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Presentació

Benvolgut/da estudiant:

Amb aquestes quatreratlles de presentació vull donar-te la benvinguda, en nomdetotel professorat i el

personal dels serveis, a la Facultat d'Educació i a la Diplomatura d'Educació Social. En aquesta «Guia de

Pestudiant» per al curs 2002-2003 hi trobarás els programes de les assignatures troncals i obligatóries

d'Educació Social, amb el nom dels professors que les imparteixen, les metodologies, bibliografiesi siste-

mesd'avaluació.

Pel quefa a les assignatures optativesi delliure elecció en aquesta Guia noméshitrobaràseltítol. El progra-
ma detallat de cadacunad'elles se't facilitarà a part, en una Guia de totes les Assignatures Optatives i de

Lliure Elecció que s'oferiran a la Facultat d'Educació, en totsels estudis, durantel curs 2002-2003.

És important quea l'inici de curs facis una bonalectura dels programes que cursatàs per fer-te una idea de
l'enfocament, les temàtiquesi les tasques que hauràs derealitzar. Un cop iniciatel curs, la «Guia» et servirà

de referència constant: tingues en compte també que el mes de febrer canviaràs d'assignatures i en co-

mençaràs de noves. També has de tenir en compte que els nostres estudis són de caràcter presencial. En

aquestsentit,l'assistència continuadaa classe és un factor quees valora perpartdels professors.

Esperemque aquesta documentació que et femarribaretsiguid'utilitat i et recomanemquela tinguissem-

pre a mà per poder-la consultat. Finalment, et desitgem un bon curs acadèmic i que les previsions que el

professorati personal de serveis hemplanificar es corresponguin amb la pràctica diària amb l'objectiu d'o-

ferir una bona formació universitària.

Antoni Torti Bardolet

Degàde la Facultat d'Educació
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La Facultat d'Educació

Estructura

La Facultat d'Educació de la Universitat de Vic imparteixels segiients ensenyaments:

Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Educació Primària

Mestre. Especialitat Educació Especial

Mestre. Especialitat Llengua Estrangera

Mestre. Especialitat d'Educació Física

Educació Social

Llicenciatura de Psicopedagogia

Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Físicai l'Esport

Les unitats bàsiques de docènciai recerca de la Facultat sónels Departaments, que agrupen els professors

d'una mateixa àrea disciplinària. Actualmenthi ha sis Departaments:

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Departamentde Ciènciesde l'Educació

Departament d'Educació Especial

Departament d'Educació Infantil

Departament d'Expressions

DepartamentdeFilologia

Al capdavantde cada Departamenthi ha un professor/professora que exerceix de coordinador.

Òrgans de govern

El Deganat

La gestió ordinària enel govern i administració dela Facultat correspon al Deganat, constituitpels segtients

membres:

Antoni Torti Bardolet, degà
Sebastià Riera i Cusí, cap d'Estudis
Pere Pujolàs i Maset, coordinadordels estudis d'EducacióSocial

Coordinadordels estudis de Psicopedagogia (pendent de nomenament)

Joan Soleri Mata, coordinadordels estudis de Mestre

La Juntade Facultat

Ésl'òrgan col.legiat de govern de la Facultat.
Està constituida per:

El degàdela Facultat, que la presideix.
La resta de membres del deganatde la Facultat.

Els caps de departament.
Dosrepresentantsdel professorat amb docència plena o exclusiva a la Facultar.
Dosestudiants de la Facultat.

Unrepresentant del personal no docent destinata la Facultar.



Departaments, professorati professionals dels serveis

Departamentde Ciènciesi Ciències Socials

Cap: Josep Casanovasi Prat

Professors: Miquel Caballeria i Surifiach

Pau Casañas i Xuriach

Agustí Comella i Cayuela

ElisendaJaumira i Arefias

Marta Marimon i Martí

Jordi Martí i Feixas

Montserrat Martín i Horcajo

Francesc Marín i Serrano

Joan Miri Tubau

Santiago Poncei Vivet

RamonRial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Rocai Prat

JacintTorrents i Buxó

Joan Vancells i Flotats

Departament de Ciències de l'Educació

Cap: Esther Fatsini Matheu

Professors: Jaume Carbonell i Sebarroja

Isabel Carrillo i Flores

Eulalia Collelldemonti Pujadas

Julio Figueroa

Rosa Guitart i Aced

Cristina Jurado i Verdaguer

Ramon Plandiurai Vilacís

Anna Pujol i Costa

Sònia Reig i Orta

Josep Santacreu i Tafià

ÀngelSerrai Jubany

Núria Simó i Gil

Ramon Sitjà i Domènech

Joan Soler i Mata

Antoni Torti Bardoler

Joan Vera i Saucedo

Jordi Verdagueri Gorchs

Departamentd'Educació Especial

Cap: (Pendent de nomenament)

Professors: Jaume Carbonés i López

Isabel Carrerai Blancafort

Montserrat Castells i Clota

Manel Dionís Comas i Mongay

Nilda Estrella ¡ Sayag

  



 

Departamentd'Educació Infantil

Cap:

Professors.

Departament d'Expressions
Cap:

Professors:

Departament de Filologia

Cap:

Professors.

Josep Fonti Roura

Assumpció Guillén i Font

José Ramón Lago Martínez

Olga Pedragosai Xuclà

Pere Pujolàs i Maset

Gemma Riera i Romero

Ramon Riera i Euras

M.Rosa Roca i Tafia

Robert Ruiz Bel

Joan Sala i Baiget

Àngel Alsina i Pastells
Irene Balagueri Felip

Montserrat Benllochi Burrull

M. Carme Bernal i Creus

Miquel Casadevall i Ginestet

Providència Daufí i Moreso

Núria Franc i Batlle

M.Teresa Feu i Vidal

Eva Mayo i Rodríguez
Maite Pujol i Mongay

NeusSol i Mauri

Miquel Pérez i Mas

Joan Arumíi Prat

Sebastià Bardolet i Mayola

Xavier Codina i Grossmann

Eduard Comermai Torras

José Luis López del Amo

Miquel Pérez i Mas

Gil Plai Campàs

Eduard Ramírezi Banzo

Carles Romagosa i Vidal

Dolors Rusifiol i Cirera

Marta Solà i Serrabou

Lluís Soléi Sala

GemmaTorras

Josep Vernis i Burés

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntí i Jubany

Francesc Codinai Valls

Jordina Corominai Subirats

Marta Corominasi Salom

Assumpta Fargas i Riera

Josep Gallarci Bau

 



Coordinació Pràctiques

Professionals dels Serveis

SecretariaAcadèmica:

Secreiàries de Direcció:

Secretària de Pràctiques.

Secretária auxiliar:

 

Núria Medina i Casanovas

Carme Rubio i Larramona

Josep Tió i Casacuberta

Ricard Torrents i Bertrana

AnnaVallbona i Gonzàlez

Providència Daufí i Moreso

ElisabetVila i Sala

Dolors Ruiz i Zafra

Dolors Muñoz i Vilaseca

Rosa M. Guix i Godayol
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Calendari académic

1r curs

Rebudadels estudiants: 30 de setembre a les 16h

Docència 1r quadrimestre: del 30 de setembre de 2002 al 24 de gener de 2003

Exàmens:

18 convocatòria: del 27 de general 7 de febrer de 2003

28 convocatòria: del 30 de junyal 4 de juliol de 2003

Docència 2n quadrimestre: del 17 de febreral 6 de juny de 2003

Tallers d'Educació Social: Setmana del3 al 7 de març de 2003

Exàmens:

18 convocatòria: del 16 al 27 de juny de 2003

23 convocatòria: de l'1 al 12 de setembre de 2003

2ni 3r curs

Docència 1r quadrimestre: del 23 de setembre al 13 de desembre de 2002
(Assig. optativesi lliure elecció: del 30 de setembreal 13 de desembre de 2002)

Exàmens:

1: convocatòria: del 16 de desembre de 2002 al 8 de gener de 2003

2a convocatòria: del 30 de juny al 4 de juliol de 2003

Pràctiquesli II: del 9 de general 28 de febrer de 2003

Tallers d'Educació Social (2n curs): Setmana del3 al 7 de març de 2003

Curs monogràfic d'EducacióSocial(3r curs): Setmanadel 3 al 7 de març de 2003

Docència 2n quadrimestre: del 10 de marçal 6 de juny de 2003

Exàmens:

li convocatòria: del 16 al 27 de juny de 2003

28 convocatòria: de l'1 al 12 de setembre de 2003

Dies festius:

12 d'octubre de 2002, dissabte, festa estatal (Mare de Déudel Pilar)

1 de novembre de 2002, divendres, Tots Sants

6 de desembre de 2002, divendres,festa estatal (Dia de la Constitució)

22 d'abril de 2003, dimarts, pont

23 d'abril de 2003, dimecres, SantJordi, Festa patronal de la UV
1 de maig de 2003,dijous,festa estatal (Festa del Treball)

2 de maig de 2003, divendres, pont

9 de juny de 2003, dilluns, Segona Pasqua

24 de juny de 2003, dimarts, Sant Joan

5 de juliol de 2003, dissabte, Festa Major de Vic

11 desetembre de 2003, dijous, Diada Nacional de Catalunya

Vacances:

Nadal: del 21 de desembre de 2002al 7 de gener de 2003, ambdósinclosos.

Setmana Santa: del 14 al 23 d'abril de 2003, ambdósinclosos

(inclouen el pont del 22 d'abril i el dia de Sant Jordi)
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Resum del Pla d'Estudis

Càrrega lectiva total

L'estudiant ha de completar un curriculum de194 crèdits, distribuits de la manerasegiient:

Matéries Troncals: ..o.ooncnononionicannccinaronancos 95 crèdits

Matéries Obligatóries: comino. 60 crèdits

Matéries Optatives: conmoccnnonnannenononaciarinronios 18 credits

Mattries de Lliure Elecció: ....oonomncnnnno.. 21 crèdits

Total: ee194 crèdits

Ordenació temporal de l'ensenyament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERCURS CA.
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TERCER CURS C.A.

Anualso o

PRusenmumsnnnninnnnanne 9
IntervencióSocioeducativanelcampdelesDiscapacitatal9ae Dla

Primer Quadrimestre C.A. Segon Quadrimestre CA.

Programesd'AnimacióSociocultural—6.Formació Ocupacional 6im ESqm
 

Assignatures optatives

(Nomésperals estudiants de 2n i 3rcurs)

Mediació i Resolució de Conflictes 6 Ir (Bloc D)AeeensESoy

ElJoci'ExpressióCorporalcomaRecursEducaiutS”6(BlocD)|
Educacióperalasalutiintervencióendrogodependències6It(BlocE).SeeileseerSimeaRiE

iiGSpi

oiperrerdetoA

eATNgeqe

Assignatures de lliure elecció

Són aquelles que l'alumne pot triar lliurement per tal de configurar d'una manera flexible el seu

currículum. L'alumne ha d'assolir,al llarg dels seus estudis, un total de 21 crèdits de lliure elecció i, a fi

d'obtenir-los, podrà optarentreles assignatures optatives o delliure elecció ofertes per la pròpia carrera o

per qualsevol de les que s'imparteixen a la Universitat de Vic.

L'horari de classes d'Educació Social permetrà cursar assignatures de Psicopedagogia i de Magisteri coma

crèdits delliure elecció:

BlocD (1rQ): = Intel-ligencia emocional

- Dordinadora l'escola

BlocE (1r Q):  -Intervenció psicopedagógica i currículum escolar
- Recursos audiovisuals: fotografia i vídeo

BlocF (2nQ): > História de la Infànciai la Joventut

- Filosofia de l'Educació

A més a més es poden obtenir credits de lliure elecció, per la via de reconeixement, per estudiso activitats

realitzades extracadèmicament, sense equivalència amb assignatures del Pla d'Estudis (Vegeula Guia de la

UV).
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El reconeixementes contemplaenels casossegiients:

a) Estudi d'idiomes a l'Escola d'Idiomes de la UV.

b) Realització de pràctiques en empreses0 institucions públiques o privades.

c) Estades d'estudis a l'estranger en el marc de convenis internacionals subscrits per la Facultat

d'Educació de la UV.

d) Participació a les activitats contemplades en els convenis que la UV cé signats amb altres
institucions.

