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Introducció

Al llarg d’aquest mòdul hem vist com és àmpliament reconeguda socialment i més
concretament pels diferents agents educatius la funció crucial que desenvolupa
l’educació en el procés de desenvolupament de l’infant. En aquests moments,
quan sembla que el terme educació ha sortit de l’escola i dels ambients més tancats
i altres tipus d’educacions (educació no formal i educació informal) han pres un
paper rellevant en l’esdevenir quotidià de l’infant, un educador/a infantil, altament
qualificat, esdevé la cèl·lula bàsica d’una intervenció educativa.

En el nostre cas estudiarem les intervencions educatives no formals inserides
en l’àmbit social i clarament diferenciades del context escolar tradicional i de
l’educació formal. Serà necessari, doncs, conèixer aquesta forma diferenciada
d’intervenció i analitzar quines implicacions té intervenir en un àmbit no formal i
quines són les característiques que la defineixen com a intervenció socioeducativa.

Segons aquesta premissa, la intervenció socioeducativa es defineix com una inter-
venció comunitària que integra dos vessants: el social i l’educativa. El vessant
social requerirà plans, programes i projectes amb una concepció integradora i
compensatòria de desigualtats i que inclogui des d’unes mesures més lúdiques
(educant en l’oci i el lleure) fins a mesures més pal·liatives i assistencials segons
les necessitats de cada nen o nena. El vessant educatiu requereix actuacions que
planifiquin, posin en marxa i organitzin les estratègies i els requisits necessaris
perquè l’infant aprengui i assimili els coneixements que en facilitaran el desenvo-
lupament personal i social.

La complexitats i l’abast d’aquesta intervenció comunitària, on no hi ha cabuda
per a la improvisació, requerirà professionals que sàpiguen planificar, organitzar,
posar en marxa i avaluar intervencions socioeducatives; adequar-se a les possi-
bilitats i als recursos de l’entorn i a les possibilitats i a les necessitats de tots i
cadascun dels infants i impregnar amb la idea de qualitat les seves intervencions
educatives i assistencials.

Amb el desig de preparar-vos per assumir tots aquests reptes, us presenten aquesta
unitat formativa, la qual desenvolupem en tres apartats i que és definida per la
necessitat d’assegurar que vosaltres, com a educador i educadores d’educació
infantil, sapigueu què significa planificar, dissenyar, posar en marxa i avaluar una
intervenció educativa dins de l’àmbit no formal. També pretenem, mitjançant
aquests continguts, donar-vos prou eines i coneixements per afrontar, de manera
satisfactòria, la difícil tasca d’atendre la diversitat dels infants.

En l’apartat “La planificació i la intervenció educativa en l’àmbit no formal”,
a tall d’introducció i des d’una perspectiva teòrica, us apropem als conceptes
d’educació no formal i d’intervenció socioeducativa, a l’anàlisi de les seves
característiques i a l’estudi de l’avaluació com a font imprescindible de qualsevol
intervenció. Després passem a estudiar el concepte de planificació i quin paper i
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implicació hi tenen les polítiques socials, valorem la necessitat de plans adequats
i eficaços que cobreixin les necessitats territorials i la concreció dels plans en
programes i projectes que arribin a tota la població segons les seves necessitats.

En l’apartat “L’elaboració i avaluació de projectes educatius no formals”, us
apropen a l’àmbit dels projectes com a eina d’intervenció, context en què fareu
les vostres intervencions educatives. S’hi estudien els documents de planificació i
es deixa palesa la manca i la necessitat d’una normativa i legislació que ajudi a la
planificació i al disseny de les accions educatives. A més, s’hi analitzen els passos
i les fases i els elements que configuren els projectes apropant-vos a conceptes de
metodologia d’actuació, organització de recursos i avaluació des d’un enfocament
social.

En l’apartat “Disseny, implementació i avaluació d’activitats no formals” estudiem
de manera específica i concreta les actuacions que, com a professionals, haureu
de posar en marxa quan dugueu a terme la vostra tasca educativa amb infants i, si
és el cas, amb les seves famílies. També conceptes com metodologia, estratègies
d’intervenció, organització didàctica, seguiment i control de l’actuació des d’una
perspectiva concreta i d’actuació en el si de les activitats diàries, és a dir, us
apropem a la concreció de què i com serà la vostra tasca educativa quan treballeu
de manera directa amb el vostre col·lectiu d’intervenció.

Finalment, hem pretès en tot moment que l’exposició d’aquests continguts esde-
vingui pràctica, amb la contextualització d’exemples i l’exposició de situacions
educatives reals i proporcionar-vos eines i recursos tant de de consulta bibliogrà-
fica com d’intervenció pràctica que us orientin i acompanyin durant molts i molts
anys al llarg de la vostra trajectòria professional.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Determina els objectius de la intervenció educativa i els relaciona amb
els nivells de planificació, els elements que la componen i els criteris de
formulació, en els àmbits no formals.

• Identifica els diferents nivells de planificació d’una activitat d’educa-
ció no formal: pla, programa i projecte.

• Compara documents de planificació de diferents tipus d’institució en
l’àmbit formal i no formal.

• Selecciona objectius i continguts a partir del pla o programa i de les
característiques dels infants, per assolir el desenvolupament de les
seves capacitats individuals.

• Valora la importància de la planificació en el procés d’intervenció
educativa.

• Defineix i contextualitza els diferents objectius de la intervenció
educativa a partir de les característiques dels infants i del seu context
social, familiar i cultural.

• Incorpora a la selecció d’objectius i continguts propostes envers la
consecució de la igualtat entre dones i homes.

2. Determina les estratègies metodològiques que cal aplicar d’acord amb els
models psicopedagògics.

• Selecciona els criteris metodològics i les estratègies d’intervenció
d’acord amb els objectius de la institució, el marc curricular i les
necessitats i interessos dels infants.

• Valora la participació en les activitats en equip, el contrast d’opinions
i l’intercanvi d’experiències.

• Compara les propostes metodològiques globalitzades més utilitzades
en l’educació infantil.

• Valora la importància educativa dels ritmes i rutines de la vida
quotidiana en l’educació infantil.

• Valora la integració dels temes transversals en relació amb el desenvo-
lupament de les capacitats infantils i l’educació integral.

3. Determina i organitza els recursos materials i personals, els espais i els
temps, analitza la normativa legal i aplica criteris pedagògics en la inter-
venció educativa en la infància.

• Analitza els diferents models d’agrupament d’acord amb el nombre
de participants, l’edat, la metodologia i la programació prevista.
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• Selecciona materials didàctics i didacticointeractius adequats als ob-
jectius, als continguts i als criteris metodològics.

• Estableix els espais, els materials, els recursos humans i els temps,
tenint en compte l’edat, el nombre d’infants i, si escau, les necessitats
educatives especials.

• Defineix criteris per a una distribució adequada del temps: calendari,
jornada...

4. Planifica les activitats d’educació no formal i les relaciona amb els objectius
de la programació i amb les característiques dels nens i de les nenes.

• Relaciona les activitats amb els objectius, els continguts, la metodolo-
gia i les necessitats individuals dels nens i de les nenes.

• Integra els diferents temes transversals en les activitats programades.
• Dissenya diferents activitats per al tractament de l’atenció a la diversi-

tat i la compensació de desigualtats socials.
• Identifica possibles dificultats i proposa solucions viables.
• Elabora adaptacions curriculars en funció de les característiques indi-

viduals i les necessitats específiques de suport al grup destinatari.
• Analitza adaptacions curriculars en relació amb supòsits de necessitats

educatives especials permanents o temporals.
• Valora la coherència de la planificació de les activitats d’educació

formal i no formal amb els objectius de la programació.
• Mostra una actitud participativa, oberta i creativa.
• Mostra sensibilitat, respecte i tolerància envers les diferències indivi-

duals.
• Mostra iniciativa i capacitat d’anticipació als esdeveniments.

5. Dissenya l’avaluació dels processos d’intervenció i argumenta la selecció
del model, les estratègies i els instruments utilitzats.

• Defineix les estratègies i les tècniques d’avaluació tenint en compte la
planificació de la intervenció i els moments de la intervenció.

• Selecciona les estratègies i les tècniques d’avaluació en diferents
moments al llarg del procés de la intervenció en l’àmbit no formal.

• Dissenya les activitats d’avaluació tenint en compte els criteris i els
procediments establerts dins el pla o programa.

• Estableix indicadors d’avaluació en diferents moments del procés
d’intervenció en l’àmbit no formal que valoren: l’adequació dels
objectius i els criteris metodològics, la selecció i la seqüenciació dels
continguts i de les activitats, i la funcionalitat i adequació dels espais
i dels materials emprats.

• Valora la importància de mantenir una actitud permanent de millora
en l’eficàcia i la qualitat del servei.

• Estableix indicadors d’avaluació de la intervenció, en relació amb
l’eliminació d’estereotips masculins i femenins, l´ús de llenguatge
no sexista, l’eliminació d’estereotips sexistes en el repartiment i la
realització de les tasques o en l’ús de l’espai o dels materials.



Didàctica de l’educació infantil 9
Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit

no formal

1. La planificació i la intervenció educativa en l’àmbit no formal

Vivim una època de grans canvis i reptes en l’àmbit social, educatiu, econòmic,
demogràfic, cultural, etc. i fenòmens com la globalització, l’eliminació de
fronteres, la progressiva individualització, la conciliació de la vida laboral i
familiar, l’envelliment de la població entre d’altres han provocat importants canvis
ideològics, comportamentals i actitudinals en el si de les comunitats.

Aquests canvis han comportat que les necessitats i les demandes socials s’hagin
incrementat d’una manera exponencial tant a nivell quantitatiu com a nivell
qualitatiu, a la vegada que es demana que l’augment de la qualitat de vida sigui
un fet que arribi a tothom.

Per tal de superar aquest repte i cobrir el màxim de necessitats i demandes les
polítiques socials, durant les últimes dècades, han posat en marxa un seguit
d’actuacions comunitàries desenvolupant un gran nombre de plans, programes,
projectes i serveis en l’àmbit territorial.

Aquest ampli ventall d’actuacions ha provocat una gran “eclosió” d’activitats vers
la intervenció educativa dintre d’un context social. Davant d’aquesta perspectiva
l’educació formal es manifesta com a insuficient de manera que altres formes
d’educació: educació no formal/informal esdevenen imprescindibles, i comple-
menten el sistema escolar, s’encarreguen de la implementació d’actuacions que
abasten programes i projectes d’índole cívica, d’oci i lleure, sanitària, assistencial,
d’educació per a la pau, ambiental, ecològica, d’expansió cultural i un llarg
etcètera.

Però a pesar d’aquest avenç, i sobretot en èpoques de crisi, les polítiques socials
es veuen desbordades i impotents per fer front a totes les exigències socials.

En aquest context la planificació esdevé una eina imprescindible ja que permet
conèixer i agrupar els recursos socials disponibles i unificar-los vers una finalitat
comuna prèviament estudiada “la cobertura de necessitats”. D’aquesta manera
s’optimitza el resultat de les intervencions i s’obté una major efectivitat a l’hora
de prevenir i cobrir el màxim de demandes amb el mínim esforç.

La gran complexitat del procés d’intervenció socioeducativa demana
com a necessària una planificació prèvia i adaptada a les necessitats i
característiques específiques dels infants a intervenir i del context social que
els envolta.

Un nou concepte de
qualitat de vida...

... ha provocat que la pràctica
socioeducativa esdevingui molt
complexa; les noves necessitats
socials requereixen unes
actuacions que abastin molts
paràmetres: des del
desenvolupament normal de
l’infant, la prevenció de la seva
inadaptació o el tractament de
les seves possibles desviacions
socials.

La planificació de l’acció
educativa

Permet que el final de les accions
educatives esdevinguin l’inici de
les noves actuacions, i dóna una
explicació coherent al fet que els
agents educatius no sols han de
pensar a intervenir, sinó que han
de trobar solucions i accions que
permetin portar a terme
processos educatius d’èxit que
afavoreixin el desenvolupament
social i personal i l’augment de
la qualitat de vida dels agents
intervinguts.
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Evolució d’educació

Si fem una mínima ullada
històrica a l’evolució de

l’educació, constatarem que a
partir de la dècada dels anys

setanta l’educació trenca amb un
sistema educatiu tancat i

patrimoni de l’escola i esdevé
social; en aquest moment es

produeix un avenç important
respecte a l’estudi de la

pedagogia social i un avenç vers
l’estudi de les diferents

tipologies d’educació: educació
formal, educació no formal i

educació informal, es comencen
a desenvolupar de manera

precisa les característiques,
semblances i diferències
d’algunes noves formes

d’educació.

Podeu veure les
definicions de les

tipologies d’educació en la
unitat “Infància i educació”.

Sumatori

Hem de considerar l’educació
com un procés d’aprenentatge
que dura tota la vida, per tant,
d’una forma globalitzadora el
sumatori de l’educació formal
més l’educació no formal més
l’eduació informal donaria la

totalidad educativa dels
individus.

1.1 Delimitació del concepte d’educació no formal

Tradicionalment, i fins la meitat del segle XX, el concepte educació va restar
limitat a l’escolaritat, és a dir, a l’àmbit de l’educació formal, de manera que
qualsevol intervenció fora d’aquest àmbit no era considerada formalment com a
educativa.

Però l’aparició d’una nova societat, la societat del benestar, amb grans avenços
culturals, econòmics i socials plantejà noves necessitats i reptes, exigint en l’àmbit
educatiu canvis radicals que anaven més enllà del sistema educatiu reglat.

Així en 1968 Ph. H. Coombs i col·laboradors posen de manifest que l’educació
formal és incapaç d’abastar, qualitativament i quantitativament les necessitats de
formació de les societats i demana que l’educació no formal formi part important
de l’esforç total de l’ensenyament en qualsevol país.

En la mateixa línia, Coombs, el 1973, planteja la clàssica divisió de l’univers
educatiu en tres grans categories: educació formal, no formal, informal. Ales-
hores, altres formes i altres contextos educatius esdevenen com a necessaris i
complementaris a la tradicional educació formal de manera que conceptes com
educació no formal i educació informal van adquirint difusió i prestigi com a
altres alternatives educatives.

Amb el pas del temps s’ha anat avançant sobre la idea inicial de Coombs, i gran
quantitat d’autors, entre ells, J. M. Quintana i J. Trilla, han aportat importants
matisacions al respecte que han enriquit i complementat el concepte de les
diferents tipologies de l’educació i també la delimitació i diferenciació entre una
tipologia i una altra.

Arribat a aquest punt és necessari recordar com en l’actualitat la totalitat del procés
educatiu es classifica a partir de tres nocions o tipologies de l’educació: l’educació
formal, la no formal i la informal.

Tipologies d’educació

Les tipologies d’educacies defineixen de la següent forma:

Educació formal: podem considerar que l’educació formal es caracteritza per uns
objectius clarament intencionals, “es té la intenció d’educar”, amb una metodologia
sistemàtica al llarg del temps, “disposa de tècniques i recursos específics per a arribar
a aquest aprenentatges”, és, gaire bé sempre, presencial, compta amb espais propis molt
institucionalitzat i marca una clara diferenciació entre el rol d’alumne i professor.

En el nostre país a nivell legislatiu es defineix com l’educació reglada.

Educació no formal: l’educació no formal es caracteritza al igual que la formal per
uns objectius clarament intencionals i un procés sistèmic, però a diferència de la formal
els espais no es troben tant definits i institucionalitzats, la metodologia d’ensenyament
aprenentatge és més oberta i interactiva, amb tècniques i estratègies pròpies, el paper
educador educant no queda tant definit en algunes ocasions i pot arribar a la població al
llarg de tota la seva vida.

A nivell legislatiu és una educació no reglada.
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Educació informal: l’educació informal respon a un procés educatiu no intencional, es
a dir, l’agent, o el context educador no té, en principi, l’objectiu clar d’educar, a més no
és un procés sistemàtic, ni metòdic, no existeix una planificació ni una idea d’educar amb
continuïtat al llarg del temps.

Actualment es considera l’educació no formal com un camp d’educació molt
divers, proper a les necessitats dels ciutadans i capaç de respondre i adaptar-
se als canvis socials de cada comunitat, el desenvolupament de la qual ha
estat espectacular en els darrers anys i que s’ha marcat, entre altres, fites
com la conciliació de la vida laboral i familiar i la difusió de la cultura d’una
societat.

Així, més enllà dels coneixements pròpiament dits, l’educació no formal pretén
educar i transmetre creences, valors, sabers, habilitats, aptituds, actituds i sen-
timents que reflecteixin el moment en què es troba la societat i on el concepte
educació avanci, des d’un monopoli escolar: educació formal, fins a uns àmbits
més oberts: educació no formal/informal.

Per aconseguir aquesta fita serà necessària una intervenció educativa singular, amb
una ideologia conceptual i una metodologia de treball pròpia que contempli dos
vessants, un vessant social i un vessant educatiu i que molts autors identifiquen
com a una intervenció socioeducativa.

1.2 Què implica una intervenció socioeducativa

Considerarem que qualsevol intervenció socioeducativa es realitza mitjançant una
sèrie d’accions o procediments amb la intenció de millorar d’un estat inicial
inadequat a un estat volgut final.

La difícil tasca d’intervenir.

Però una definició més científica del terme intervenció socioeducativa, la podem
prendre de M. Pallisera (1996, pàg. 8), per aquest autor, la intervenció educativa:

“És una acció intencional que s’exerceix dintre del marc social. Que té com a
finalitat general el desenvolupament personal i social de les persones, els grups,
les comunitats, i millorar la seva qualitat de vida i incidir positivament en la seva
participació en la societat.”

