitats d’avaluació continuada de 
caràcter individual i d’un prova de contrast. 

Activitat 1: 20% 

Activitat 2: 25% 

Prova contrast: 55% 

C Examen final  Examen: 100% 
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És recomanable l’assistència a classe de forma regular per al bon desenvolupament i 

aprofitament de l’assignatura, però és obligatòria en un 80% pels alumnes que han 

seleccionat la opció A com a mecanisme d’avaluació continuada. 

En cas d’optar per l’avaluació final l’estudiant s’avaluarà mitjançant un examen que té un pes 

del 100% de la nota de l’assignatura, tant en la primera com en la segona convocatòria. 

 

7.- Resum del procés formatiu per competències 

 
Veure quadre annex  

 

8.- Vies de comunicació amb la docent 
 

L’atenció en els dos espais habituals de comunicació (aula presencial i campus virtual) es 

complementarà a través de tutories i del correu electrònic. 

L’horari d’atenció als estudiants serà els dimarts de 9.30 a 10:30h. Es convenient demanar-

ho prèviament per correu electrònic megonzalez@peretarres.org per la millor planificació de 

l’espai i confirmar la presència de la professora. 

L’estudiant d’itinerari adaptat, a més del seguiment regular via plataforma virtual, té la 

possibilitat de programar dues trobades amb la professora per aclarir dubtes de contingut o 

propis del desenvolupament de l’assignatura. 

 

9.- Bibliografia i recursos 
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ANNEX: QUADRE RESUM DEL PROCÉS FORMATIU PER COMPETÈNCIES 

Competències Activitats formatives Resultats d’aprenentatge 
Activitats d’avaluació 
 

 
C1 Incorporar l’esperit crític constructiu 
entorn les diferents funcions assignades 
als contextos residencials d’intervenció 
socioeducativa 

 

Exposició dels conceptes clau. 

Lectura comprensiva de la bibliografia de 
referència i elaboració de material d’estudi.  

Visionat de la pelꞏlícula Los chicos del coro 

Activitat relacionada amb l’evolució dels 
paradigmes de l’atenció residencial. 

L’estudiant tindrà coneixement dels 
3 paradigmes que han marcat  
l’evolució que ha experimentat 
l’atenció residencial a colꞏlectius 
amb necessitats especials.  

Exercici, a classe, que permet conèixer 
l’evolució de l’atenció residencial. 

Veure Pauta d’Activitat d’Avaluació 3. 

Prova de contrast. 

 

 

 
 
C2 Analitzar els elements estructurals i 
organitzatius que defineixen i caracteritzen 
l’atenció residencial. 

 

Exposició dels conceptes clau. 

Lectura comprensiva de la bibliografia de 
referència i elaboració de material d’estudi.  

Visionat de la pelꞏlícula Nacional 7 

Anàlisi comprensiu de la pelꞏlícula a partir 
dels conceptes treballats.  

L’estudiant serà capaç d’analitzar 
els elements estructurals i 
organitzatius d’un equipament 
residencial tenint com a marc de 
referència la bibliografia 
recomanada. 

Exercici a classe per identificar, mitjançat 
el visionat de la pelꞏlícula, els conceptes 
treballats en el mòdul 2. 

Veure Pauta d’Activitat d’Avaluació 1. 

Veure Pauta d’Activitat d’Avaluació 3 

Prova de contrast. 

 

 
C3 Desenvolupar una cultura professional 
afavoridora de l’exercici dels drets i les 
obligacions dels usuaris i del model de 
qualitat de vida en un context residencial. 

 

Exposició dels conceptes clau. 

Conferència a càrrec d’un professional. 

 

L’estudiant tindrà coneixement de 
les característiques de l’atenció 
residencial a diferents colꞏlectius  
(infància i adolescència,, gent gran, 
persones amb diversitat 
funcional...). 

Veure Pauta d’Activitat d’Avaluació 2. 

Veure Pauta d’Activitat d’Avaluació 3 

Prova de contrast. 

 

 
C4 Reflexionar entorn les bones pràctiques 
i la cultura de la qualitat en l’atenció 
residencial 

 

Exposició dels conceptes clau. 

Lectura comprensiva de la bibliografia de 
referència i elaboració de material d’estudi.  

Participació en debats presencials/ virtuals.  

L’estudiant adquirirà els 
coneixements que li permetran 
discriminar les bones pràctiques en 
l’atenció residencial. 

Veure Pauta d’Activitat d’Avaluació 1. 

Veure Pauta d’Activitat d’Avaluació 3 

Prova de contrast. 
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