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A.- OBJECTIUS
 
L'assignatura pretén fer una aportació al perfil professional del psicopedagog concretada en els següents objectius: 
 
1. Conèixer el funcionament del sistema educatiu internament i en relació al context que l'envolta. 
 
2. Conèixer i analitzar el sistema educatiu espanyol, així com les peculiaritats específiques que té a l'entorn català. 
 
3. Conèixer els sistemes educatius europeus així com algunes de les tendències més significatives al continent. 
 
4. Conèixer les possibilitats d'intervenció professional en l'àmbit de l'educació no formal. 
 
 
B.- TEMARI
 
Bloc temàtic I: El sistema educatiu 
 
 1. El sistema educatiu: concepte i característiques 
 2. El sistema educatiu: relacions amb el context 
 3. Avaluació i control del sistema educatiu 
 
Bloc temàtic II: El sistema educatiu espanyol i l'educació a Catalunya 
 
 4. Legislació i política de l'educació a Catalunya 
 5. Dades més significatives de l'educació a Catalunya 
 6. Legislació i política de l'educació a Espanya 
 7. Dades més significatives del sistema educatiu espanyol 
  
Bloc temàtic III: Els sistemes educatius europeus 
 
 8. El sistema educatiu francès 
 9. El sistema educatiu anglès 
    10. El sistema educatiu alemany 
    11. El sistema educatiu suec 
    12. El sistema educatiu belga 
    13. El sistema educatiu suïs 
    14. Tendències de l'educació a Europa 
 
Bloc temàtic IV: L'educació no formal i el psicopedagog 
 
    15. Concepte i característiques de l'educació no formal 
    16. Ambits de l'educació no formal 
    17. L'intervenció del psicopedagog a l'educació no formal 



 
D.- METODOLOGIA
 
A l'assignatura es combinaran adequadament sessions teòriques i sessions pràctiques. 
 
Les sessions teòriques es basaran, fonamentalment, en exposicions sintètiques per part del professor dels temes 
apuntats al temari, amb una triple finalitat: donar la base teòrica necessària per fer les lectures pertinents; clarificar 
aspectes que puguin quedar confosos; i obrir línies d'aprofondiment en l'estudi dels diferents temes. 
 
A les sessions pràctiques, es realitzaran activitats on la participació dels estudiants serà imprescindible:  fer 
comentari d'un article en petits grups,  assenyalar interrogants sobre un tema;  fer debats monogràfics sobre un 
aspecte concret del temari, ... 
 
Les tutories constituiran un element de suport molt important per els estudiants per poder fer un seguiment correcte 
de la matèria. 
 
 
E.- AVALUACIO
 
El sistema d'avaluació serà diferent en funció de l'assistència regular o no a les sessions. 
 
En el primer cas, l'avaluació es fonamentarà en: 
 
 - la participació a classe 
 - els documents el.laborats pels estudiants a les sessions pràctiques 
 - un examen final 
 
En el segon cas, el sistema d'avaluació serà concretat pel professor amb cadascún dels estudiants al començament 
del quatrimestre. 
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