D’aquesta definició es poden extreure tres conclusions:

• Que l’acció educativa és intencional.

• Que s’exerceix dintre d’un marc social.

• Que la seva finalitat és la de millorar la qualitat de vida mitjançant l’acció
educativa.

Si analitzem d’una manera més acurada aquestes conclusions trobem que:

El terme Educació No
Formal

Té els seus orígens en la
“Conferència Internacional Sobre
la Crisis Mundial de l’Educació”.
La conferència va ser celebrada
en Williams-burg, Virginia
(USA) en 1967.

La intervenció ha de ser
sistemàtica

“Quan un enfocament sistemàtic
és obert, observable i convenient,
s’entesta en identificar requisits i
necessitats primordials, tractant
de satisfer-les de manera eficient
i eficaç. És important realitzar
una planificació sistemàtica
abans de llançar-se a realitzar
accions de intervenció.” R. A.
Kaufman (1988). Planificación
de sistemas educativos. (pàg.
52).
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Desenvolupament personal
i social

Aconseguir el desenvolupament
personal i social de les persones,

grups o comunitats mitjançant
les accions educatives implica

que aquestes vindran
determinades per les

característiques de les persones
que s’atenen i per l’àmbit on

s’està actuant.

Espai d’actuació

Un dels factors clau que
influeixen, significativament, a

l’hora de portar a terme una
acció educativa de qualitat és
l’espai d’actuació, és a dir, el

lloc on es concreta aquesta
intervenció, en el nostre cas

estem parlant d’un context social
i més específicament de l’àmbit

d’una institució o un centre
social.

1. Respecte a l’acció com a intencional, destaquem que el fet de portar a
terme una intervenció socioeducativa implica que els educadors i les educadores
han de mostrar necessàriament la intenció d’educar, i per tant la seva meta serà
aconseguir els objectius educatius marcats i unes millores reals. En conclusió,
una intervenció de qualitat.

Per aconseguir els objectius marcats, les actuacions educatives es portaran a
terme mitjançant un procés rigorós: primerament es programaran i després
es dissenyaran les diferents accions: la manera com s’executaran, la manera
com s’avaluaran. Finalment un seguiment acurat del procés permetrà
controlar els resultats de cadascun dels passos i evitarà possibles errors
d’actuació.

2. Que l’acció educativa s’exerceixi dintre d’un marc social implica que pot
abastar diferents àmbits geogràfics i col·lectius molt diversos i que, per tant,
requerirà d’actuacions educatives singulars.

3. I finalment, com ja hem mencionat amb anterioritat, l’objectiu final de la
intervenció en aquest àmbit social serà el de millorar la qualitat de vida i que el
repte és aconseguir aquest objectiu mitjançant accions educatives.

La intervenció socioeducativa i la millora de qualitat de vida

Per tal d’aclarir-vos la idea de millorar la qualitat de vida com a finalitat de la intervenció
socioeducativa, utilitzarem el discurs de, J. Vilar, J. Planella i M. Del Mar Galceran (2003),
respecte a l’anàlisi de la potencialitat de la persona que s’educa i l’establiment de respostes
adequades per part de l’educador.

Aquests autors enumeren tres grans orientacions que poden assumir les intervencions en
cas que aquestes siguin producte d’un handicap social, físic, psíquic o sensorial.

“Una orientació compensatòria que té per objectiu neutralitzar els efecte inhibidors de la
deprivació social o d’una dificultat evolutiva, pel que fa a l’habilitat que haurien de tenir però
que no es tenen o d’aprenentatges que caldria haver assolit.

Una orientació estimuladora que té per objectiu possibilitar l’aparició d’habilitats,
capacitats i aprenentatges que la pressió ambiental provablement impedirà que arribi a
aparèixer

Una orientació rehabilitadora que té per objectiu recuperar habilitats, capacitats
d’aprenentatge que ja estaven assolides però que estan temporalment o definitivament
perdudes.”

Encara que aquestes orientacions es donen en pràcticament totes les intervencions, allò
que els autors volen constatar és el fet que en el disseny i posada en pràctica d’aquestes
accions predomini una orientació sobre la resta.

En conclusió definirem la intervenció socioeducativa com una acció
educativa que té unes connotacions i característiques pròpies marcades
per la diversitat de l’àmbit social i la diversitat dels seus educands, les
necessitats educatives dels quals, la majoria de vegades, són definides per
una problemàtica social o bé per un desavantatge físic, psíquic o sensorial.
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1.2.1 Característiques de la intervenció socioeducativa

Un aspecte a considerar com a característica pròpia d’una intervenció socioedu-
cativa és la gran varietat d’actuacions que estan marcades: per la singularitat
del propi col·lectiu i per la diversitat de serveis, institucions o centres, les
característiques organitzaves, contextuals, espacials..., dels quals marcaran el tipus
d’intervenció a fer.

Sota aquesta premissa, i com us podeu imaginar, és difícil fer un esquema
general que acoti les distintes formes d’intervenció possibles en el marc dels
diferents serveis, programes, projectes, institucions i centres. No obstant això,
us exposarem un seguit d’aspectes que defineixen alguns tipus d’actuació a dur a
terme.

Pel que fa a les característiques diferenciadores de la intervenció socioeducativa
es pot fer referència a aquesta sèrie d’aspectes:

1. Al marc normatiu en què s’insereixen aquestes intervencions, aquest marc
normatiu delimitarà per als tècnics en educació possibles pautes d’actuació.

La base del tractament a tot infant ha d’estar construïda en el respecte als seus
drets i en aquesta línia s’emmarcarà el desenvolupament de tota intervenció.

Lleis que delimiten l’acció socioeducativa

Algunes de les lleis que delimiten l’acció socioeducativa són entre d’altres:

Tractats internacionals i ratificats en els últims anys per Espanya i, molt especialment, de la
Convenció sobre els Drets dels Infants, de Nacions Unides, de 20 de novembre de 1989.

La Constitució espanyola de 1978 en enumerar, en el Capítol III del Títol I, els principis
rectors de la política social i econòmica, fa menció en primer lloc a l’obligació dels poders
públics d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família i, dins d’aquesta,
amb caràcter singular, la dels menors.

La Llei 131982, de 7 d’abril d’integració social del minusvàlid* que recull els quatre
principis bàsics d’actuació: normalització, integració escolar, sectorització i individualització,
i que haurà de preveure tota intervenció destinada a infants amb necessitats educatives
especials, tant en l’àmbit social com en l’àmbit educatiu.

A més d’aquestes Lleis, es tindran en compte les lleis que legislen les actuacions dels
Serveis Socials a Catalunya i el desplegament normatiu actual vers la protecció dels
menors.

2. Al grau de concreció de les intervencions on ens poden trobar amb plans
estatals o autonòmics com podria ser el “Pla de suport a les famílies”, amb tota
una sèrie de directrius vers l’ajuda i l’educació familiar, programes com “créixer
amb tu” que des de la secretaria de família i infància ofereix als pares i mares
un suport per a desenvolupar llurs competències educatives i finalment, projectes
específics i puntuals que fan efectiu aquest programa i que es concreten mitjançant
manuals, conferències, tallers, trobades, etc.

Nou enfocament dels drets
de l’infant

Consensuat per la majoria dels
països desenvolupats des de
finals del segle XX, ha estat
precedit fonamentalment per la
generació d’un adequat marc
jurídic de protecció als menors i
que transcendeix principalment
dels diversos Tractats
Internacionals.

L’àmbit de l’educació no
formal

Comporta per ella mateixa uns
trets clarament diferenciadors a
l’hora de planificar una
intervenció socioeducativa.

Alguns exemples d’àmbits
socials són els centres d’acollida,
les ludoteques, els parcs infantils,
centres oberts, esplais, casals...
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Durant els primers períodes
del concepte avaluació

L’avaluació resta centrada en la
mesura dels resultats

d’aprenentatge dels alumnes i de
les alumnes per detectar les
diferències individuals. Es

redueix a ser la fase final del
procés instructiu i té molt poc en

compte l’avaluació dels
programes d’ensenyament.

És el moment en què s’implanten
els exàmens escrits i sorgeixen

els test estandarditzats de
rendiment.

3. La problemàtica o necessitats dels seus destinataris, es poden dissenyar
intervencions dirigides a un ampli sector de població, com poden ser les cam-
panyes de sensibilització, conscienciació i prevenció, intervencions destinades
a grups específics de població en risc, infants, pares i mares, joves, gent gran,
immigrants, dones, etc. També trobarien accions individualitzades com podria
ser una intervenció d’atenció precoç o un projecte educatiu individual (PEI) d’un
centre d’acollida de menors o d’un centre residencial d’atenció educativa (CRAE).

Activitat lúdico educativa

4. La diversitat d’espais on es porta a terme aquesta intervenció, els espais poden
ser molt específics o molt amplis, des del més particular com és la pròpia llar,
institucions o centres específics com ludoteques, espais familiars, o una escola
bressol on s’imparteixen cursos per a pares i mares fins a espais oberts com ara
zones rurals, parcs infantils, colònies, etc.

5. Als aspectes metodològics que poden abastar una àmplia gamma de tècniques
o recursos, des dels més tradicionals com la bibliografia i la classe magistral fins
a tècniques grupals, interactives, amb suport tecnològic, informàtic o audiovisual.
A més aquesta intervenció pot ser presencial, a distància o itinerant, inserida en un
temps formatiu puntual com poden ser projectes per a unes dates concretes (parcs
de Nadal, ludoteca itinerant), o projectada per a una durada mitjana o gran.

L’estudi i anàlisi d’aquests aspectes, tal com hem mencionat abans, definiran
el tipus d’intervenció que haurà de portar a terme l’educador o l’educadora
infantil.

La intervenció de qualitat

Per arribar a una intervenció socioeducativa de qualitat es requeriria del següent:

• Uns serveis, institucions i/o centres clarament organitzats i que utilitzin en la seva pràctica
educativa unes dinàmiques quotidianes, motivadores i enriquidores, on els nens i les nenes
se sentin tractats com a persona i des d’on es puguin potenciar relacions humanes dins i fora
de la institució.

• Tècniques educatives que ajudin a trobar les respostes més adequades possibles per a les
necessitats específiques dels infants i de la seva família, especialment en el cas que aquesta
realitat presenti una problemàtica d’alt rics social.

• Comptar amb professionals que coneguin el món de l’educació especialitzada, es a dir,
necessitem uns professionals on les seves aportacions siguin eclèctiques i que contemplin
tant el marc teorico-pràctic de l’educació com la teoria i la pràctica de la intervenció social.

1.2.2 L’avaluació de la intervenció socioeducativa

Un aspecte rellevant de la intervenció socioeducativa és la necessitat d’una
avaluació, s’ha de considerar l’avaluació com a element de pes respecte a la
qualitat de la intervenció socioeducativa.

Però si ens situem en l’esdevenir del concepte avaluació dins de l’àmbit no formal,
encara que l’avenç en el concepte avaluació dintre de l’àmbit escolar ha estat prou
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significatiu des de fa temps, a l’àmbit socioeducatiu no ha estat el mateix, i el
primer que detectem és el poc impacte que han causat els avenços epistemològics
en educació formal a l’hora d’avaluar les intervencions socioeducatives.

Davant d’aquesta perspectiva no és difícil constatar que durant molt de temps
ha existit certa dificultat per a implantar d’una manera definitiva una cultura
d’avaluació en l’àmbit socioeducatiu, és a dir, aquesta dificultat va estar provocada
per l’absència d’una tradició avaluativa dels serveis socials, de les institucions o
centres i dels diferents professionals, i també per una manca de sistematització i
metodologia avaluativa dels programes o projectes socioeducatius.

Superada la carència avaluativa existeix en l’actualitat un gran interès i
preocupació cap a l’avaluació que sorgeix de la necessitat d’assegurar una
qualitat en els serveis socials que es desenvolupen, així com per la necessitat
de mesurar l’eficàcia i l’eficiència de les diferents institucions, programes i
projectes socials.

Aquesta nova situació ha motivat i ha impulsat un gran nombre de projectes
avaluadors sobretot pel que fa a plans i programes a l’àmbit de la salut, a l’àmbit
de serveis socials, i a àmbits residencials com CRAE i residències de gent gran,
etc.

1.3 El concepte de planificació no formal

Arribats a aquest punt hem de considerar que per a portar a terme una intervenció
socioeducativa de qualitat, els diferents agents implicats, administracions i autori-
tats públiques i privades, els tècnics i les tècniques, és a dir, la comunitat educativa
en conjunt, han de començar, necessàriament, per una planificació.

Però, què és planificar?, si ens apropem a la definició popular de planificació es
pot argumentar que planificar és tot el contrari d’improvisar, comporta detectar
necessitats reals, optimitzar els recursos existents i operar de la manera més
acurada per obtenir els millors resultats.

Però si el que volem és acotar d’una forma teòrica i taxativa el concepte de
planificació socioeducativa, la tasca esdevé més difícil, ja que com sovint succeeix
en ciències socials, cada autor i autora aporten la seva pròpia definició.

D’aquesta diversitat de definicions, n’exposarem dues, la d’A. Garcia i J. M.
Ramírez (1996) i la de M. J. de Rivas (2000) que, a més de complementar-se,
recullen de forma exhaustiva els factors i les variables que s’haurien de considerar
abans de portar a terme qualsevol intervenció.

Aquests autors argumenten que:

“Planificar no és un exercici estètic que es justifica a si mateix, sinó una activitat instrumental
al servei d’una oferta d’atencions als ciutadans. Permet “pensar” prèviament quina és
la millor oferta possible, tenint com a referència les necessitats existents i els recursos

Diàriament i de forma
inconscient...

...passem la vida planificant
coses, quina roba em posaré
demà, que faré aquest estiu, que
faré demà per a dinar... Però
quan realment volen que un
aconteixement surti bé, com pot
ser la celebració del nostre
aniversari, la planificació
adquireix una altre índole i
acotem de forma exhaustiva
variables com: on es celebrà, que
faré de menjar, serà un dinar o bé
un sopar..., quin vindrà...i un
llarg etc.

"La planificació...

... és necessaria per a possibilitar
processos
d’ensenyament–aprenentatge de
més qualitat en l’àmbit de
l’educació social” A. Parcerisa
(2002). Didactica en la
educación social. Enseñar y
aprender fuera de la escuela
(pàg. 53).
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Volem millorar..., volem una
utopia?

“La planificació ens ajuda a
conjugar la utopia amb la realitat,

a harmonitzar el que és i el que
deuria ser, a analitzar on són i on
volem arribar”. G. Perez Serrano
(1997) Elaboración de Proyectos

Sociales (pàg. 9).

disponibles; concreta els beneficis que espera obtenir d’aquesta oferta; aporta racionalitat
per a descriure els processos de producció més adequats; i estableix controls útils per
constatar els resultats i efectes que s’aconsegueixen, amb el fi de reordenar el procés de
la forma més convenient.”

(A. García; J. M. Ramírez (1996). Diseño y evaluación de proyectos sociales, pàg. 23).

“Planificar és preveure i decidir cursos d’acció capaços d’assegurar la realització d’un
objectiu. A partir del diagnòstic d’una situació problemàtica, la planificació permet afrontar-
la d’una forma organitzada, coordinada i racional, escollint, d’entre totes les possibles, les
alternatives d’actuació que apareixen com les més adequades, factibles, eficaces. Els
criteris que justifiquen aquesta selecció han de ser explícits i coherents amb els objectius
del treball social, la política institucional, la problemàtica detectada i les característiques de
les persones que la pateixen.”

(M. J. de Rivas (2000). Manual de treball social, pàg. 187).

La difícil tasca de planificar

Aquestes definicions de planificació ens han de servir per extreure conclusions
sobre què implica planificar i quins paràmetres hem de considerar abans de
començar cap intervenció educativa.

Conclourem que el procés de planificar comporta anticipar i preveure
una sèrie d’accions, estratègies, recursos i professionals que delimitaran i
donaran cos a aquesta intervenció, més concretament direm que el procés
de planificació compren el diagnòstic pronòstic, la programació, la presa
de decisions, i l’avaluació d’un conjunt d’actuacions per tal de cobrir unes
necessitats.

Per tal de sintetitzar totes les idees tretes de les definicions estudiades us resumim
un seguit d’actuacions que haureu de portar a terme abans d’entrar en un procés
d’intervenció:

• Conèixer la realitat en què s’ha de intervenir. És necessari que el profes-
sional de l’educació tingui l’experiència i la preparació teòrica suficient per
detectar, d’una forma global, quines són les característiques de l’entorn que
impregnaran la seva intervenció.

• Partir de les necessitats. Precisament en l’àmbit socioeducatiu, el que no
sobra són recursos, i per això, en cada intervenció, s’haurà d’anar al centre
de les carències i mitjançant una avaluació i detecció eficaç, intentar pal·liar
o solucionar al màxim aquestes necessitats.

• Definir objectius. Uns objectius clars, coherents i realistes, són l’eix que
marcarà la direcció de l’acció, “allà on es vol arribar”, “allò que es vol
aconseguir”.

• Prioritzar les accions. En una intervenció no n’hi ha prou de conèixer la
necessitat, sinó que els educadors i les educadores han de conèixer el grau
de prioritat d’aquesta necessitat, s’ha d’actuar en una línia descendent en el
temps on a dalt es dissenyaran les actuacions més urgents i imprescindibles,
per anar baixant vers intervencions més secundàries.