Complements de formació per estudiar Psicopedagogia

Per accedir a la llicenciatura de Psicopedagogia des de la Diplomatura d'Educació Social, cal cursar els

segúents complements de formació:

Mètodes, Dissenysi Tècniques d'Investigació Psicològica (6 crèdits)
Processos Psicològics Bàsics (6 crèdits)

Psicologia de la Personalitat(6 crèdits)

Organització del Centre Escolar(4 crèdits)

Psicologia de l'Educació (4 crèdits)

Aquests complements de formació es poden cursar abans d'accedira la llicenciatura de Psicopedagogia
(com a assignatures delliure elecció de la diplomatura d'Educació Social) o bé durantel primer curs de la

llicenciatura.
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Assignatures obligatories de primer curs

Després d'un any d'experiènciaen l'aplicació del"crèdit europeu" en més de cinquantaassignatures dels di-

ferents estudis que s'imparteixen a la Universitat de Vic, el Consell de Direcció ha acordat que durantel

curs 2002-2003 totesles assignatures de primer curs de la Diplomatura d'Educació Social s'imparteixin

amb aquestsistema,per fetl'adaptació al procés d'harmonització de l'ensenyamentsuperiordels paisos de

la Unió Europea.

Didàctica General

PROFESSORA: Núria SIMÓ i GIL

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS:
A través de l'assignatura de Didàctica Generales pretén assolirels objectius segiients: a) Identificar i analit-

zar els aspectes bàsics que configurenla problemàtica globaldeltreball educatiu: b) Aprofundirenels fenò-

mens que es produeixen en una relació educativa durant els processos d'ensenyament i aprenentatge, c)

Conèixer, aplicari valorar estratègies metodològiquesi recursos que permetinelaborar pautes pràctiques en

l'àmbit de l'educació social.

CONTINGUTS:

Els continguts que es detallen a continuació articulen el programa de l'assignatura a l'entorn de nuclis
temàtics que permetenrelacionarels diferents elements implicats en la pràctica educativa.

1. Introducció

1.1. Quéés la Didactica?

1.2. L'acció educativa: educand, educadori procés educatiu
2. Lesfinalitats educatives

2.1. Necessitats educatives dela societat actual

2.2. Finalitats de l'educació avui

2.3. Àmbits d'actuació de l'educació social

3. Leducand

3.1. Atenció ala diversitat

3.2. Tipologia d'educands:infants, adolescents i joves, adultsi gent gran.
3.3. Algunes característiques dels diferents educands davantde l'aprenentatge

3.4. L'ambientd'aprenentatgei les relacions de grup: afectivitat i comunicació

4. L'educador

4.1. Funcionsdel'educador

4.2. Àmbits d'actuació: pràctica, teoria i experiència educadora
4.3. La presa de decisions en l'actuació educativa

5. El treball educatiu

5.1. Característiques de la intervenció educativa

5.2. Característiques dela relació educativa

5.3. Coordinaciói treball en equip

6. Intervenció educativa en unainstitució

6.1. Anàlisi del context educatiu
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6.2. Intencions educatives

6.3. Planificació didáctica

6.4. Recursosi estratégies per ensenyari aprendre

6.5. Avaluació

METODOLOGIA:

Enl'assignaturaes faran servit diferentsestratègies didàctiques d'entre les quals podriemassenyalar: visites

a institucions educatives, conferències, exposició de materials. Es combinaran les explicacions per part

de la professora amb treballs en grup, discussionsi treball individual.

AVALUACIÓ:
Pera l'avaluació caldràrealitzarles segientsactivitats

- Dues proves escrites

- Realització de treballs individuals

- Treball en grup relacionat amb el tema 6 del programa

- Es valoraràla participació en el desenvolupamentdelessessions detreball i en les diferentsactivitats.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Barnes, D. De la comunicación alcurrículum. Madrid: Aprendizaje. Visor. 1994,

Boix, T.; Viché, M. Animaciónygestión cultural Valencia: Grup Dissabte. 1990,

Carbonell, E. (coord.) Educació i immigració: Els reptes educatius de la diversitat culturali l'exclusió social.

Barcelona: Mediterrània/Fundació Jaume Bofill. Polítiques, 27. 2000

Comas, M. i Funes, J. Educadoresi educadors de carrer: Del'opció metodològica a Lfopció tecnicometodològica.
Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Finestra Oberta, 20, 2001.

Delors, J. (coord.) Educació: Hi ha un tresor amagat a dins. Informe per a la UNESCOde la Comissió

Internacionalsobre EducaciópelsegleXXI. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya. 1996.

García Martínez, J. A. Trabajo socialy animación sociocultural. La dimensión pedagógica de la acción social.
València: Naullibres. 1991.

Gimeno,J; Pérez, A. Comprendery transformarla enseñanza. Madrid: Morata. 1992,

Franch, J.; Martinell, A. Animar un proyecto de educación social. La intervención en el tiempo libre.

Barcelona: Paidós. 1994.

Loughlin, C.E.; Suina, J.H. El ambiente de aprendizaje: Diseño y organización. Madrid: Morata/MEC.

1987.

Olweus, D. Conductas de acosoy amenaza entre escolares. Madrid: Morata. 1998.

Parcerisa, A. Didáctica en la educaciónsocial. Barcelona: Graó. 1997.

Perrenoud, Ph. La construcción deléxitoy delfracaso escolar. Madrid: Morata: 1996.

Pérez-Campanero, M. P. Cómo detectarla necesidades de intervención socioeducativa, Madrid: Narcea. 1994.

Pérez Gómez, A. La cultura escolar en la sociedad neoliberal. Madrid: Morata. 1998.

Pérez Serrano, G. Elaboración deproyectossociales. Madrid: Narcea. 1993.

Roselló, R. Eldisseny de Projectes Socioculturals. Barcelona: IMAE. 1990.

Stenhouse, L. Investigacióny desarrollo del curriculum. Madrid: Morata. 1987

Torres, J. El curriculum oculto. Barcelona: Morata. 1991

Torres, J. Globalizacióne interdisciplinariedad: Elcurrículum integrado. Madrid: Morata. 1994
Trilla, J. La educaciónfuera de la escuela. Barcelona: Ariel. 1993.

Zabala, A. Lapràctica educativa. Barcelona: Graó. 1995
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Llengua, Societat i Educació

PROFESSORA:Teresa PUNTÍiJUBANY

Anual, 9 crèdits.

OBJECTIUS:
Fer reflexionarl'educador sobreelfet lingistic analitzantla diversitat lingiística, la situació actual de la

llengua catalana a nivell social i educatiu i el seu plantejamentdidàctic. Tot això donantinstruments per a

millorarla seva capacitat d'expressió oral i escrita i aprofundinten el coneixementi el dominidela llengua

catalana.

CONTINGUTS:

1. Llenguaicomunicació:

1.1. Text i context. Usoslingúístics i situacions comunicatives. Emissor, objectius, Funcionsi des-
tinari/s del text. Coherència i cohesió del text. Textorali textescrit. La tipologia textual. El
procés d'elaboració deltext. L'eficàcia deltext.

1.2. Pràctiquesd'expressió orali escrita: Observació i anàlisi de models:el text descriptiu,el narra-

tiu, l'expositiu, l'argumentatiui l'instructiu.

2. Llenguaisocietat:

2.1, L'estructurasociali la llengua: La diversitat i la desigualtat. La transformació del'estructura

social i el paperde la llengua.

2.2. Ladiversitat lingúística. Els prejudicis lingúístics.

2.3. Lesvariablessocialsi la llengua:Les variablesi els grups socials. La classe social. Les xarxes so-

cials. L'àmbit d'ús. Contacte dellengúes i conflicte lingúístic.

2.4. Llengua i poder: El poderenl'ús lingúístic. Els capitals econòmics, culcurals, lingiístics, so-

cials i simbòlics. Els camps socials. Les normessocialsi els habits lingiiistics. Les ideologies lin-

guístiques.

2.5. La llengua i els mitjans de comunicació.

2.6. Els processos de manteniment, de substitució i d'expansió lingútstica. La planificació lingiiís-

tica.

3. Llenguai ensenyament:

3.1. L'aprenentatge naturali escolar de la L1 ide la L2. Llengiies, ètniesi culturesa l'ensenyament.

3.2. L'ensenyamentdelcatalà als adults: recursos per a desenvoluparles habilitats comunicatives.

Programesi certificats.

3.3. L'animació a la lectura: materials i recursos.

3.4. El paperdela llengua a l'educació no formal: estratègieslingúístiques pera l'animació i la di-

namització de grups. La conversai l'entrevista.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

El programa del'assignatura es portarà a terme mitjançantl'exposició de diferents temes per part del pro-

fessor a classei la participació dels alumnes a través dela realització i posterior discussió d'exercicis pun-
tuals, així comdelecturesd'articles diversos.

Atèsel caràcter de taller de la primera part del'assignatura és indispensablela participació en el treball a
l'aula la realització detotesles pràctiques programades. També caldrà confeccionar un treball escrit corres-

ponenta la segonaparti realitzar una exposició sobre el darrer punt del programa. Les característiques de

cadatreball així com el seu calendaries concretarana l'inici de curs.

19  



 

Hi haurà duesprovesparcialsal llarg del curs. L'examenfinal, al mes de juny, podràrepresentar, perals qui
vulguin, una recuperació de la primera, de la segona,o de tots dues.

La nota final de cursserà la mitjanade les proves, de les pràctiques d'expressió, deltreballescrit, de l'exposi-

ció i del conjunt de qualificacions derivades dels exercicis puntualsfets a classe o a casa i dela participació

de l'alumne a classe. Caldrà que cadascun dels diversosapartats estigui aprovatpertal que aquests puguin

fer mitjana.
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Coneixement de l'Entorn

PROFESSOR: Josep CASANOVASi PRAT

CARACTERÍSTIQUES: Anual. 9 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

Enels diferents àmbits de l'educaciósocial, l'entorn és un element importantperentendreeltreball quees
realitza. No podem deslligar el comportamentniles característiques de les personesi les institucions amb

quètreballen els educadors/essocials sense tenir en comptel'entorn en què s'han format,si bé noés facilre-

lacionarles característiquesd'unainstitucióo l'actuació d'una persona ambel seu entorn personal, familiar

o col.lectiu. Per tot això, una base sobre com interpretar críticament la nostra societat és útil als

educadors/es socials per tal de desenvoluparla seva tasca, perquè serveix persituarel seu treball en el con-

juntdela societat,i també perquè dónapistes sobre les possibilitats d'intervenció. En definitiva, perquè dó-

na una visió més àmplia que la simple intervenció especialitzada a resoldre problemes puntuals deslligats

del seu entorn.

OBJETIUS:

Aquesta assignatura tracta el medisocial, econòmici cultural de Catalunya, tenint en compte que forma
part d'unarealitat global, ambels objectius de:

1.- Donar elements per interpretarcríticament el món canvianten què vivim.

2.- Tractarl'entorn característic dels principals àmbits d'actuació de l'educaciósocial.

3.- Treballar procediments d'anàlisi de la socierar.

PROGRAMA:

1. Presentació.

2. Introducció a l'entorn.

3. El territori.

3.1. L'espaii la seva representació.

3.2. La globalització, una escala mundial.

3.3. La divisióterritorial.

3.4. El món urbà.

3.5. L'habitatge.

3.6. Anàlisi de barris.

4. El canvisocial.

4.1. El tempsiel canvi.

4.2. El progrés i el desenvolupament.

4.3. Violencia i canvi.

5. El coneixementsocial.
5.1. La ciència coma forma de coneixement.
5.2. Característiques del coneixementsocial.

5.3. La recerca social.

6. La població.
6.1. La població mundial.
6.2. L'evolució demogràfica.

6.3. L'estructura de la població.

7. L'economia.  

 

  



 

7.1. L'evolució econòmica.

7.2. Treball i atur.

8. L'organitzaciósocial.

8.1. La democràciai les institucions.

8.2. L'estat del benestar.

8.3. Associacionisme i movimentssocials.

METODOLOGIA:

L'assignaturaes basarà enl'explicació del programaperpart del professor,la participació dels estudiants a
classe, exercicis individuals i en grups. Els estudiants hauran de preparar un treball d'exposició oral a classe.

