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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21926 - Intervenció en Situacions de Vulnerabilitat en el Sistema Educatiu
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Maria Antonia Gomila Grau
ma.gomila@uib.es

10:00h 12:00h Dijous 17/10/2012 27/02/2013 C103

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Treball Social Obligatòria Tercer curs Grau
Doble titulació: Grau d'Educació Social i Grau de Treball Social Obligatòria Tercer curs Grau

Contextualització

L'assignatura, juntament amb la de Dependència i Vulnerabilitat, s'insereix en la Matèria "Dependència i
vulnerabilitat" del Mòdul Contexte Institucional del Treball Social. Impartida a tercer curs, l'assignatura
s'ubica din el conjunt d'assignatures específiques que instrumentalitzen el bloc de continguts sobre el
desenvolupament del sistema de benestar social.

L'objectiu general de l'assignatura és la d'oferir eines d'intervenció social en el sistema educatiu, actuant en
situacions d'especial vulnerabilitat, com per exemple, en el cas de absentisme o situacions de conflicte. Cal
per això que el treballador social no sols conegui les seves funcions en el sistema educatiu sinó que tengui un
coneixement prou ampli tant de l'escola i el seu sistema de funcionament i organització com de les situacions
socials que generen necessitats i desigualtats que incideixen en les dinàmiques escolars.

Amb aquesta assignatura, els estudiants han de ser capaços de dissenyar, implementar i avaluar plans
d'intervenció amb les persones ateses i altres professionals. Han de saber treballar en equips multidisciplinars
relacionats amb el sistema escolar.

Requisits

Essencials
Coneixements bàsics de l'estructura dels serveis socials i de la metodologia d'intervenció en el treball social.
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Recomanables
Capacitat de treball en equip

Competències

Específiques
1. C21. Capacitat de defensar les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en nom

seu si la situació ho requereix.

Genèriques
1. C13. Capacitat de respondre a situacions de crisis valorant la urgència de les situacions, planificant i

desenvolupant accions per fer front a les mateixes.

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 1.. La realitat social dels centres educatius i el seu entorn

Tema 1. El sistema educatiu i la comunitat educativa
Entorn sociocultural i escola

Rendiment escolar i vulnerabilitat social

Tema 2. Legislació i organització dels centres
Sistema educatiu, organització i funcionament dels centres educatius

Bloc 2.. Escola i Serveis Socials
tema 3. Funcions del treballador social en i en relació al contexte escolar
Tema 4. La institució escolar com a element de la xarxa d'intervenció social comunitària
Tema 5. Treball educatiu i treball en xarxa

Bloc 3.. Àmbits específics d'intervenció
Tema 6. Programes de convivència escolar i resolució de conflictes
Tema 7. La mediació en el contexte escolar
Tema 8. Programes d'acollida i inserció de nouvinguts

Metodologia docent

En aquest apartat es detallen les modalitats organitzatives, els tipus d'agrupació i la metodologia que
s'empraran per aconseguir els objectius de l'assignatura. Amb la metodologia proposada es pretén que
l'alumne comprengui, integri i aprengui a utilitzar els continguts teòrics necessaris per a la intervenció en
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situacions de vulnerabilitat en el sistema educatiu a partir de l’elaboració d’exercicis i treballs consistents
en l’anàlisi de casos reals i simulats.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) Les classes s’estructuraran a partir de la combinació entre presentacions
dels continguts per part de la professora i la discussió i posada en comú
dels continguts més teòrics a partir de la lectura prèvia de documents i/o
altres recursos.

Seminaris i tallers Participació en els
debats a l’aula

Grup mitjà (M) L’alumne ha de participar activament tant en la lectura i/o visionat de
documents aportats pel debat com en les mateixes discussions que es
proposin tant a classe com a través de l’aula virtual.

Classes pràctiques Exercicis pràctics,
estudis de casos,
recerca de recursos,
altres pràctiques

Grup mitjà (M) Al llarg del curs es duran a terme, dins l’aula, diferents tipus d'activitats
d’anàlisis de casos, simulacions o realització de projectes sobre la
intervenció en diverses situacions.
Algunes de les activitats proposades en les classes pràctiques hauran de
ser lliurats per escrits per a la seva avaluació i qualificació. El nombre
d’activitats obligatòries serà establert a l’inici del curs en l’aula virtual en
funció al nombre d’alumnat.

Avaluació Examen global Grup gran (G) La finalitat es avaluar les adquisicions de l'alumne que no ha seguit
l'avaluació contínua, en funció dels objectius de l'assignatura. La
metodologia consistirà en preguntes curtes, de desenvolupament i en
l'elaboració de texts breus.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi, reflexió i treball
personal

A partir de l'estudi i el treball individual, l'alumne ha d'aconseguir assimilar i integrar
de forma comprensiva els continguts i competències de l'assignatura.

Estudi i treball
autònom en grup

Exercicis pràctics, estudis
de casos, recerca de
recursos, altres pràctiques

Al llarg del curs es duran a terme, dins l’aula, diferents tipus d'activitats d’anàlisis de
casos, simulacions o realització de projectes sobre la intervenció en diverses situacions.
Algunes de les activitats proposades en les classes pràctiques hauran de ser lliurats per
escrits per a la seva avaluació i qualificació. El nombre d’activitats obligatòries serà
establert a l’inici del curs en l’aula virtual en funció al nombre d’alumnat.