• Escollir la millor alternativa d’actuació. La forma, és a dir, el model de
“com intervenir”: metodologia, estratègies, tècniques..., marcarà l’èxit o el
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fracàs d’aquesta intervenció. L’anàlisi i elecció de la millor alternativa serà
una eina imprescindible prèvia al començament del treball.

• Optimitzar els recursos. Relacionat amb l’apartat de necessitats i seguint
el mateix discurs, en l’àmbit socioeducatiu s’està acostumat a “realitzar molt
amb poca cosa”, les carències abans mencionades han fet que uns dels seus
aprenentatges clau sigui vers l’optimització de recursos, des dels materials,
els personals, els financers, etc.

• Avaluar els resultats. L’avaluació, al llarg del temps, és un fet impres-
cindible en tota intervenció. Aquesta informació permetrà conèixer amb
certesa si les accions són adequades o no, i ens servirà per mantenir la línia
d’actuació, o realitzar les modificacions oportunes abans que sigui massa
tard. Aquest procediment evitarà la pèrdua de temps o de recursos pels
professionals i possiblement un fracàs de la inter-venció.

1.3.1 La detecció de necessitats educatives

La fase inicial de qualsevol planificació que impliqui una intervenció socioeduca-
tiva comença amb un diagnòstic de necessitats que ens portarà a situar el nivell
del problema i de la necessitat, i a analitzar-ho prou com per poder establir el tipus
d’actuació a realitzar per arribar a la solució.

Hem de considerar que la planificació de l’acció socioeducativa és un
procés lligat als canvis de les demandes i necessitats socials, això implica
que molts plans restin obsolets al cap de pocs anys, per aquest motiu, i
per evitar actuacions no efectives, el diagnòstic de necessitats i el procés
de planificació han de ser continuament revisats, per al cas que siguin
necessàries adaptacions o canvi de mesures d’intervenció.

1. Podem parlar d’una anàlisi de necessitats ampli referit a un sector de pobla-
ció, o al context geogràfic on s’ubica la intervenció: plans i/o programes.

2. Podem parlar de l’anàlisi de necessitats o diagnòstic inicial la informació de
la qual ens indica d’on parteixen els nostres educands i amb quins recursos
comptem de cara a dissenyar una intervenció socioeducativa, ubicada en
l’àmbit dels projectes.

La detecció de necessitats

A l’àmbit dels projectes, la
detecció de necessiats ha de
permetre determinar el punt de
partença de l’educand, la
informació aportada ha de
facilitar la planificació
d’intervenció educativa. En
plantejar-nos una nova situació
educativa convé aplicar
estratègies i instruments que
permetin determinar el punt en
què es troba l’infant i les seves
necessitats reals.

El procés de l’anàlisi de
necessitats obeeix a que
s’ha detectat una disfunció
entre una realitat actual i
una realitat que seria
desitjable.
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Planificacions a llarg
termini

No solen usar-se en la
planificació de treball social ja
que els grans avenços i canvis
socials fa que els plans puguin

quedar obsolets en terminis molt
curts de temps.

Sigui el que sigui el grau de concreció, l’anàlisi de necessitats és un procés
sistemàtic de recollida d’informació que comprèn tres fases:

1. Reconeixement: aquesta fase de recollida d’informació pretén reunir
totes les dades significatives per tal d’emmarcar la problemàtica.

2. Diagnòstic: mitjançant l’elaboració i anàlisi de les dades recollides es
pretén conèixer quina és la problemàtica real i la possible solució, en
aquesta fase també es pren la decisió d’intervenir o no.

3. Presa de decisions: es tracta d’idear estratègies per a solvertar el
problema, serà la fase que marcarà el disseny i elaboració d’una
programació o d’un projecte institucional.

1.3.2 Nivells de planificació

Per entrar en l’estudi i anàlisi dels diferents nivells que pot adquirir una planifica-
ció, el primer que hem de puntualitzar és que aquest concepte de planificació no
es pot concebre com un fet “puntual”, sinó que s’ha de veure com un “procés” en
el temps i en l’espai.

Seguint aquest discurs, la paraula planificació es pot entendre de dues maneres:

1. Com un procés en què queden implicats diferents organismes i en el qual es
poden coordinar al llarg del temps i de l’espai diferents plans.

2. Com un procés de concreció continu on, per a la posada en marxa d’accions,
els plans es concreten en programes i els programes es concreten en
projectes.

La realitat de la intervenció estarà formada per un continu d’accions
planificades al llarg del temps, i en diferents espais, que seran portades
a terme, depenent del nivell, per diferents professionals; des dels agents
responsables de planificar les polítiques socials i educatives amb un abast
territorial ampli fins als responsables de la concreció d’aquesta planificació
en espais mes reduïts i molt més propers als agents receptors de la
intervenció.

1. La forma la planificació al llarg del temps i de l’espai es pot entendre:

a) Segons la seva dimensió temporal com:

• Planificació a llarg termini: té un abast de períodes de temps d’entre deu,
quinze i fins vint anys. Són planificacions que serveixen de guia per a grans
polítiques socials, educatives, etc. i no solen usar-se en planificació de
treball social.
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• Planificació a mig termini: comprenen períodes de temps entre tres i vuit
anys.

• Planificació a curt termini: compresa entre sis mesos i tres anys.

b) Segons la dimensió geogràfica:

• Planificació nacional: s’encarrega d’elaborar els plans que abasta tot un
estat, com per exemple el “El Pla estratègic nacional d’infància i adolescèn-
cia”.

Pla Estratègic nacional d’infància i adolescència 2006-2009

La finalitat d’aquest Pla és promoure des dels poders públics, amb la col·laboració de
les famílies, dels mateixos nens i nenes i de tots els agents i institucions implicats, el
benestar de la infància i un entorn social favorable i segur per satisfer les seves necessitats
i aconseguir el ple desenvolupament de les seves capacitats com a subjectes actius
dels seus drets, fonamentalment a través del desenvolupament de polítiques i actuacions
integrals i transversals.

• Planificació autonòmica: contextualitza grans plans estatals o elabora els
seus propis plans d’actuació a nivell comunitari, un exemple és el “El Pla
Director d’Infància i Adolescència de Catalunya”.

Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya

El Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya és el pla sectorial a través del qual
es desplega el Pla estratègic de serveis socials en l’àmbit de la infància i l’adolescència, tal
com recull l’article 38 de la Llei de serveis socials.

El Pla Director abasta dos enfocaments: un estratègic, que pretén ampliar la mirada de
les polítiques i actuacions a tota la infància i l’adolescència, partint d’un estudi-diagnòstic
i de la projecció de necessitats, i un altre operatiu, que concretarà les accions i mesures
adaptades a la realitat, tot establint-ne la prioritat i valorant-ne l’impacte en l’organització,
la gestió i la prestació dels serveis.

• Planificació local: normalment planificacions en ajuntaments o consells
comarcals, diputacions etc., com per exemple el “Programa municipal per
a la infància i l’adolescència”.

Programa municipal per a la infància i l’adolescència 2007-2010

Programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant el qual pretén:

• Impulsar línies de treball i accions per fer de Barcelona una ciutat més amigable, responsable
i acollidora per als infants i adolescents.

• Promoure processos innovadors d’implicació, participació i protagonisme actiu que facilitin la
construcció de la ciutat des de la perspectiva dels seus infants i adolescents.

• Impulsar l’atenció integral a les famílies amb infants i adolescents en el desenvolupament de
les seves funcions parentals.

• Desenvolupar una xarxa de recursos d’acció socioeducativa sòlida, amb caràcter transversal
i de proximitat, des d’una perspectiva integrada de promoció, prevenció i atenció, i amb
capacitat de suport a les diferents etapes de creixement dels infants i els adolescents.

Pla estratègic nacional
d’infància i adolescència

És el primer Pla d’aquestes
característiques que s’elabora a
Espanya. Ha estat impulsat pel
Govern a través del Ministeri de
Treball i Afers Socials, i ha
comptat amb la col·laboració de
les comunitats autònomes, la
Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) i
el moviment associatiu.

Programa municipal per a
la infància i l’adolescència

El Programa preveu 5 línies de
treball, 19 objectius i 65 accions,
per mitjà de les quals s’amplia la
xarxa de serveis municipals
d’infància i adolescència. Neix,
el 2007, amb un pressupost de
139,5 milions d’euros en serveis
directament vinculats.

Barcelona disposa d’una oferta
de 38 tipus diferents de serveis
públics adreçats a la infància i
l’adolescència.
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Els termes planificació,
programació i projectes

Encara que molta bibliografia
utilitza el terme planificació i

programació de manera
indiferenciada i com a sinònims,

alguns autors, utilitzen la paraula
planificació quan es tracta d’un
nivell macrosocial, i la paraula

programació quan es refereixen a
plantejaments més concrets com
són els programes o projectes.

• Millorar i consolidar el sistema d’atenció i protecció a la infància en situació d’alt risc a la ciutat
de Barcelona. Revisar i enfortir la resta d’instruments, recursos i serveis d’atenció a infants i
adolescents altament vulnerables.

• Generar i activar espais d’intercanvi i d’acció cooperativa en xarxa entre l’Ajuntament i les
entitats que treballen a la ciutat en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

• Promoure les eines d’informació, coneixement i recerca sobre la realitat i les dinàmiques de
la infància, necessàries per a la programació municipal i el treball amb els agents associatius.

2. Quant als nivells de planificació segons el seu grau de concreció s’anomenen:
plans, programes i projectes.

Els plans, programes i projectes es relacionen circularment (vegeu figura 1.1) de
manera que es nodreixen uns dels altres, és a dir: el pla marcarà les estratègies
a seguir per a dissenyar i desenvolupar de manera tàctica els diferents programes
que a la vegada marcaran l’execució dels projectes.

Figura 1.1. Relació circular dels plans, programes i projectes

Un cop finalitzat el procés i segons l’avaluació i els resultat operatius d’aquests
projectes serà necessari canviar, adaptar o continuar amb les polítiques o plans.

Arribats a aquest punt, la definició dels conceptes: pla, programa, projectes, ens
facilitarà la tasca de comprendre el significat de cada un d’aquests termes, les seves
característiques i els seus trets diferenciadors.

Pla: és el primer nivell jeràrquic de la planificació i el menys concret,
marca grans línies de Polítiques Socials, amb un abast territorial ampli
com l’europeu, estatal, autonòmics, locals, o bé, dirigits a grans sectors de
població.

Un pla es desenvolupa mitjançat diferents programes.

Programa: el programa marca una sèrie d’actuacions contextualitzades per
a portar a terme un pla, és a dir, els seus objectius seran dissenyats per
aconseguir uns fets dintre d’una realitat més reduïda.

Un programa es desenvolupa mitjançant diferents projectes.
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Projecte: amb un nivell de concreció molt elevat, el definiríem com a una
sèrie d’accions concretes dirigides a un sector de població molt reduït o
individual, en aquest cas, els objectius dissenyats per a portar a terme els
diferents projectes serien més específics.

Un projecte es desenvolupa mitjançant diferents activitats.

Perquè us feu una idea de com es desenvolupa una política d’intervenció socioe-
ducativa planificada per la Generalitat de Catalunya, en la taula 1.1 us posem un
exemple d’un pla socioeducatiu i dels programes i projectes que el concreten.

Taula 1.1. Pla Integral de Suport a la Infància i l’Adolescència

Programa 1: Foment de la divulgació i sensibilització dels drets de l’infant

Projecte: creació d’un espai de sensibilització vers els drets dels infants mitjançant visites a les
comissaries i Jefatures de policia locals i Mossos d’esquadra

Projecte: Xerrades, tallers i conferències sobre
els drets de l’infant durant el dia internacional
dels drets humans

Programa 2: Suport a les famílies amb fills menors de sis anys

Projecte: Oferta de centres d’educació infantil
0-3 anys

Projecte: Serveis complementaris: espais
educatius familiars

Projecte: Ofertes de centres d’atenció precoç

Programa 3: Foment de l’oci i el lleure en la infància

Projecte: Lleure i família “Les superrutes
familiars”

Projecte: Oferta de Serveis de Ludoteques Projecte: Oferta “Colònies d’estiu”

Font: Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya

1.3.3 Un grau més de concreció: activitats i tasques

Els projectes es concreten en un conjunt d’activitats en les quals s’estipulen les
actuacions específiques i les assignacions més detallades dels recursos, espais,
temps, etc.

Per portar a terme les activitats es desenvoluparan una sèrie d’accions concretes
anomenades tasques.

Mitjançant activitats s’aconsegueixen
els objectius.

Les activitats i les tasques representen el grau més concret d’actuació i es
relacionen amb la posada en marxa de la intervenció.
Activitat: conjunt d’actuacions o tasques que es duen a terme per aconseguir
un objectiu específic o operatiu d’un projecte.

Tasca: nivell més concret, mitjançant les tasques aconseguim portar a terme
les activitats.
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Graus de concreció d’activitats i tasques

Per exemplificar i contextualitzar aquests nous graus de concreció ens servirem del
programa “Aprendre amb tu 2009” portat a terme des de la Secretaria de Famílies i
d’Infància de la Generalitat de Catalunya.

Dins del programa es preveu com a principal línia d’actuació impartir un conjunt de tallers
formatius per a pares i mares amb infants de 3 a 16 anys arreu del territori.

Aquests tallers inserits en el nostre discurs teòric correspondrien als projectes, cada acció
o taller es desenvoluparia mitjançant un seguits d’activitats.

Es preveuen activitats com: xerrades d’aprofundiment de cada àmbit a tractar, posades en
comú, conferències, exposicions, etc.

Pel que fa a les tasques, es tractaria d’accions com recollida d’informació, omplir fitxes,
qüestionaris, realització d’exercicis, etc.

A mode de síntesi presentem la figura 1.2 per tal d’il·lustrar l’estructuració dels
conceptes de pla, programa, projecte i activitats.

Figura 1.2. Imatge dels diferents graus de concreció d’un pla
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2. L’elaboració i l’avaluació de projectes educatius no formals

Els educadors i les educadores infantils quan porten a terme les seves tasques
educatives les fan, per norma general, dins d’un centre o una institució i més
concretament en l’àmbit específic dels projectes.

La concepció de projecte com a eina de la intervenció socioeducativa comporta
una sèrie d’aspectes rellevants que s’hauran de conèixer, és a dir, serà necessari
conèixer la gestió i organització dels diferents elements que configuren qualsevol
projecte i les estratègies metodològiques adequades per portar-lo a terme.

Cada projecte és singular i diferenciat segons les seves característiques, els
seus professionals, la realitat que l’envolta i el col·lectiu al que es dirigeix,
això vol dir que existeixen infinitat de maneres d’organitzar i gestionar els
elements d’un projecte depenent de la casuística de cada realitat.

Partint d’aquesta premissa, les preguntes que els educadors i educadores d’infantil
s’hauran de fer abans de començar la seva intervenció són:

• Quins són els components didàctics d’un projecte socioeducatiu?

• Quina organització didàctica serà la més adequada per a facilitar els
aprenentatges?

• Quines són les característiques més significatives de cada un dels diferents
elements?

A més d’aquests aspectes serà imprescindible una avaluació continuada de cada
una de les fases o accions educatives que es porten a terme, aquest procés
d’avaluació haurà de respondre a què, quan i com avaluar l’acció educativa i
permetrà obtenir dades fiables sobre la mateixa necessitat d’intervenció, el procés
educatiu i el resultat final del projecte.

Considerem l’avaluació com el procés que ens permetrà realitzar judicis de
valors respecte de la necessitat, o no, de tal intervenció, del grau d’encert
del seu recorregut i del resultat final de la mateixa.

2.1 Els documents de la planificació educativa: projecte institucional

Els centres i les institucions basaran la seva tasca educativa en una ideologia i
manera d’actuar compartida per tots els agents implicats i que es recollirà en

La didàctica dins de l’àmbit
formal

“La didàctica dins de l’àmbit
formal és (camina vers) una
ciència i tecnologia que es
construeix, des de la teoria i la
pràctica, en ambients organitzats
de relació i comunicació
intencional, on es desenvolupen
processos d’ensenyament i
aprenentatge per a la formació de
l’alumne.” V. Benedito(1987).
Introducción a la didáctica (pàg.
80).

La didàctica dins de l’àmbit
no formal

El concepte de didàctica en
educació social (no formal) ha
patit un desenvolupant teòric
posterior al de l’educació formal;
és lògic i coherent que el mateix
hagi estat amb el terme de
didàctica social.
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Manca de normativa

La carència d’un desplegament
normatiu respecte a què, com i

quan ensenyar i a què, com i
quan avaluar obliga els

professionals a definir els seus
propis objectius i escollir els

continguts, la metodologia i la
forma d’avaluació que els sembli
més adient per portar a terme el

seu procés formatiu.

Documents de planificació
en educació formal

Recordeu que els documents de
planificació en educació formal
parteixen del disseny curricular

base (DCB) i són el projecte
educatiu de centre (PEC), la

proposta pedagògica de centre
(PPC), el reglament de règim

intern (RRI), la memòria anual
(MAC) i les programacions

d’aula.

Estatut d’Autonomia de
Catalunya

L’estatut d’Autonomia de
Catalunya en l’article 15 punt 2

diu: “totes les persones tenen
dret a viure amb dignitat,

seguretat i autonomia, lliures
d’explotació, de maltractaments i

de tot tipus de discriminació i
tenen dret al lliure

desenvolupament de la seva
personalitat i capacitat personal.”

el projecte institucional de centre, a l’hora de dissenyar un projecte educatiu
els educadors i les educadores partiran necessàriament d’aquest document de
planificació.

