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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22315 - Intervenció Socioeducativa amb la Família
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S, GEDS (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María del Carmen Orte Socías
carmen.orte@uib.es

18:00 19:00 Dimarts 13/09/2016 27/06/2017 B202

Maria Valero de Vicente
maria.valero@uib.es

15:00 16:00 Dimarts 13/09/2016 27/01/2017 B203

Contextualització

En aquesta assignatura s'entén la família com a model de socialització primària i des d'aquesta perspectiva
el que es pretén és conèixer quins són els models més adequats per a l'exercici d'una parentalitat positiva
que fomenti una socialització adequada. En aquest marc es pretén identificar quins són els components que
defineixen la parentalitat positiva, analitzar els indicadors de la parentalitat i conèixer les intervencions més
eficaces a la llum dels programes basats en l'evidencia cientìfica de base psico-social i educativa des d'una
perspectiva preventiva.

Requisits

Recomanables
És molt important que l'alumnat manegi de forma adequada la cerca de documentació en les bases de dades
documentals de l'àmbit psicosocial i educatiu.
Així mateix, és molt important que l'alumnat manegi la normativa d'elaboració de textos científics la qual ha
d'utilitzar sempre en l'elaboració de treballs i activitats en aquesta assignatura (normativa APA darrera versió).
També és important que l'alumnat es manegi de forma adequada en les llengües que utilitzarà per a la cerca
i maneig de textos científics. Com a mínim, català, castellà i anglès.

Competències
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Específiques
* 1. CE11. Dissenyar i dur a terme projectes d'investigació sobre el medi social i institucional i sobre les

persones i grups amb els quals es realitza la intervenció..

Genèriques
* 1. CT2. Capacitat d'Organització i Planificació; Tenir autonomia en l' aprenentatge. Adaptar-se a situacions

noves. Desenvolupar el lideratge, la creativitat i l'esperit emprenedor. Desenvolupar l'obertura cap a
l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Tenir compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica
professional..

* 2. CT3. Capacitat comunicativa i lingüística;.
* 3. CT6.Capacitat de resolució de problemes i presa de decisions;.
* 4. CT8. Capacitat empàtica, respectuosa, solidària i de confiança cap als subjectes i institucions;.
* 5. CT11. Autonomia en l'aprenentatge ..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Tema 1. Estructura i dinàmica familiar
Tema 2. Influència de la família en les conductes problema
Tema 3. La competència parental. Tipologies, indicadors i instruments per a la seva avaluació
Tema 4. Aspectes clau dels programes de prevenció familiar
Tema 5. Programes de prevenció basats en la recerca
Tema 6. Programes de prevenció destinats a la família

Metodologia docent

En aquesta assignatura treballarem des d'una perspectiva teòrica i pràctica. D'una banda, a partir de les
explicacions de la professora i de les lectures obligatòries de l'alumnat de cadascun dels temes contemplats
en el temari, algunes de les quals es comentaran en classe i unes altres seran objecte de treball individual i/
o, de grup. D'altre, també treballarem des d'una perspectiva basada en grups de pràctiques per a la realització
d'un treball final vinculat a la parentalidad positiva. Es recomana a l'alumnat que consulti la pàgina web de
campus extens de l'assignatura amb assiduïtat.

Es recomana a l'alumnat consultar les referències documentals sobre família, educació familiar positiva,
competència familiar, de la professora en els links següents:

https://uib-es.academia.edu/CarmenOrte;

https:// www.researchgate.net/profile/Carmen_Orte;

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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gifes.uib.eu

competenciafamiliar.uib.cat

És realitzarà una avaluació continuada individual de tots els temes de l'assignaturaa través d'una prova
objectiva i l'avaluació d'un treball pràctic individual i grupal amb els continguts de l'assignatura, el qual es
revisarà al llarg del curs, a les sessions de pràctiques calendaritzades a l'efecte i d'assistència obligatòria. No
es podrà aprovar la part pràctica si es tenen mes de dues faltes sense justificació.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) L'objectiu d'aquestes sessions és la d'adquirir de forma
constructiva coneixements i competències relatives a la
intervenció socioeducativa amb la família. D'aquesta manera,
les classes teòriques aportaran la base científica i tècnica
sobre els diferents continguts a treballar des d'una perspectiva
preventiva.S'incorporen activitats i comentari de lectures
durant les explicacions de cara a possibilitar l'aprenentatge
d'aquests.

30

Classes pràctiques Grup mitjà 2 (X) En les diferents classes pràctiques el alumnat podrà aprendre
a realitzar cerques bibliogràfiques utilitzant bases de dades
nacionals i internacionals, i eines per a desemvolupar
adequadament el treball de recerca científica. També
s'analitzarà articles i altres recursos rellevants per a la pràctica
socioeducativa amb famílies.

Altra activitat que es durà a terme solament en les hores
de pràctiques, es l'estudi i representació de algunes sessions
del Programa de Competència Familiar. L'alumnat tindrà la
oportunitat de conèixer com es el funcionament i l'estructura
d'un programa basat en l'evidencia destinat a la prevenció
selectiva que promou el enfortiment de les famílies.

Les sessions pràctiques tenen diferents parts amb objectius
activitats i calendari en cadascuna d'elles. És obligatòria
l'assistència i és responsabilitat de l'alumnat.

