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COMPETÈNCIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dissenyar i aplicar programes i estratègies d’intervenció socioeducativa en el
diferents àmbits socials.
Diagnosticar i avaluar necessitats socioeducatives seleccionant les tècniques i
instruments més adequats a cada context.
Dissenyar projectes en base a les necessitats detectades i les possibilitats de els
persones i institucions.
Dissenyar i aplicar tècniques i estratègies concretes d’intervenció socioeducativa i
comunitària (dinàmica de grups, motivació, negociació, assertivitat, etc.)
Incorporar els recursos socials, institucionals, personals i materials disponibles per
a portar a terme el treball en un determinat àmbit d’acció.
Produir i gestionar mitjans i recursos per a la intervenció socioeducativa.
Avaluar programes i estratègies d’intervenció socioeducativa en els diferents
àmbits de treball.
Gestionar l’avaluació de la qualitat dels serveis socioeducatius en els diferents
àmbits d’intervenció.
Dissenyar i aplicar projectes d’orientació professional i inserció sociolaboral,
detectant els factors d’exclusió i discriminació que dificulten la inserció social i
laboral de subjectes i col·lectius.
Organitzar i gestionar projectes i serveis socioeducatius, culturals, d’animació i
temps lliure, d’intervenció comunitària i d’oci (temps lliure).

OBJECTIUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expressar de forma argumentada els fonaments de l'educació primària.
Identificar les fases fonamentals per a elaborar programes socioeducatius i la seva
posada en pràctica.
Detectar i avaluar les necessitats socioeducatives de els persones, dels grups i de
les institucions.
Determinar els objectius dels projectes partint de els necessitats detectades i de les
possibilitats de les persones, grups i institucions vetllant per la seva viabilitat.
Aplicar les estratègies i tècniques habituals en la intervenció socioeducativa,
especialment en les metodologies grupals, motivació, assertivitat, negociació i
mediació.
Organitzar els recursos humans i materials utilitzats en la implementació de
projectes i serveis socioeducatius.
Integrar recursos procedents de diferents àmbits relacionats amb l’acció
socioeducativa, tant interns de les institucions, com de captació de recursos
externs per dur a terme els projectes.
Aplicar els models d’avaluació als projectes socioeducatius i saber extreure
conclusions per a la millora del projecte.
Aplicar els principals sistemes d’avaluació de la qualitat de la intervenció
socioeducativa.
Elaborar i aplicar programes d’orientació personal i professional que afavoreixin la
inserció sociolaboral i minimitzin els riscs d’exclusió social.
Dissenyar programes, projectes i serveis socioeducatius en qualsevol àmbit
cultural, social i professional.

CONTINGUTS
1a Part: PROJECTES EN L’ÀMBIT CULTURAL: ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL,
DESENVOLUPAMENT COMUNITARI, EDUCACIÓ AMBIENTAL I TEMPS LLIURE.
A: L’ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL.
- Bases teòriques i històriques
- Destinataris i àmbits
- Perspectives de futur de l’animació sociocultural
B: PEDAGOGIA COMUNITÀRIA
▪ Concepte de Pedagogia comunitària
▪ L’Estat del Benestar: polítiques socials i models de participació ciutadana
▪ Bones pràctiques de pedagogia comunitària: Projectes Educatius de ciutat, Xarxes
educatives socials, Plans educatius d’entorn
▪ Perspectives de futur de la pedagogia comunitària
C: EDUCACIÓ AMBIENTAL
1. Definició i evolució històrica
2. El “Libro Blanco de la Educación ambiental en España”
3. Els centres d’educació ambiental: criteris de qualitat
4. L’Agenda 21: una estratègia global des d’una pràctica local
5. Perspectives de futur de l’educació ambiental

D: EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE
 Marc normatiu que regula l’educació en el lleure
 Espais (esplai, CAU, colònies, casals, rutes, camps de treball) i sectors (infants, joves,
adults i gent gran)
 El lleure com a recurs integrador: immigrants, discapacitats, risc social
 Perspectives de futur en l’educació en el lleure
2a Part: PROJECTES EN L’ÀMBIT SOCIAL: MULTICULTURALITAT, COOPERACIÓ
INTERNACIONAL, MENOR I FAMÍLIES, DROGODEPENDÈNCIES, SALUT MENTAL I
JUSTÍCIA.
A: CONDICIONANTS DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL EN L’ATENCIÓ A LES
PERSONES.
- Posicionament personal
- Marc institucional
- Model teòric
- Pràctica i recursos
B: LA PROGRAMACIÓ SOCIOEDUCATIVA INDIVIDUALITZADA
▪ Principis i nivell de programació
▪ Criteris metodològics
▪ Eines de diagnòstic
▪ La redacció d’objectius
▪ La metodologia i les activitats
▪ Eines de control i avaluació
C: L’ASPECTE RELACIONAL DE LA PRÀCTICA SOCIOEDUCATIVA
6. Conceptes bàsics
7. Eixos de la relació socioeducativa
8. L’accés a allò social
9. Transferència i contratransferència
10.El vincle en la relació professional
11.Estratègies d’intervenció
D: LA TUTORIA
 Definició i funcions de la tutoria
 Conceptes bàsics
 Tipus de tutoria
 Eines i recursos
E: PRÀCTICA DE PROGRAMACIÓ INDIVIDUAL EN DIFERENTS ÀMBITS
1. Multiculturalitat
2. Infància i adolescència en risc social
3. Orientació familiar
4. Drogodependències
5. Salut mental
6. Justícia

METODOLOGIA
Presencial
• Exposició teòrica de continguts de l’assignatura i transmissió d’informacions i activació
de processos cognitius entre els estudiants.
• Pràctiques d’aula: plantejament, anàlisi i resolució de situacions concretes amb el posterior debat i correcció.
• Exposició de treballs: exposicions orals dels estudiants amb suport TIC dels treballs realitzats així com del Projecte.
• Prova escrita per valorar el progrés en l’aprenentatge de l’estudiant.

No presencial
• Estudi dels continguts relacionats amb les classes teòriques i pràctiques.
• Lectures autònomes i/o dirigides amb l’enfocament centrat en els temes objecte d’estudi.
• Treballs en grup: activitats d’aprenentatge autònom de caràcter teòric/pràctic per tal de
lliurar-los i/o exposar-los a la classe.
AVALUACIÓ
. Treball individual a partir de la lectura d’una obra (20%)
. Disseny d’un projecte d’acció sociocultural comunitari i grupal (40%)
. Prova escrita de continguts (40%)
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