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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
* Analitzar les característiques de l’entorn sociocultural on hi ha el centre, aplicant la metodologia 
adequada. 
 
* Analitzar la institució on es realitza el pràcticum des dels principis organitzatius. 
 
* Utilitzar correctament les metodologies quantitatives/qualitatives per a l’anàlisi d’una realitat social i 
organitzativa concreta. 
 
* Utilitzar correctament els instruments de recollida de dades per a cada realitat social i organitzativa 
concreta. 
 
* Inserir-se i participar en una realitat educativa concreta on desenvolupar la tasca d’un educador/a social. 
 
* Confeccionar propostes d’intervenció per millorar la realitat del centre.         
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 L’alumne de pràcticum II haurà d’aplicar els coneixements assolits a les assignatures del primer curs de 
la diplomatura d’Educació Social, per això el plantejament del pràcticum queda resumit en els tres blocs 
següents: 
 
1. L’alumne haurà de fer un reconeixement del medi social on hi ha el centre per arribar a l’avaluació i 
diagnòstic del tipus de població que accedeix al centre, problemàtiques socials, culturals, etc., que poden 
influir en la intervenció educativa. 
 
2. Una altra tasca important a realitzar serà la descripció i anàlisi dels elements organitzatius del centre: 
tipus d’organització, funcionament del centre, els seus plantejaments institucionals, la seva estructura 
organitzativa, els recursos disponibles, així com el seu sistema relacional. 
 
3. Tota aquesta anàlisi s’haurà de realitzar: utilitzant la metodologia adequada per a cada situació, 
justificant el seu ús; mitjançant la confecció/adaptació i aplicació d’instruments de recollida de dades més 
adequats per cada cas. 
 
La realització del pràcticum ha de portar l’alumne a poder conèixer la institució on les realitza, per arribar 
a fer propostes d’intervenció per tal de millorar la realitat educativa del centre.         
 
3. Avaluació 
La memòria de pràcticum es realitzarà individualment. El pràcticum s’avaluarà a partir d’indicadors 
consensuats per la valoració qualitativa i quantitativa de la memòria i de la implicació de l’estudiant al 
centre. L’avaluació serà el resultat de considerar els informes següents: 
 
- El del professorat de pràcticum. Es tindrà en compte la valoració de la memòria de pràcticum, la 
comunicació de final de curs i les tutories realitzades. 
 
- El del tutor/a del centre de pràctiques que avaluarà la tasca realitzada per l’estudiant i la seva 
participació i implicació en el centre o institució. 
 
- El del mateix estudiant. Es tindrà en compte la seva percepció del pràcticum en general, de les pròpies 
accions i de l’estada al centre, a partir d’una valoració que haurà de realitzar per escrit i en les tutories. 
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