15

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Informe de recerca A partir de les sessions pràctiques l'alumnat tindrà que realitzar un informe
científic de recerca. Amb aquest treball es pretén que l'alumnat conegui
com fer una recerca sistemàtica sobre temes i línies de recerca de molta
rellevància social i científica per al camp d'intervenció socioeducativa amb
famílies. També es pretén que l'alumnat sigui capaç de utilitzar bases de

105
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Modalitat Nom Descripció Hores
dades, llegir i analitzar crítcament documents científics per elaborar u
informe sobre el tema d'estudi.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

--L'avaluació d'aquesta assignatura té dues parts i totes dues són de caràcter obligatori. Per aprovar
l'assignatura l'alumnat ha d'haver aprovat, amb una nota mínima de 5, cada una de les parts de la forma següent:

1) L'alumnat realitzarà una prova objectiva de tots els temes de l'assignatura en les dates previstes segons la
normativa universitària. Per poder fer mitjana amb la part pràctica, la nota mínima d'aquesta prova haurà de
ser igual o superior a 5.0

2)Avaluació de la part pràctica. El valor d'aquesta part és del 50%, el treball autònom (l'informe de recerca)
té un valor de 40% i la assistència i participació en les sessions pràctiques i representació de sessions del
Programa de Competència Familiar tindrá un valor de 10%. Per poder fer mitjana amb les notes de l'avaluació
de la prova teòrica la nota d'aquesta part ha de ser de 5.0 o superior.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció L'objectiu d'aquestes sessions és la d'adquirir de forma constructiva coneixements i competències relatives

a la intervenció socioeducativa amb la família. D'aquesta manera, les classes teòriques aportaran la base
científica i tècnica sobre els diferents continguts a treballar des d'una perspectiva preventiva.S'incorporen
activitats i comentari de lectures durant les explicacions de cara a possibilitar l'aprenentatge d'aquests.

Criteris d'avaluació Proves objectives de tots els temes de l'assignatura segons normativa universitària

Percentatge de la qualificació final: 50%

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves d'execució de tasques reals o simulades (no recuperable)
Descripció En les diferents classes pràctiques el alumnat podrà aprendre a realitzar cerques bibliogràfiques utilitzant

bases de dades nacionals i internacionals, i eines per a desemvolupar adequadament el treball de recerca
científica. També s'analitzarà articles i altres recursos rellevants per a la pràctica socioeducativa amb famílies.
Altra activitat que es durà a terme solament en les hores de pràctiques, es l'estudi i representació de algunes
sessions del Programa de Competència Familiar. L'alumnat tindrà la oportunitat de conèixer com es el
funcionament i l'estructura d'un programa basat en l'evidencia destinat a la prevenció selectiva que promou el
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enfortiment de les famílies. Les sessions pràctiques tenen diferents parts amb objectius activitats i calendari
en cadascuna d'elles. És obligatòria l'assistència i és responsabilitat de l'alumnat.

Criteris d'avaluació L'alumnat, individualmente i en grup, anirà realitzant el treball de l'assignatura en diferents fases en les classes
pràctiques. L'avaluació del treball final es durà a terme una vegada defensat i lliurat el treball finalitzat en els
terminis previstos.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Informe de recerca

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció A partir de les sessions pràctiques l'alumnat tindrà que realitzar un informe científic de recerca. Amb aquest

treball es pretén que l'alumnat conegui com fer una recerca sistemàtica sobre temes i línies de recerca de
molta rellevància social i científica per al camp d'intervenció socioeducativa amb famílies. També es pretén
que l'alumnat sigui capaç de utilitzar bases de dades, llegir i analitzar crítcament documents científics per
elaborar u informe sobre el tema d'estudi.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A l'inici del curs la professora proporcionarà un dossier de referències bibliogràfiques per a cada tema a
l'alumnat. Algunes d'elles estan recollides en aquesta bibliografia. Unes altres es faran arribar a l'alumnat.
S'utilitzarà la plataforma digital de campus extens de l'assignatura.

Bibliografia bàsica
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'parenting'.Ethics and Education,6(2), 197-212. doi:10.1080/17449642.2011.623002
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Sallés, C. y Ger, S. (2011). Las competencias parentales en la familia contemporánea: descripción, promoción
y evaluación. Educación Social, 49, 25-47.
Sanz, J., Pont M.J., Álvarez, C., Gonzálvez, H., Jociles, I., Konvalinka, N, Pichardo, J.I., Rivas, A., y Romero,
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Altres recursos

Substance Abuse and Mental Health Services Administration:
http://www.samhsa.gov/prevention/
http://www.samhsa.gov/espanol/
Family Welfare Association (FWA). http://www.fwa.org.uk/.
Head Start. http://www.headstartinfo.org/index.htm.
La Maison Verte. http://www.lamaisonverte.asso.fr/index.htm.
Preescolar Na Casa-Educar en familia. http: //www.preescolarnacasa.org.
Programa de Competència Familiar: http://www.competenciafamiliar.com
Strengthening Families Program http://www.strengtheningfamiliesprogram.org/
Observatorio Infancia http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/
Política Social Familias e Infancia http://www.msps.es/politicaSocial/familiasInfancia/documentacion.htm
Competenciafamiliar.uib.cat
www.familiasenpositivo.org