AVALUACIÓ:
-Duesprovesparcials.

-Untreball d'anàlisi de barris.

-Una exposició oral.

Lesactivitats de classe.
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Psicologia del Desenvolupament

PROFESSORA: Montse BENLLOCH ¡BURRULL

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS:
Aquesta assignatura es proposarecórrerles diferents etapesdelcicle vital, des dela infànciafins a la senec-
tut, oferinta l'estudiant d'Educació Social l'oportunitat de conèixerla diversitati els canvis psicològics de

les personesalllarg de la vida.

L'objectiu més important és donar alguns coneixements psicològics bàsics que permetin a l'Educador

Social comunicar-se i interactuar de manera oportunai eficaç amb persones de diferents edats, procedèn-

cies, estats emocionals, cognitiusi socials. Un altre objectiués aproximarl'estudiantals textos psicològics,

ajudant-lo a descobrirla seva utilitat com a recurs teòric i com a eina per a comprendre els esdeveniments

abansde planificaro realitzar qualsevolintervenció socioeducativa.

CONTINGUTS:

Tema 1. Introducció.

El desenvolupamentvistalllarg delcicle vital.

Algunesvirtuts de l'enfocamentdelcicle vital versusla psicologia evolutiva.

Conceptesi definició de desenvolupament.

Aspectes biològics i ambientals dels canvis generacionals.

La influència cognitiva, afectivai social enles crisisal llarg delcicle vital.

Aspectes normatius i no normatius

Tema 2. Des del naixementfinsals 7 anys.

Aspectes cognitius d'aquesta fase. Dels esquemes d'accióa l'operativitat concreta.

Aspectes emocionals. Deles conductes d'afecció a un principi d'autonomiabàsica.

Conflictes queel nen ha de superar ambels seus pares o tutors durant aquestafase,i també ambels seus

germans.

El fracàsescolari les set intel-ligències de H. Gardner.
¿Per quèels nens juguentant durant aquest període: A què juguen2

El nen abandonati el nen maltractat durant aquestes edats.

Tema 3. Des dels 7 fins als 12 anys

Desenvolupamentcognitiu. Pensament operatorii construcció deles grans categories del coneixement

racional:l'espai, el temps,la causalitar, el nombre, la geometria. Influència deles cultures familiars i de

l'aprenentatgeescolar en la conquesta d'aquestescategories.

El desenvolupamenti el domini del aspectes formals del coneixement i del llenguatge.

Les activitats de planificació com a aprenentatge de la autonomiai la cooperació. Joc cooperatiu i com-

peticiu.

Desenvolupamentdela tipificació sexuali de gènere en aquest període.
Tema 4. L'adolescència.

La pubertati la sexualitat.

Els canvisfísics i la imargedelcos.

Aspectes emocionals de l'adolescència: rol de la infancia, canvi enles figures identificatóries: la im-

portància del grup d'iguals. Els ideals.

La violència.

Els canvisintel.lectuals: les operacionsformalsi els interessos metafísics enl'adolescència.
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¿Com ajudarels adolescents a vencerles seves dificultars?

Tema5. Ledat adulta

La maduresa:aspectes emocionals.

L'elecció deparellai la constituciódela familia. Diferents models familiars.

L'elecció professional. Angoixesi responsabilitats.

Beneficis i perjudicis del'estructura familiar en el desenvolupamentde la maduresa.

Experiències de maternitati paternitat. Canvis en la dinàmica dela parella.

Crisis en l'edat adulta: trencamentdeparelles, pèrduai canvide treball.

Aspectesintel-lectuals de l'edat adulta.

i: Com ajudarles maresi els paresa resoldreles dificultats en la criança i educació delsfills?

Tema6. La vellesa.

La jubilació, vivències en l'homei la dona.
Crisis d'adaptació enla vellesa: canvisfísics.

Característiques cognitivesdelavellesa.

Habitati vellesa: dificultats d'autonomia. La soledat.

Aspectes emocionals dela vellesa. La necessitat de comunicació.

Variables relacionades ambel benestaren la vellesa: historia viscudai relacions familiars.

Com ajudarles persones en aquesta etapa de la vida a vèncerles sevesdificultats2

METODOLOGIA:

Esrealitzaran explicacions, anàlisis de textos, debats,i preparació individuali en grup de presentacions.

AVALUACIÓ:

Pera avaluarels estudiants es realitzaran dues provesescrites individuals al final de cada quadrimestre, a

mésd'un treball en grup.La notafinalserà la mitjana deles tres avaluacions.

La primera provai el treball seran eliminatoris de matèria. Si no s'aproven,els estudiants faran un examen

d'aquesta part del'assignaturaalfinal.

Es imprescindible unaassistència regulara classe.
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Teoriesi Institucions Contemporànies de l'Educació

PROFESSOR: Joan SOLER MATA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Quadrimestral: 6 crèdits.

OBJECTIUS:

A través de l'assignatura Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació es pretén formarels estu-

diants de primer curs d'Educació Social en:

a. unavisió dels fenòmenseducatius des de l'àmbit de l'educació social.
b. un coneixementdels corrents educatius mésrellevants que s'han desenvoluparalllarg de l'època contem-

porània,i l'aplicació que han tinguta través deles institucions educativesi els seus agents.

c. unareflexió sobre les actuals perspectives en l'educació i en la pedagogia.

CONTINGUTS:

Bloc I: Aproximació a l'educació.

1. El concepte d'educació.

4.1. Les dimensions de l'educació. Educaciói socialització. L'educació social.

4.2. L'estudi de l'educació. La pedagogiai les ciències de l'educació.

2. Elsàmbits de l'educació. L'educació formal, no formali informal.

2.1. Les institucions educarives i els agents de socialirzació.

2.2. Les institucions educatives no formals.

2.3. La ciutateducativa.

Bloc IL: Un balanç de la pedagogia contemporània (segles XIX i XX).

3. El mapa dela pedagogia contemporània: de l'Emilia Franshenstein.

4. La pedagogia activa.

4.1. John Devveyi l'educació democràtica.

4.2. L'evolució delesinstitucions de protecció de menors.

4.3. L'educació fora del'escola: les colònies escolarsi l'educació en el lleure.

5. La pedagogia socialista i marxista.

5.1. Educaciói treball. La formació professional.

5.2. Makarenkoi el valor dela col-lectivitat.

5.3. La democratització de l'educaciói l'escola única.

6. Les pedagogies antiautoritàries.

6.1. Paul Robini la visió anarquista del'educació integral.

6.2. La pedagogiainstitucional. L'autogestió en l'educació.

7. Les pedagogies crítiques.

7.1. Freire i la pedagogia alliberadora.
7.2. Milanii la pedagogia de Barbiana.

7.3. lllich i el moviment de la desescolarització.

Bloc Ii: Algunes perspectives pedagògiquesdel segle XXI.

8. El mapa de la pedagogia actual: la crisi de la modernitat.

9. La perspectiva postmoderna.

9.1. El discurs tecnològici la filosofia de sistemes.  



  

9.2. Elrelativisme morali l'educació.
10. Laperspectivacrítica i política.

10.1. El llegat de Freire: l'educació com a emancipació.

10.2. Els moviments socials en l'educació: feminisme, ecologisme i pacifisme. La construcció de nous

relats educatius.
11. La perspectiva humanista.

11.1. L'informe Delors. El desenvolupamentdela formació permanent.
11.2. Edgar Morini el pensament global i complex.

11.3. La descobertadel'altre: l'educació per a la cooperaciói l'educació intercultural.

METODOLOGIA I PLA DETREBALL:

a) Sessions de treball:

Les sessions constaran d'explicacions per part del professor, lectura i comentarid'articles,textosi altres

documents, projecció de vídeosi diapositives, treballs en petits grups, debats col.lectius i exposicions de

treballs per part dels estudiants. Segonsel desenvolupamentdel'assignaturai del curs, hi haurà alguna

conferènciao altres activitats complementàries.

b) Treball en grup:

Realitzarl'anàlisi d'una institució educativa de l'àmbitsocial i redactar un informeescrit, tot seguintles

orientacions que es donarana l'inici de curs. El resultat deltreball s'haurà d'exposar oralmenta classe.

c) Treball individual:

Redactar un assaig (6-8 pàgs.) a partir de la lectura d'unllibre que relacioniel seu contingut ambles ex-

plicacions, materials o altres lecturestreballadesa la classe.

d) Comentari de text:

El dia assenyalat en la convocatòria d'exàmenscaldrà realitzar un comentariescrit a partir d'un text.

e) Horari de tutories i consulta:

És una part importantdeles activitats del'assignatura i l'estudiant hauria d'assistir-hi sempre que ho

necessiti. És obligatoriassistir a les tutories de seguimentdelstreballs de curs (orientacionssobrebiblio-

grafia, dubtes sobreelguió o l'estructuradelcreball, etc.) que s'organitzin i es programindinsl'horari de

classe.

AVALUACIÓ:
La notafinaldel'assignatura serà la ponderaciódels segiients aspectes:

"Activitats de Classe c.omiommnmonnronocaronesMPOCaOna2

~Treball de grup (informeescrit i exposició Oral) ...................,ai Y

-Treball escrit sobre la lectura d'un llibre.................dancepen Y

AASP

Toral .ucoiicorsrooTAcamáAIEmarmes 10

La suma noméses farà quan els quatre apartatsestiguin superats satisfactòriament. En cas contrari, l'estu-

diant s'haurà de presentara la segona convocatòria.

BIBLIOGRAFIA:

a) Llibres de lectura:

Meirieu, Ph. Frankenstein educador. Barcelona: Laertes, 1998.

Morin, E. La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral, 2000.

Postman, N. Fi de l'educació. Vic: Eumo, 1999. i

Trilla, J. Aprender, lo que se dice aprender... Una teoría alfabética de la educación. Barcelona: Octaedro, 1998.
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b) Llibres de consulta:

Avanzini, G. Lapedagogía delsigloXX. Madrid: Narcea, 1987.
Bárcena, E. Eloficio de la ciudadanía. Introducción a la educaciónpolítica. Barcelona: Paidós, 1997.

Borrás, J.M. (dir). Historia de la infancia en la España contemporánea (1834-1936). Madrid: Min. Trabajo y

Asuntos sociales, 1996.

Bowen,]. Historia de la Educación Occidental. 3 volums. Barcelona: Herder, 1985.

Capitán Díaz, A. Historia delpensamientopedagógico en Enropa. 2 volums. Madrid: Dykinson, 1984/1986.

Carreño, M.(ed.) Teorías e instituciones contemporáneasde educación. Madrid: Síntesis, 2000.

Castells, M. La era de la información. 3 volums. Madrid: Alianza, 1996.

Colom, A.J.i Mèlich, J.C. Después de la modernidad. Nuevasfilosofías de la educación. Barcelona: Paidós,

1995.

Colom, A.J. (coord.) Teorías e instituciones contemporáneasdela educación. Barcelona: Ariel, 1997.

Delgado, B. (dir.). Historia de la Educación en Españay América. 3 volums. Madrid: SM, 1992/1994.

Delgado, B. Historia de la infancia. Barcelona: Ariel, 1998

Delors,J. (dir.). Educació: hi ha untresoramagata dins. Barcelona: Unesco,1996.

Diversos autors. Pedagogías delsiglo XX. Barcelona: CissPraxis/ Cuadernos de Pedagogía, 2000.

Diversos autors. “Les pedagogies del segle XX: un primer balanç". Monografia, Temps d'Educació, núm.

24, 2000,p. 7-234.
Duch, Ll. La educacióny la crisis de la modernidad. Barcelona: Paidós, 1997.

Echeverría, J. Los señores delaire: Telépolisy el tercer entorno. Barcelona: Destino, 1999,

Franch, M., Rial, R. i Riba, J.M. (ed.) Escoltisme i educació. Vic: Eumo, 1999.