Carència d’un desplegament curricular en l’àmbit no formal

Un dels problemes que us trobareu a l’hora d’elaborar un projecte és la falta d’un disseny
curricular de base i d’un desplegament curricular com existeix en educació formal. Aquesta
mancança, és a dir, el fet que a l’àmbit social no existeixi un consens normatiu unívoc que
ajudi els professionals a concretar l’acció educativa implica una gran responsabilitat i una
dificultat afegida.

El projecte institucional d’un centre ha de recollir, de manera explícita, els
aspectes ideològics i contextuals que impregnaran l’acció socioeducativa i
serà revisat de manera sistemàtica pel conjunt d’agents educatius implicats.
El projecte institucional de centre es podria comparar amb el PEC en
educació formal.

Per tant, abans d’organitzar una acció educativa i per tal d’acotar totes les
casuístiques o variables diferenciadores de la realitat social, serà necessari per
part dels i de les professionals posar en marxa una anàlisi acurada dels aspectes
següents.

• Delimitació del marc legal que afecta directament la pràctica socioeducati-
va.

• Delimitació dels trets diferencials que caracteritzen qualsevol institució o
centre.

• Delimitació de la realitat del context, els recursos o possibilitats reals de
gestionar o portar a terme el projecte.

L’anàlisi i reflexió del marc legal, els trets diferencials i la realitat del
context de la institució ens permetran elaborar els documents pertinents que
recolliran la totalitat de la intervenció educativa.

1. El marc legal s’ha de contemplar:

Lleis que delimiten el marc legal extern d’una intervenció

Com per exemple: els drets dels infants, la Constitució espanyola, l’Estatut de Catalunya,
Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI), les Lleis de protecció als menors, Lleis de
serveis socials, etc.

• Des d’un context extern: europeu, estatal o autonòmic que consideri tota la
normativa que legisla i emmarca qualsevol intervenció dins l’àmbit social.

• Des d’un context intern: disposicions legals que regulen les activitats
pròpies dels centres o institucions i dels seus professionals on es porta a
la pràctica aquesta intervenció.
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Lleis que delimiten el marc legal intern d’una intervenció

Com per exemple: les normatives d’organització i funcionament dels centres residencials,
dels centres d’acollida..., la normativa que emmarca i delimita las activitats de lleure:
ludoteques, colònies, activitats esportives, etc.

2. És també necessari delimitar els trets diferencials que caracteritzen les
institucions o centres entre els quals destaquem:

• La ubicació i entorn social que envolta aquesta institució o centre.

• La tipologia o característiques pròpies que la defineixen.

• La seva estructura i funcionament intern.

Segons els seus trets diferencials, cada centre o institució marcarà, de manera
singular, les seves pròpies línies d’acció a l’hora d’intervenir i quedaran recollides
en el seu projecte institucional.

Per aquest motiu, no es pot parlar d’un disseny de projecte generalitzat per a
qualsevol, intervenció socioeducativa, sinó que per a cadascuna d’elles caldrà
elaborar ad hoc una guia de treball que reculli una programació d’acció a mig
termini.

3. Delimitació de la realitat del context, els recursos o possibilitats reals de
gestionar o portar a terme el projecte.

S’ha de ser conscient i saber que a vegades encara que hi hagi una necessitat
evident, no es tenen suficients recursos com per intervenir; en aquest cas serà
necessari demanar ajuda externa o derivar a altres serveis que pugin suplir aquestes
carències.

En resum, abans de començar l’elaboració d’un projecte és imprescindible
conèixer la realitat del context on voleu intervenir i la realitat dels agents
receptors de la intervenció.

Per facilitar aquesta tasca i aconseguir una programació rigorosa serà convenient
comptar amb un model d’actuació que serveixi de guia i faciliti la contextualitza-
ció de les accions socioeducatives i que doni resposta a qüestions com: on som?,
què volem fer?, com ho volem fer?, què disposem per fer-ho?, qui el farà?, quan...?,
etc.

Respecte a aquest model E. Ander-Egg (1992) proposa una guia de les qüestions
que comporta programar una acció educativa (vegeu taula 2.1) i les respostes que
s’han de conèixer necessàriament abans de portar-la a terme.

Taula 2.1. Qüestions que comporta programar

Qüestions En relació amb

QUÈ es vol fer Naturalesa del projecte

PER QUÈ es vol fer Origen i fonamentació

És indispensable abans de
programar...

... conèixer la realitat del context
on voleu intervenir i la realitat
dels agents receptor de la
intervenció per aconseguir una
programació rigorosa i
contextualitzada a les vostres
accions socioeducatives.

En una intervenció
socioeducativa,l’organització
dels seus elements han de
respondre a la pregunta
sobre com ens organitzem
per aconseguir el que volem.
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Tasca educativa de qualitat

Per aconseguir una tasca
educativa de qualitat cal una

gestió i una organització
específica dels diferents elements

que configuren qualsevol
projecte i unes estratègies

adequades per portar-los a terme.

Taula 2.1 (continuació)

Qüestions En relació amb

PER A QUÈ es vol fer Objectius

QUAN es vol fer Metes

es farà Ubicació en el temps

ON es vol fer Localització física

COM es vol fer Metodologia

QUI ho farà Recursos humans

AMB QUÈ es farà Recursos materials

es finançarà Recursos financers

Font: E. Ander-Egg (1992). Metodologia del trabajo social (pàg. 117).

La concreció i les mesures que es derivin d’aquestes qüestions es podrien
comparar amb el PPC de l’àmbit formal i marcaran la manera d’actuar dels
professionals, la relació entre aquests professionals, la resta de serveis i els
agents receptors de la intervenció; la manera de gestionar i organitzar els
recursos, el temps, l’espai, etc.

2.2 Fases i components d’un projecte socioeducatiu

La formulació i posada en marxa d’un projecte educatiu exigeix conjugar de
manera coherent una sèrie d’accions o passos amb una sèrie d’elements que ens
duran a la seva consecució.

Normalment els passos o accions a seguir s’anomenen fases. La denominació
d’aquestes fases varia depenent dels autors. Ens basarem en G. Pérez Serrano
(2000), que enumera les fases del projecte com: (1) diagnòstic, (2) planificació,
(3) aplicació execució, (4) avaluació.

Aquestes fases no es poden considerar d’una manera temporal sinó que se solapen,
s’interrelacionen, i són susceptibles d’adaptació mentre s’està portant a terme
l’acció educativa.

A més de les fases que emmarquen l’actuació, els i les professionals han de
conèixer quins són els components d’un projecte educatiu i com s’han d’organitzar
dintre de les diferents fases.

Conèixer quins són els elements constitutius d’un projecte d’intervenció
educativa, quin és el pes i rellevància de cada un d’ells i quina serà
la seva organització afavorirà l’eficàcia i l’eficiència de la intervenció
socioeducativa.

Per tal ajudar-vos en aquesta tasca i encara que no es pot parlar d’un disseny de
projecte educatiu generalitzat, serà bo proposar-vos com a base una guia memòria
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d’un projecte (vegeu la taula 2.2) que doni resposta a quins són i com s’organitzen
els components d’un projecte dintre de les diferents fases.

Taula 2.2. Guia memòria d’un projecte

Components Fases

1. Dades identificatives 1.1 Qui són i on ens ubiquen
1.2 Estructura i funcionament intern de l’organització
1.3 Serveis i entitat amb els quals es mantenen en contacte.
1.4 Denominació del projecte
1.5 Descripció general

2. Diagnòstic 2.1 Justificació
2.2 Marc de referència
2.3 Destinataris
2.4 Ubicació i cobertura

3. Planificació 3.1 Objectius : generals, específics, operatius.
3.2 Continguts
3.3 Metodologia i estratègies d’intervenció del projecte
3.4 Disseny d’activitats
3.4.1 Metodologia i estratègies d’intervenció de les activitats
3.4.2 Els agrupaments
3.4.3 El temps
3.4.4 L’espai
3.4.5 Els recursos
3.5 Recursos: humans, materials, econòmics
3.6 Temporalització: cronogrames
3.7 Promoció i publicitat
3.8 Pressupost i forma de finançament

4. Implementació 4.1 Posada en marxa dels programes d’acció
4.2 Seguiment i control

5. Avaluació 5.1 Avaluació inicial
5.2 Avaluació del procés
5.3 Avaluació final
5.3.1 El traspàs d’informació

Font: adaptació de la guia memòria d’un projecte del Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes de J. M. Mille Galán (2008).

2.3 Apartat introductori: dades identificatives

La part introductòria d’un projecte socioeducatiu ens donarà informació de la
identitat i situació, els aspectes que s’han d’especificar en aquest apartat són els
següents:

• Qui són i on ens ubiquem, és a dir, qui o quines persones són els
responsables de l’elaboració del projecte i qui o quines persones són els
responsables de portar-lo a terme, que a vegades poden no coincidir. Pel
que fa a la ubicació necessàriament s’ha de tenir una adreça social que serà
on arribin les notificacions oficials. L’adreça social tampoc ha de coincidir
amb l’adreça on es porta a terme el servei. Aquestes dades normalment
només s’han d’especificar quan el projecte es presenta a una entitat externa.

El logotip és un element que dóna
identitat al projecte.

Organigrama

És la representació gràfica de
l’estructura organitzativa de
l’empresa o organització i hi han
d’aparèixer tots els càrrecs, els
diferents nivells de jerarquia i la
relació entre ells.
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Recordeu que el projecte
institucional recull

informació vers la normativa
que emmarca la intervenció,
el funcionament intern de la

entitat i els recursos
personals i materials amb
els quals comptem per a

portar a terme el projecte.

• Pel que fa a l’estructura i funcionament intern de l’organització, donarà
informació sobre com es gestionarà la pràctica educativa en el seu interior
i haurà d’especificar:

– L’organigrama per tal de fixar l’estructura de l’organització, no serà
necessari que sigui de tota la identitat, sinó que serà suficient amb els
responsables del projecte.

– A més, s’hauran d’especificar les funcions de cada un dels membres,
els càrrecs, les coordinacions, les reunions i els sistemes de comuni-
cació, és a dir, a qui s’ha d’informar, com i amb quina periodicitat,
etc.

• En referència als serveis i identitats amb els quals es mantenen contactes
externs, cap intervenció pot quedar relegada al marc intern de la pròpia
organització sinó que necessàriament s’ha d’ajudar dels recursos externs
que ofereix la comunitat. S’hauran d’especificar quins són els serveis o
entitat amb qui és relaciona o col·labora.

• Respecte a la denominació del projecte o servei, és a dir, el nom del
projecte, ha de ser precís i identificatiu de la intervenció, es recomana que
el nom estigui recolzat per un logotip que representi de manera visual la
imatge de la intervenció o de l’organització.

• Finalment també és recomanable una descripció general del projecte que
es correspondrà amb un resum de tota l’actuació, és a dir, quan una persona
o organisme extern a la intervenció llegeixi la descripció ha de fer-se una
idea precisa de la finalitat i les característiques principals que emmarcaran
aquesta intervenció.

2.4 Fase de diagnòstic i característiques dels seus components

La fase diagnòstica partirà necessàriament del projecte institucional i haurà
d’especificar el següent:

• La justificació: s’hauran de justificar les raons de la intervenció, aquesta
justificació haurà de reflectir els punts de partença o problemàtica amb la
qual ens trobem i la necessitat d’intervenir per a solucionar aquesta carència,
és a dir, la justificació inclourà:

– Les raons fonamentals que motiven i argumenten la creació del projec-
te o servei.

– La contextualització o marc legislatiu.

– La contextualització o marc geogràfic.

– La contextualització socioeconòmica i cultural.

– La fonamentació teòrica.
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– També recollirà els coneixements i experiències d’altres projectes
que fan altres entitats, organismes o organitzacions socials, educatives
i recreatives que treballen en el mateix entorn per tal de no duplicar
accions, eliminar competències innecessàries i considerar la possibili-
tat d’establir relacions de col·laboració i, d’aquesta manera, no deixar
cap necessitat de la població sense cobrir.

• Marc de referència: s’indicarà a quin pla o programa pertany el projecte,
és a dir, de quina política de planificació deriva.

• Destinataris: també s’haurà d’analitzar la població a intervenir, població
diana, s’haurà de fer un estudi i reflexió sobre el perfil i les característiques
dels destinataris, i també la quantitat que se n’espera intervenir.

Destinataris i grups a intervenir

Respecte als destinataris i als grups a intervenir serà convenient conèixer prèviament:

Quant als destinataris serà necessari conèixer, les característiques evolutives de
les persones a qui va adreçat, la seva edat, altres característiques destacades, el
nombre previsible de participants, aspectes socials i culturals de la zona, com ara les
característiques, el barri, els tipus de famílies, les mancances socials i familiars...

Pel que fa a les característiques dels grups a qui va dirigida. En aquests tipus de projectes,
a vegades els grups són oberts -per exemple una ludoteca, o un aula hospitalària que no té
grups estructurats i les persones que hi assisteixen no sempre són les mateixes al llarg del
temps-, o bé poden tenir grups tancats de nens i nenes -com pot ser un centre residencial.

• Ubicació i cobertura: s’ha d’indicar la ubicació, és a dir, l’adreça o
lloc on es portarà a terme la o les accions educatives, que no té perquè
coincidir amb la ubicació de la entitat que porta a terme el projecte.
També és important reflexionar sobre la cobertura o possibilitats d’acció;
aquesta dada la coneixerem mitjançant la diferència entre el nombre de
destinataris potencials i el nombre de destinataris reals que el projecte és
capaç d’atendre.

2.5 Fase de planificació i característiques dels components

Encara que hi ha components de planificació d’un projecte educatiu que coinci-
deixen amb els components de programació en l’educació formal, val a dir que
aquests elements presenten certes diferències vinculades a les característiques del
marc social.

2.5.1 Els objectius

Els objectius, es consideren els components primordials dels projectes, ja que
orienten i guien les intencions educatives. Normalment aquest objectius responen

És important incorporar un
mapa o plànol de la
ubicació i la cobertura per a
facilitar la situació espacial
de manera visual.

És convenient que els
objectius siguin...

... coherents, viables i adaptats
als recursos existents: han de ser
realistes amb el context
socioeducatiu i les capacitats del
nen i nena.

Participatius i motivadors: que
els mateixos infants, que han de
rebre l’acció pedagògica
s’impliquin en l’elaboració i
elecció d’aquest objectius.

Avaluables: és del tot
imprescindible pels professional
saber si s’ha aconseguit allò que
es pretenia, i en quin grau.
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Nivells de concreció dels
objectius

Els objectius poden concretar-se
en:

• Nivell 1 generals

• Nivell 2 específics

• Nivell 3 operatius

Definir dos o tres nivells de
concreció per a un projecte

dependrà del tipus de projecte i
del major o menor grau

d’abstracció dels objectius
generals.

a allò que es vol aconseguir amb un intervenció i hauran d’enunciar tant l’acció
educativa com els resultats on es vol arribar.

La majoria d’especialistes en l’estudi dels projectes, corroboren que una
correcta formulació dels objectius estarà directament relacionada amb la
possible viabilitat d’un projecte.

Un altre aspecte important a considerar serà el nivell de planificació en què
s’han d’inserir aquests objectius; mentre que un pla requereix d’unes finalitats o
objectius molt genèrics, aquests s’aniran concretant a mesura que baixa el nivell de
planificació, és a dir, es concretaran en els programes i més encara en els projectes.

Sovint i durant l’exercici de la vostra tasca educativa haureu de definir i concretar
objectius, per aquesta raó, us afegim un exemple de les tres tipologies dels
objectius depenent del seu nivell de concreció (vegeu taula 2.3).

Taula 2.3. Tipologies d’objectius i nivells de concreció

Tipus d’objectius Nivell concreció de la seva formulació Exemples

Objectius generals Marquen les intencions dels projectes a nivell global. • Millorar els hàbits d’atenció i cura de les necessitats
bàsiques dels infants.

Objectius
específics

Concreten els objectius generals.
Defineixen les intencions educatives per a les dife-rents
activitats
Indiquen que s’espera aconseguir una vegada desenvolupat
el projecte

• Aconseguir una major autonomia a l’hora de menjar
• Afavorir l’assimilació de normes adequades en l’espai del
menjador

Objectius
operatius

Concreten els objectius específics
Mesuren el que s’espera aconseguir mitjançant les diferents
tasques.

• Aprendre a utilitzar els coberts
• Aconseguir una postura adequada a l’hora de menjar

Redacció d’un objectiu

A l’hora de redactar un objectiu és imprescindible:

• Que comenci amb un infinitiu

• Que la seva redacció sigui clara i breu.

• Que es pugui entendre fàcilment.

• Que expressi una acció observable i avaluable.

Els indicadors d’avaluació

Encara que els objectius operatius haurien de ser quantitativament mesurables,
com per exemple, quin tant per cent de destinataris han aconseguit l’objectiu
esperat o en quin tant per cent ha augmentat la seva destresa etc., en l’àmbit
educatiu a vegades aquesta quantificació no dóna la informació més adequada,
així que es preveu com a convenient establir indicadors qualitatius que posin
l’èmfasi en allò que és més individualitzat i que puguin mesurar alguns resultats
que s’esperen com: el canvi d’actitud, o l’assimilació de valors o normes.
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2.5.2 Els continguts

Els continguts expressen que es pretén ensenyar i per tant marquen allò que
l’educand hauria d’aprendre.

