
 
Curs 2008-09   Codi :22828     Assignatura : Pràctiques III  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Diplomatura d'Educació Social: troncal , anual, 2n. curs, 16 crèdits                                                                                                                       
 
 
Departament:       
Professors:       
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
* Aconseguir la pròpia integració a l’equip professional del centre o institució durant la realització del 
pràcticum. 
 
* Dissenyar un projecte d’intervenció d’acord amb les característiques dels usuaris dels centres o 
institució, on l’estudiant fa l’estada. 
 
* Desenvolupar el projecte d’intervenció dissenyat. 
 
* Dissenyar i aplicar un procés d’avaluació de programes.         
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
L’estudiant de pràcticum III d’educació social haurà d’aplicar els coneixements assolits a les assignatures 
de primer, segon i tercer curs de la diplomatura d’Educació Social, per això el plantejament del pràcticum 
queda resumit en els blocs de continguts següents: 
 
1. Reconeixement del context, de la intervenció educativa que es realitza el centre i dels seus usuaris. 
Tota aquesta informació, haurà d’ajudar a l'estudiant en pràctiques a elaborar un procés de detecció de 
necessitats educatives d’aquells usuaris. 
 
2. Elaboració d’un projecte d’intervenció a partir de les necessitats detectades que haurà d’aplicar-se a 
aquella realitat i aplicació en el grup per al qual s’ha dissenyat.  
 
3. Planificació i desenvolupament d’un procés d’avaluació: inicial, processal i final. 
 
4. Elaboració d'un diari de camp, que reflecteixi el procés d’integració al centre, així com tota aquella 
informació que aquest/a cregui oportuna per poder realitzar l’avaluació del projecte. 
 
5. Comunicació de la tasca realitzada mitjançant un pòster.          
 
3. Avaluació 
L’avaluació serà la resultant de considerar : 
 
1. L’avaluació que realitza la professora de pràcticum de la facultat, a partir del lliurament de: 
a) La memòria de pràcticum, que es realitzarà individualment i es valorarà a partir d’indicadors extrets de 
les orientacions que s'ofereixen a l’estudiant a partir d’un dossier de treball. 
b) El pòster que haurà d’elaborar l’estudiant, on quedarà reflectit el projecte d’intervenció i 
contextualitzat en el centre. 
c) El diari de camp, que haurà de ser lliurat regularment al/la professor/a de pràcticum de la facultat i al 
tutor/a del centre.  
 
2. L’avaluació realitzada pel tutor/a del centre de pràctiques que valorarà la tasca realitzada per 
l’estudiant, la seva participació/implicació en el centre o institució i l’aplicació del projecte. 
 
3. La percepció del/la estudiant en pràctiques, de les pròpies accions, de l’estada en el centre, a partir 
d’una valoració que haurà de realitzar per escrit i en les tutories. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
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