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Objectius

L'assignatura d'Intervenció psicopedagògica en població amb dificultats socials està orientada a que els i les
estudiants adquireixin les competències necessàries per atendre integralment des del context escolar a
l'alumnat en situació social desfavorida.

En aquest context, l'assignatura té com a objectius generals:

Formar professionals de l'educació capaços de garantir la integració escolar i social de tot l'alumnat,
amb una atenció especial a l'alumnat amb major risc d'exclusió social.
Capacitar professionals per a que puguin desplegar les eines necessàries i mostrar expectatives
positives respecte d'incrementar les possibilitats d'integració i aprenentatge de la població escolar en
contextos de desigualtat social i educativa.

I com a objectius específics, els següents:

Analitzar les característiques singulars de l'alumnat en contextos de desigualtat social i educativa, així
com de les seves famílies.
Identificar les diferents estratègies d'intervenció psicopedagògica amb població escolar en situació
social desfavorida.

Competències

Desenvolupar habilitats i tècniques per a l'assessorament i l'orientació de les famílies.
Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, els grups i les organitzacions a partir de
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Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, els grups i les organitzacions a partir de
l'aplicació de diferents metodologies, instruments i tècniques avaluatives.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional
Gestionar i dinamitzar equips educatius amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les
necessitats psicopedagògiques de l'alumnat, els grups i les organitzacions.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de
participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar programes preventius d'abast sociocomunitari en què s'impliquin les famílies.
Elaborar un pla d'actuació que afavoreixi la participació i col·laboració de les famílies en els processos
educatius per minimitzar les dificultats socials.
Elaborar un pla de dinamització dels equips psicopedagògics de les diferents institucions
socioeducatives.
Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
Identificar els elements clau que permeten liderar i dinamitzar els equips educatius que treballen amb
població amb dificultats socials.
Identificar les necessitats personals, socials i educatives de la població amb dificultats socials.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de
participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

Continguts

1. Serveis i plans d'intervenció i acció sociocomunitària inclusiva

Plans locals d'inclusió social
Plans de desenvolupament comunitari
Programes d'acció comunitària integral
Serveis singulars especialitzats

2. Població escolar en situació social desfavorida

Justícia social i equitat educativa
Desigualtats socials i educatives
La teoria interseccional com a resposta al problema de la fragmentació
Infàncies i joves als marges
Projectes educatius inclusius

3. Acollida i inclusió d'infants i joves de famílies migrants

Acollida i inclusió dels fills i filles de famílies migrants. Figura i rol del psicopedagog/a
Migració i refugi. Els infants i joves que migren sols
Dispositius d'acollida, inclusió i segregació escolar. L'aula d'acollida i la seva evolució
Processos de transició i vinculació acadèmica i social. Trajectòries escolars, continuïtat i
abandonament
Racisme. Concepte, dimensions i intervenció psicopedagògica

4. Intervenció psicopedagògica de l'alumnat amb NESE

Atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
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Atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu
Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE)
Plans de suport individualitzat
Escolarització i entorns escolars
Mesures, suports i xarxes per l'educació inclusiva
NESE derivades de situació de malaltia

5. Indicadors de vulnerabilitat social

El maltractament infantil. Fonts, bases biològiques i conseqüències
Aclariment de conceptes
Factors de protecció i de risc
Estratègies i actuacions
Del maltractament al bon tracte
Cura familiar, salut integral, suport afectiu, recursos materials bàsics...
La violència masclista
La violència entre iguals

6. Família i centres

Assessorament, Orientació i Intervenció familiar
Participació i pluralitat d'experiències de les famílies
Intervenció en els supòsits de problemes dels progenitors en relació amb els fills i filles

7. Intervenció multidisciplinària coordinada

Multidisciplinarietat i interdisciplinarietat
Model de treball en xarxa i corresponsabilitat educativa
Coordinació entre primària i secundària; traspàs de cicles; centres i serveis formals i no formals
Prevenció i orientació. Estratègies

8. Recursos, equipaments i serveis dins de la comunitat i derivació

Serveis educatius externs i específics
Serveis de salut
Serveis del Departament de Drets Socials
Altres recursos i serveis singulars

Metodologia

La metodologia de l'assignatura es basa en l'aprenentatge cooperatiu i el mètode de l'estudi de cas. Les
sessions de treball són de caire teòric, pràctic i/o mixt, en coherència amb la docència del màster de
psicopedagogia de caràcter eminentment presencial.