Fullac, O. Filosofia de la educación. Madrid: Síntesis, 2000.

Houssaye, J. (dir). Quinzepedagogs: la seva influència, avui. Barcelona: UOC/Proa, 1995.

Juif, P.; Legrand, L. Grandes orientaciones de lapedagogía contemporánea. Madrid: Narcea, 1988.

Lévy, P. La cibercultura, el segon diluvi2Barcelona: Proa/ Universitat Oberta de Catalunya, 1998.

Lozano, C. La educaciónenlos siglosXIXyXX. Madrid: Síntesis, 1994.

Mallart, Js Teixidó, M.i Vilanou (Coord.) Repensar lapedagogia, avui. Barcelona)Vic: lIEC/Eumo,2001.

Mayordomo,A. Socialización, educación socialy clasespopulares. Estudios históricos. Valencia: Universitat de

València, 1995.

Meirieu, Ph. La escuela, modo de empleo. De los “métodos activos” a la pedagogía diferenciada. Barcelona:
Octaedro, 1997.

Morin, E. Els 7 coneixements necessarisper a l'educació delfutur. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya,

2000.

Petrus, A. (coord.) Pedagogía Social. Barcelona: Ariel, 1998.

Puig, J.M. Teoría de la educación. Barcelona: PPU, 1986.

Quintana, J.M. Las creenciasy la educación. Pedagogía cosmovisional. Barcelona: Herder, 2001.
Romans, M., Petrus, A.iTrilla, J. Deprofesión: educador(a) social. Barcelona: Paidós, 2000.

Ruiz, C. i Palacio, 1. Higienismo, educación ambiental y previsión escolar. Antecedentes y prácticas de

Educación Social en España (1900-1936). València: Universitat de València, 1999.

Santolaria, F. Marginacióny educación. Historia de la educación social en la España modernay contemporánea,

Barcelona: Ariel, 1997.

Soler, P. L'educació en el lleure a Girona. Girona: Universitat de GironalLlibres del Segle, 1995.

Trilla, J. La educaciónfuera dela escuela. Barcelona: Planeta, 1985.

Trilla, J. Otras educaciones, Barcelona: Anthropos, 1993.

Trilla, J. (coord.) £l legadopedagógico delsigloXXpara la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó, 2001.

Viñao, A. Tiemposescolares, tiempos sociales. Barcelona: Ariel, 1998.

Viñao, A. Leery escribir. Historia de dos prácticas culturales. Méxic: Fundación Educación, voces y vuelos,

IAP, 1999.  



 

Sociologia i Antropologia Social

PROFESSOR:JacintTORRENTSi BUXÓ

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Donarbases conceptuals i metodològiques de sociologia i antropologia social que facilitin als estudiants la
comprensió dels entornssocials dels col-lectius o de les personesen risc o en situació de conflicte social, El

marcde referènciaseràel dela societat catalana, entesa en el context més ampli de l'actual món en canvi.

CONTINGUTS:

1. Sociologia i antropologiasocial.
1.1 Els campsd'estudii els mètodes.

1.2 Les eines conceptualsi teòriques. Conceptes clau: societat, cultura, classe social, gènere, etnicitat,

posició social, capitalisme, patriarcat, globalització.

1.3 La història humana: visionslinials i etnocentrisme.

2. L'estructura social contemporània.

2.1 Origen,evoluciói característiques dela desigualtatsocial: teoria del consensi teoria del conflicte.

2.2 Les desigualtats de gènere, edat i ètnia.

2.3 L'estructurai el canvisocial: els canvis socials desprésdela industrialització.

2.4 Elsistema educatiui les desigualtatssocials.

3. Grupsètnicsi culturals a Espanya.

3.1 Les desigualtats socials.

3.2 Lesdiferències culturals.

3.3 Història de les migracionsal sud d'Europa.

4. Els riscos del'exclusió social.

4.1 L'Estat de benestar.

4.2 Crisi de l'Estat de benestar:l'exclusió social.
4.3 Ideologies polítiques, educació i Estat de benestar: neoliberalisme, socialdemocràcia, democràcia

cristiana, ecologisme.

METODOLOGIA:

L'assignatura es desenvoluparàalternant per a cada un dels quatre blocs temàticslesactivitats seglients:
- Explicació del programa de cada blocperpartdelprofessor.

- Comentarideles lectures assignadesa cada bloc.

- Exercicisi altres activitats.

AVALUACIÓ:

- Un exercici d'avaluació, individual o en grup, pera cada un dels quatre blocs (4099).
- Un examenfinal (5004).

- Es tindrà en comptela participació enles classesi altres activitats proposades(1094).
Per aprovarl'assignaturacal superarsatisfactòriament cadascundels apartats.

BIBLIOGRAFIA:

Barley, N. Elantropólogo inocente. Barcelona: Anagrama, 1997.

Berger, P. L. Invitació a la sociologia. Una perspectiva humanística, Barcelona: Herder, 1986.
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Besalú, X., Campani, G.Í Palaudàrias, J. M. La educaciónintercultural en Europa. Barcelona: Pomares-
Corredor, 1998.

Bourdieu, P. Sobre la televisió. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Carbonell, E. Jumigración: diversidad cultural, desigualdadsocialy educación. Madrid: MEC,1995.

Cardús, S. (coord.) La mirada delsociòleg. Barcelona: Proa / UOC,1999.

Cavalli-Sforza, L. L. Gens, poblesi cultures. Barcelona: Proa, 1997.

Cavalli-Sforza,L. L. La ciéncia delafelicitat. Barcelona: Proa, 1999.

Chomsky, N. i Dietrich, H. La aldea global, Tafalla: Txalaparta, 1997.

Contreras, J. (comp.) Losretos de la inmigración. Madrid: Talasa, 1994.

Delgado, M. Diversitati integració, Barcelona: Empúries, 1998.

Diversos Autors. Antropologia d'avui. Barcelona: Teide, 1983.

Diversos Autors. Desigualtati canvi, Barcelona: Biblioteca Universitària, n. 34, Proa l UAB,1997.

Diversos Autors(eds.) Antropologia de lospueblos de España. Madrid: Taurus, 1991.

Diversos Autors. Las razas humanes. 8 vol. Barcelona: Oceano, 1995.

Flecha, R. La nueva desigualdad cultural. Barcelona: El Roure, 1990.

Geertz, C. La interpretación delas culturas. Barcelona: Gedisa, 1992.

Harris, M. Antropología cultural. Madrid: Alianza, 1995.

Leakey, R. E. Laformaciónde la humanidad. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1981.

Masllorens, A. El quart món. Barcelona: Barcanova, 1991.

Masllorens, A. [nforme sobre la inmigració. Barcelona: Deriva, 1995.

Parcerisa, A. Didáctica en educación social. Barcelona: n. 135, Graó, 1999,

Pérez de Cuéllar, J. La nostradiversitatcreativa, Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 1997.

Pujadas, J. J. Etnicidad. Identidadculturaldelospueblos. Madrid. Eudema, 1993.
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Psicologia Social i de les Organitzacions

PROFESSOR:Josep SANTACREU iTANYÀ

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS: Quel'estudiant:

1. Adquireixi coneixements bàsics sobre temesrellevants dela Psicologia Social.

2. Prenguiconsciència dela repercussió dels processossocials i organitzatiusen l'individu.

3. Sigui capaç d'analitzarels factors psicosocials presentsenels diferents contexts d'intervenció pedagògica

CONTINGUTS:

1. Concepte i Història dela Psicologia Social

2. El procés deSocialització

2.1 Naturalesa de la Socialització

2.2 Aspectes socials dela personalitat

2.3 Desocialització i Resocialització

3, Les Actituds

3.1 Formació de les Actituds

3.2 Funcions deles Actituds

3.3 El canvi d'Actitud

4. Identitat Personal i Identitat Social

5. Productes de la Interacció Social

5.1 La pressió cap a la Conformitat

5.2 Obediència

5.3 La Desviació Social

5.4 La influència de les minories

6. Estereotips i Prejudicis

6.1 Conceptei funcions

6.2 Teories explicatives

7. Agressivitat, violència i conducta prosocial

8. Psicologia dels Grups

8.1 Processos intragrupals
8.2 Cooperació i Competició

9. Liderat

9.1 Teories Clàssiques

9.2 Teories Modernes

9.3 Liderat i organitzacions

10. Psicologia Social de les Organitzacions

10.1 La cultura de les organitzacions

10.2 Tipusd'organitzacions

10.3 Els grupsi la organització

10.4 El Treball en Equip

11. La conducta col.lectiva

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels contingutsesFarà a través de sessions expositives, lectures d'articles'i llibres, de-
bats i exercicis pràctics en grup peraprofundirenels contingursdel'assignatura.

A
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AVALUACIÓ:

Els estudiants hauran de demostrarl'assolimentdels objectius del'assignatura a través d'una provaescrita

que valorarà el 7096 dela qualificació final, així com ambtreballs i exercicis realitzats en la dinàmicadel

grup-classe.

BIBLIOGRAFIA:

Aronson, E. Elanimalsocial Madrid: Alianza Editorial, 1995.

González, M.P. Orientacionesteóricasfundamentales enpsicología de oesgrupos. Barcelona: PPU, 1995.

Mann,L. Elementos de Psicología Social. Méxic: Limusa, 1990.

Mintzberg, H. Laestructuración de las organizaciones. Barcelona: Ariel, 1998.

Moscovici, S. Psicología Social (T i 11). Barcelona: Paidós, 1988.

Munné, E. La Interacción Social. Barcelona: PPU, 1995.

Myers, D.G. Psicología Social. Madrid: Médica Panamericana, 1991.

Salazar, J.M.i altres Psicologia Social Mèxic: Trillas, 1990.

Schein, E.H. Psicologia de la Organización. DOSSAT, 1981.

Shaw, M.E. Dinámica de Grupo. Barcelona: Herder, 1994.

Smith, PB.i Peterson, M.E Liderazgo, organizacionesy cultura. Madrid: Pirámide, 1990.

Tajfel, H. Grupos Humanosy Categorías Sociales. Barcelona: Herder, 1984,

Q
o
t
u

 

  



 

Educació Permanent

PROFESSOR:JoanVERA ¡SAUCEDO

OBJECTIUS:

- Aprofundir en el marcteòric de l'educació permanenten relació als conceptes fonamentals d'educació.
- Analitzar i conèixerels diferents àmbits que integren l'educació permanent.

- Donarinstruments per comprendrei analitzar el contextsocial dels diferents camps d'intervenció del'e-

ducació permanent.

- Reflexionarsobreles diverses metodologies, projectes i models d'intervenció socioeducativa necessaris per

a unapràctica professional competent.

BLOCSTEMÀTICS:

1. Aproximació terminològicai conceptes fonamentals

2. Educació de persones adultes i educació permanent

3. Els diferents àmbits de l'educació permanent

4. L'educació permanenten l'actual sistemasocial, polític i econòmic

5. Models d'educació permanent

6. Educació permanenti formació bàsica

7. Educació permanenti la formació per altreball

8. Educació permanenti el desenvolupament comunitari

9. Les ciutats educadores

10. Perfil de l'educadoral/rsocialen els diferents àmbitsd'intervencióde l'educació permanent.

METODOLOGIA:

L'assignatura s'estructura a partir de:

- Les sessions detreball: introducció del tema per part del professor, presentació d'experiències d'educa-

ció permanenti debatsa classe.

- El treball individual: comentaris de text sobre cada un dels blocs temàtics: anàlisi de documents,estudi

de casos...

- El treball de grup.

AVALUACIÓ:
L'assignatura s'avaluaràa partir dels segtients elements:

1. Unaprova escrita a final de curs (50 %)

2. Eltreball individual o de grup (opcional) (20 %)

3. Els comentaris detext, anàlisi de documents i estudi de casos a classe (20 %)

4. Es valoraràla iniciativa personal: participació a la classe, presentació d'experiències, lectura dela bi-

bliografia recomanada... (10 94)

La puntuació obtingudaen elstres primers elements ha de ser com a minim d’aprovat(= 5). Es tindrà en
comptel'autoavaluaciói la participació en les tutories.