Hem de recordar que els continguts en l’àmbit no formal no vénen prèviament
establers a nivell estatal, sinó que per a cada projecte el professionals haurà
de definir quin contingut utilitzar i la utilització d’un tipus o d’un altre vindrà
establerta segons l’aspecte que es vulgui desenvolupar dels infants.

Per tant, serà imprescindible una reflexió adequada sobre que es vol ensenyar,
ja que la tipologia dels continguts orienten la metodologia i les estratègies
d’intervenció a l’hora de concretar la practica educativa.

En l’àmbit no formal, les característiques pròpies de la intervenció i les
necessitats i circumstàncies dels col·lectius als quals s’adreça, requereixen
prioritàriament l’aprenentatge d’habilitats i capacitats procedimentals, així
com l’assimilació de continguts que impliquin l’aprenentatge d’actitud,
valors i normes.

2.5.3 Metodologia i estratègies d’intervenció

L’objecte de la metodologia d’intervenció serà conèixer la millor manera de fer i
organitzar la pràctica educativa diària per arribar a assolir els objectius educatius
establerts.

És important que existeixi una ideologia compartida i consensuada pels
educadors i les educadores a l’hora d’organitzar i concretar la pràctica
educativa que delimita tot projecte i això s’aconseguirà amb la participació
i implicació de tots els professionals en l’elecció de la metodologia més
adient.

La millor manera de fer i organitzar serà aquella que permeti als educadors i
educadores infantils posar en marxa una metodologia:

• Motivadora i participativa que generi espais de convivència que reflectei-
xin moments importants en la vida dels menors i que aquests siguin viscuts
per part de tots els participants com a experiències agradables.

• Reparadora i assistencial que permeti una intervenció socioeducativa més
terapèutica a fi de pal·liar o solucionar les mancances que puguin aparèixer
en l’esdevenir diari dels infants i que evitin la marginació i l’exclusió.

• Flexible que permeti la intervenció educativa a nivell individual, tutorial,
grupal; dins d’aquesta concepció metodològica l’educador i l’educadora

Organitzatció dels
continguts

En l’etapa d’eduació infantil els
continguts s’organitzen en tres
grans àrees:

• Identitat i autonomia
personal: ajuden al nen
i a la nena a conèixer i
dominar el seu cos així
com adquirir actituds
positives vers el
benestar, la salut, la
cura del seu cos, etc.

• Medi físic i social: la
finalitat d’aquest
continguts és permetre
al nen descobrir,
conèixer i comprendre
el seu entorn.

• Comunicació i
representació:
possibiliten la
comunicació amb els
iguals i amb l’entorn
mitjançant diverses
formes de llenguatge.

En l’apartat “Disseny i
implementació d’activitats
d’educació no formal”
podeu veure d’una forma
més contextualitza les
estratègies
metodològiques i
l’elaboració d’activitats.



Didàctica de l’educació infantil 32
Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit

no formal

Les activitats han de
permetre...

...una sèrie d’experiències
agradables, que els faciliti

l’adquisició de coneixements i la
construcció d’una personalitat

oberta, respectuosa amb l’entorn
i els iguals, autònoma i

plenament integrada.

Qualitativament parlant un
grup és més que la suma de
cada un dels seus membres.

Un conflicte...

...no s’ha de viure com a negatiu,
el conflicte serveix per a avançar,
trobar nous reptes i noves vies de

solució.

El conflicte en un grup és una
etapa natural que s’ha de

negociar i resoldre per poder
arribar a l’etapa de cooperació.

El que és negatiu del conflicte és
amargar-lo, la manca d’expressió

o la censura impedeix que
l’individu actuï de manera sana i

genera agressivitat.

infantil ha de poder utilitzar recursos i tècniques adequades que potenciïn
la participació i l’aprenentatge de tothom.

Una metodologia engrescadora
facilita l’assimilació d’aprenentatges.

2.5.4 La programació d’activitats

Les activitats són el nexe fonamental entre la resta de components d’un projecte i
considerades com a unitats de treball; el seu disseny ha de facilitar l’adquisició
i l’assoliment dels coneixements que volem impartir.

En el marc d’un projecte s’hauran de programar activitats variades i adaptades
a la diversitat dels nens i les nenes a fi que els permeti assolir els objectius i
els continguts seleccionats. S’hauran de conèixer els grups i la seva disposició,
prendre decisions respecte a l’organització de l’espai i temps, conèixer amb quins
recursos compten, etc.

2.5.5 Els recursos

Els recursos són els mitjans que ens permetran portar a terme l’acció educativa.
Quan es dissenya un projecte necessàriament s’han de preveure i seleccionar una
sèrie del recursos, entre ells:

• Els recursos humans

• Els recursos materials

• Els recursos econòmics

1. Els recursos humans s’han de contemplar en un doble vessant, per una part la
quantitat de professionals necessaris per portar a terme una acció educativa i per
l’altra la qualitat d’aquests professionals.

La manera de treballar en el marc dels projectes és en equip multidisciplinar i
la quantitat o titulació dels diferents professionals dependrà de les necessitats de
cada institució o centre.

En tot cas, un nombre insuficient de professionals pot provocar una càrrega
laboral que influirà negativament tant en els educadors i educadores com en
els educands.

El treball en equip

Un dels punts més controvertits i a vegades dificultós en la tasca de qualsevol professional
pot ser la relació amb la resta de companys d’equip.

Partirem de dues situacions diferenciades:
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• El treball amb l’equip tècnic dintre de la institució o centre

• El treball amb l’equip tècnic fora de l’organització, és a dir, amb altres professionals de la
xarxa de serveis socials.

1. Normalment un equip tècnic d’intervenció socioeducativa inserit en un àmbit d’educació
no formal sol estar format per: psicòlegs, pedagogs, metges, assistents socials o diplomats
de treball social, educadors i educadores infantils i integradors i integradores socials.

Un dels errors més estesos en les organitzacions és el de creure que treballar junts és el
mateix que treballar en equip.

Molt lluny d’aquesta idea, el treball en equip requereix:

• Una estructura participativa, que permeti a cada un dels integrants de l’equip tècnic
esdevenir una persona activa i responsable tant de la pròpia tasca com del compliment dels
objectius grupals, en un clima de coordinació i col·laboració.

• S’han de delimitar les funcions de cada membre, i també la funció de l’equip tècnic per
evitar malentesos i solapaments de tasques.

• Ha de facilitar que cada professional transmeti de manera adequada la situació i
circumstàncies de cada nen i nena a fi de facilitar un diagnòstic i un projecte d’intervenció
conjunt per part de l’equip multiprofessional.

• Haurà de crear la capacitat d’integrar oposicions i afinats, es tracta que cada professional
mantingui una comunicació assertiva vers la seva tasca educativa, i no patir complexos
d’inferioritat davant de l’estat d’altres professionals

A vegades els diferents enfocaments epistemològics poden crear conflictes dintre de l’equip
multidisciplinari. Aquests conflictes no s’han de viure com a negatius, molt al contrari
mitjançant una negociació i gran tolerància han de servir per complementar i enriquir els
coneixements de tots i cada un dels membres sigui quina sigui la seva titulació o categoria
professional.

2. Quant a la xarxa de serveis socials l’educador i l’educadora infantil ha de conèixer
aquesta xarxa i els recursos als quals pot accedir a fi de complementar i facilitar la seva
tasca educativa.

Pot passar que un professional no pugui resoldre les necessitats dels seus educands; en
aquest cas, la seva tasca consistirà a informar i assessorar sobre la derivació dels infants
o de la seva família a altres serveis.

Perquè aquesta derivació sigui encertada i efectiva, l’educador i l’educadora d’infantil ha de
mantenir de manera sistemàtica contacte, connexió i coordinació amb la xarxa social.

Normalment aquesta gran xarxa social és d’una amplitud inestimable, i entre altres
professionals, serveis i estaments podem trobar-nos amb: professionals de la salut, metges
i especialistes com psiquiatres, psicòlegs...; centres escolars ordinaris i centres d’educació
especial; serveis de benestar social; serveis del departament de treball, de justícia, les
brigades de menors, els cossos de seguretat, jutges i fiscalia de menors, la família, amics,
voluntaris, veïnat, i un llarg etcètera.

La xarxa social s’ha d’estendre a
tothom.

2. Els recursos materials: l’elecció d’un material va en funció de la concepció
metodològica del projecte i, per suposat, dels educadors que el porten a terme.

No es pot decidir quin és el millor recurs material ja que serà el que,
en cada cas, s’adapti millor al projecte, a les necessitats i al nivell de
desenvolupament dels infants que el faran servir.
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En els cronogrames

S’ha d’enunciar el nom de les
activitats de manera que permeti

identificar-les amb claredat, a
més convé començar sempre

amb un substantiu per
diferenciar-la dels objectius que

aniran en infinitiu.

Es poden considerar dintre de la categoria de recursos materials, les infraestructu-
res, els equipaments, els mitjans tècnics i el material fungible.

Tipologies dels recursos materials

Com que de vegades es poden confondre fàcilment les diferents tipologies dels recursos
materials, passarem a posar-vos algun exemple de cada una d’elles.

Infraestructura: es refereix als diferents espais de l’edifici: despatx, aules, menjadors,
dormitoris, i també pati, zona esportiva, piscina, jardí, etc.

Equipaments: fa referència al mobiliari: taules, armaris, cadires, estris de cuina, etc.

Mitjans tècnics: fa referència a la part tecnològica i audiovisual: retroprojector, ordinadors,
vídeo, DVD, etc.

Material fungible: tot el material didàctic que es consumeix: paper, cartolina, pintura, etc.

3. Els recursos econòmics: pel que fa als recursos econòmics, s’ha de preveure
quin serà el cost de cada una de les activitats. El cost de les activitats s’haurà
d’especificar i recollir en el pressupost del projecte educatiu o de la institució.

2.5.6 Temporalització: cronogrames

En projectes a curt i mitjà termini, les activitats seran seqüenciades i en els
de llarga durada hi haurà més diversitat d’activitats, per la qual cosa caldrà
especificar-les i classificar-les segons els destinataris, adjuntant-hi un calendari
o un cronograma en què s’indiqui la distribució de cadascuna de les activitats en
funció del temps i dels continguts treballats.

Una vegada plantejades les activitats es tractaria de triar aquelles que vagin
millor per aconseguir els objectius específics o operatius i ordenar-les de manera
temporal.

Una de les tècniques més utilitzades per temporalitzar els programes d’activitats
en el marc d’un projecte són els cronogrames; el cronograma és una matriu de
doble entrada en la qual les files serveixen per indicar les activitats i les columnes
per indicar el termini de temps de cadascuna d’elles.

L’interval de temps que recull un cronograma vindrà marcat per les necessitats
temporals o la durada de l’acció educativa; poden haver-hi cronogrames d’anys,
de mesos o de setmanes.

Per tal que us feu una idea a nivell visual us presentem un exemple de cronograma,
un diagrama de Gantt on es recullen les activitats d’un projecte al llarg d’un any i
organitzades per fases (vegeu la figura 2.1).
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Figura 2.1. Cronograma o diagrama Gantt

Font: Manual bàsic d’elaboració i avaluació de projectes de J.M. Mille Galán (2008).

2.5.7 Promoció i publicitat

La promoció i publicitat de l’acció educativa planificada serà molt necessària
ja que ens podem trobar que molts dels esforços fets han estats banals per falta
d’assistents.

Hem de pensar que encara que la nostra acció educativa té com a població
diana els infants arribar a la família és imprescindible perquè els mateixos
pares i mares hauran d’estar d’acord i portar els seus fills o filles al lloc on es
porta a terme l’acció socioeducativa, i a més moltes vegades ells mateixos
estaran implicats en les activitats.

Hi ha dues reflexions que s’han de fer a l’hora de portar a terme la difusió d’un
projecte: quins medis de comunicació utilitzarem i quin serà el contingut de la
informació a transmetre.

1. Canal de comunicació: s’utilitzarà el canal de comunicació depenen
de l’abast geogràfic que es vulgui intervenir, en tot cas, serà bo ajudar-
se d’ajuntaments, institucions, empresses privades, associacions de veïns,
botigues de barri, etc., si passem amb èxit la informació a aquests àmbits,
aquesta tindrà una àmplia repercussió. S’ha de mantenir un equilibri entre
els resultats que s’esperen obtenir i els costos del medi i pensar que moltes
vegades els mitjans més efectius no són els més cars.

2. El contingut de la informació: també serà important el disseny i el contin-
gut de la informació que es vol transmetre, aquesta informació normalment
conté: el lloc on es porta a terme, la finalitat del projecte, els continguts, les
diferents activitats que es faran, la temporalitat o horari i la necessitat que
cobreix aquesta acció educativa i per a la seva difusió s’utilitzen normalment
fulls informatius, tríptics, cartells, revistes informatives de la població,
ràdio, etc.

Actualment la difusió per
Internet es preveu com a
molt efectiva però té un cost
elevat i pot no arribar a tots
els pares i mares.

Informació personalitzada

A vegades el lloc o institució on
es porta a terme l’acció
educativa ja és prou conegut,
llavors podrien fer-se xerrades
informatives o entrega de tríptics
a un nivell més personal.
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Empreses sense afany de
lucre

En una empresa sense afany de
lucre, en el cas que en el seu

pressupost la partida d’ingressos
sigui més gran que la partida de

les despeses la diferència s’ha
d’invertir en millora de recursos

fins arribar a diferència zero.

Recursos humans

Les despeses derivades dels
recursos humans són les

despeses ocasionades pel
personal de plantilla i el personal
vinculat mitjançant contractes de

serveis (transport, dietes,
formació, etc.).

Recursos materials i
espacials

Les despeses derivades dels
recursos materials i espacials

impliquen les despeses
d’inversió, lloguer o compra,

manteniment i conservació dels
espais i dels materials de joc.

2.5.8 Pressupost i finançament

Els educadors i les educadores d’infantil no sempre seran els encarregats de fer el
pressupost ja que moltes vegades es trobaran treballant a l’àmbit d’una institució.

Però en el cas que sigui necessari fer el pressupost d’un projecte educatiu específic
s’haurà d’assumir que és una tasca una mica dificultosa i de gran responsabilitat
(penseu que el cost d’un pressupost pot facilitar o impedir la realització d’un
projecte).

Un pressupost es divideix en dues parts diferenciades: les despeses i els ingressos,
i si treballem en una empresa sense afany de lucre la suma d’ambdues parts ha de
ser idèntica, és a dir, la resta entre despeses i ingressos ha de donar zero ja que no
poden haver-hi beneficis privats.

Analitzarem ara algunes de les partides que en un pressupost poden formar part
dels apartats de despeses i d’ingressos:

1. Despeses: en aquest apartat s’han d’incloure el costos següents:

• Recursos humans implicats: nòmines, despeses derivades de seguretat
social, dietes, desplaçaments, formació, etc.

• Recursos materials, tècnics i d’infraestructura: equipament i mobiliari,
instal·lacions i infraestructura, vehicle, material fungible, ordinadors i
audiovisuals, etc.

• Manteniment i funcionament: lloguers d’edifici o vehicles, aigua, llum,
telèfon, electricitat, etc.

• Imprevistos: un tant per cent de l’import, entre el 5 i el 10%, total del
pressupost ha de ser per imprevistos.

2. Ingressos: en aquest apartat s’ha d’incloure el següent:

• Les aportacions econòmiques dels responsables del projecte o de la institu-
ció.

• Les aportacions econòmiques dels destinataris (en cas que n’hi hagi).

• Les subvencions i ajudes: d’organismes oficials, empreses privades, dona-
cions, etc.

Per tal de facilitar-vos de manera visual el contingut i l’estructura d’un pressupost
en la taula 2.4 podeu veure un exemple.
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Taula 2.4. Model de pressupost

Despeses AC Ingressos AC

1. Recursos humans
1.1 Propis del projecte
1.2 Personal col·laborador

1. Aportació inicial de la institució

TOTAL 1 TOTAL 1

2. Recursos materials
2.1 Infraestructura i equipaments
2.2 Material fungible
2.3 Mitjans i equips tècnics

2. Aportació dels destinataris

TOTAL 2 TOTAL 2

3. Manteniment i funcionament
3.1 Lloguer edifici
3.2 Llum, gas, telèfon, electricitat i
agua.

3. Subvencions i ajudes
3.1 Ajuntament
3.2 ONGs
3.3 Privats

TOTAL 3 TOTAL 3

4. Imprevistos
5% de les despeses totals

TOTAL 4 TOTAL 4

Total despeses Total ingressos

Els recursos econòmics normalment
són escassos i s’han d’optimitzar al
màxim.

Pel que fa al finançament, normalment els programes o projectes socials funcio-
nen mitjançant finançament públic.

Quan una institució o centre és una entitat pública i pertany a la Generalitat,
Ajuntament, Diputació, etc., el finançament és gestionat directament des dels
organismes o departaments al qual pertany com per exemple: educació, treball,
benestar i família, etc.

Si es tracta d’una entitat privada sense ànim de lucre el finançament s’ha de
gestionar normalment per projectes o serveis i amb caràcter temporal.

A vegades certa part del finançament ve dels pagaments dels propis
destinataris, però per les pròpies característiques dels projectes
socioeducatius i dels mateixos destinataris, les quantitats econòmiques
aportades són gairebé simbòliques i no tenen la finalitat de cobrir les
despeses de les accions educatives.

2.6 Fase de implementació

La fase d’implementació d’un projecte educatiu fa referència a la posada en marxa
de totes i cada una de les accions i activitats planificades.

