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Com podem treballar per 

PRINUM NON NOCERE?
com observem, acollim, avaluem i acompanyem des
de les emergències?
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Si fossiu els nens/es de 8 anys quines preguntes us genera 
Wonder?

Bloc 1

Bloc3Bloc2
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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/PMI

• Mirada Apreciativa

programació

• Èxit/fracàs

• Pla, projecte, programa/ 6 preguntes claus de la didàctica + 
Avaluació
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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
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3. Els sabers, els subjectes i les relacions 
en la intervenció socioeducativa

Xerrades Resiliència Casos

xerrades

• Isabel ferrer

• Neus

Resiliència i 
improvització

• Realisme de l’esperança

• frases/…

Casos

• UTE/Mentre hagi pel.les

• Casos dels llibres
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PLANIFICACIÓ

És la ordenació prèvia, intencionada i
racional d’un procés de producció de
serveis, i per tant, és el procés mitjançant
s’estableixen objectius desitjats i consistents
amb el context extern, amb la finalitat de
poder-se revisar coherentment durant el
procés de desenvolupament i mobilitzant
tots aquells recursos que siguin necessaris
per portar-ho a terme a través de Plans,
Programes i Projectes.

Relaciona els següents conceptes 

5. Operativitat

6. Objectius 
específics

7. Mig termini

8. Projecte

9. Tàctica

10.Estratègia

11.Objectius 
generals

12.Curt i mig termini

13.Pla

14.Objectius 
operatius

15.Línia d’acció 
organitzativa

1. Programa

2. Llarg termini

3. Línia d’acció 
orientativa

4. Intervenció 
concreta

Nivells de planificació
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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

PLA PROGRAMA PROJECTE

LLARG TERMINI MIG TERMINI CURT I MIG 
TERMINI

OBJECTIUS 
GENERALS

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS

OBJECTIUS
OPERATIUS

LÍNIA D’ACCIÓ 
ORIENTATIVA

LÍNIA D’ACCIÓ 
ORGANITZATIVA

INTERVENCIÓ 
CONCRETA

ESTRATÈGIA TÀCTICA OPERATIVITAT

Nivells de planificació

Llibre 2, Pàg. 54-55
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http://www.akoranga.org/emprender/2016/10
/4-videos-imprescindibles-para-desarrollar-
cualquier-proyecto/

Mentre hi hagi peles

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

http://www.akoranga.org/emprender/2016/10/4-videos-imprescindibles-para-desarrollar-cualquier-proyecto/
http://primerafilaprogramacomunitari.blogspot.com.es/
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PMI

http://www.ignaciocalderon.uma.es/index.php
/lo-invisible-lo-indecible-lo-detestable/

http://www.ignaciocalderon.uma.es/index.php/lo-invisible-lo-indecible-lo-detestable/
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