BIBLIOGRAFIA

Apple, M.W (2000) Teoria críticay educación. Madrid: Mifio y Dàvila Editores

Apps, Jerone VV. (1994) Problemas de la educaciónpermanente. Barcelona. Paidós (Ed.or. 1983)

Ayuste, A. i altres (1994). Planteamientos de la pedagogia crítica. Comunicares transformar. Barcelona:

Graó.
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» Barker, Paul (coordinador), (1996) Vivir como iguales. BuenosAires. Paidós Studio

Bernstein, Basil ¡ altres (1997) Ensayos depedagogía crítica. Madrid: Editorial Popular.

Castells, Manuel (1997) La era de la información. Economia y sociedad cultura. Vol.1: La sociedad real.

Madrid: Alianza.

Carretero, M; Palacios, J. i Marchesi, A. (1985). Psicologia evolutiva 3. Adolescencia, madurezy senectud.

Madrid: Alianza (pp.143-233).

Cole, M.i Scribner S. (1997) Cultura y pensamiento. Relación de los procesos cognoscitivos de la cultura.

Mèxic: Limusa (Ed.Or.1974)

Comisión Europea (1996) Enseñar y aprender. Luxemburgo: Oficina Pulbicaciones oficiales de la

Comunidad Europea.

Delors,J. (1996) Educació: hi ha un tresor amagata dins. Barcelona. Centre Unesco de Catalunya

Del Río,E. (1991) Formacióny empleo. Estrategiasposibles. Barcelona: Paidós.

Erikson, E (1981) El ciclo vital completo. Méxic: Paidós.

Flecha, R (1990) Educación depersonas adultas. Propuestaspara los años noventa. Barcelona: El Roure.

Freire, P (1997) A la sombra de este árbol, Barcelona: El Roure.

García Carrasco,J. (coord.) (1997) Educación de adultos. Barcelona: Ariel.

Gelpi, E. (1990) Educación permanente. Problemas laborales y perspectivas educativas. Madrid: Editorial

Popular/EOL.

Gelpi, E. (1998) Identidades, conflictosy educación de adultos. Diálogos y Universidad
Gorz, A. (1995) Metamorfosis del trabajo. Madrid: Sistema

Luira, A.R. (1987) Desarrollo histórica de losprocesos cognitivos. Madrid: Akal.

Marchioni, Marco (1985) Planificación socialy organización de la comunidad. Madrid. Editorial Popular

Marchioni, Marco (1999) Comunidad, participacióny desarrollo. Madrid. Editorial Popular

Ramonet, Ignacio (1991) Pensamiento crítico vs. pensamiento único. Le Monde Diplomatique. Edición es-

pafiola.

Requejo, A. (coord.) (1994) Políticas de educación de adultos. Santiago de Compostela: Tórculo.

Sánchez Alonso, Manuel (1991) Laparticipación. Metodologíaypráctica. Madrid. Editorial Popular

VilanovaE.i Vilanova R. (1996) Las otras empresas. Experiencias de economia alternativay solidaria enel es-

tado español. Madrid: Telasa.

Vigotski, L. (1988) Pensamenti llenguatge. Vic: Eumo Editorial.
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Assignatures obligatòries de segon curs

Programesd'Educació de Persones Adultes

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS

a) Reconèixer les necessitats quotidianes de les persones adultes i aquelles competències bàsiques que ha

de desenvoluparl'educació pera satisfer-les.

b) Incorporarels coneixements quediferentsdisciplines aportenala teoriai la pràctica de l'educació bàsica

de persones adultes.

c) Conèixer organització, metodologies i materials didàcticsútils en l'EBA

d) Conèixerla història recent i la normativa fonamental de l'EBA

CONTINGUTS:

1. Conceptes bàsics,i subjectes de l'educació bàsica d'adults (EBA)

1.1. Terminologia usual

1.2. Modalitats: presencial, no presencial, mixta.

1.3. Competències bàsiques: definició, determinaciói pràctiques educatives

1.4. Col-lectius potencialsi prioritaris que tenenespectatives en l'EBA

1.5, Entornsocial i cultural d'aquests col.lectius.

2. Elements per una proposta d'EBA. Bases teòriquesi criteris merodològics

2.1. La intelligència del'adult

2.2. Consequències cognitives de l'educació formali informal

2.3. Les competències bàsiques

2.4. Objectius de l'EBA

2.5. L'aprenentatge dialògic

2.6. Criteris metodologics

3. Programes d'EBA

3.1. L'alfabetització de persones adultes

3.1.1. Analfabetismei analfabetisme funcional

3.1.2. Aportacions de Paulo Freire

3.1.3. Anàlisi de diferents mètodes

3.2. Tallers de comunicació pera persones immigrades

3.2.1. Contextualització

3.2.2. Objectius

3.2.3. Currículum

3.2.4. Metodologia
3.3. Programesd'accésalsistema educatiu. Graduat Escolar i/o GES. Preparació per l'accés a cicles for-

matius de grau mitjà o superior (PACFGM- PACFGS). Preparacióperales proves d'accés a la uni-

versitat per a majors de vint-i-cinc anys (PAU).

3.3.1. Contextualització

3.3.2. Objectius

3.3.3. Currículum

3.3.4. Metodologia

3.4. Altres programes d'educaciói formacióbàsica.
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3.4.1. Formació básica pel món deltreball

3.4.2. Formació bàsica perla participació ciuradana

3.4.3. Formacionsespecífiques

4. Altres pràctiques educatives

4.1. Tallersi tertúlies

4.2. Xarxa d'intercanvi de coneixements

4.3. Històries de vida

5. Aproximació a models d'EBA

5.1. Elements que configuren un model
5.2. Modeladaptatiu, escolar

5.3. Modelnegatiu, andragògic

5.4. Educació popular

6. Els centre d'EBA

6.1. Contextualització

6.2. Organització

6.3. Funcionament

6.4. Criterisderelació interpersonal
6.5. Criteris de relació amb el medisocial
6.6. Projecte de centre

7. La integracióals centres de persones ambdiscapacitatpsíquica

7.1. Justificació

7.2. Diferents models

7.3. Característiques deles persones adultes amb discapacitats psíquiques que van a centres d'adults

7.4. Necessitats educatives

7.5. Metodologia

7.6. Organigramadel centre per a atendre aquests col.lectius

8. Plansterritorials/comunitaris d'educació de persones adulres

8.1. Bases teòriques

8.2. Metodologia pera la seva elaboració

8.3. Criteris d'avaluació

9. Els professionals quetreballen en educació/formació de persones adultes

9.1. Voluntarisi assalariats

9.2. Perfil
9.3. Funcions

10. Història recent de l'EBA a Catalunya
10.1. Els anys setanta. El despertar

10.2. Principis dels 80. Lainiciativa popular

10.3. Consolidació i contradiccions dels anys 90

10.4. Situació actual

10.5. Novesorganitzacions

METODOLOGIA:

Es procurarà unainterrelació estreta entreteoria i pràctica de maneraqueels diferents apartats teòrics es de-

senvolupin inicialmenta partir de "fets d'experiència"i al final ofereixin elements per a la pràctica educati-

va.

Hi haurà exposicionsdel professor, debatsa classe treballs en petit grup.



 

AVALUACIÓ:

Enl'avaluaciós'haurà de posar de manifestelgrau de coneixementdels aspectes fonamentals del'assignatu-
rai la capacitar d'elaboració i desenvolupamentdels mateixos.

A) Opcional

I, Anàlisi comparativa de dos documents. (20%)

Contextualitzar els documents. Treure ordenadamenttotala informació que es consideri rellevant. Fer
un comentarisobreel seu contingut. Fer notarles coincidènciesi/o contradiccions.

Esrealitzarà entre dues persones.

dl. Treballde recerca. (2096)

Estracta d'aprofundir algun aspecte del programao realitzar algun estudi d'una experiència de EBA
Es realitzarà en equip detres persones.

Condicionspera realitzar aquets treball:

En qualsevol de les dues opcions caldrà presentar el tema o documentsescollitsal final d'octubre.
És imprescindibleel seguimentdetutoria.

Els treballs es lliuraran dues setmanes abans de l'examen final

B) Comú:

Prova alfinald'assignatura (8096)
Preguntes sobre conceptesbàsics del'assignatura i exposició raonadad'algun apartat

Data: d'acord ambel calendari acadèmic.

BIBLIOGRAFIA:

AAVV (1973): Estudi sobre l'analfabetisme funcional a Catalunya. Barcelona: Departament de Benestar

Social

Ayuste,A.i altres (1994): Planteamientos de lapedagogía crítica. Comunicary transformar, Barcelona: Graó.
Ayuste, A. (1997): «Pedagogía crítica y modernidad». Cuadernos de Pedagogía, núm. 254, gener de 1997,p.

80-85.

Ayuste, A.i al. (1994): Planteamientos de la pedagogia critica. Comunicary transformar. Barcelona: Graó |

Editorial

Castells, Manuel (1996): La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol.1 Lasociedad red.

Madrid: Alianza Editorial

Flecha, R. (1998): Compartiendo Palabras. El aprendizaje de las personas adultas a través del diálogo.

Barcelona: Paidós

Freire, P.(1997): A la sombra de este árbol. Barcelona: El Roure

" Giroux, H.A. (1990): Losprofesores como intelectuales, Barcelona: Paidós! MEC

Medina, O. (1997): Modelos de educación depersonas adultas, Barcelona: El Roure.

Kozol, Jonathan (1990): Analfabetos USA. Barcelona: El Roure

Londoño, L.O.(comp.) (1990): El analfabetismofuncional. Un nuevopunto departida. Madrid: Editorial

Popular.  Lowe,J. (1978): La educación de adultos. Perspectivas mundiales. Salamanca: Sígueme.

Medina, O. (1997): Modelos de educación de laspersonas adultas. Barcelona: El Roure. |

Pacual, A. (2000): Hacia una sociología curricular en Educación de PersonasAdultas. Barcelona: Octaedro.

Requejo, A. (1994): Política de educación de adultos. Santiago de Compostela: Tórculo Ediciones

Requejo, A. (1997): “Animación sociocultural y educación de adultos”. Dins Trilla, J. (Coord.): Animación

sociocultural. Teorías, programasy ámbitos. Barcelona: Ariel, p. 239-254.

Scribner, S.; Cole, M. (1974): Cultura y pensamiento. Relación de los procesos cognoscitivos con la cultura.

Mexic: Limusa.
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Temps d'Educació, núm. 20, 2n semestre 1998. Tema monogràfic: Educació depersones adultes: models d'or-
ganització, models degestió, p. 131-234.

Trilla, Jaume (1993): La educación fuera de la escuela. Ambitos no formales y educación social. Barcelona:

Ariel.

Trilla, Jaume (1993): Otras educaciones. Animación sociocultural, formación de adultos y ciudad educativa.

Barcelona: Anthropos.
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Organització i Gestió d'institucions Educatives no Formals

PROFESSORA:Rosa GUITART I ALED

Anual. 9 crédits.