Aquesta fase no s’ha d’entendre d’una manera rígida i la implantació ha de
ser susceptible de certes adaptacions si mitjançant l’avaluació i el seguiment
sistemàtic es detecta que certes accions o activitats no donen el resultat esperat.
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Graus de concreció de
l’avaluació

El concepte avaluació pot tenir
enfocaments diferenciats

despenent del grau de concreció
en que ens situem, es a dir,

podem avaluar una política de
serveis socials, una institució o

centre.

En aquest cas, i per tal de
situar-nos en l’àmbit més proper

a la vostra professió, ens
centrarem en l’avaluació a nivell
d’organització metodològica, es
a dir, estudiarem l’avaluació de
les programacions i/o projectes

així com qualsevol variable
implicada en la seva concreció.

El fet que en la fase d’implementació es puguin canviar o adaptar certes mesures
d’actuació no contradiu en absolut la necessitat d’una planificació, ja que no es el
mateix adaptar una activitat que improvisar-la.

El concepte avaluació pot tenir enfocaments diferenciats despenent del grau de
concreció en què ens situem, és a dir, podem avaluar una política de serveis socials,
una institució o un centre.

El seguiment i control d’aquesta fase serà molt necessari ja que ens assegura el
seguiment de les diferents variables que configuren el disseny de la planificació, i
també el de la seva implementació. S’hauran de mesurar periòdicament els resul-
tats obtinguts, comparar-los amb els resultats previstos i introduir-hi modificacions
i rectificacions per retornar el procés a uns límits acceptables.

2.7 Fase d’avaluació i característiques dels seus components

L’avaluació és l’instrument que ens permet organitzar els resultats de la compara-
ció entre la situació inicial i la situació real a la qual hem arribat. Aquesta com-
paració ens ha de donar informació del grau d’assoliment d’allò que inicialment
s’havia previst, i també dels diferents factors que han fet possible o han dificultat
el desenvolupament del projecte.

Els objectius de tota avaluació són:

• Valorar els resultats i obtenir conclusions sobre el grau de consecució dels
objectius.

• Revisar i reorientar el desenvolupament del procés, diagnosticant les possi-
bles deficiències.

• Identificar els elements que determinen les diferències entre allò que s’es-
perava i els resultats obtinguts.

• Millorar la intervenció de cada element i aconseguir un aprofitament més
gran dels propòsits del projecte per part dels destinataris.

L’estudi del procés d’avaluació s’ha de fer des de dues perspectives
diferenciades, la perspectiva temporal o moment en què es porta a terme
una avaluació i la perspectiva d’avaluació de tots els elements implicats,
però ambdues es relacionen de tal manera que resten íntimament lligades
dins del procés avaluatiu.

Des d’una perspectiva temporal, hem de considerar els diferents moments en
què pren sentit l’avaluació: avaluació inicial, avaluació del procés o avaluació
formativa i avaluació final o anàlisi dels resultats.

1. L’avaluació inicial: independentment de l’avaluació diagnòstica, moltes
vegades la intervenció educativa requereix la necessitat de dissenys de projectes
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educatius individualitzats (PEI); per al disseny d’aquests projectes necessitem una
avaluació inicial que ens aporti informació sobre la situació concreta de l’infant,
de la seva família i de les seves circumstàncies.

Avaluació de necessitats en el context d’un centre residencial d’atenció educativa
(CRAE)

En el marc d’un centre residencial d’atenció educativa (CRAE), la detecció de les
necessitats d’intervenció es fa mitjançant un protocol d’observació o diagnòstic inicial.
Aquest protocol d’observació permetrà recollir la informació dels diversos àmbits a
intervenir i ajudarà a plantejar i consensuar amb l’equip multidisciplinar el projecte educatiu
individual (PEI) que requerix l’infant.

Les dades per complimentar els ítems d’aquest protocol es recullen aproximadament
durant el primer mes i mig de l’arribada de l’infant al centre i el mètode més utilitzat serà
l’observació sistemàtica directa o indirecta.

2. L’avaluació del procés: es tracta d’avaluar l’adequació dels components del
projecte a les necessitats específiques de la població per a la qual s’ha dissenyat,
és a dir, la seva capacitat per donar resposta a les necessitats detectades en l’infant.

La informació obtinguda durant el procés d’intervenció socioeducativa
tindrà una funció reguladora que ens permetrà conèixer en qualsevol
moment si allò que fem ho fem bé.

Alguns dels aspectes que s’han de tractar en l’avaluació del procés són:

• Avaluació sistemàtica dels resultats obtinguts mitjançant les diferents acci-
ons i que estaven definits en els objectius.

• Avaluació sistemàtica dels diferents elements organitzatius: metodologia,
activitats, recursos, organització, etc.

• Avaluació sistemàtica de les tasques desenvolupades pels educadors i les
educadores i els responsables del projecte.

3. L’avaluació final: a més de la informació del desenvolupament del procés
és necessari comprovar els resultats finals o impacte que ha tingut el projecte o
l’acció educativa, és a dir, l’avaluació dels resultats.

L’avaluació dels resultats ens permetrà conèixer els canvis que s’han produït
des de la situació de partença a la situació final.

Per obtenir aquesta informació J. M. Mille Galán aconsella dues dimensions
bàsiques que cal avaluar per a comprovar el nivell en què s’han aconseguit els
resultats que marquen el projecte:

• L’eficàcia o nivell d’assoliment dels objectius del projecte i compliment de
les previsions.

• L’eficiència o relació entre els costos totals de l’esforç (recursos i temps)
invertit en el projecte i els productes, els resultats i els efectes obtinguts.

Els programes i els
projectes de la institució...

...hauran d’incloure el propi
disseny d’avaluació, en el qual
s’establirà la manera d’obtenir
una informació que ens permeti
d’emetre un judici de valor sobre
la validesa del projecte.

El propi sistema avalador ha
d’ésser a la vegada
avaluable, aquesta
informació servirà com a
punt de partida d’una nova
intervenció.
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Instruments d’avaluació

Aplicar uns instruments
d’avaluació adequats ens

permetrà obtenir les dades més
fiables sobre les necessitats, el

procés i el resultat final dels
projectes.

Per tal d’obtenir les dades d’eficàcia i d’eficiència d’una intervenció, els
educadors i les educadores hauran d’ajudar-se de tots els informes, proves
i dades recollides de manera sistemàtica durant l’avaluació diagnòstica i
durant l’avaluació del procés.

2.7.1 Instruments d’avaluació

Per a portar a terme l’anàlisi o valoració global d’un projecte educatiu és im-
prescindible disposar d’uns mètodes o tècniques precises i adequades de recollida
d’informació.

Els mètodes o tècniques a utilitzar en una avaluació poden ser variats i
l’elecció d’un o d’un altre vindrà marcada per un ampli ventall de variables
com: les possibilitats de la persona que recull la informació, la realitat
o context, les persones a qui se’ls demana la informació, les possibilitat
d’accedir a les dades, etc.

Mètodes i tècniques més utilitzats en els projectes socioeducatius

Recordarem ara quins són els mètodes o tècniques més utilitzats en la intervenció
educativa, centrant-nos en els més utilitzats en projectes d’acció socioeducativa:

L’observació: que permet obtenir dades de primera mà i dintre d’un context real. Perquè
l’observació directa sigui una eina útil i valuosa de recollida d’informació s’ha de fer amb
uns objectius clars i ben definits, s’ha de planificar convenientment i desenvolupar de
manera sistemàtica. Els protocols d’observació: són documents on es defineixen de
manera estructurada els ítems més significatius i rellevants a l’hora d’avaluar l’estat inicial
dels infants. Els qüestionaris: són un llistat de preguntes a les quals les persones
enquestades poden respondre. S’ha d’intentar definir amb precisió la informació que sigui
rellevant i formular qüestions o preguntes dirigides a recollir solament aquesta informació.
L’entrevista: és un mode directe i personal de recollir informació. És una tècnica que
requereix una gran preparació i habilitat per part de l’entrevistador si es desitja aconseguir
dades rellevants amb fiabilitat i validesa. És imprescindible planificar-la i elaborar protocols
que ajudin a recollir i organitzar les dades. Els indicadors: permeten mesurar els canvis
produïts per la intervenció. Els ha de definir de manera consensuada l’equip que intervé
en el projecte i han de recollir tots els aspectes que es volen avaluar, com per exemple
el nombre de participants per sexe, edat, ètnia, grau d’implicació dels participants, dels
professionals, grau de satisfacció, etc. Escales d’estimació: són taules en què es recullen
dades de la freqüència i el grau en què es manifesta una conducta o actitud. La categoria
quantitativa o qualitativa de la informació ens delimitarà el tipus d’escala d’estimació a
utilitzar, ja que segons les dades aquestes escales pode ser:

• Gràfiques: defineixen una conducta o actitud al llarg d’una línia de valors definits com a
categories de freqüència.

• Numèriques: en aquest cas els valors detectats no són categories sinó valors numèrics
progressius que marquen la intensitat en què es manifesta la conducta.

• Descriptiva: té una major precisió i recull un ampli ventall de conductes i actituds possibles i
el grau qualitatiu en què es mostren.
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2.7.2 El traspàs de la informació

Una de les decisions que s’haurà de prendre en el disseny dels projectes serà com
es portarà a terme la transmissió de la informació.

En un àmbit socioeducatiu es poden estudiar tres aspectes a l’hora de
transmetre la informació:

• La transmissió d’informació que implica una memòria o resultats de
la intervenció programa o projecte a estaments superiors.

• La transmissió d’informació entre els diferent professionals de la
institució o centre.

• La transmissió d’informació als infants i a les seves famílies.

1. Pel que fa a la transmissió d’informació a estaments superiors, aquests
estaments han de conèixer exactament què ha estat i què ha esdevingut la inter-
venció socioeducativa; mitjançant aquestes valoracions els serveis socials podran
millorar, si escau, la qualitat d’actuacions posteriors.

Memòria o informe final

Una vegada finalitzat el termini establert per a un projecte és imprescindible fer una
memòria o informe final que reculli les incidències esdevingudes durant la intervenció.

Normalment el guió o continguts de la memòria és dissenyat per la institució o organisme
que subvenciona el projecte i la documentació s’haurà d’enviar amb la freqüència que
aquests organismes decideixin.

Però apart d’aquesta faceta institucional, com que la memòria recull de manera
estructurada i amb una perspectiva final totes les dades del projecte, aquesta informació
servirà als i a les professionals per fer una anàlisi global de la pertinència de l’acció
educativa.

2. Els intercanvis orals o escrits entre els professionals de la intervenció són
una de les fonts d’informació indispensables per al coneixement del procés de
la intervenció i de l’estat del nen o la nena.

Aquesta transmissió d’informació i el debat sobre avaluació es pot produir en
diferents moments, i segons la finalitat que es pretén, normalment el més acon-
sellable és la sistematització de reunions on es creï un espai comunicatiu adequat
i facilitador del diàleg.

3. Quant a la transmissió d’informació entre els professionals i la família
serà convenient que els educadors i les educadores, amb entrevistes individuals,
reunions col·lectives o informes escrits, estableixin una comunicació periòdica
amb els pares i mares per tal de mantenir-los informats del procés d’intervenció
socioeducativa i dels seus fills o filles.

Dimensió comunicativa

Tot procés d’intervenció i
avaluació ha de perseguir una
dimensió comunicativa i aquesta
dimensió comunicativa abasta
des de la recollida, anàlisi,
elaboració i tractament de la
informació de dades, fins
aspectes tan crucials com les
tècniques i instruments de
recollida de la informació, el
tractament ètic de les dades i les
tècniques més apropiades de
l’elaboració d’informes.
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S’ha de mantenir sempre una alta ètica professional sobre la informació
recollida i l’educador i l’educadora hauran de determinar quina és la
informació sobre l’infant que es pot recollir i com. I quina informació i com
es pot transmetre. A més s’haurà de consensuar a qui es pot transmetre, i
qui serà l’encarregat de passar aquesta informació.
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3. Disseny, implementació i avaluació d’activitats no formals

Les activitats i les tasques representen el grau més concret d’actuació dins del
marc d’un projecte i es relacionen amb la posada en marxa i l’avaluació d’una
intervenció socioeducativa.

Els educadors i les educadores quan posen en marxa un procés d’intervenció han
d’aconseguir que amb una sèrie d’activitats els infants assoleixin les intencions
educatives, és a dir, els objectius i els continguts d’aprenentatge seleccionats.

Una altra fita dels i de les professionals serà aconseguir que aquestes activitats
arribin a tothom segons les seves capacitats físiques, psíquiques i personals; amb
aquest objectiu s’hauran de dissenyar activitats variades i adaptades a la diversitat
dels nens i les nenes segons les seves necessitats.

Un professional atén la diversitat si partint de les necessitats específiques de
cada un dels nens i nenes, compensa les desigualtats mitjançant l’aportació
de recursos materials i afectius que permetin als seus educands gaudir
d’una vida plena normalitzada i integrada.

El concepte atenció a la diversitat

El concepte d’atenció a la diversitat ve definit mitjançant el tractament de les necessitats
específiques de suport educatiu de manera diferenciada per a cada infant i ha significat un
nou enfocament ideològic, teòric, pedagògic i conceptual de la pràctica educativa que ha
traspassat l’àmbit de l’educació formal.

Les bases psicopedagògiques d’aquest nou enfocament impregnen en l’actualitat qualsevol
intervenció socioeducativa de l’àmbit no formal.

Amb aquesta finalitat abans de posar en marxa una intervenció s’hauran d’haver
elaborat i seleccionat una sèrie d’activitats que segueixin els criteris psicopeda-
gògics i metodològics establerts per tal d’atendre la diversitat de l’alumnat i una
sèrie d’accions encaminades a avaluar cadascuna de les fases o accions educatives
implementades.

I per aconseguir-ho haurem de comptar amb professionals que coneguin el món
de l’educació especialitzada, és a dir, necessitem uns professionals amb unes
aportacions eclèctiques i que contemplin tant el marc teoricopràctic de l’educació
com la teoria i la pràctica de la intervenció social i que apliquin tècniques
educatives que ajudin a trobar les respostes més adequades a les necessitats
específiques dels infants i de la seva família, especialment en el cas que aquesta
realitat presenti una problemàtica d’alt risc social.

Les activitats i les tasques

Recordeu que les activitats són
un conjunt d’actuacions o
tasques que es realitzen per
aconseguir un objectiu específic
u operatiu d’un projecte i que les
tasques és el nivell més concret,
mitjançant les tasques
aconseguim portar a terme les
activitats.

L’atenció a la diversitat

Pren el seu màxim significat
quan s’han d’atendre infants que
pateixen o poden arribar a patir
un handicap o desavantatge
social, afectiu, econòmic,
cultural o bé una discapacitat
física, psíquica o sensorial.



Didàctica de l’educació infantil 44
Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit

no formal

En la unitat “Principis
bàsics d’intervenció en

educació infantil” podeu
recordar les bases

psicopedagògiques i
d’atenció a la diversitat en

educació.

3.1 Principis psicopedagògics de l’actuació educativa no formal

Les actuacions educatives en el marc dels projectes s’han d’entendre amb els
mateixos criteris metodològics i psicopedagògics que en l’educació formal.

Partint d’aquesta premissa, val la pena fer algunes matisacions respecte a les actua-
cions dels educadors i les educadores d’infantil a l’hora de dissenyar, i seleccionar
les activitats d’aprenentatge que vindran delimitades per les característiques de
l’àmbit social i dels infants a intervenir.

A l’hora de dinamitzar els processos d’ensenyament-aprenentatge les actuacions
dels educadors i les educadores aniran encaminades cap a aconseguir els objectius
següents:

Educadors durant la implementació
de les activitats educatives.

• Obtenir un coneixement profund de quines són les necessitats dels seus
educands utilitzant tècniques d’observació adequades.

• Crear per al nen i la nena un ambient afectuós i saludable on es pugui
gaudir de la relació afectiva que el professional estableixi amb l’infant i
de situacions lúdicoeducatives amb la resta dels companys.

• Planificar i promoure moments de reflexió i diàleg, marcant ritmes de
desenvolupament personal i social diferenciats i establint vies de treball tant
individual com grupal.

• Fer una tasca socialitzadora amb els infants, el professional ha d’orientar
el seu treball a la facilitació o integració social dels subjectes i a la seva
immersió en la xarxa social i institucional.

• Promoure activitats constructives i variades com: vacances, sortides, cele-
bracions d’aniversari, Nadal i festes multiculturals que facilitin la integració
del nen i la nena en el grup de convivència i la perspectiva intercultural.

• Procurar i afavorir l’esperit investigador i creatiu dels nens i les nenes i
promoure activitats constructives que facilitin la seva la autonomia.

• Afavorir les condicions d’igualtat entre nens i nenes, defugint de qualsevol
reproducció de rols i estereotips sexistes.

• Complementar la seva tasca educativa amb l’entorn familiar dels nens
i nenes; serà necessari que els professionals aconsegueixin per part de
la família una actitud positiva de cooperació i implicació vers la tasca
socioeducativa que rep el seu fill o filla.

3.1.1 Característiques dels col·lectius d’actuació

L’educador i l’educadora infantil, a més, basarà les seves actuacions en el fet
que la tasca educativa es fa a partir del contacte directe amb els infants (i la
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majoria de les vagades amb la família), i que aquests infants esdevenen part activa
i protagonista de la seva educació.

Per aquesta raó serà necessari conèixer les característiques del col·lectiu a interve-
nir i les casuístiques que els i les professionals es poden trobar al llarg de les seves
actuacions.

1. Es pot intervenir (atendre) amb nenes i nens, en una franja d’edat entre 0 a 6
anys, en una situació social, econòmica, educativa i familiar “normalitzada” i que
requeriran d’unes actuacions lúdicoeducatives.

