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Introducció

En aquesta assignatura, Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància, ens

interessa centrar-nos i aprofundir en l'acció educativa amb nens i adolescents

que, per diferents motius, es troben en situació de dificultat social.

Els autors, des de mirades diverses (treball social, psicologia, pedagogia, edu-

cació social) ens conviden a comprendre la complexitat dels processos educa-

tius en aquest camp.

En aquests mòduls ens proposem brindar elements per comprendre que en el

camp de la infància en dificultat social no tot és un problema educatiu. Volem

aclarir el que sí que correspon als educadors socials, fer-se'n càrrec, fer un lloc

a l'acció educativa allà on no apareix clara la possibilitat que una cosa nova

succeeixi als nens i adolescents.

Bases per a l'acció socioeducativa amb la infància brinda elements conceptuals

per pensar entorn de temes rellevants i que travessen la pràctica professional

de l'educador social.
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Objectius

En els materials didàctics d'aquesta assignatura trobareu les eines bàsiques per

a assolir els objectius següents:

1. Conèixer les aportacions sociològiques, pedagògiques, psicològiques i cul-

turals respecte del treball amb les infanteses en dificultat social.

2. Promoure el coneixement del concepte d'infància i de protecció de la

infància.

3. Analitzar críticament els aspectes, els elements i les configuracions que

representa el treball social i educatiu amb infanteses en dificultat social.

4. Reflexionar sobre els conceptes que es desprenen de les nocions de desem-

parament, desigualtat social i protecció social.

5. Repensar la noció de cultura respecte del treball educatiu amb infanteses

en el camp de l'educació social.

6. Establir i promoure la reflexió entorn de la figura de l'educador social en

el camp de l'atenció a les infanteses en dificultat social i la seva educació.

7. Conèixer i analitzar críticament els circuits de protecció de la infància ac-

tualment.

8. Conèixer i analitzar críticament les institucions de protecció de les infan-

teses.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Aportacions des de l'àmbit social per a l'acció socioeducativa
Beatriz Sandra Leopold Costábile

1. Riscos i proteccions en la societat actual: entre la llibertat biogràfica i la

desprotecció social

2. La infància com a construcció sociohistòrica en debat: de les seves bases

modernes als nostres dies

Mòdul didàctic 2
Créixer i madurar en condicions de dificultat social
Alicia Abal

1. Créixer en temps alterats

2. Sobre el desemparament i els processos de (des)subjectivació

Mòdul didàctic 3
Processos de socialització
Fernando Miranda

1. Cultura

2. Educació

Mòdul didàctic 4
El treball educatiu: el lloc de l'educació social
Paola Fryd

1. Educació social. Plataforma per a pensar-hi l'acció educativa

2. Acció educativa social amb infants i adolescents

3. Pràctica professional

Mòdul didàctic 5
Els sistemes de protecció a les infàncies
Encarna Medel García

1. Protecció a les infàncies des d'una mirada històrica

2. La protecció a les infàncies avui

3. Els marcs legals

4. Els processos d'actuació

5. El treball amb famílies

6. La funció educativa

7. El treball en xarxa

Mòdul didàctic 6
Institucions de protecció a les infàncies
Segundo Moyano Mangas

1. La institució educativa en la protecció a les infàncies

2. Institucions actuals de protecció a les infàncies
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