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1. 7 Pràctica 7: Penalty 

1. 7 .11ntroducció 

El desenvolupament integral dels xiquets i ]es xiquetes depèn en gran mesura 
de les experiències vi sc u des en 1 'entorn familiar. La cura, 1' afecte i, per tant, ]a 
inclinació mantinguda entre els pares i mares i e] xiquet o xiqueta generen 
vincles afectius fonamentals que repercuteixen directament sobre e] benestar i 
desenvolupament del menor. No obstant això, i per desgràcia, ]a desprotecció 
infantil (maltractament i negligència) continua sent un flage11 per a la nostra 
societat que també es troba present a les aules d'educació infantiL En aquest 
context, és fonamenta] que els futurs mestres siguen capaços de detectar i 
manejar eficaçment possibles casos de maltractament o negligència infantil 
dins de ]a família, amb ]a finalitat de minimitzar l'impacte que tenen en el 
desenvolupament del xiquet o xiqueta. 

En aquesta pràctica se sensibilitzarà l'estudiant i es farà visible ]a problemàtica 
de] maltractament a la Har i les eines que té com a docent per a intervenir en 
casos de desprotecció infantiL 

1.7.2 Objectius 

1) Analitzar, a partir del VISionat del curt Penalty, algunes de ]es 
principals variables del context familiar que influeixen en e] 
desenvolupament evolutiu del xiquet o xiqueta. 

2) Debatre en petit grup ]es idees extretes de] curt proposant mesures 
d'actuació conjunta. 

3) Posar en comú les aportacions personals i de petit grup reflexionant 
sobre e] possible impacte d'algunes variables familiars en el 
desenvolupament evolutiu dels xiquets. 

4) Reflexionar i sensibilitzar sobre e] paper del docent davant els 
alumnes procedents de famílies desfavorides. 

5) lniciar l'alumnat en l'ús d'eines d'avaluació sobre situacions de 
desprotecció. 

6) Conèixer les estratègies de col· ]aboració i actuació conjunta entre 
l'escola i els serveis socials com a mesura de protecció del menor i la 
família en ]a Generalitat Valenciana. 

1.7.3 Procediment 

Primera part: Treball autònom 

Lectura de l'Ordre 1/201 O, de 3 de maig, de ]a Conse11eria d'Educació i de ]a 
Conse11eria de Benestar Social (DOGV n. 6276), per la qual s'implanta el full 
de notificació de la possible situació de desprotecció del menor detectada des 
de l'àmbit educatiu a la Comunitat Valenciana i s'estableix ]a coordinació 
interadministrativa per a ]a protecció integra] de la infància. 
Segona part: Treball tutoritzat 
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1. La pràctica s~iniciarà amb el visionat del curt «Penalty» de la directora 
Ana Martínez (no localitzable en lnternet). Posteriorment, i de manera 
Ï11dividua1~ els a]uJnJles escriura11 les pri111eres Ï111pressio11S, 
percepcions i idees que els haja suggerit el curt. 

2. Els alumnes analitzaran i reflexionaran en pare11es el contingut del 
cmi i posaran en comú les seues idees i percepcions elaborant un 
informe conjunt que reflectisca les qüestions següents: 

a) Com actuaríeu si com a mestres us assabentàreu que un 
alumne vostre pateix una situació familiar com la del xiquet o 
xiqueta que apareix en el curt? 

b) Proposeu algunes mesures per a 11uitar des de 1 ~escola contra 
aquest tipus de situacions . 

. e) Conclusions comune~ a les quals heu arribat sobre els 
comentaris del curt. Aquestes idees s'exposaran a la resta dels 
companys al final, així com els coneixements previs de cada 
alumne sobre el tema. 

3. Es tornarà a visionar el curt analitzant amb més deta11 els aspectes 
fonamentals i portant a terme una interpretació professional de les 
variables familiars que apareixen en el curt i que influeixen de manera 
determinant en el desenvolupament evolutiu del xiquet o xiqueta. 

4. En gran grup es debatran les idees fonamentals i s~elaborarà una 
conclusió comuna sobre les variables familiars que influeixen de 
manera determinant en el desenvolupament evolutiu del xiquet o 
xiqueta. 

5. Per a finalitzar, s~analitzarà i comentarà l'Ordre 1/201 O, de 3 de maig, 
de la Conse11eria d~Educació i de la Conse11eria de Benestar Social 
(DOGV núm. 6276), a través de les preguntes següents: 

a) Segons l'Ordre 1/201 O, quin paper tenen els docents en la 
detecció de casos de desprotecció en la infància? 

b) Quin procediment s'ha de dur a terme des de rescola en casos 
de desprotecció del menor? 

e) Quina eina tenen a mà els mestres per a informar i denunciar 
possibles casos de desprotecció? 

d) Quines dimensions i indicadors arreplega aquest full de 
notificació? 

