
Estudi de casos pràctics 

2.3 Cas 3. Antoni 

2.3.1 Objectius 

a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten el 
desenvolupament integral del xiquet. 

b) Conèixer l'impacte que determinades situacions personals o 
ambientals produeixen en els diferents àmbits del desenvolupament. 

e) Analitzar les relacions que hi ha entre els diferents agents i com 
afecten el desenvolupament del xiquet. 

d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l'impacte 
de determinats agents en el desenvolupament del xiquet. 

2.3.2 Cas 

Antoni, fill únic de 3 anys, viu amb la seua família en una zona rural apartada 
del nucli de població urbà. La família no té parents que visquen a prop i 
Antoni tampoc ha tingut una escolarització prèvia. Per tant, durant els seus tres 
anys de vida s~ha relacionat únicament amb el pare i la mare. La mare és 
mestressa de casa i està tot e] temps amb e11 i el pare treballa de manera estable 
en una fàbrica de productes químics. Encara que el nivell sociocultural 
familiar és baix, no tenen problemes econòmics. Pel que fa a la casa, disposen 
de tots els recursos tecnològics (televisió, ràdio, Playstation, etc). En 
l'entrevista inicial del curs la tutora coneix aquesta situació familiar. El 
període d'adaptació transcorre de manera normal però la tutora detecta que 
Antoni manifesta un desenvolupament pobre del llenguatge i del sistema 
psicomotor. 

2.3.3 Estudi del cas 

Davant d'aquesta situació: 

1. Primera aproximació a l'estudi del cas. 

2. Qüestionari d'anàlisi i interpretació professional del cas. 

3. Primera aproximació a l'estudi del cas 

4. Qüestionari d~anàlisi i interpretació professional del cas 

• Quins aspectes o variables personals o contextuals tindràs en compte 
per a dur a terme una primera valoració o actuació sobre el cas?. 

• Creus que la situació familiar d'Antoni pot estar afectant-lo en algun 
aspecte del seu desenvolupament evolutiu (físic, intel·lectual, afectiu, 
social i moral)? De quina manera? 

• Quines mesures adoptaries per a millorar o minimitzar la situació 
social que està vivint Antoni? 

• Quines orientacions donaries a la família d'Antoni per a afavorir el seu 
desenvolupament a casa? 
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2.3.4 Informe del cas 

En finalitzar l'estudi~ l'alumne elaborarà un informe per ordinador segons els 
apartats següents: 

1. Primera aproximació al cas d~estudi 

2. Anàlisi i interpretació professional del cas (segons preguntes) 

3. Conclusions i valoració personal 

4. Bibliografia 

2.3.5 Normes de treball 

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

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

• S'haurà d~evitar la intertextualitat. 

• El treball escrit tindrà 1 ~extensió que cada alumne considere oportuna 
(lletra Ari al, 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 

o Número i nom de la pràctica 

o Grup de pràctiques al qual pertanyen 

0 Grau 

o Curs acadèmic o quadrimestre 

• Informe del cas 
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NOTES 
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NOTES 


