
Estudi de casos pràctics 

2.13 Cas 13. Lingy 

2.13.1 Objectius 

a) Detectar aspectes o variables personals o contextuals que afecten e] 
desenvolupament integral de] xiquet. 

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

e) Analitzar ]a influència de ]a sobreprotecció familiar en el 
desenvolupament del xiquet. 

d) Debatre propostes i actuacions per a minimitzar o potenciar l'impacte 
de 1' acció familiar en e] desenvolupament del xiquet. 

-~- -- ----~---·- -- --~ -···~- ~-------··· --·- --

2.13.2 Cas 

Lingy és un xiquet de 4 anys que procedeix d~una família amb un nive11 
socioeconòmic alt. El pare és psicòleg i trebalJa en el departament de recursos 
humans d'una multinacional i ]a mare té e] grau superior de Música i es dedica 
exclusivament a la cura de Lingy. 

A causa d'un canvi en la destinació laboral del pare, des de fa 5 mesos s'han 
traslJadat de 11oc de residencia. La família està molt pendent de l'educació de 
Lingy i cuiden tots els deta1Is perquè no li falte de res. Dos dies a la setmana e] 
xicotet va a classes d~iniciació de piano, dos dies més fa natació i els dissabtes 
va a classe de pintura. Com que la mare és anglesa, a casa es comuniquen i 
juguen en anglès. 

Des del trasllat, Lingy es mostra irritable a casa: plora de manera exagerada i 
sovint desobeeix ]a seua mare. Encara que a escola e] seu rendiment és bo, ]a 
mestra està preocupada perquè es mostra molt cansat i absent en les activitats 
de grup i ]es explicacions, i es relaciona amb els companys d'una manera 
distant i irritable. En l'entrevista amb els pares indiquen que a casa a Lingy no 
li falta de res, però que manifesta un cert desgrat en el context escolar, i no 
saben donar explicació a aquesta qüestió. 

2.13.3 Estudi del cas 

Davant d'aquesta situació: 

I. Primera aproximació a l'estudi del cas 

2. Qüestionari d~anàlisi i interpretació professional del cas 

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

b. Creus que l'actuació familiar de Lingy pot estar afectant-lo en 
algun aspecte del seu desenvolupament evolutiu (físic, 
intel· ]ectual, afectiu, social i moral)? De quina manera? 
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c. A què creus que es deu el comportament a casa i a 1 'escola? 
Justifica la resposta. 

d. En e] cas de Lingy, consideres necessari aplicar alguna estratègia 
d'intervenció a raula? Justifica ]a resposta. 

2.13.4 Informe del cas 

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

1. Primera aproximació a] cas d'estudi 

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

3. Conclús ions i valoració person-al 

4. Bibliografia 

2.13.5 Normes de treball 

S'ha d'utilitzar un l1enguatge per a ]a 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 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 treba11 inclourà: 

o Portada 

• 

• 

• 

• 

Número i nom de la pràctica 

Grup de pràctiques al qual pe1ianyen 

Grau 

Curs acadèmic o quadrimestre . 

o Informe del cas 
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NOTES 


