
Estudi de casos pràctics 

2.6 Cas 6. Informació familiar a l'inici 
de l'escolarització del segon cicle 

2.6.1 Objectius 

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

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 o xiqueta. 

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

2.6.2 Cas 

El centre en què treballes està situat en una zona obrera amb edificis de nova 
construcció. Les famílies que porten els seus fills al centre tenen un nivell 
sociocultural mitjà i una edat compresa entre els 25 i 35 anys. Planifica la 
primera reunió d'inici de curs amb pares i mares d'alumnes, de xiquets de 3 
anys nous al centre. 

2.6.3 Estudi del cas 

1. Quins aspectes o variables personals i contextuals tindràs en compte 
per a dur a tenne una primera organització i programació de la reunió? 

2. Destaca quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic, 
intel ·lectual, afectiu, social i moral) tractaries en aquesta reunió i 
fonamenta ]a resposta. 

3. Prepara una petita presentació destacant aquests aspectes. 

2.6.4 Informe del cas 

En finalitzar r estudi, r alumne elaborarà un infonne per ordinador segons els 
apartats següents: 

1. Aspectes personals i contextuals que cal tenir en compte 

2. Aspectes del desenvolupament que caf tractar en la reunió inicial del 
curs escolar 

3. Presentació de ]a reunió 

4. Conclusions i valoració persona] 

5. Bibliografia 
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2.6.5 Normes de treball 

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

• 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 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: 

o Portada 

• Número i nom de la pràctica 

• Grup de pràctiques al qual pertanyen 

• Grau 

• Curs acadèmic o quadrimestre 

o Informe del cas 
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NOTES 
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NOTES 