OBJECTIUS:
e Adquirir estratègiesaplicablesal procés deplanificació, funcionamenti avaluació d'una institució d'edu-
cació no formal

e Saberanalitzar projectes d'educació no formalaixí com pràctiques organitzativesi de gestió dutes a terme
dinsles institucions d'educació no formal

* Saber prendre decisionsa partirde lareflexió i l'anàlisi sobre l'àmbit organitzatiudeles institucions edu-
catives no escolars

e Saber organitzar unainstitució d'educació no formal

: Adquirir actitudsfavorables enversla reflexió, l'anàlisii la innovació dins del camp del'organització i la

gestió de les institucionsd'educació no formal

CONTINGUTS:

1. Característiquesi principis organitzatius delesinstitucionsd'educació no formal

: Definició i continguts del'organització deles institucions d'educació no formal

e Tipologia deles institucions

e Formes jurídiques deles entitats

2. Elements organitzatius deles institucions

e El paperdelesfinalitats

e L'entorn. Els usuaris

e L'estructura organitzativa

e El sistema relacional

3. Modalitar d'organització de les institucions

+ Organs de governs

e Modalitatsde ditecció/gestió

e Organització dels recursos humans

* Documentació

4. La planificació en les entitats

* Els projectes

e Fases d'elaboració dels projectes

5. Avaluació de projectes i programes

e Funcions del'avaluació

e Components del'avaluació

e Tècniquesi instruments d'avaluació

6. La gestió econòmica. La comunicació exterior

* Componentsdela gestió económica

* El finançamentdeles entitats

e La comunicació exterior en les entitats

METODOLOGIA:

Es durana termeactivitats i estratègies metodològiquesdiferents
o po es eixements

s exposicionsintroductòries per part dela professora, ambparticipació de l'alumnat sobre els con

 



 

propis i els dubtes quees plantegin

s treball individualsobre exercicis pràctics

* debat en grup classe sobreles idees aparegudes dinsla classe
" treball en grup sobre anàlisi d'informació, documentació i exemplificacions

e treball en petit grup sobre elaboració d'un projecte d'organització d'un centre d'educació no formal

AVALUACIÓ
L'avaluació es basarà en

* l'assistènciai la participació a classe
els treballs individuals

* el treball en petit grup

* el treball grupal de curs

* prova escrita final

BIBLIOGRAFIABÁSICA

Armengué, X. I Vila, T. (1997): Manuallegislatiu associatiu. Barcelona: 'Torte Jussana. Ajuntament de

Barcelona. Útils pràctics, núm. 5

Boix, T. iViche, M. (1990): Animaciónygestión cultural Valencia: Grup Dissabte.

Connors, T.D. (ed.) (1998-99): Manual de les organitzacions no lucratives. Vol.l i IT. Alella: Edicions

Pleniluni

Ibar, M.i Longas,J. (1991): Comorganitzarigestionar una entitat, Alella: Edicions Pleniluni

Lorenzo, M.i altres (1998): Eufogues en la organizacióny dirección de Instituciones Educativas Formalesy no

Formales. Granada: G.E.U.

Tomàs, M. (1997): Temes bàsics d'organització i gestió d'institucions d'educació no formal. Bellaterra:

Publicacions de la UAB

Tschorne, P. altres (1990): Guíaparalagestión de asociaciones. Madrid: Popular

Vernis, A. ¡altres (1998): Lagestión de las organitzacioensno lucrativas, Bilbao: Deusto
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Intervenció Educativa sobre Problemes Fonamentals de Desadaptació Social

PROFESSOR:Joan SALA ¡ BAIGET

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS:
- Es pretén queels alumnes s'introdueixin enels diferents conceptesi experiències queels apropina l'estudi
ia la pràctica de distintes situacions d'inadaptació social que afecten especialmenta la infància i a l'ado-

lescència.

- Conèixeri analitzar la metodologia d'intervenciódeles alternatives socioeducatives méssignificarivesdels
àmbits de Serveis Socials de Base, de l'Atenció a la Infància i Adolescència de tercer nivell i de la Justícia

Juvenil i Mesures Penals Alternatives.

CONTINGUTS:

1. La inadaptació social:

- Concepted'inadaptació social.

- Diferentstipus d'inadaptació.

2. Teories explicatives de la inadaptació social:

- La versió legaljurídica.

- La versió biològica.

- La versió psicològica.

- La versió sociopsicològica.

- La versió sociològica o ambientalista.

- Una orientació bidimensional.

3. Factors que defineixenla personalitat dels menors inadaptats o en situació derisc social/dificultatsocial:

- Mancancesafectivesi els seus efectesa curti llarg termini.

- Diferents fases dela vinculació afectiva.

- Problemàtiques derivades de: situacions familiars, situacions del medi social, situacions personalsi
maltractaments infantils.

4. Àmbits d'intervenció. Alternatives socioeducatives:

4.1- Àmbit de la protecció dels menors:

- Serveis Socials d'Atenció Primària (SSAP o UBASP o EBASP).

- Serveis Socials Especialitzats (SSE) i Equips d'Atenció a la Infànciai a l'Adolescència (EAIA).

- Medi Obert (DAD.

- Recursos UAC (Unitat Adaptada Curricular) i UEE (UnitatEscolarització Externa).

- Serveis d'Urgències i Centres d'Acolliment.

- Acollimentfamiliar simple en família pròpia o aliena.

- Acolliment simple en Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE), en Centres Terapèuticsi

en centres d'Educació Intensiva.

- Pla Interdepartamental per a majors de 18 anys.

- Adopció.

4.2- ÀmbitdelaJustícia Juvenil:

- Programes d'atenció de menors de 12/14 a 16 anys.

- Programesd'atenció de menors de 16 a 18 anys: presentencialsi postsentencials.

- Llibertat vigilada.

- Centres d'internament: centres d'Observaciói centres de Tractament/complimentde mesura.
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5. Mètodes d'investigació en pedagogiadela inadaptaciósocial:
- Classificaciói diferents models.

- Avaluació de necessitats.

- Anàlisi de situació.

- Estratègies d'intervenció.

- Criteris d'avaluació.

6. Tècniques d'intervenció:
- La relació personalleducariva d'ajuda.

- Fases del model d'ajuda.

7. Historia deles alternatives educatives ala inadaptacié social a Catalunya des definals delsegle XIXfins a

l'actualitat.

METODOLOGIA:

Es planteja des d'una perspectivateoricopràctica que consistirà en:

- Presentació de la temàticapel professor.

- Aprofundimentper partdel'alumne mitjançantla lectura de documents detreballindicatsa l'efecte.

- Aportacionsde professionals que estan treballant directamenten alguna deles alternatives socioeducati-

ves a estudiar,

- Treball, individualo en parella, sobre unaalternativa sòcioeducativa.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluació finales tindran en compte:

- Un exercici d'avaluació a mitjans de curs i un examen final, enels quees valoraràels continguts desenvolu-

pats classe, els continguts dels materials de lectura dels documents proposats els continguts deles lectu-

res obligatòries prèviamentindicades. Aquestes dues proves són ambduesobligatòries i donaranel 7596
de la nota (25%la primera i 50%la final).

- Untreball individual o per parelles de presentació obligada (25% dela nota).

BIBLIOGRAFIA:

Amorós, P. La adopcióny elacogimientofamiliar. Madrid: Narcea, 1987.
Amorós, P. Metodologia d'intervenció en medi obert. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació

Especialitzada. DepartamentdeJustícia. Generalitat de Catalunya. 1993.

Casas, E Infancia: perspectivaspsicosociales. Barcelona: Paidós, 1998.

Delgado, B. Historia de la infancia. Barcelona: Ariel, 1998.

DGAI.Els maltractaments infantilsa Catalunya. Barcelona: BenestarSocial. Generalitat de Catalunya. 1991

DGAL. Quèsón els EAIA:Barcelona: Generalitat de Catalunya. 1988.

DGAL. Projecte educatiu marc delServei de Centres. Barcelona: Departamentde BenestarSocial. Generalitat

de Catalunya. 1992,

Folchi Soler, A. RamonAlbó i Marti. Barcelona: oikos-tau, 1995.

Funes, J. Mediació i justícia juvenil. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

Generalitat de Catalunya, 1994.

Garrido, V. La delincuenciajuvenil. Madrid: Alhambra, 1987.

Garrido, V. La reeducación deldelincuentejuvenil. Valencia: Tirant lo Blanch, 1992.

Panchón, C. Manualde Pedagogia de la inadaptación social. Barcelona: Dulac Edicions, 1998.
Parcerisa, A. Didáctica en educación social. Barcelona: Garó, 1999.

Pou, J. Pedagogía de la marginación. Madrid: Popular, 1991.

Pou,J. La violencia en lasfamilias. Madrid: Unión de Asociaciones Familiares, 1991.

Singer, L.R. Resolución de conflictos. Barcelona: Paidós, 1996.

Vega, A. Pedagogía de inadaptados. Madrid: Narcea, 1994.  



Practiques|

PROFESSORSTUTORS:

Totsels professors i les professores de la Facultat d'Educació que imparteixen docència a la Diplomatura

d'Educació Social.

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES:Provi DAUFÍ i MORESO

Anual. 16 crèdits.

Les Pràctiques l'estan concebudes fonamentalmentperiniciarl'estudiantenel coneixementdela pràctica
professional en unainstitució, servei o centre relacionat amb l'educació social, a partir dels eixos bàsics se-
gilents:

1. La participació eneltreball interprofessional, com a ajudant o col-laborador dels educadors del cen-
tre de pràctiques.

2. El coneixementdela realitatsocial i culturalde les personesi col.lectiusals quals s'atén i s'educa.

3. L'observació de la pràctica educativa duta a termeenel centre de pràctiquesi la reflexió sobre la prò-

pia pràctica duta a terme enel centre per l'estudiant.

Les Pràctiques l'es duran a terme en un centreo institució quepertanyi a algundels tres àmbits d'actuació

de l'educació social que estableix el reial Decrec 1420/1991:

a. Animació sociocultural i educació en el tempslliure.

b. Educació deles persones adultesi estructures educativesalllarg dela vida.

c. Educació especialitzada.

Es procurarà que durantels dos períodes de pràctiques que hi ha a la Diplomatura d'Educació Social —a

Segoni aTercer Curs—,l'estudiantrealitziles pràctiquesen centresdiferents,encara que pertanyin a un ma-

teix d'aquests tres àmbits.

En tractar-se del primer contacte continuat i sistemàtic que la majoria d'estudiants mantindran amb un

centre,servei o institució d'educació social, aquest període pretén ser una iniciació a la pràctica professional

(més que no pas un aprofundiment), a partir de la qual l'estudiant haurà d'obtenir una visió general del

centre de pràctiquesi deltreball educatiu ques'hi duu a terme.

OBJECTIUS:
1. Conèixer de propeltreball educatiu que es duu a terme en el centre de pràctiquesi participar-hi com a

ajudant o col-laborador dels educadorsdelcentre.

2. Conèixerla realitat sociali culturalde les personesi collectius atesos en un dels àmbits d'actuació de l'e-

ducació social.

3. Observar la pràctica educativa en un àmbit d'actuació del'educaciósocial.
4. Reflexionar de formasistemàtica sobrela pròpia pràctica dutaa termeperl'estudiantenel centre.

ACTIVITATS:

Els objectius més concrets —o tasquesa realitzar perl'estudiant durantles pràctiques— variaran en funció de

les característiquesdel centre. Aquestsobjectius o tasques concretesseran acordadesdurantels primers dies

de l'estada de pràctiques pel tutoro la tutora del centre,l'estudiant en pràctiquesi el tutor o tutora de la

Universitat.

Aquestes tasques s'especificaran en un document, una còpia del qual es lliurarà a cada una de les parts (el tu-

toro el centre de práctiques, l'estudiant i el tutor de la Universitat). _

Al finaldelperíode de pràctiquesi dins delterminiestablert,l'estudiantlliuraràal tutor de la Universitat la
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. Memòria de Pràctiques I. Aquesta memòria haurà d'incloureels segiients apartats:

e Anàlisi de l'entorn dela institució de pràctiques.

* Analisi de la institució de pràctiques.

e Estudi del grup o personesa les quals s'atén en aquestainstitució.

* Descripció i valoració de les tasques que haurá realitzat durantel periode de práctiques.

e Valoració general deles pràctiques.

TEMPORALITZACIÓ:

La duradadeles Pràctiques lés de 8 setmanesi es realitzaran durant un període intensiu en els mesos de ge-
ner i febrer. El nombretotal d'hores és de 200,a taó d'unes 25 hores setmanals. De tota manera,tan eltotal

d'hores com l'horari de pràctiques(la distribució de les hores de pràctiques durantla setmanai duranttot el

període de pràctiques) variarà en funció deles característiquesi necessitats del centre,a les quals s'adaptarà

l'estudiant quehifaciles pràctiques.