Espais d’intervenció universals i "normalitzats" a la comunitat

Els espais d’intervenció a nivell comunitari requeriran d’una tipologia de serveis
lúdicoeducatius com: esplais, biblioteques, ludoteques, esports base, activitats
extraescolars, etc., que complementin en l’esfera social l’àmbit escolar; caldrà potenciar
la relació dels nens i les nenes amb l’entorn a través de la seva participació en les activitats
que s’ofereixin.

2. Es pot intervenir amb nens i nenes, en una franja d’edat entre 0 a 6 anys, amb
una problemàtica social, educativa, econòmica i familiar avaluada d’alt risc social
i que, per aquest motiu necessiten d’una intervenció socioeducativa altament
especialitzada; en aquests cas les activitats tindran un marcat caràcter assistencial.

Dintre d’aquest col·lectiu podem trobar, a més, infants amb diferents casuístiques,
i per a cada una d’elles es requerirà una sèrie d’activitats diferenciades com per
exemple:

• Infants que presenten problemes d’adaptació social, sense un deteriorament
greu de la seva personalitat.

• Nens i nenes que presenten deficiències en l’estructura de la seva persona-
litat, deficiències que són de tipus reactiu i que es manifesten en les seves
relacions, en els seus aprenentatges, etc.

• Menors procedents d’un ambient familiar o social deteriorat, amb greus
carències i que es donen tant en el pla afectiu com en el material.

• A vegades l’origen de la problemàtica ve pel fet que els nens vinguin
d’un altre país, amb costums i valors socials diferents. Els educadors i
les educadores han de fomentar el respecte i la tolerància vers aquestes
diferències i treballar en un àmbit de multicultaritat.

3. Es pot intervenir amb nens i nenes, en una franja d’edat entre 0 a 6 anys, amb
una discapacitat sensorial, física o psíquica i que requereixi per part dels i de les
professionals una atenció individualitzada.

Si intervenim en nens o nenes amb una discapacitat, l’educador i la
educadora ha de proporcionar protecció i recursos específics a la seva
discapacitat, però a la vegada ha de fomentar al màxim l’autonomia
i la possibilitat de fer-los partícips al màxim possible en activitats
“normalitzades” amb la resta de companys i companyes.

La intervenció amb les
famílies

Encara que en aquest apartat ens
centrarem en el col·lectiu infantil,
heu de considerar que en la
majoria dels projectes els infants
estaran acompanyats per adults.
Aquesta circumstància s’ha de
tenir en compte a l’hora de
programar i avaluar les activitats.

Espai d’actuació

Un dels factors claus que
influeixen, significativament, a
l’hora de portar a terme una
acció educativa de qualitat és
l’espai d’actuació, és a dir, el
lloc on es concreta aquesta
intervenció; en el nostre cas
estem parlant d’un context social
i més específicament dins de
l’àmbit d’una institució o un
centre social.

Treballar la socialització

És important treballar la
socialització i la cura personal,
aquí és imperant la funció
normativa de l’educador i
l’educadora infantil que haurà
d’aportar activitats que
afavoreixin l’adquisició d’hàbits
socials, la tolerància, la resolució
de conflictes, etc. i afavorir
l’autonomia de la satisfacció de
les pròpies necessitats bàsiques
en els nens i les nenes.
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La universalització de
l’atenció precoç

Facilita que, des de qualsevol
àmbit de la nostra societat, es
pugui accedir a un centre de

desenvolupament infantil i
d’atenció precoç, ja que estan
sectoritzats segons el territori.

Existeix una correlació...

...entre la patologia emocional i
les alteracions maternoinfantils

dels primers anys de vida,
existeix un període crític de

reversibilitat, transcorregut el
qual la capacitat per a

desenvolupar-se queda
seriosament malmesa.

4. Es pot intervenir amb infants les circumstàncies sociofamiliars dels quals els
obliguen a viure en una institució o centre de manera més o menys permanent
allunyats d’un àmbit familiar normalitzat. En aquest cas l’educador o l’educadora
ha de:

• Convertir-se en un referent adult estable i catalitzador de totes les demandes
d’aquests menors tant explícites com implícites. Es tracta d’establir un
clima afectiu amb l’infant que l’apropi a gaudir d’una vida plenament
“normalitzada” dintre d’aquesta institució.

5. Es pot intervenir amb menors que presenten trastorns en el seu desenvo-
lupament de manera temporal o permanent, amb antecedents de risc biològic,
psicològic i social o que es troben en situació de risc de patir-los. En aquest cas
seria convenient:

• Informar a la família de la importància de la prevenció, detecció i esti-
mulació de qualsevol desavantatge o discapacitat anticipadament que pot
solucionar o pal·liar una problemàtica abans d’instaurar-se en el nen o la
nena.

• Derivar o aconsellar per a l’infant un programa d’atenció precoç ja que és
imprescindible que aquests infants siguin estimulats des del primer moment.

La importància de l’atenció precoç en l’infant

Els programes d’atenció precoç es basen en el fet que el procés de desenvolupament del
nen i la nena, a nivell personal i social, comença des d’abans del seu naixement.

És crucial, dons, que els infants siguin estimulats des dels primers moments en la seva
existència. D’aquesta estimulació s’encarrega normalment la família i dintre de l’àmbit
familiar.

En el cas que el nen pateixi una discapacitat o handicap que dificulti un desenvolupament
considerat com a “normal”, la família esdevindrà insuficient i serà necessària l’ajuda externa
de professionals especialitzats que apropin el menor a un desenvolupament adequat.

En aquest cas es requerirà de la intervenció d’un centre de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP).

Aquests centres estan integrats al Sistema català de serveis socials des de juny de 1995 i
la seva funció es defineix com:

“El conjunt d’actuacions en l’àmbit de la prevenció, la detecció, diagnòstic i la intervenció
terapèutica, de caràcter interdisciplinari, que s’estén en un sentit ampli des del moment
de la concepció fins que l’infant compleix els sis anys, abastant, per tant, l’etapa prenatal,
perinatal i l’etapa postnatal de la primera infància.”

Aquesta tasca assistencial i preventiva es porta a terme amb l’objectiu general d’aconseguir
el màxim desenvolupament de l’infant com a persona i s’adreça a totes les famílies i als
seus fills i filles de manera gratuïta i amb els objectius específics següents:

• Atendre la població infantil des de la concepció i fins als sis anys sempre que no tingui
garantida la continuïtat assistencial.

• Participar en la coordinació de les actuacions (detecció i prevenció) que es porten a terme en
aquesta franja d’edat.
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• Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.

• Assegurar equips interdisciplinars experts en desenvolupament infantil.

• Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

• Participar en els projectes de coordinació i cooperació interdepartamental.

• Assegurar equips interdisciplinars experts en desenvolupament infantil.

• Garantir el treball individualitzat i la continuïtat assistencial.

Els CDIAP també van adreçats a infants que en condicions normals no necessiten aquesta
atenció, però el medi familiar i social en què viuen poden fer-la necessària, és a dir, a tot
infant que en condicions normals no arribi a un desenvolupament adequat a la seva edat i
per tant necessiti una atenció per aconseguir-ho.

3.2 Criteris metodològics en les activitats no formals

A l’hora de dissenyar i seleccionar unes activitats adequades per portar a terme
una intervenció socioeducativa, s’ha de partir dels conceptes i premisses psicope-
dagògiques que emmarquen l’acció educativa, per tant arribats a aquest punt hem
de considerar que:

1. La singularitat de l’àmbit social, les casuístiques de l’alumnat a intervenir
i els continguts d’aprenentatge definiran uns objectius d’aprenentatge que
s’hauran d’assolir mitjançant una sèrie d’activitats ajustades als interessos i
necessitats dels educands.

2. En l’àmbit no formal les activitats aniran encaminades a l’adquisició d’ha-
bilitats socials, la transmissió de valors, la tolerància, la cooperació, etc.,
els continguts seran bàsicament procedimentals i la metodologia a utilitzar
serà lúdicoeducativa i haurà de motivar i engrescar els participants.

3. Les activitats han de ser dissenyades per a la totalitat dels infants, és a dir,
s’ha de fugir d’un tipus d’activitat “normalitzada” per a la majoria de nens
i nenes i un altre tipus d’activitat ajustada i diferenciada per als infants amb
discapacitat.

4. La metodologia a utilitzar s’ha de vehicular mitjançant unes estratègies
metodològiques. El disseny i l’elecció d’aquestes estratègies implicarà
aportar tècniques i eines que afavoreixin els aprenentatges de tots els infants.

L’organització Nacional de Cecs Espanyola

Pel que fa als alumnes amb una deficiència visual, l’educador i l’educadora podrà comptar
amb l’Organització Nacional de Cecs Espanyola (ONCE) que, juntament amb la Generalitat
i l’equip de La Caixa, han posat en marxa una iniciativa que permet unir els esforços dels
professionals i millorar àrees concretes com l’esport, la música, els idiomes o la informàtica;
i organitzar jornades i sortides culturals i també promoure l’ús de les noves tecnologies per
part dels nens i nenes invidents.

I en base a aquests criteris l’educador i l’educadora haurà de:

Un consell

A mode d’exemple podem
argumentar que en el cas que en
el nostre grup hi hagi un nen o
una nena amb una discapacitat
física, serà bo que les activitats
dissenyades per a tot el grup es
puguin fer fàcilment en cadira de
rodes.

És molt important...

...reconèixer que els infants
discapacitats són, sobretot, nens
i nenes, i tenen les mateixes
necessitats físiques i psíquiques
de relació social i educacionals
que qualsevol altre. Encara que
tinguin dificultats per fer algunes
tasques no significa que no
necessitin jugar i moure. El nen i
la nena discapacitats han de
viure i conviure amb la resta dels
infants i mai han de romandre
amagats i sobreprotegits en el
món dels adults.

Atenció a la diversitat

Per arribar a atendre la diversitat
de l’alumnat i que les activitats
arribin a tothom, s’haurà de fer
una anàlisi dels grups a
intervenir i la seva disposició,
prendre decisions respecte a
l’organització de l’espai, el
temps, conèixer amb quins
recursos compten, amb quins
professionals i la seva ideologia
d’actuació, com les avaluarem,
etc.
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Compte amb les sortides

L’educador i l’educadora infantil
ha d’anar amb compte en les

sortides o en les activitats
lúdiques esportives que es facin

en espais oberts, ja que, per
norma general, els espais

desconeguts són un obstacle per
als infants que pateixen
qualsevol discapacitat.

• Plantejar les activitats d’una manera motivadora per tal que es mantingui
l’interès i l’atenció dels infants i ha d’haver-hi la possibilitat de canviar a
una altra activitat si es detecta una pèrdua d’interès.

• Al començament de qualsevol projecte o acció educativa, s’han de preveure
activitats que facilitin el període d’adaptació a infants i a les famílies.

• S’hauran de dissenyar unes activitats fixes que es repeteixin al llarg del
temps amb la finalitat d’orientar els infants i ajudar-los a adquirir rutines.

• Les activitats s’han d’explicar amb unes instruccions clares i amb l’ajuda
de la comunicació gestual i no verbal per cridar l’atenció.

• Les activitats han de fomentar la participació i la cooperació i evitar la
competitivitat, la discriminació i la repetició dels rols estereotipats.

• S’han d’alternar les activitats individuals amb les de caire grupal tant en
grups petits com en grups grans, de manera que es permeti compartir les
experiències personals de cadascú.

• Cal programar activitats puntuals en què es permeti la col·laboració de la
família, tant pel que fa a l’organització com a la participació en les activitats.

• En el cas que els infants mostrin escassos estímuls socials i culturals serà
necessari el disseny d’activitats que els permetin adquirir unes experiències
i coneixements que familiarment no tenen; serà bo planificar sortides,
excursions, colònies, o projectes de ludoteques, biblioteques, etc.

Exemple d’alguns tipus d’activitats

• Exclusivament infantils: qualsevol activitat feta únicament per a infants de determinades edats,
com per exemple jugar a pintar amb les mans.

• Activitats per a escoles: alguns centres com les ludoteques sovint reserven un temps dins de
l’horari escolar perquè els infants facin jocs que no es fan habitualment a l’escola.

• Activitats en què col·laborin els familiars o persones properes als infants: com activitats
d’informació i de formació sobre temes relacionats amb l’infant com ara tallers o activitats
lúdiques.

• Activitats fetes per a entitats tant públiques com privades dedicades a l’ocupació del lleure:
com activitats de les colònies urbanes, casals, etc. durant els períodes de vacances.

3.2.1 Estratègies metodològiques

S’entén per estratègies metodològiques la manera com s’actua amb les persones
destinatàries de la intervenció per a aconseguir els objectius marcats.

Existeixen múltiples maneres o camins a l’hora de dissenyar les millors estratègies
d’acció que s’ajustin a la diversitat d’infants i facilitin la tasca educativa.
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Recordarem ara quines són les estratègies metodològiques més utilitzades a l’hora
de programar activitats educatives, centrant-nos en les més utilitzades per als
projectes d’acció socioeducativa:

• Simulació: es pretén que l’infant se situï dintre de la situació simulada i la
visqui com a pròpia. El joc de rol promou la participació, allibera inhibici-
ons, facilita la comunicació, dramatitza solucions alternatives als problemes,
proporciona la possibilitat de desenvolupar la comprensió i posar-se en el
lloc de l’altre i desenvolupa destreses personals i interpersonals.

El joc de rol

El joc de rol és molt utilitzat en educació infantil, els nens i nenes el practiquen de manera
espontània a partir dels dos anys quan desenvolupen l’etapa del joc simbòlic, és una
estratègia molt motivadora i que agrada a tothom. Es tracta de fer escenificacions de les
diferents situacions; aquest joc de rol pot abastar des d’una escenificació puntual fins a una
obra de teatre.

• Jocs: la utilització del joc i de les activitats lúdiques per arribar als
aprenentatges és una de les estratègies més agraïdes; mitjançant el plaer
i el goig, els nens i les nenes aprenen de manera fàcil i engrescadora.

Exemple

Les activitats es poden dissenyar de manera que la seva pràctica comporti la realització
de diferents tipologies de jocs: tradicionals, cooperatius, simbòlic, de construcció, lliures,
pautats, etc.

• Centres d’interès: consisteixen a proposar un tema que serveixi de fil
conductor a l’hora de portar a terme les accions educatives. S’utilitza per
contextualitzar, donar coherència, motivar i aportar interès sobre l’aprenen-
tatge d’un tema.

Exemple

Els centres d’interès típics per als infants solen treballar temes com les festes populars, les
estacions de l’any, els menjars i la gastronomia arreu del món, etc., però actualment existeix
tot un corrent innovador d’educadors i educadores que treballen en els seus projectes
temes com: la pintura i les obres d’art, la música i els clàssics, grans obres teatrals i
el actors, amb nens i nenes considerats fins ara massa petits per a l’adquisició d’aquest
coneixement.

• Tallers: introdueixen als infants en l’aprenentatge d’habilitats i estratègies
per a fer allò que s’aprèn, són molt útils per a l’adquisició de coneixements
mitjançant la pràctica, facilita la implicació, participació i la cooperació dels
presents.

Exemple

N’existeix un ampli ventall: tallers de cuina, d’atenció a les necessitats bàsiques de l’infant,
d’expressió plàstica, de música, de titelles, etc.

El joc és un recurs
metodològic força adequat,
ja que facilitarà el
desenvolupament del nen i
la nena en l’aspecte
biològic, físic, afectiu,
psíquic i social.

L’elecció d’una dinàmica
adequada...

...vindrà marcada per una sèrie
de factors o variants, és a dir,
s’haurà d’utilitzar una dinàmica
o una altra depenent: dels
objectius que es persegueixen, la
maduresa del grup, el nombre
dels seus integrants, les
característiques ambientals i
espacials, les característiques i
trets de personalitat, etc.
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El treball en grup

El treball en grup amplia la
qualitat dels resultats de la

intervenció, facilita les relacions
interpersonals, l’empatia, la

comprensió..., però per arribar a
aquestes fites serà

imprescindible l’elecció d’unes
tècnica o dinàmiques adequades.

Serà molt convenient que
els educadors i les

educadores mostrin
coneixements teòrics i
pràctics de conducció i

dinàmiques de grup.

• Dinàmiques de grups: són tècniques que afavoreixen el desenvolupament
personal de l’infant, faciliten la interrelació i l’intercanvi d’experiències i
faciliten els aprenentatges de valors, canvis d’actituds, cooperació, toleràn-
cia... En elles els mateixos nens i nenes es converteixen en agents dina-
mitzadors essent protagonistes dels seus propis processos d’aprenentatge.
Existeixen infinitat de tècniques de grup i els educadors hauran de conèixer-
les per tal d’aplicar les tècniques més adients segons les circumstàncies a
intervenir.

Exemple

Existeixen tècniques de resolució de conflictes, de debat, de coneixement i confiança,
tècniques de comunicació, per a fomentar la cooperació, etc.

3.3 Principis organitzatius en activitats no formals

Els principis organitzatius, és a dir, l’organització didàctica de les activitats
defineix la manera d’organitzar i gestionar els recursos i elements que les
componen. S’hauran de controlar variables com el temps, l’espai, la relació
entre el grup i els agents educatius i la relació entre els infants amb la resta de
companys, etc. El control d’aquestes variables i les decisions de com organitzar-
les possibilitaran, o no, la pràctica educativa.

Entre els elements que podem trobar en la implementació dels projectes analitza-
rem els següents:

• Els agrupaments.

