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1.8 Pràctica 8: La importància dels 
afectes 
en la infància 

1.8.1 Introducció 

Un dels aspectes més importants que té rellevància quan tractem amb 
ralumnat de segon cicle d'educació infanti] és rafecte, terme dins de] qual 
també se n'engloben d'altres, tals com l'estima, Ja protecció, Ja violència o el 
maltractament. Per tant, es fa necessària dins d'aquesta assignatura una 
pràctica que faça a]·Jusió a ]a impmiància dels afectes en ]a infància. 

Podem disposar de l'entrevista gravada que se li fa a una especialista en el 
tema, Pepa Horno, psicòloga i consultora independent en infància, afectivitat i 
protecció des de 2004 fins a 2009 a temps parcial i des de desembre de 2009 
fins a l'actualitat a temps complet com a membre del grup Espirales 
Consultoría de Ja ]nfancia. Les paraules de Pepa Horno, a més de les qüestions 
plantejades a classe, ajudaran que el nostre alumnat reflexione sobre aspectes 
bàsics dels afectes en Ja infància. 

1.8.2 Objectius 

1. Conèixer aspectes bàsics sobre Ja violència: concepte de desprotecció, 
de persona violenta i de maltractament. 

2. Sensibilitzar davant la possibilitat de tenir a les aules actuals víctimes 
de Ja violència i e] maltractament infantiL 

3. Conèixer la importància del maltractament i ]a influència que té en el 
desenvolupament evolutiu del xiquet o xiqueta en infantiL 

4. Reflexionar sobre les implicacions i conseqüències que comporta e] 
maltractament infantiL 

S. Ampliar el tema a partir de ]a recerca bibliogràfica i d'organitzacions 
que tracten e] tema del maltractament i la violència en Ja infància. 

1.8.3 Procediment 

Primera part: Treball tutoritzat 

1. Es portarà a terme el visionat d'una entrevista a ]a psicòloga Pepa 
Homo (en <http://vimeo.com/1 0069295>), en la qual es tracten 
diferents aspectes de la violència i el maltractament infantiL 

2. Es deixarà un temps per a reflexionar a nive11 individual sobre les 
preguntes de] qüestionari de la pràctica. Posteriorment, es debatran 
aquestes preguntes en gran grup. Els alumnes hauran d'anar prenent 
nota de totes les intervencions i aportacions fetes a classe. 
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Segona part: Treball autònom 

1. Redacció a ordinador de les qüestions plantejades a classe, tant 
individualment com en grup. 

2. S'elaborarà per ordinador rinfonne de la pràctica segons resquema 
següent: 

(LIC). 

o Introducció 

o Qüestionari individual, a més de les aportacions fetes en grup 

o Ampliació del tema: «El maltractament infantil: definició, 

tipus, causes, conseqüències, etc.» 

Busca i comenta breument tres llibres que tracten el 
tema del maltractament infantil.. 

Busca tres ONG o associacions que es dediquen a 
ajudar víctimes dels maltractaments i explica quina és la 
tasca que fan exactament. 

o Valoració personal de la pràctica 

o Bibliografia 

1.8.4 Normes de treball 

S'ha d'utilitzar un llenguatge per a la igualtat en la comunicació 

2) L'autoria de les fonts consultades s'hauran de citar en rapartat de 
bibliografia. 

3) S'haurà d'evitar la inte11extualitat. 

4) El treball escrit tindrà r extensió que cada alumne considere oportuna 
(1letra A rial, cos 12, justificat (alinear el text en els marges dret i esquerre), 1 ,5 
interlineat de paràgraf i 2,5 per als marges). 

5) El treball inclourà: 

a. Portada 

b. 

• Número i nom de la pràctica 

• Grup de pràctiques al qual pertanyen 

• Grau 

• Curs acadèmic o quadrimestre 

Informe de la pràctica 

1.8.5 Activitat alternativa 

L'alumne o alumna elaborarà per ordinador rinforme de la pràctica segons 
r esquema següent: 
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1) Introducció 

2) Qüestionari individual 

3) Ampliació del tema: «El maltractament infantil: definició, tipus, 
causes, conseqüències ... » a través de la recerca i el comentari breu de 
tres llibres que tracten el tema del maltractament infantil, la recerca de 
tres ONG o associacions que es de~iquen a ajudar a víctimes dels 
maltractaments i rexplicació sobre el que fan exactament. 

4) Lectura, resum, anàlisi i comentari d~un dels articles següents: 

Homo, P. (2008). Salvaguardar los derechos de sd e la escuela: 
educación afectivo-sexual para la prevención primaria del 
maltrato infantil. Revista de Educación 347, 127-140. 
Disponible en: 
<http://ww\:v.revistaeducacion.mec.es/re34 7 /re34 7 _ 06.pdf> 

Hon10, P. (2006). Atención a los nifios y las nifias víctimas de la 
violencia de género. Jntervención Psicosocial I 5. 307-316. 
Disponible en: 
<http:/ /scielo.isciii.es/pdf/inter/v 1 5n3/v 15n3a05 .pd f> 

5) Valoració general de la pràctica 

6) Bibliografia 

Qüestionari 

Respon a les preguntes següents després de veure el vídeo: 

1. Què és una situació de desprotecció? 

2. Què és la violència? Quines condicions ha de tenir una persona per a 
ser violenta amb una altra? 

3. Què és la família? Quins elements defineixen la família? Reflexiona i 
descriu què entens tu, personalment, per «família». 

4. Quina relació hi ha entre l'amor, el poder i la violència? 

5. Per què és tan difícil assumir que algú que estimem està sent violent 
amb nosaltres? 

6. Creus que els pares que són molt protectors dels seus fills estan 
maltractant- los? Justifica la resposta. 

7. Quins tres elements diu Pepa Homo que han d'incorporar els pares per 
a educar els fills? A aquests tres elements, n'incorporaries tu algun 
més? 

8. Consideres que un xiquet amb escassos recursos econòmics ha d'anar 
a un centre d'a coll i ment? Per què? 

9. Consideres que és més complicat detectar les víctimes de violència en 
edat adulta o en edat infantil? Justifica la resposta. 
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