AVALUACIÓ:
Pera l'avaluació dels estudiants en pràctiqueses tindran en compteels seguents elements:

e L'assistència al centre durantel període intensiu establerti l'assistència a reunionsi a altres activitats de

la inscitució, sempre i quan aquesta ho autoritzi.

e L'assistènciaa les sessions de formació de pràctiques.

* La Memòria de Pràctiques.

Per a la determinació de la nota final —que serà posada pel professor tutor— es valoraràel grau d'assoliment

dels objectius generals de les PràctiquesI, a partir de:

1. L'informe del tutor del centre —que haurà deser positiu— confirmatenl'entrevista. visita al centre.

2. L'intercanvid'informació i entrevistes ambel propiestudiant.

3. La Memòria de Pràctiques.
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Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

PROFESSORA: MartaMARIMON i MARTÍ

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:
1. Prendre consciència de l'impacte social deles noves tecnologies de la informaciói de la comunicació a la

societat actual i, en especial, a l'àmbit de l'educació no formal.

2. Familiaritzar-se amb els equipamentsinformàticsi adquirir destresesen la utilització dels diversos tipus

de programesinformàtics (processamentde textos, bases de dades,full de càlcul).

3. Conèixerels recursos telemàticsi les seves aportacionsala cerca d'informació i a la comunicació.

4. Reflexionar sobreels tòpicsi els estereotips que poden manejarels mitjans de comunicació de masses.

5. Analitzarels efectes dels mitjans de comunicació de masses quees deriven dela seva especificitat tecnolò-

gica i expressiva, de les temàtiques quetracteni de la manera comles tracten.

6. Relacionar l'educaciói els mitjans de comunicació de masses coma agents que poden generar aprenen-

tatges i induirvalors i pautes de comportamentespecífics.

7. Potenciarla innovació educativai professional.

CONTINGUTS:

1. LaTecnologia de la Informacióa la societat:

1.1 Impacte de laTI a la societat actual.

1.2 Nocions bàsiques: maquinarii programari.

1.3 Principals eines pera l'alfabetització informàtica:

1.3.1 El processador de textos.

1.3.2 El full de càlcul.

1.3.3 La base de dades.

1.3.4 L'editor gràfic.

1.3.5 La telemàtica.

AVALUACIÓ:

Pet avaluarl'assignatura es tindrà en compteel treball continuar del'estudiantalllarg de tor el quadrimes-

tre.
- En primerlloc es valoraranles activitats fetes a classe de cadascun dels blocs de contingutstreballats sobre
eines informatiques amb les ponderacionssegiients: Windows (5%), Ward (10%), Access (10%), Excel

(10%).
- En segonlloc, es valoraràla participació activa de l'estudiant en un debatvirtualen el quales reflexionarà

sobre el paperde les TIC a la societat. Aquesta participació tindrà un pes del 1596 sobre la qualificació fi-

nal.

- Per últim, s'haurà de desenvolupari defensar un projecte global d'aplicació de les TIC a l'educació utilit-
zantles eines informàtiques treballades des de l'assignatura. Aquest projecte tindrà un pes del 5094 sobre

la qualificació finali serà de caràcter individuali obligatori.

BIBLIOGRAFIA:

Alonso, M.; Matilla, L.; Vázquez, M. Teleniños públicos, teleniños privados. Madrid: De La Torre (Proyecto

Didáctico Quirón), 1995.

Cebrian, Juan Luís. «La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de leducació». Barcelona
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Educació, 1999, núm. 4, p-12-13.
Ferrés, Joan.; Marqués, Pere. (coords.) Comunicación educativa y nuevas tecnologías. Barcelona: Praxis,

1996.

León, J.L. Losefectos de lapublicidad. Barcelona: Ariel Comunicación, 1996.
Moreno, Montserrat. «Manuel Castells. Retos educativos en la era de la información». Cuadernos de Peda-

gogía, 1998, núm. 271, p. 81-85.

Pérez, J.M. El desafío educativo de la televisión. Para comprendery usar el medio. Barcelona: Paidós, S.A.

(Papeles de Comunicación, 6), 1994.

Poole, Bernard,J. Tecnología Educativa. Madrid: McGraw-Hill, 1999.

Postman, N. La desaparició de la infantesa, Vic: Eumo, 1990.
Quintana,Jordi. «La dulce tecnología». Novática, 1995, núm. 117, p. 3-5.

San José, Carlos. (coord.) Tecnologías de la informaciónenla educación. Madrid: Anaya Multimedia, 1998.
Sancho, J.M. (coord.) Para una tecnología educativa. Barcelona: Horsori, 1994.
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Assignatures obligatòries de tercer curs

Pedagogia Social

PROFESSORA:Isabel CARRILLO

Anual.9 crèdits

OBJECTIUS

L'assignaturaté lafinalitat d'aproximar-se a la pedagogia social a partir de la seva delimitació conceptuali
evolució històrica, i del coneixement d'aportacions de la pedagogia, la psicologia,la filosofia,la sociolo-

gia... que permetenla seva fonamentació, al mateix temps que obren un espai de reflexió sobrela seva apli-
cació ala realitat actual.

CONTINGUTS

I. Aproximació a la Pedagogia Social:

- El trajectehistòric de la pedagogiasocial.

- Significat, objectei finalitats de la pedagogia social.

- Àmbits de l'educaciósocial.

- Del sabera l'ètica professional.

1L. La pedagogiasocial, un espaidereflexió i de projecció del'educació social:

- Característiques del món actual.

- Les veusalternatives: forum mundiald'educació: forum mundialsocial.

- Pensarl'educació social davantels nousreptessocials i educatius.

TIL. Definit l'educació social, política i polítiques educatives:

- Dimensió política de l'educació social: valors universals i drets humans.

- Exemples de polítiques socials i educatives:

a) Les accions deles organitzacions no governamentals:solidaritat i cooperació educativa.

b) Les accions governamentals: inmigració i interculturalisme, dona i igualtat, la infànciai els

seusdrets...

IV. La Pedagogiasocial en el contextactual:
- El paperde la pedagogia social en l'actualitat: dillar-se o partir dela realitat

- El pensamentde la pedagogiasocial:

a) Pedagogiacrítica, educació populari drets humans.

b) L'educació com a espai desocialització.

c) L'aprenentatgesociali el desenvolupamentdeles competènciessocials.

d) Justícia i autonomia moral: El desenvolupamentdeljudici morali l'empatia.

e) Democràcia i convivència:l'ètica discursivai la resolució de conflictes.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ
El desenvolupamentdels contingutses farà a partir d'explicacions, debats, conferències, lectures, vídeos i
altresactivitats individuals i de grups que permetin la reflexió a nivell teòrici pràctic dels diferents temes.

El sistema d'avaluació tindrà en compte:

a) Assistència, participació realització delesactivitats individualsi de grup quees planteginenlesdife-

rents sessions.

b) Lecturai treball escrit d'unllibre relacionat amb els continguts de l'assignatura (individual).
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c) Reflexió i explicació a l'entorn del'àmbit derealització deles pràctiques i l'acció educativa desenvolu-
pada(grup).

d) Provaescrita sobreels contingutsdel'assignatura (individual).

Per aprovarl'assignatura s'ha d'obtenir un mínim de 5 en cada apartatde l'avaluació descrits.
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Intervenció Socioeducativa en el Camp de les Discapacitats

— PROFESSOR: Pere PUJOLÀS i MASET

Anual. 9 crèdits.

OBJECTIUS:
- Descriure i analitzar les tendències actualsen la classificació deles discapacitats i les principals tipologies.
- Presentari analitzarla legislació vigent sobre l'atenció socieducativa deles persones discapacitades.

- Presentarestratègiesi recursos per a la intervenció socieducativa en el camp deles discapacitats.

CONTINGUTS:
1. Algunesconsideracions generals:

- Diferents concepcionsdeles diferències individuals

- Perspectiva individuali perspectiva comunitària en la consideració deles diferències individuals

- Diferències individualsi discapacitats

a Classificació deles discapacitats i principals tipologies

2. Del llenguatgedel dèficit alllenguatge deles necessitats educatives especials

- L'evolució històrica del'atenció a les persones discapacitades

- El concepte de necessitats educatives especials

- Lalegislació sobrel'atenció socieducativa deles persones discapacitades: la LISMI
- Principis bàsics del'atenció a les persones discapacitades

3. L'atenció socieducativaa les persones discapacitades: aspectes generals

- Models d'intervenció socioeducativa en el camp deles discapacitats

- Estratègiesi recursos pera la identificació i avaluació de les necessitars educativesdeles personesdisca-

pacitades.

- Estratègies i recursos pera la resposta educativaa les persones discapacitades: els Programes Educatius
Individuals (PEI)

- Latenció socioeducativa de les persones discapacitadesal llarg de la vida: P'etapa escolar, la transició a la
vida adulta,l'etapa laboral, la tercera edat.

- Serveisi suportspeta les personesdiscapacitades.

4. L'atenció socieducativaa les persones discapacitades: Aspectes específics

- Aspectes evolutius i educatius de les persones amb discapacitat visual

- Aspectesevolutius i educatius de les persones amb discapacitat auditiva

- Aspectes evolutiusi educatiusde les persones amb discapacitat motriu

- Aspectes evolutius i educatius de les persones amb discapacitatintel-lectual

- Aspectes evolutiusi educatius de les persones ambtrastorns emocionals i problemes de salut mental

METODOLOGIA:

Lesclasseses plantejaran com un espai de debat, aportació d'experiènciesi confrontació d'idees. Es combi-

naranl'exposició per part del professor, el treball en equip dels escudiants dins i fora del'aula,l'anàlisi de

documents,l'estudi decasosi els debats.

AVALUACIÓ:

Per a l'avaluació del'assignaturaes tindran en compteels segiients elements:

- Examen parcial del primer quatrimestre sobre els continguts més conceptuals de l'assignatura

(Apartats l i 2 del programa). (30%).
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- Untreball monogràfic en grup sobre algundels contingutsdel'apartat4 del programa. (2094)
- Un examen final sobre els continguts més pràctics de l'assignatura (Apartats 3 i 4 del programa), amb

alguna referènciaals continguts dels apartats l i 2. (5099).

- L'assistènciai la participació les classes, l'aportació de materials i experiències, la participació les tu-
tories, etc. (10%).
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Marchesi, Alvaro i Martin, Elena (1990) «Del lenguaje del trastorno a las necesidades educativas especia-
les». Dins Marchesi, A., Coll, C., Palacios, J. (Comp.): Desarrollo psicológico y educación. Volum IEE
Madrid: Alianza Editorial, pp. 15-33.

Pallisera, M. (1996) Transición a la edat adultay vida activa depersonas con discapacidadpsíquica, Barcelona:
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Pallisera, M. (1998) Atenció a persones adultes amb discapacitat psíquica. Girona: Universitat de Girona,
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Pràctiques II

PROFESSORSTUTORS:

Totsels professorsi les professores de la Facultat d'Educació que imparteixen docència a la Diplomatura

d'Educació Social.

COORDINACIÓ DEPRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

Anual. 16 crèdits.

Les Pràctiques H estan concebudes fonamentalmentper conèixer d'una forma més profunda la pràctica

professional en unainstitució,servei o centre relacionat amb l'educació social, a partir dels eixos bàsics se-

guents:

1. La participació en el treball professional, no només com a ajudant o col-laborador dels educadors del
centre de pràctiques, sinó també, d'una maneta més directa —sempresotala tutela del tutordel centre-

per mitjà del disseny,aplicació i valoració d'un projecte d'intervenció educativa adequata les necessitats

dels usuaris, en el marc delesfinalitats i prioritats pedagògiques del centre de pràctiques.

2. L'aprofundimenten el coneixementdela realitatsocial i cultural deles personesi col.lectius als quals s'a-

téni s'educa.

3. L'observaciói la reflexió més sistemàtica de la pràctica educativa delcentre i de la pròpia pràctica dura a

terme per l'estudiant.

Les Pràctiques [Tes duran a terme en un centre o institució que pertanyia algun dels tres àmbits d'actuació

de l'educació social queestableix el reial Decret 1420/1991:

a. Animació socioculturali educació en el tempslliure.

b. Educació deles persones adultesi estructures educativesal llarg de la vida.

c. Educació especialitzada.