• L’organització del temps.

• L’organització de l’espai.

• L’organització dels recursos.

3.3.1 Els agrupaments

Quant a la millor manera d’agrupar l’alumnat, hem de considerar que la interven-
ció socioeducativa ha d’abastar des de l’atenció individual i personalitzada fins
a petits i grans grups, la quantitat de nens i nenes i la manera d’agrupar-los
influirà notablement en el disseny i l’organització de les activitats.

El paper del grup és decisori en el procés de socialització dels infants ja
que una vinculació amb el grup d’iguals permet als menor establir canals
d’identificació i trobar un lloc i un sentit a la seva identitat i també a la dels
altres.
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Sense descartar el treball individual de manera radical, que a vegades fins i tot
pot ser necessari, és aconsellable treballar, sempre que es pugui, amb el recurs del
grup i intercanviar activitats en petit grup amb activitats en gran grup.

Quan el treball en grup esdevé imprescindible

En ocasions us trobareu amb infants amb greus dificultats degut a l’entorn i a la vida
social que els envolta, si aconseguiu que el nen i la nena se sentin mínimament segurs
i identificats amb el seu grup, aquests infants podran esdevenir grans partícips en les
activitats programades i podran transmetre les seves opinions sense por.

En definitiva, el grup permetrà a aquests infants relacions de participació, de pertinença,
de seguretat i autoconfiança.

3.3.2 L’organització dels temps

El temps es considera una de les variable que delimita l’acció educativa. Planificar
i preveure el temps necessari per a fer les diferents activitats i assolir els objectius
marcats serà tasca imprescindible a l’hora de dissenyar i implementar una tasca
educativa.

Si en la planificació temporal prenem com a base les necessitats educatives, la
diversitat i les característiques personals de cada un dels infants, els educadors i
les educadores d’infantil hauran de considerar:

• Que la planificació temporal ha d’ésser el suficientment flexible com per a
permetre l’assimilació de coneixements a tots els nens i nenes, sigui quin
sigui el seu ritme d’aprenentatge.

• Que la premissa de flexibilitat temporal pren en l’educació no formal una
importància cabdal, ja que molts dels col·lectius als quals es dirigeix la
intervenció socioeducativa tenen una casuística assistencial i una dificultat
vers l’adquisició dels aprenentatges.

Els diferents ritmes d’aprenentatge i desenvolupament és una premissa
assumida pels professionals, però aquest ritme diferenciat pren el seu màxim
exponent en els nens i nenes amb una discapacitat física, psíquica, sensorial
o social.

La temporalització no ens ha de fer
patir.

• Que serà necessària una temporalització realista de les activitats al llarg del
temps. Mentre alguns coneixements es poden assimilar de manera puntual,
altres requereixen d’una sèrie d’actuacions reiterades i sistemàtiques per
assolir-los. Un exemple d’aquest cas seran les rutines, aquestes hauran de
marcar el punt de partida de l’organització temporal.

• Que els i les professionals no solament hauran de planificar i preveure la
temporalització de les activitats al llarg dels temps, sinó que serà molt
important dissenyar un horari d’activitats o tasques al llarg del dia.

La planificació del període
d’adaptació és
imprescindible quan es
posa en marxa una acció
educativa nova, per
aquest motiu aconsellem
que repasseu els
aspectes més importants
a tenir en compte en la
planificació del període
d’adaptació estudiats a la
unitat “Planificació dels
espais, els temps i els
recursos en educació
infantil”.

Programació diària

Cal programar el temps per a
totes les activitats diàries, la
cobertura de necessitats bàsiques
és imprescindible en aquestes
edats. Per tant, apart de les
diferents activitats, s’han de
planificar els horaris de
l’esmorzar, l’hora d’anar a
dormir i d’higiene.
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Discapacitat visual

Un nen o nena cecs o amb
dificultats visuals requereixen un

espai conegut que els aporti
seguretat, les activitats per

norma general es faran en espais
fixos, els materials i objectes

hauran d’estar a mà i sempre en
el mateix lloc, i la resta de

companys procuraran
identificar-se mitjançant el tacte

cada vegada que s’apropin al nen
o la nena.

Quan els infants...

...requereixen un tipus
d’intervenció en un centre on ha

de viure, l’adequació i
l’adaptació correcta a l’espai

pren la seva màxima importància.

Compte amb les barreres
arquitectòniques

L’educador i l’educadora infantil
haurà d’assumir que, en l’àmbit

de les institucions o centre on
normalment té lloc la tasca

educativa, aquestes
infraestructures i espais, a
vegades, no solen complir

l’adequació que normalment es
requeriria. S’ha de ser un bon

professional i intentar adaptar el
millor possible aquests espais a

les necessitats del moment.

• Que com l’acció educativa requereix, la majoria de les vegades, l’assistència
o participació dels progenitors, serà imprescindible que els horaris de
realització s’adaptin al temps lliure de pares i mares.

La planificació temporal s’ha d’adaptar plenament als ritmes d’aprenentatge
dels educands i mai al contrari. Si comproven que els objectius no s’han
assolit, millor “parar i facilitar noves activitats per assolir-los” que continuar
amb l’únic pensament de complir la programació temporal establerta.

3.3.3 L’organització de l’espai

L’espai, igual que el temps, condiciona la pràctica educativa. Per aquesta raó serà
molt important tenir el control de l’espai intern de la institució o centre i de les
seves possibilitats i el control de l’espai extern que delimita el radi d’actuació.

Per tant el que s’ha de conèixer respecte a l’espai intern i a l’espai extern a l’hora
de dissenyar les activitats educatives és el següent:

1. L’espai intern: afectarà les possibilitats tècniques i tecnològiques a l’hora de
concretar el vostre treball, comptar amb espais diferenciats per a: psicomotricitat,
informàtica, zona esportiva, biblioteca, menjador, etc., facilitarà en gran mesura
la tasca educativa.

A l’hora de planificar no solament hem de comptar amb espais col·lectius,
sinó que en moltes ocasions seran necessaris espais reduïts i propis que
permetin la intimitat dels infants que els utilitzin.

La necessitat d’un espai privat

Heu de comptar que durant l’exercici de la vostra professió, podeu trobar-vos amb infants
que viuen de manera permanent en un centre residencial. En aquest cas es requerirà un
protocol d’actuació estricte quant a l’adequació i l’adaptació a l’espai.

Primerament quan arriba el o la menor se li ensenyarà el centre i les diferents instal·lacions
i dependències, posteriorment se li mostrarà el seu espai propi, la seva habitació, el seu
armari, les seves pertinences... una adequada informació i adaptació del menor a aquest
espai serà eina imprescindible a l’hora de generar-li seguretat i una sensació de vida
plenament “normalitzada” en aquest centre.

2. L’espai extern: els recursos comunitaris que delimiten l’entorn geogràfic,
econòmic i sociocultural són recursos espacialment importants. Aquest entorn
ens pot facilitar o impedir determinades pràctiques i activitats: parcs equipats per
als infants, zones verdes, ludoteques, cinemes, etc. seran recursos imprescindibles
a l’hora d’atendre educativament l’infant.

Uns dels problemes que us podeu trobar a l’hora de fer la vostra tasca educativa
és la falta d’adequació dels espais. Per evitar aquesta situació serà imprescindible
que els agents educatius, les institucions i els centres i els serveis comunitaris
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compleixin la normativa de supressió de barreres arquitectòniques i que tant
mobiliari com accessos interns i externs siguin adaptats i accessibles.

L’educador o l’educadora es pot trobar que no pot portar a terme certes sortides
per la manca d’adequació dels espais externs, ja que a vegades cines, teatres, parcs
infantils, restaurants, mitjans de transport, sortides de metro..., i un llarg etcètera
de serveis públics no compleixen la normativa i presenten barreres insalvables per
als infants.

Quan es fa el disseny de les activitats s’han de preveure les barreres
arquitectòniques per anticipat i prendre mesures d’actuació per tal que els
nostres nens i nenes gaudeixin dels mateixos recursos que la resta dels
companys sense obstacles ni discriminació.

3.3.4 L’organització dels recursos

Finalment, per portar a terme les activitats dissenyades en el projecte serà impres-
cindible comptar amb una sèrie de recursos com: els materials, els econòmics i
els humans, aquests elements són tan importants com per a permetre la viabilitat
o no de l’acció educativa; no oblidem que a vegades un projecte es pot considerar
com a necessari i no arribar a la seva concreció per manca de recursos.

No oblidem tampoc la importància d’organitzar i optimitzar els recursos existents
i treure’n el màxim profit; amb aquest fi, a l’hora de dissenyar les activitats
educatives haurem de saber el següent:

Els recursos materials

La selecció, utilització i distribució dels recursos materials haurà de ser molt
acurada ja que ha de partir dels objectius i principis en els quals es fonamenta
el programa d’activitats educatives.

És imprescindible que els materials compleixin les normatives establertes, per tant
s’hauran de buscar materials amb una alta qualitat, un manteniment fàcil i una
seguretat alta atès que serà utilitzat per una gran diversitat i quantitat d’infants i
familiars.

Els materials que siguin necessaris per a les activitats hauran d’estar a disposició
del públic destinatari i estaran exposats de manera visible i diferenciada els uns
dels altres.

Canvi de materials

Els materials es poden canviar en funció de tres motius:

• El fet d’alternar i renovar el material estimula el joc i evita la monotonia i el cansament.
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Dificultat per a l’expressió
oral

Els nens i les nenes que tinguin
dificultats per a l’expressió oral

se’ls facilitarà sistemes
alternatius de comunicació,
manuals o tecnològics, que

coneixeran i interpretaran no
solament l’infant i el

professional, sinó també el
coneixerà i l’interpretarà la resta

de companys.

El millor professional...

...sempre procurarà capacitar-se
per a ser més eficaç en el seu

treball, i en funció del servei que
ofereixi mai escatimarà esforços
per adquirir una millor formació

i servir millor.

...“un cor que estima sempre serà
inventiu”.

Pire (premi Nobel de la pau).

• Algunes activitats són puntuals, com ara tallers, concursos o racons, i varien en funció de la
demanda dels jugadors, de l’estació temporal de l’any en la qual es dugui a terme o de les
característiques de les festes locals en les quals es desenvolupin.

• Pot ser que calgui renovar o reemplaçar els materials perquè estiguin deteriorats o perquè
han perdut interès per a l’usuari.

En el cas que en el grup hi hagi un infant que mostri una discapacitat, el
més probable és que es necessitin materials adaptats, els materials s’hauran
d’adaptar depenent de quina sigui la discapacitat del menor. Per facilitar aquesta
tasca, existeixen institucions, organismes i centres de recursos especialitzats, que
s’encarreguen d’aportar materials i ajudes tècniques totalment ajustades a les
necessitats dels infants i de la seva discapacitat.

Centres de recursos

El Centre de recursos pedagògics (CRP): són serveis educatius del Departament
d’Ensenyament encarregats d’aportar materials de suport per a la pràctica educativa.

Mitjançant una demanda l’educador i l’educadora infantil poden aconseguir en situació de
préstec aquells recursos necessaris per a portar a terme una activitat educativa.

Els Centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA): són serveis
educatius del Departament d’Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per
tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb
deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge.

Pel que fa a l’elaboració i aportació de recursos per part del CREDA, els professionals de
l’àmbit no formal també es poden beneficiar de la seva tasca que comprèn:

• Elaboració de materials educatius adaptats a les necessitats educatives de l’alumnat amb
deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge.

• Catalogació de recursos educatius específics.

• Oferta d’aquests materials i recursos a institucions o centres i a les famílies.

Els centres de recursos educatius per a deficients visuals (CREDV): pel que fa als
nens i nenes amb una deficiència visual, afirma que en aquests moments, els esforços
dels professionals se centren a donar suport a l’educació integrada dels alumnes; facilitant
materials educatius en un suport accessible (braille, relleu, sonor, etc.).

L’educador i l’educadora infantil podrà accedir a aquests recursos per tal de posar
en marxa i implementar els seus programes i/o projectes.

Els recursos humans

Els recursos humans fan referència al conjunt de professionals i d’altres
col·laboradors necessaris per dur a terme les activitats amb total garantia.

A l’hora de planificar un programa d’activitats és recomanable comptar, dins
dels recursos humans, amb la col·laboració de les famílies dels infants i
també amb la col·laboració puntual de personal expert especialitzat.
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Una altra fita important amb què es troba el i la professional és la gran responsa-
bilitat que comporta la seva tasca diària degut a l’edat del col·lectiu d’intervenció.
Haurà d’observar sistemàticament el progrés i els canvis que mostren els menors
durant l’actuació educativa. Davant la sospita d’una conducta “no adequada” és
aconsellable la petició d’ajuda a un especialista.

La responsabilitat del professional quant a l’observació del seus educands
és significativa, ja que una conducta “inadequada” mostrada de manera
esporàdica o temporal es pot convertir en “crònica” i esdevenir una conducta
patològica en l’infant si no es tracta adequadament.

Els recursos econòmics

Els recursos econòmics depenen de la finalitat del projecte i de les activitats que
s’hi planifiquin i estan lligats als recursos materials, espacials i humans.

Estaran reflectits en el pressupost corresponent i els i les professionals hauran
de conèixer exactament amb quins recursos econòmics compten per tal de portar
a terme la seva acció educativa; penseu que la planificació d’activitats que no
comptin amb un suport econòmic serà una pèrdua de temps.

3.3.5 Guia del disseny d’una activitat educativa no formal

A mode de síntesi i per tal de recollir les idees més importants us proposem una
guia de tots els aspectes i variables que ha de recollir el disseny d’una activitat.

Guia del disseny d’activitat:

1. Denominació de l’activitat: el nom de l’activitat ha d’ésser: curt, clar,
específic i si potser original.

2. Descripció de l’activitat: fa referència a què es fa, un taller, una sortida,
un joc.

3. Espai o infraestructura: lloc on es portarà a terme l’activitat.

4. Temps: durada de l’activitat.

5. Nombre de participants: quants nens o nenes poden fer l’activitat al
mateix temps.

6. Objectius específics o operatius: dos o tres objectius que han de partir dels
generals i que s’hauran de concretar.

7. Agrupament i normes: com agruparem els nens i les nenes dintre de
l’espai, si és necessari anar en fila, situar-se en rodona, etc.

L’educador i l’educadora
infantil...

...pel fet de treballar amb
persones, en el vostre cas nens i
nenes, haureu de mostrar
obligatòriament durant l’exercici
de la vostra tasca qualitats
humanes tals com: empatia,
equilibri emocional, capacitat
d’escolta, tolerància, respecte,
discreció...
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Un altre factor a valorar són
les actituds o el canvi

d’actitud que es pretén de
l’infant mitjançant una

intervenció socioeducativa.

El propi sistema avalador ha
d’ésser a la vegada
avaluable, aquesta

informació servirà com a
punt de partida d’una nova

intervenció.

8. Desenvolupament: aquí explicarem els passos a seguir i les consignes
necessàries per a portar a terme l’activitat, les orientacions didàctiques de
l’educador o educadora i les estratègies utilitzades, és a dir, les tècniques o
eines per a portar-la a terme.

9. Recursos humans: les persones necessàries per a fer aquesta activitat i
com s’han d’organitzar els equips (si els monitors han d’ésser en parella,
han d’anar un davant i un altre al final...).

10. RR materials o tecnològics: materials fungibles, audiovisuals, etc.

11. Recursos econòmics: solament les despeses considerades extres (es con-
sidera el material fungibles, el mobiliari, els audiovisuals, etc. com a part
dels recursos del centre i no es comptabilitzen aquí, sinó al pressupost).

12. Avaluació: ha de quedar molt clar què i com s’avaluaran els objectius
específics o operatius.

3.4 Control i seguiment en la implementació d’activitats no formals

L’avaluació del procés es fonamenta en l’anàlisi diària de l’acció, ja que mitjançant
el seguiment i control de les activitats diàries es poden obtenir dades importants
sobre la idoneïtat de les mateixes activitats i de la interrelació dels diferents
elements que intervenen en el seu desenvolupament entre els quals es troben les
actuacions dels educadors i les respostes dels infants.

I per tal d’assegurar-nos que l’actuació diària és adequada haurem de contemplar
els aspectes següents:

1. L’avaluació dels objectius, a mesura que s’avaluïn les diferents activitats
podrem valorar si es van assolint els objectius i en quin grau, aquesta
avaluació ens donarà informació vers la concordança existent entre els
resultats obtinguts per a cada activitat i els objectius previstos.

2. Quant a l’adequació de les activitats, s’ha de valorar si les activitats
compleixen o no les seves característiques més significatives com a ésser:
variades, flexibles, constructives, properes als nens i les nenes..., a més s’ha
de constatar si el seu disseny ha permès assolir els objectius i els continguts
previstos.

3. Quant a l’avaluació de l’espai i el temps, la valoració d’aquestes dimensions
durant el procés ens permetrà la seva regulació o adaptació, i la comprovació
de si compleixen els criteris mínims d’organització didàctica o no.

4. Pel que fa als materials, s’ha de valorar les característiques de coherència
respecte a les activitats previstes, diversitat de recursos i adequació al con-
text i als infants; qualitats indispensables dels materials per a la concreció
d’una acció educativa.
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5. També es valorarà la intervenció de l’educador i l’educadora , aquesta
informació ha de permetre conèixer l’adequació de les actuacions, les
funcions i les actitud, envers els requeriments dels projectes. Aquesta in-
formació es traurà dels educands, de la resta de companys i de l’autocrítica
i autovaloració del propi educador i educadora.
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