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

Estimació del volum de treball
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Classe magistral 20 0.8 13.33
Seminaris i tallers Participació en els debats a l’aula 8 0.32 5.33
Classes pràctiques Exercicis pràctics, estudis de casos,

recerca de recursos, altres pràctiques
27 1.08 18

Avaluació Examen global 5 0.2 3.33

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudi, reflexió i treball personal 34 1.36 22.67
Estudi i treball autònom en grup Exercicis pràctics, estudis de casos,

recerca de recursos, altres pràctiques
56 2.24 37.33

Total 150 6 100
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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Participació en els debats a l’aula

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció L’alumne ha de participar activament tant en la lectura i/o visionat de documents aportats pel debat com en

les mateixes discussions que es proposin tant a classe com a través de l’aula virtual.
Criteris d'avaluació Autoavaluació i valoració de la participació per part de la docent

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Exercicis pràctics, estudis de casos, recerca de recursos, altres pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Al llarg del curs es duran a terme, dins l’aula, diferents tipus d'activitats d’anàlisis de casos, simulacions

o realització de projectes sobre la intervenció en diverses situacions. Algunes de les activitats proposades
en les classes pràctiques hauran de ser lliurats per escrits per a la seva avaluació i qualificació. El nombre
d’activitats obligatòries serà establert a l’inici del curs en l’aula virtual en funció al nombre d’alumnat.

Criteris d'avaluació Realització de les activitats proposades, lliurament en les dates fixades, aplicació de les directrius indicades
sobre citació i referències bibliogràfiques, extensió del treball, formes d'expressió, utilització del llenguatge i
normes ortogràfiques i de puntuació, idoneïtat de la documentació utilitzada i capacitat de recerca documental
adequada

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
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Examen global

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció La finalitat es avaluar les adquisicions de l'alumne que no ha seguit l'avaluació contínua, en funció

dels objectius de l'assignatura. La metodologia consistirà en preguntes curtes, de desenvolupament i en
l'elaboració de texts breus.

Criteris d'avaluació Prova de coneixements i comprensió. Es realitzarà una prova presencial per validar l'avaluació continuada al
finalitzar el semestre. El sistema de qualificacions aplicat per l'assignatura s'expressarà mitjançant qualificació
numèrica d'acord amb l'establert en l'article 5 del Reial decret 1125/2003 de 5 de setembre (BOE 18 de
setembre), pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions
universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. Obtenir un mínim de qualificació de
5 a l'examen

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Estudi, reflexió i treball personal

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (No recuperable)
Descripció A partir de l'estudi i el treball individual, l'alumne ha d'aconseguir assimilar i integrar de forma

comprensiva els continguts i competències de l'assignatura.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Exercicis pràctics, estudis de casos, recerca de recursos, altres pràctiques

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Al llarg del curs es duran a terme, dins l’aula, diferents tipus d'activitats d’anàlisis de casos, simulacions

o realització de projectes sobre la intervenció en diverses situacions. Algunes de les activitats proposades
en les classes pràctiques hauran de ser lliurats per escrits per a la seva avaluació i qualificació. El nombre
d’activitats obligatòries serà establert a l’inici del curs en l’aula virtual en funció al nombre d’alumnat.

Criteris d'avaluació Realització de les activitats proposades, lliurament en les dates fixades, aplicació de les directrius indicades
sobre citació i referències bibliogràfiques, extensió del treball, formes d'expressió, utilització del llenguatge i
normes ortogràfiques i de puntuació, idoneïtat de la documentació utilitzada i capacitat de recerca documental
adequada

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- Anuari de l’Educació 2008, 2009, 2010. Ed. Fundació Guillem Cifre de Colonya. Palma

Bibliografia complementària

- Ayerbe Echebarria, P. (1996) La intervención educativa ante la desadaptación social. Hernán: Ibaeta
pedagogia.
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- Ballester, L. i Oliver, J. L. (2003). Necessitats i conflicte. La mediació com a eina pedagògica en els procesos
d’inserció sociocultural dels immigrants internacionals Temps d’Educació. 27, 193-209.
- Fernandez Enguita, M (2003)”Desigualdades ante la educación: una herida que no cierra”, Cuadernos de
Pedagogia, 326,46
- Fernandez Enguita, M. , Mena, L., Riviere, J. (2010) Fracaso y abandono escolar en España. Barcelona.
Fundació La Caixa.
- Garcia, M. (coordin) (2003): Abandonament escolar, desescolarització i desafecció. FJB. Finestra Oberta.
- Garreta Bochaca, J.(2007) La Relación familia-escuela. Lleida. Edicions de la Universitat de Lleida
- Marchesi, A (2006) “El fracas escolar”. En Informe econòmic i social de les Illes Balears 2005. Palma.
Obra Social i Cultural Sa Nostra
- Vidaña, L. “Família estrangera i participació en el sistema educatiu de les Illes Balears”. Revista d’Afers
Socials. Núm. 01. Abril 2008. Conselleria d’Afers Socials del Govern de les Illes Balears. Palma.
- Garrido, V. (2005): Manual de Intervención educativa en readaptación
social. Programas de pensamiento prosocial. Tirant lo Blanch.
-L’absentisme escolar. Prevenció de situacions de risc social. Caracterítiques i
circuits. Instruccions de Planificació dels SS.SS, nº3. Generalitat de Catalunya.

Altres recursos

www.aulaintercultural.org


