
Bloc 1 

Bloc3 Bloc2 



1. Diagnòstic i avaluació inicials: models deficitaris i models apreciatius 
de dissenyar l'acció educativa. Introducció a la planificació, el 

desenvolupament i l’ avaluació de seqüències didàctiques en educació 
social. 

Diagnòstic 
Necessitats 

potencialitats 

Pla, projecte, 
programa 



Diagnòstic 

• Observar la realitat 

• Treballar en grup 

• Comunicar en públic 

Necessitats/potencialitats 

• DAFO/(I+U)xV=/ISHIKAWA 

• Mirada Apreciativa 

programació 

• Èxit/fracàs 

• Pla, projecte, programa/ 6 preguntes claus de la didàctica + 
Avaluació 



2. Confluència entre didàctica i educació 
social. Fonaments epistemològics 

Definició 
de 

didàctica 

Evolució de 
la didàctica 

Paradigmes 



Didàctica 

• Definicions 

• Caràcters i nivells de la didàctica 

Evolució 

de la didàctica 

• Didàctica vs Curriculum 

• Didàctica a l’educació social 

Paradigmes 

• Zoom 

• Evolució dels paradigmes 



3. Els sabers, els subjectes i les relacions 
en la intervenció socioeducativa 

Xerrades Resiliència Casos 



xerrades 

• Raúl 

• Oscar 

Resiliència i 
improvització 

• Realisme de l’esperança 

• Xixa/frases/… 

Casos 

• UTE/Mentre hagi pel.les 

• Casos dels llibres 



Avaluació 

Diagnòstic 
40% 

Casos 

30% 

Prova escrita 

30% 

Evidenciar 
aprenentatge 



Pla, projecte i programa 

pla 
• Estratègia a grans línies 

programa 
• Tàctica: concreció en espai i temps 

projecte 

• Operativitat: detall dels objectius i 
procés d’una intervenció concreta 



Mentre hi hagi peles 

http://primerafilaprogramacomunitari.blogspot.com.es/ 
 

http://primerafilaprogramacomunitari.blogspot.com.es/


Diagrama Ishikawa 

Planificación para la acción 
Estrategia para el cambio 

¿Para qué? 
− Descubrir causas y prevenirlas. 
− Protagonismo intelectual. 
− Importancia en la optimización de la aplicación del proceso. 
 

 
¿Cómo? 

a) Contextualizar el escenario socioeducativo. 
b)  Valorar el tipo de necesidad. 
c)  Elaboración de un listado de necesidades (individual, pequeño grupo). 
d)  Causa – consecuencia – efecto.  
e)  Creación del mapeo de la realidad. 



Educación 
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