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Estudi de casos pràctics

2.11 Cas 11. Miquel
2.11.1 Objectius
a) Detectar aspectes o variables personals i contextuals que afecten e]
desenvolupament integral del xiquet.
b) Conèixer ]'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 e] desenvolupament del xiquet.
d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar ]'impacte
de determinats agents en e] desenvolupament del xiquet.
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2.11.2 Cas
En classe d'infantil de 4 anys, hi ha un xiquet anomenat Miquel la mare del
qua] està malalta de càncer. El rendiment del xiqu~t és satisfactori. No obstant
això, a ]'abril d'aquest curs, la mare mor. El comportament del xiquet comença
a variar a poc a poc: crida l'atenció dels companys de classe, fa ximpleries a
raula, el rendiment comença a disminuir i la implicació a classe és menor.

2.11.3 Estudi del cas
Davant d'aquesta situació:
1.

Primera aproximació a 1'estudi del cas

2.

Qüestionari d'anàlisi i interpretació professional del cas
a. Quins aspectes o variables personals i contextuals tindràs en
compte per a dur a terme una primera valoració i actuació sobre e]
cas.
b. En quins aspectes del desenvolupament evolutiu (físic,
inte] · Jectua], afectiu, social i moral) del xiquet penses que poden
influir aquesta situació que està vivint i de quina manera?
c. Quines mesures d'intervenció duries a terme per a pal ·liar aquests
comportaments?
d. Quines orientacions donaries als familiars del xiquet per a pal ·liar
les conseqüències que comporta aquesta nova situació?

2.11.4 Informe del cas
En finalitzar l'estudi, ]'alumne elaborarà un infonne per ordinador segons els
apartats següents:
1) Primera aproximació a] cas d'estudi
2) Anàlisi i interpretació professional del cas (segons ]es preguntes)
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3)

Conclusions i valoració persona]

4)

Bibliografia

2.11.5 Normes de treball

s~ha

d'utilitzar un 11enguatge per a ]a igualtat en la comunicació (LlC).

L'autoria de ]es fonts consultades
bibliografia o en totes dues.
S'haurà

d~evitar

s~haurà

de citar a peu de pàgina, en la

la intertextua]itat.

El treball escrit tindrà l'extensió que cada alumne considere oportuna
{11etra AriaL cos 12,-justificat(a·]inear el text en·e]s marges· dret i esquerre);
1,5 interlineat de paràgraf i 2,5 per als marges).
El treba11 inclourà:
o

o

Portada
•

Número i nom de ]a pràctica

•

Grup de pràctiques a] qual pertanyen

•

Grau

•

Curs acadèmic o quadrimestre.

Infonne del cas
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