Les sessions teòriques s'organitzen a partir d'exposicions magistrals per part del professorat complementades
amb recursos audiovisuals (presentacions de diapositives, vídeos, etc.) així com de bibliografia bàsica
recomanada. Es portaran a terme activitats diferenciades de treball de formació personal i de treball en grup.

Breument, l'assignatura fa ús de les següents metodologies de aprendizaje:

Exposicions magistrals
Anàlisi i reflexió de documents de bibliografia bàsica
Estudis de cas i simulacions de situacions professionals
Treball en grups cooperatius
Tutories
Dinàmica de grups i treball interpersonal
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Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques: exposicions per part del professorat sobre els continguts del
mòdul.

65 2,6 1, 4, 5, 6, 9

Tipus: Supervisades

Treball en grup i individual supervisades pel professorat que ajudaran l'alumnat a
analitzar i a aprofundir en les temàtiques treballades al llarg del mòdul.

119 4,76 2, 3

Tipus: Autònomes

Activitats individuals que permetran assolir les competències necessàries per
superar el mòdul.

60 2,4 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8

Avaluació

L'assignatura adopta el criteri de l'avaluació continuada, la qual cosa fa preceptiva l'assistència a classe per tal
de garantir l'adquisició i el desenvolupament de les competències específiques del programa.

Es tindran en compte els següents elements:

Assistència i participació a classe (compartir i expressar opinions i reflexions) (10%). Inclou l'assistència
a classe, la participació en les activitats d'aula i el lliurament individual d'una recensió sobre una de les
temàtiques tractades en el mòdul i triada per l'alumne/a.
Pràctiques teòric-pràctiques (85%). Consta de 3 evidències d'aprenentatge (dues individuals i una
grupal) fruit de l'anàlisi de casos i del treball de formació personal realitzat. Una d'elles fa referència als
temes 1, 2, 3 i 4; l'altra, als temes 5, 6, i 7. La tercera evidència abasta i integra la totalitat dels temes.
Cadascuna es concretarà a l'inici de cada tema.
Les dates de les evidències són:

Durant el mes del febrer del 2022 s'elaborarà l'evidència grupal.
A l'abril del 2022 es desenvoluparà una de les evidències individuals.
A finals del mes d'abril del 2022 és lliurarà l'altre evidència individual.
Al maig del 2022 es farà la recuperació de les evidències anteriors (si s'escau).

Autoavaluació de l'estudiant (5%). Consisteix en una reflexió final escrita dels aprenentatges derivats
del mòdul. S'elabora de forma individual. Per autoavaluació s'entén la pròpia participació de l'estudiant,
de la seva implicació en el seu procés d'aprenentatge, de la transferència dels aprenentatges al seu rol
professional, etc.). Aquesta autoavaluació s'integra dins el treball de la tercera evidència. El seu
lliurament té lloc al final d'abril del 2022.

Els resultats de l'avaluació de cadascuna de les evidències lliurades es publicaran al campus virtual en el
termini màxim d'un mes després de la seva realització.
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Per superar el mòdul, cal haver aprovat totes les evidències. En cas que el mòdul estigui suspès, l'estudiant
haurà de matricular-se novament del mòdul en la propera edició del Màster. En aquest cas, no es guardarà
cap nota de les evidències.

Al llarg del procés avaluatiu, s'orientarà a l'estudiant sobre les evidències a presentar.

D'acord amb la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un 0 com a
nota de l'evidència perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en
aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0).

L'assistència a les sessions presencials és obligatòria, l'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80%. En cas
contrari l'avaluació correspondrà a un No Presentat.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència a classe 10% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Auto avaluació de l'estudiant 5% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Proves teorico-pràctiques 85% 6 0,24 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
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