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A. OBJECTIUS. 
 
1. Copsar la pluralitat de centres, institucions i programes d'educació social (ES) i 
percebre els eixos de la seva oferta formativa. 
2. Relacionar, per mitjà del pràcticum, els continguts de les assignatures afins, buscant 
la dimensió pluridisciplinar. 
3. Realitzar l'aprenentatge del treball en equip. Aprofondir en capacitats d'organització, 
planificació, presa de decisions i execució al llarg del temps de pràctiques i a través 
d'aquest treball en equip. 
4. Aprendre i exercitar les tècniques de treball de recerca (tècniques de documentació, 
observació, entrevista, etc.), i assolir les tècniques bàsiques per a l'anàlisi de l'entorn 
social i de l'oferta educativa. 
5. Desenvolupar la capacitat de recollir, ordenar, i relacionar les informacions oportunes 
destinades al coneixement d'un centre d'Educació Social. 
6. Reflectir l'experiència de pràctiques en una memòria per escrit i difondre-la i 
contrastar-la amb els companys del grup-classe. 
 Es realitzen un mínim de cinc visites a centres o programes d'ES en grups reduïts (15 
estudiants aprox.). Cada equip de treball ha d'inscriure un membre del grup en totes i 
cada una de les visites. 
A la memòria de pràctiques figura en un annex una síntesi de les visites realitzades i una 
valoració conjunta de l'equip. 
 
* RECERCA SOBRE L'OFERTA D'EDUCACIÓ SOCIAL:  
Els equips de treball realitzen una recerca empírica sobre l'oferta d'ES en un territori 
definit. Cada grup escollirà, d'acord amb el professor de pràcticum, un territori en 
funció d'unes variables predeterminades (p.e. 50.000 habitants, superfície urbana, etc.) 
El treball abastarà dues grans parts: una descripció de l'entorn social amb especial 
atenció als aspectes vinculats amb l'ES; i un recull exhaustiu de l'oferta d'ES que té lloc 
en aquest territori per t 
 
 



B. ORGANITZACIÓ DEL PRACTICUM 
 
a) Criteris generals. 
Les pràctiques de primer curs es realitzen i s'avaluen en equips de treball formats 
voluntàriament a l'inici de curs (cinc membres per equip). Cada equip de treball té 
assignat un professor de pràcticum que realitza tasques d'assesorament, seguiment i 
avaluació a través de les tutories.  
Les pràctiques de primer curs contemplen tres camps d'activitat: un pla de visites a 
centres o programes d'ES, una recerca sobre l'oferta d'ES en un territori definit i la 
realització d'una observació a un centre o institució d'ES ubicat dins aquell territori. 
 
b) Activitats. 
* PLA DE VISITES: 
al d'elaborar-ne un arxiu. 
La recerca sobre el territori i l'arxiu de l'oferta d'ES dona cos a la primera part de la 
memòria de pràctiques, per a la realització de la qual el professor de pràcticum 
proporcionarà un guió o pauta de treball. 
 
* PRÀCTIQUES D'OBSERVACIÓ D'UN CENTRE, INSTITUCIÓ O PROGRAMA 
D'ES: 
Posteriorment l'equip de treball realitzarà una tasca de contacte i reconeixement d'un 
centre o institució d'ES ubicat en el territori que ha estat estudiant. El centre o institució 
és de lliure elecció i, si les circumstàncies ho demanen, podrà realitzar-se el treball 
sobre més d'un centre. 
El nombre d'hores de permanència en el centre o institució és variable (20 h. aprox.) i ha 
de permetre al grup, mitjançant l'observació i l'entrevista, conèixer aspectes com ara; el 
projecte educatiu, la intervenció educativa i l'organització del centre. Cada membre de 
l'equip escollirà, a més a més, un camp específic d'observació on aprofundirà 
l'experiència (p.e. una activitat, un grup d'edat, etc.). 
L'experiència realitzada en el centre o institució quedarà reflectida a la segona part de la 
memòria de pràctiques. Igualment que a l'apartat anterior, l'equip comptarà amb una 
guia de treball i amb el suport del professor del pràcticum. 
 
c) Metodologia. 
A principis de curs els professors del pràcticum reuniran tots els estudiants per informar 
sobre el desenvolupament del pràcticum de 1er d'ES. 



Cada equip es reunirà amb el seu professor de pràcticum com a mínim en tres moments: 
presentació del pla de treball (1er. quatrimestre), informe de continuïtat (2on 
quatriemstre) i avaluació final. Aquestes reunions són preceptives. 
Les sessions de tutories són de dos tipus: reunions generals del grup-classe amb els 
professors de pràcticum per donar pautes generals d'organització i treball, i per a 
sessions de comunicació oral de la memòria final; i reunions dels equips amb els seus 
tutors respectius per a tasques de planificació, assessorament i seguiment general. 
Les sessions generals es realitzen en divendres al matí prèvia convocatòria. No obstant, 
el divendres és el dia dedicat a la realització de les tasques de pràctiques. Les visites a 
centres o institucions es realitzaran en horaris variables. 
 
d) Temporització. 
Les pràctiques s'inicien a meitat del mes d'octubre. 
Durant el primer quadrimestre es portarà a terme el Pla de Visites a centres i programes 
d'ES. 
Durant els mesos de novembre, desembre i gener els equips realitzaran la recerca 
empírica sobre l'oferta d'ES en un territori definit. 
En el període de febrer-març es realitzaran les pràctiques d'observació d'un centre o 
institució d'ES, amb una estada d'unes  20 h. 
Durant la Setmana de Pasqua es llirarà als professors de pràcticum la memòria final per 
a la supervisió. 
Finalment, durant el mes de maig es durà a terme la comunicació oral de la memòria i 
l'avaluació final del pràcticum. 
 
 
C. AVALUACIÓ. 
 
L'experiència del treball realitzat durant el període de pràctiques quedarà reflectida en 
una memòria que constarà de dues parts i un annex, tal i com es desprèn d'aquest 
programa. 
La memòria de pràctiques serà lliurada al professor de pràcticum durant la Setmana de 
Pasqua per a una supervisió general, i per ser retornada si cal. 
La qualificació del pràcticum serà la mitjana dels següents valors:  

- les qualificacions de la memòria escrita i del seu seguiment realitzades pels 
professors del practicum, 
- la qualificació de l'exposició oral de l'experiència,  
- i l'actitud de treball i la responsabilitat manifestada per l'equip durant tot el 
procés de pràctiques. 

 



 
 
 


