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COMPETENCIES
1. Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals comparats, polítics,
ambientals i legals que constituïxen al ser humà com protagonista de l'educació.
2. Comprendre la trajectòria històrica de l'Educació Social i la configuració del seu
camp i identitat professional amb especial atenció a les iniciatives de la Unió
Europea.
3. Analitzar necessitats així com dissenyar, aplicar i avaluar plans, programes,
projectes i activitats d'intervenció socioeducativa en contextos diversos.
4. Saber utilitzar els procediments i tècniques sociològiques i antropològiques per
a la intervenció, la mediació i l'anàlisi de la realitat personal, familiar i
comunitària i institucional amb vista a la resolució dels seus possibles conflictes.
5. Mostrar una actitud empàtica, respectuosa, solidària i de confiança cap als
subjectes i institucions d'educació social.
6. Dissenyar i portar a terme projectes d'iniciació a la investigació sobre el mitjà

social i institucional que realitza la intervenció.
7. Comprendre la configuració de la identitat professional de l'educador social
8. Conèixer el marc de l'educació social i els models desenvolupats en altres
països, amb especial atenció a les iniciatives de la Unió Europea.
9. Comunicació oral i escrita en llengua materna i una llengua estrangera, i
utilització de les tecnologies de la Informació (TIC) en el context professional i
capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.
OBJECTIUS
• Analitzar les perspectives històriques contemporànies més notables sobre
educació.
• Aplicar les teories educatives al coneixement dels objectius que aborda l'Educació
Social.
• Interpretar des d'una perspectiva històrica, dades rellevants de la realitat social i els
processos en els quals intervé l'educador social.
• Conèixer el rol social dels diversos agents i institucions actuals
o Desenvolupar una actitud analítica i oberta davant la complexitat de l'acció
educativa.
o Facilitar la construcció d'un model teòric propi per a poder fonamentar la
pràctica educativa.
o Analitzar el concepte bàsic d'educació permanent en relació als conceptes
fonamentals d'educació.
o Conèixer els diferents àmbits que integrin el debat teòric i pràctic de
l'alfabetització i la formació de les persones adultes.
• Identificar les característiques psicosocials de la persona adulta i extreure
conseqüències per a una metodologia específica, especialment aplicada a les
minories ètniques.
• Aportar noves eines i possibilitats de reflexió per a l'anàlisi de la formació de les
persones adultes en el marc de les transformacions de la societat actual.
o Mostrar respecte cap a les diferències individuals.
o Posseir capacitat de síntesi i de recerca de la informació.
o Utilitzar les TIC en l'àmbit d'estudi de la matèria.
o Expressar-se correctament de manera oral i escrita.
CONTINGUTS

• Perspectives teòriques contemporànies sobre educació
o L'educació com un procés de personalització
o Rol social de diferents agents i institucions educatives (formals i no formals)
o Codi deontològic de l'educador social
o Bases conceptuals de l'educació permanent
o Característiques de la persona adulta i el seu aprenentatge en la societat
actual
o Formació de persones adultes immigrades (minories ètniques)
o Experiències actuals d'alfabetització amb col·lectius en risc de marginació
social i cultural
o Regularització de conflictes en contextos multiculturals
o Interculturalitat com actitud personal i camí per a relativitzar la pròpia cultura
o Comunitats d'aprenentatge
o Tendències clàssiques en educació social i experiències més notables a
Catalunya, Espanya i Europa
o Diferents contextos d'intervenció en Pedagogia Social

METODOLOGIA

La proposta metodològica d’ensenyament-aprenentatge es basarà en:
Presencial 50%
Exposició del professorat (orals i multimèdia)
Exposicions de l’alumnat (orals i multimèdia)
Assistència a conferències acadèmiques o jornades relacionades amb el tema
Debats, videofòrums i jocs de rol
Visites a centres formatius
Tutories grupals i individuals
No presencial 50%
Treball autònom
Lectures de textos acadèmics

Recerca d’informació
Treball cooperatiu
Realització de treballs en petit grup
Preparació i exposició de treballs
AVALUACIÓ

•
•
•

Avaluació escrita de qüestions de contingut i de relacions entre conceptes relatius
als descriptors 40%
Pràctiques d’aula 25%
Treball en equip 35%
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