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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10897 - Intervenció en el Maltractament Familiar
Crèdits 0,88 de presencials (22 hores) 3,12 de no presencials (78 hores) 4 de totals

(100 hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

María del Carmen Touza Garma
carmen.touza@uib.es

12:00h 13:00h Dimecres 22/09/2014 31/07/2015 A-102
Guillem Cifre

Contextualització

L'assignatura “Intervenció en el maltractament familiar” és una assignatura obligatòria del mòdul
“Intervenció amb menors i famílies” que s'imparteix en el segon semestre de la Titulació.

Des d'aquesta assignatura es pretén que els estudiants millorin les competències que els permetin una bona
pràctica professional i investigadora en l'àmbit de la intervenció socioeducativa davant els maltractaments
a menors i la violència de gènere.

Requisits

No s'exigeixen requisits essencials per cursar aquesta assignatura.

Recomanables
Es recomana que l'estudiant tingui una capacitat de comprensió lectora que li permeti comprendre textes
científics en anglès.

Competències

L'assignatura contribuirà a l'assoliment de les següents competències:

Específiques
* E.2.1. Ser capaç d'analitzar i identificar riscos, necessitats i demandes dels destinataris tant individuals

com familiars en els diferents contextes d'aplicació, des de la perspectiva del treball en xarxa..
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* E.2.4. Ser capaç de promoure canvis efectius, a través dels mètodes propis i específics de la intervenció
socioeducativa, en els individus i famílies, en els diferents contextes: educatiu, serveis socials,
organitzacions i àmbit comunitari i amb atenció especial als quals promouen els drets fonamentals i
d'igualtat entre homes i dones, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics..

Genèriques
* G-5. Haver desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per continuar la seva formació

amb un alt grau d'autonomia, especialment per a millorar la seva capacitació professional o per
incorporar-se a estudis de doctorat que els proporcionin una formació avançada dirigida a l'especialització
acadèmica o investigadora en aquest camp d'estudi i intervenció..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura s'organitzen en blocs temàtics que avancen des de continguts més
generals que fonamenten les intervencions fins arribar a l'anàlisi de programes.

Continguts temàtics
BLOC 1. Conceptualització.

Tema 1.- Elements comuns entre els maltractaments a menors i la violència de gènere. Anàlisi
de les conseqüències produïdes

BLOC 2. Fonaments de les intervencions. Models i principis.
Tema 2.-Elements que fonamenten les intervencions.

Tema 3.- Models explicatius sobre les conseqüències en els menors. Implicacions per a la
intervenció.

Tema 4.- Models explicatius sobre el canvi en la conducta parental. Implicacions per a la
intervenció.

BLOC 3. Intervenció.
Tema 5- Programes d'intervenció.

Metodologia docent

Les activitats presencials consistiran en exposicions de part dels continguts de l'assignatura realitzades per
la professora i en el debat i anàlisi d'altra part dels continguts a través de seminaris.

Les activitats no presencials consistiran en el treball autònom i en grup dels estudiants per a l'anàlisi i
comprensió dels continguts exposats per la professora, de les lectures en les quals es basaran els seminaris
i per a la preparació dels treballs que es presentaran en els seminaris.

Al principi del curs i a través de Campus Extens, s'informarà els estudiants de les lectures i de les
característiques del treball en grup que realitzaran.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Volum de treball
En aquest apartat de la guia docent es plasma el nombre d'hores aproximades que l'alumne haurà de dedicar
a cadascuna de les activitats de l'assignatura.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Exposició de
continguts

Grup gran (G) La professora presentarà als estudiants per mitjà de la lliçó
magistral part dels continguts de l'assignatura.

12

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Els alumnes, supervisats per la professora, discutiran sobre
part dels continguts de l'assignatura que hauran analitzat en
les corresponents lectures indicades a principis de curs.

8

Avaluació Examen Grup gran (G) Per avaluar les competències relacionades amb l'assignatura,
es realitzarà un examen de respostes breus.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació i estudi dels
temes

L'estudiant haurà de fer una assimilació comprensiva dels continguts de
l'assignatura exposats per la professora.

30

Estudi i treball
autònom en grup

Elaboració de les
conclusions dels
seminariss

Els estudiants hauran de preparar les conclusions que presentaran en
cadascun dels seminaris a partir de la lectura i anàlisi de la bibliografia
indicada. Després de cada seminari, redactaran les seves conclusions finals
i les enviaran a la professora a través de Campus Extens per a la seva
avaluació.

48

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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A continuació s'indiquen les tècniques i els criteris que s'empraran per avaluar l'assignatura, així com la
ponderació que permetrà calcular la qualificació final de cada estudiant.

Es considerarà que un estudiant és un «no presentat» quan només hagi realitzat activitats d’avaluació
previstes a la guia docent que suposin un terç o menys de l’avaluació de l’assignatura.

Si els alumnes no realitzen l'examen o no lliuren algun dels dels treballs sobre els seminaris en les dates
previstes, podran fer-ho en una data alternativa assenyalada per la professora, únicament en els casos
establerts per l'Acord Normatiu del dia 18 de març de 2014 pel qual s'aprova el Reglament acadèmic de la
Universitat.

La realització demostradorament fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació inclosos en la guia docent
comportarà, a criteri de la professora, una menysvaloració en la qualificació de l’alumne que pot suposar la
qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de l’assignatura.

Exposició de continguts

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció La professora presentarà als estudiants per mitjà de la lliçó magistral part dels continguts de l'assignatura.
Criteris d'avaluació L'assistència a cada classe teòrica suposarà un 1% de la qualificació final.

Percentatge de la qualificació final: 6%

Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Els alumnes, supervisats per la professora, discutiran sobre part dels continguts de l'assignatura que hauran

analitzat en les corresponents lectures indicades a principis de curs.
Criteris d'avaluació L'assistència a cada seminari suposarà un 1% de la qualificació final.

Percentatge de la qualificació final: 4%

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Per avaluar les competències relacionades amb l'assignatura, es realitzarà un examen de respostes breus.
Criteris d'avaluació L'avaluació contínua es complementarà amb l'avaluació final a través d'un examen de resposta breu. Els

criteris d'avaluació seran el grau de coneixement de la matèria, la claredat i la precisió en l'exposició dels
continguts i la qualitat dels arguments utilizats.

L'examen es realitzarà en la data assenyalada en el període d'avaluació complementària i serà recuperable en
la data establerta en el període d'avaluació extraordinària.

Percentatge de la qualificació final: 50%
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Elaboració de les conclusions dels seminariss

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Els estudiants hauran de preparar les conclusions que presentaran en cadascun dels seminaris a partir de

la lectura i anàlisi de la bibliografia indicada. Després de cada seminari, redactaran les seves conclusions
finals i les enviaran a la professora a través de Campus Extens per a la seva avaluació.

Criteris d'avaluació Els criteris d'avaluació seran el grau de coneixement de la matèria, la claredat i la precisió en l'exposició dels
continguts, la qualitat dels arguments utilizats i el compliment de les normes de presentació.

La qualificació final dels seminaris serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en els treballs
presentats en el període d'avaluació contínua després de cada seminari. La no presentació d'algun dels treballs
durant aquest període comporta la qualificació de 0 en aquest treball no presentat.

Els treballs no seran recuperables en el període d'avaluació extraordinària.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A més de les referències indicades, es considerarà bibliografia bàsica aquella que s'indiqui com a tal durant
el semestre.
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