Tercera part: Treball autònom 

A partir de les notes, reflexions i conclusions obtingudes a classe de manera 
individual, en pare11es i en gran grup, els alumnes elaboraran l'informe de la 
pràctica, que contindrà els apartats següents: 

1 . Introducció 

2. Informe individual sobre primeres 
suggeriments i idees del curt Penalty. 

. . 
Impresswns, percepcions, 

3. Informe de posada en comú, conclusions i possibles mesures 
d'actuació davant dels alumnes amb necessitats de compensació 
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educativa elaborat en parena. (nom de cadascun dels membres de ]a 
pare11a). 

4. Posada en comú grupal i interpretació professional sobre algunes de 
les principals variables familiars que influeixen en el desenvolupament 
evolutiu del xiquet o xiqueta. 

5. Anàlisi i reflexió sobre l'Ordre 1/201 O, de 3 de maig, de la Conse11eria 
d'Educació i de la Conse]]eria de Benestar Social (DOGV núm. 6276) 
(resposta a les preguntes proposades). 

6. Valoració general de la pràctica 

7. Bibliografia 

1. 7.4 Normes de treball 

S'ha d'utilitzar un llenguatge per a la igualtat en la comunicació 
(LlC). 

L'autoria de les fonts consultades s'hauran de citar a peu de pàgina, en 
la bibliografia o en totes dues. 

S 'haurà d'evitar la intertextualitat. 

El treba11 escrit tindrà l'extensió que cada alumne considere oportuna 
(lletra Arial, cos 12, justificat (alinear el text en els marges dret i esquerre), 1,5 
interlineat de paràgraf i 2,5 per als marges). 

El treball inclourà: 

Portada 

Número i nom de la pràctica 

Grup de pràctiques al qual pertanyen 

Grau 

Curs acadèmic o quadrimestre 

lnfon11e de la pràctica 

1. 7.5 Activitats alternatives 

La pràctica es farà a partir del visionat de la pel ·lícula El bola, del director i 
guionista Achero Mañas, i elaborarà rinforme següent. 

1. Introducció 

2. Breu sinopsi de la pel·lícula 

3. Qüestionari 

4. Anàlisi i reflexió sobre l'Ordre 1/201 O, de 3 de maig, de la Conselleria 
d'Educació i de la Conselleria de Benestar Social (DOGV núm. 6276) a través 
de les preguntes següents. 

a) Segons l'Ordre 1/201 O, quin paper tenen els docents en la detecció de casos de 
desprotecció en la infància? 
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b) Quin procediment s'ha de dur a terme des de l'escola en casos de desprotecció 
del menor? 

e) Quina eina tenen a mà els mestres per a informar i denunciar possibles casos 
de desprotecció? 

d) Quines dimensions i indicadors arreplega aquest full de notificació? 

5. 

6. 

Valoració general de la pràctica 

Bibliografia 

Qüestionari 

1. Quins aspectes destacaries de la pel·lícula? Per què? 

2. Quines variables del context familiar que apareixen en la pel·lícula 
consideres que poden afectar en major o menor mesura el 
desenvolupament evolutiu del xiquet? Raona la resposta. 

3. Consideres que la pel·lícula reflecteix la realitat d~una minoria de la 
societat o per contra hi ha molts xiquets que pateixen realitats iguals o 
semblants a les que hi apareixen? 

4. En quina mesura consideres que el sistema educatiu i, per tant, l'escola 
està preparada per a atendre i tractar xiquets i xiquetes que pateixen les 
situacions de desprotecció que apareixen en la pel·lícula? 

5. Com creus que actuaries tu si com a mestre o mestra fassabentares 
que un alumne teu pateix una situació familiar com la de El bola? 

6. Proposa algunes mesures per a lluitar des de r escola contra aquest 
tipus de situacions. 

1. 7.6 Bibliografia 

Martínez, A. (2005). Penalty. [Vídeo-cmimetratge] 

Ordre 1/201 O, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació i de la Conselleria 
de Benestar Social (DOGV n. 6276), per la qual s'implanta el full de 
notificació de la possible situació de desprotecció del menor detectada 
des de l'àmbit educatiu a la Comunitat Valenciana i s'estableix la 
coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la 
infància. 
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