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COMPETENCIES

• Capacitat crítica, d’anàlisis i d’organització

• Comunicació oral i escrita

• Capacitat de treball en equip

• Compromís ètic

• Disseny i avaluació de programes d’acció socioeducativa

• Utilització de procediments i tècniques artístiques per a l’acció socioeducativa

OBJECTIUS

• Conèixer les principals característiques i tendències actuals de projectes relacio-
nats amb la música i les arts visuals adreçats a la inclusió de grups en risc social.

• Elaborar un projectes relacionat amb les arts visuals adreçats a la inclusió de grups 
en risc social.



• Comentar i valorar críticament algun projecte relacionats amb la música i les arts vi-
suals per a la inclusió socioeducativa de persones en risc social.

• Aprendre a utilitzar les manifestacions artístiques per dissenyar estratègies d’apre-
nentatge i d’intervenció social.

• Analitzar la contribució de les arts a la construcció de la realitat social i cultural, de 
la pròpia subjectivitat i dels mons imaginaris.

• Desenvolupar capacitats analítiques i comprensives en l’anàlisi de produccions mu-
sicals i del món de les arts visuals en relació a les convencions de classe, de raça i 
de gènere i a la categorització de l’alteritat.

CONTINGUTS

En relació a les arts visuals:

• La comprensió crítica de la cultura visual en l’educació.

• Les representacions mediàtiques i artístiques i el seu potencial de 

construcció/deconstrucció subjectiva, identitària i comunitaria.

• Els museus i centres d’art com a recursos educatius comunitaris.

• Estudi de casos de projectes d’educació artística per a la intervenció socioeducativa.

En relació a la música:

• La creativitat musical com a eina de treball dels professionals de l’educació social.

• L’educació musical com a eina de desenvolupament comunitari, d’integració social i de 

solidaritat.

• Estudi de casos de projectes d’educació musical per a la intervenció socioeducativa:

1. Projectes d’atenció a la infància en situacions d’extrema pobresa i risc d’alta 

criminalitat: El Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela.

2. Projectes d’integració social i comunitària d’adolescents i joves en contextos socials 

conflictius a través de la música i la dansa: Coreografiant La consagració de la Primavera 

d’Igor Stravinski a Berlin.

3. Projectes d’atenció a les minories racials: Els programes educatius de les principals 

institucions musicals nordamericanes.

4. Fer música amb discapacitats intel·lectuals: els tallers de música per a persones amb 

discapacitat intel·lectual de l’Obra Social de “la Caixa”.

5. Projectes de sensibilització musical per a la gent gran: Les Aules d’Extensió 

Universitària per a la Gent Gran.



6. “La música” i “les músiques” del món: Projectes per a la integració cultural en contextos 

d’immigració.

7. Música i canvi social: La dimensió política de la música i el seu protagonisme en els 

processos de canvi històric i transformació social. Usos i abusos.

METODOLOGIA 

El  curs estarà molt  centrat  en l’estudi  de casos.  Les sessions es plantegen com una 
oportunitat presentar projectes d’educació artística per a la integració social, per analitzar  
alguns projectes desenvolupats per diverses institucions, la major part vigents, així com 
per  aprendre a desenvolupar-ne d’altres.  Després d’una breu introducció teòrica a les 
diferents temàtiques es procedirà al visionat comentat de diversos recursos audiovisuals 
relatius als projectes tractats i a l’avaluació crítica dels mateixos i a la discussió dels seus 
punts forts i/o febleses, si és el cas.
Amb la finalitat de donar-li un caràcter eminentment pràctic a l’assignatura, hom preveu 
diverses  visites,  conferències,  entrevistes  amb  professionals  i  assistències  a 
esdeveniments relacionats amb la matèria.

Es  pretén  que,  al  finalitzar  el  curs,  l’alumnat  sigui  capaç  d’abordar  les  produccions 
artístiques com una eina al servei del seu desenvolupament professional com a educador 
social, havent adquirit, de manera globalitzada, tot un ventall de competències adreçades 
a  la  comprensió  discursiva  de  l’imaginari  social  a  través  del  desenvolupament  de 
capacitats  crítiques  i  creatives,  d’assolir  una  responsabilitat  pedagògica  al  voltant 
d’aquests i de saber detectar les possibilitats de les manifestacions musicals i plàstiques 
per a l’educació social, així com intervenir i  dissenyar projectes d’educació artística de 
projecció social.

Presencial 40%

• Lliçons magistrals

• Comunicació (exposicions orals, audiovisuals…)

• Sessions  pràctiques:  visites,  assistència  a  esdeveniments  relacionats  amb  la 

matèria

No presencials 60%

Treball autònom

• Anàlisis i reflexió

• Tractament de la informació (lectura, localització, selecció..)

• Treballs individuals

Treball cooperatiu

• Treballs en equip

• Visites a diferents projectes



AVALUACIÓ

1.  Assistència  i 
participació  a  les 
sessions teòriques 

 2.  Assistència  i 
participació  a  les 
sessions pràctiques

3. Lectures 4. Treball individual

20% 20% 30% 30%

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA.

La bibliografia detallada serà facilitada a l’inici de les sessions.