En principi l'estudiant haurà de realitzar les Pràctiques II en un centrediferent del de les Pràctiques I, tot i

quepotpertànyeral mateix àmbitd'actuació.

En tractar-se de les segones pràctiques queels estudiants realitzen en un centre,servei o institució d'educa-

ció social, durant aquestperíodel'estudiant haurà de tenirl'ocasió d'aprofundir en algun aspecteo de rea-

litzar un projecte d'intervenció més específic, degudamentplanificat, aplicati valorat pel propi estudiant,

sota la tutela deltutor del centre.

OBJECTIUS:
1. Conèixer de propeltreball educatiu que es duu a termeenel centre de pràctiquesi participar-hi activa-

mentsota la tutela del tutor del centre.

2. Aprofundir en el coneixementdelarealitat social i culturaldeles personesi col.lectius atesos en un dels
àmbits d'actuació del'educació social.

3. Observarla pràctica educativa en un àmbit d'actuació de l'educaciósocial.
4. Reflexionar de forma sistemàtica sobrela pròpia pràctica dutaa termeperl'estudianten el centre.

ACTIVITATS:

Els objectius més concrets —o tasquesa realitzar per l'estudiant durantles pràctiques-— variaran en funció
de les caracrerístiques del centre. Aquests objectius o tasques concretes seran acordades durant els primers

dies del'estada de pràctiquespeltutoro la tutora del centre, l'estudiant en pràctiquesi el tutor o tutora de la

Universitat,

Aquestestasquess'especificaran en un document, una còpia delquales lliurarà a cada unadeles parts(el tu-
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toro el centre de práctiques, l'estudianti el tutor de la Universitat).

Un element importantde les Pràctiques Iserà el Projecte d'Intervenció Educativa que l'estudiant haurà de

dissenyar, aplicari valorar, sota la tutela del seututor del centre, d'acord ambles necessitats educatives dels

usuaris les finalitatsi prioritats pedagògiquesdel centre.

Unaltre aspecte importantseràla reflexió quel'estudiant haurà d'anar fent durantel període de pràctiques

sobrela realitatsocial i cultural dels usuaris atesos en el centre, sobre la pràctica educativa que s'hi duua ter-

mei sobre la seva pròpia pràctica com a estudiant. Aquesta reflexió quedarà recollida de forma sistemàtica

en el Diari de Camp deles pràctiques.

Al final del període de pràctiquesi dins del terminiestablert, l'estudiantlliuraràal tutor de la Universitat la

Memòria de Pràctiques II. Aquesta memòria haurà d'incloureels segiients apartats:

- Anàliside l'entorn delainstitució de pràctiques.

- Anàlisi de la institució de pràctiques.
- Estudidel grup o personesa les quals s'atén en aquestainstitució.

- Descripció i valoració del projecte d'intervenció educativa que haurà dut a terme durantel període de

pràctiques.

- Valoració general deles pràctiques.

TEMPORALITZACIÓ:
La durada deles Pràctiques [/és de 8 setmanesi es realitzaran durantun període intensiu en els mesos de ge-

neri febrer. El nombre totald'hores és de 200,a raó d'unes 25 hores setmanals. De tota manera,tantel total

d'hores coml'horari de pràctiques(la distribució de les hores de pràctiques durantla setmanai duranttocel

període de pràctiques) variarà en funció deles característiques i necessitats del centre,a les quals s'adaptarà

l'estudiant quehifaciles pràctiques.

AVALUACIÓ:

Per a l'avaluació dels estudiants en pràctiqueses tindran en compteels segiients elements:

- L'assistència al centre durantel període intensiu establerti l'assistència a reunionsi a altres activitats de la

institució, semprei quan aquesta ho autoritzi.

- El Projecte d'Intervenció Educativa.

- L'assistència a les sessions de formació de pràctiques.

- El Diari de Campi la Memòria de Pràctiques, que s'haurà de presentardinsel termini acordat.

Pera la determinació dela nota final —que será posadapel professor tutor— es valoraràel grau d'assoliment

dels objectius generals deles PràctiquesI, a partir de:

1. L'informedeltutor del centre —que haurà deser positiu- confirmaten l'entrevistai visita al centre.

2. L'intercanvid'informaciói entrevistes ambel propiestudiant.

3. El Projecte d'Intervenció Educativa.

4. El Diari de Campi la Memòria de Pràctiques.
 



 

Programes d'Animació Sociocultural

PROFESSOR:JoanVERA ¡ SAUCEDO

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:

1. Conèixerel marcteòric que fonamentaeltreball educatiu de l'animació sociocultural (ASC)
2. Adquirir i valorarles diferents estratègies metodològiques de l'ASC

3. Analitzar diferents experiències d'animació sociocultural i conèixer els recursos existents

4. Aprendrea dissenyar un programa d'animació sociocultural

5. Prendre consciència sobre les contradiccions de l'ASC

CONTINGUTS:

1, Analisi de larealitat

2. Quèés i què pretén l'animació sociocultural (ASC).

- Diferents conceptes d'animació sociocultural.

- El concepte de cultura.

- El concepte d'animació

3. La funció social ¡la funció cultural de PASC.

4, Fonaments del'animació sociocultural:

- Marchistoric de l'animaciósociocultural

- Marcsociològic de l'ASC

5. La funció d'animador/a socioculturali el paper de l'educador/asocial
6. Modelsd'intervenció en animació sociocultural

7. Planificació i disseny de programes d'ASC

8. Estructuresi institucionsde l'animació sociocultural:

- Les administracions: Generalitat de Catalunya, Dipuracions, Ajuntaments...

- Lesentitatsi associacions

- Els grups naturalsi informals

9. La participació ciutadanai els movimentssocials

10. Experiències d'animació sociocultural

METODOLOGIA:
L'assignatura s'estructuraa partir de:

- Les sessions detreball: introducció del tema per part del professor, presentació d'experiències d'ani-

mació sociocultural i debats a classe.

- El treball individual: comentaris de text sobre cada un dels blocs temàtics: anàlisi de documents, estudi

de casos...

- El treball individual o de grup.

AVALUACIÓ:
L'assignatura s'avaluarà a partir dels segiients elements:

1. Examenfinal (50 04)

2. Eltreball individual o de grup (opcional) (20 %)

3. Els comentaris de text, anàlisi de documents i estudi de casos a classe (10 %)

4. Es valoraràla iniciativa personal: participacióa la classe, visites d'experiències d'ASC, lecturadela bi-

bliografia recomanada... (20 90)
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La puntuació obtinguda en els tres primers elements ha de ser com a mínim d'aprovat (= 5). Es tindrà en
comprel'autoavaluaciói la participació en les tutories.

A l'inici de cada bloc temàtices repartirà el guió de treball.

Si algun alumneno potassistir regularmenta les classes haurà de concretar ambelprofessorel seguiment de

l'assignatura.

1. L'examenfinal consisteix en cinc preguntesobertes sobre les unitats didàctiques treballades.
2. El treball monogràfic individual o de grup consisteix en:

- L'anàlisi d'un projecte d'animació sociocultural existent

- El disseny d'un projecte d'animació sociocultural

Estracta d'unareflexió personal entorn d'una experiència d'animació sociocultural, d'acord ambel guió
quees donarà a tors/es els/les alumnes.

El creball s'haurà delliurar una setmana abans dela data fixada pera l'examenfinal. L'avaluació d'aquest
elementes farà conjuntament amb l'equip detreball i el professor.

3. Els comentaris de text, anàlisi de documentsi estudi de casosa classe seran avaluats de manera perma-

nent.
4. La participació a la classe, les visites d'experiències d'ASC, la lectura dela bibliografia recomanadai totes

les iniciatives personalsrelacionades ambel contingutdel'assignaturaes valoraran en la puntuació final.

BIBLIOGRAFIA:

Barker, Paul (coordinador), (1996): Vivir como iguales. Buenos Aires. Paidós Studio

Besnard, Pierre (1994): L'animadorsociocultural. Barcelona. Edicions Pleniluni

Bofill, Anna (coordinadora), (1998) Las mujeresy la ciudad. Fudació Maria Aurèlia Capmany

Bonal, Raimon (1991): Lapedagogia al carrer. Teoria i pràctica de l'educador de carrer. Barcelona. Editorial

Claret

Comas, Marta i Funes, Jaume (2001): Educadoresi educadors de carrer: de l'opció ideològica a l'opció tecnico-

metodològica. Barcelona. Fundació Jaume Bofill. Finestra Oberta núm20.

Gorz, Andre (1995): Metamorfosisdel trabajo. Editorial Sistema

Hannoun, Huberc (1987): Elghettos a l'escola. Vic. Eumo Editorial.

Imbernón, F (coordinador), (1999): La educación enel siglo XXI. Los retos defuturo inmediato. Barcelona.

Graó editorial. Biblioteca de Aula

López Martín, Ramón (2000): Fundamentospolíticos de la educación social. Editorial Síntesi

Marchioni, Marco (1985): Planificaciónsocialy organización de la comunidad. Madrid. Editorial Popular
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Formació Ocupacional

PROFESSORA:Esther FATSINII MATHEU

Quadrimestral. 6 credits.

INTRODUCCIÓ:

La formació s'ha convertit, en el context actual,en el mitjà per accedir a unafeina, millorar-la o canviar-la, i

en una font de riquesa no només acadèmicai laboral, sinó personali social (per exemple, conèixeraltres

persones quetreballen o volen treballar en el mateix àmbit professional). En l'assignaturaes farà un repàs de

les característiques específiques dela formació ocupacional, en aquest procés de construcció d'unaidentitat

professionali ocupacionalpera la inserció i/o la reinserció laboral de les persones.

OBJECTIUS:

- Conèixerel paperi la necessitat de la formació ocupacional.

- Analitzarels diferents programesa nivelllocal, autonòmic,estatal i europeu.

- Reconèixerels diferents organismes que gestionenla formació ocupacional.

- Valorarles perspectives detreball professional en aquest àmbit.

CONTINGUTS

1. Formaciói treball.

1.1. La LOGSE.Elsistema educatiu,cicles formatiusi formació professional.

1.2. Orientaciói formació.

1.3. L'ocupaciói l'atur.

1.4. Característiques del mercardetreball.

1.5. Els observatoris ocupacionals.

2. Formació professionali qualificacionsprofessionals.

2.1. El Programa Nacional de Formació Professional a Espanya: formació reglada, ocupacionali contí-

nua. Els centres integrats de la formació professional.

2.2. El consell Català de la Formació Professional.

2.3. Catàleg deles qualificacions. Sistema nacionaldeles qualificacions.

2.4. Certificats de professionalitat

3. El perfil del formador/a.

3.1 Competènciesi funcions

3.2 Metodologies didàctiques.

4. Les competènciesi la legislació en l'àmbit ocupacional.

4.1 Autondmiquesi locals.

4.2 Polítiques a nivell estatal,
4.3 La formació professionalen el context europeu. Organismes, programesi xarxes transnacionals.

5. La transició a la vida activa.

5.1 Les necessitats de formació dels diferentscol.lectius.

5.2 La formació ocupacionalen el marc de la formació permanentd'adults.
6. Mesuresd'actuació pel fomentdel'ocupació

6.1 Estrarègies d'inserció laboral i comunitària.

6.2 El paperdeles noves tecnologies. Teleformaciói teletreball.

6.3 Gestió de qualitat en la formació. Certificació d'empreses de formació.

7. Experiències i programesde formació ocupacional.
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METODOLOGIA
Es combinaràla lecturad'articles i bibliografia diversa (ja proporcionada durantl'assignatura i/o a trobar

per l'alumnat) per fer-ne posteriorment un comentari o debat. Es faran exposicionsa classe, comenta-

ris de vídeosi/o altres activitats grupals i individuals. Es fomentaràeldiàleg i la reflexió a partir de les

experiències del grup d'alumnes.

AVALUACIÓ
L'avaluacióes realitzarà en funció de:

- Treballs individuals i/o grupals a classe. (2090)
- Treball en grup. (40%)

- Larealització d'una provaescrita sobre continguts del programa. (40%)
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