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Objectius: 
 
1. Iniciar-se en la reflexió sobre el fenomen educatiu i el pensament 

pedagògic derivat. 
2. Introduir alguns elements significatius de la història de l’educació a 

Catalunya. 
3. Informar-se del funcionament administratiu, organitzatiu i funcional de 

les nostres actuals institucions educatives. 
4. Analitzar els elements que configuren l’estructura del sistema educatiu 

espanyol i català actuals tot posant l’accent en l’etapa de l’educació 
infantil dins el marc de la Reforma. 

5. Fomentar l’anàlisi crítica sobre aspectes teòrics i pràctics del món 
educatiu (especialment de l’educació infantil) com un instrument per 
anar adquirint cotes de compromís professional i pedagògic. 

 
 
 
Continguts temàtics: 
 
- El paper de l’educació en les societats humanes. L’educació sistemàtica 

i les finalitats educatives. Educació formal, no formal i informal. 
- El procés d’escolarització i les institucions educatives associades. 

Evolució i crítiques de la institució escolar. La institucionalització de 
l’educació infantil. 

- Antecedents històrics del nostre marc educatiu. Els principis liberals. La 
Llei Moyano. La política educativa de la Mancomunitat, la II República 
i la Generalitat republicana. El CENU. L’educació en l’època 
franquista. La Llei General d’Educació de 1970. 

- La influència de l’Escola Nova a Catalunya (Rousseau, Pestalozzi, 
Decroly, Montessori, Freinet, Piaget) i alguns representants de l’Escola 
Nova catalana: Masó, R. Sensat, Bardina, Martorell, Galí... 

- Sistema democràtic i política educativa. La Constitució de 1978 i 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979. Les competències 
educatives en l’estat autonòmic. Les administracions educatives. 

- El marc legal actual: LODE, LOGSE, LOPAGCE. Bases sociològiques, 
psicològiques i pedagògiques de la reforma educativa. Reforma i reptes 
presents i futurs. El paper de l’educació infantil en la Reforma. 
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- La participació social en el sistema educatiu. Els Consells Escolars. La 
participació de professors, pares/mares i alumnes. 

- El centre escolar en l’actualitat. Tipologia de centres i finançament. Els 
documents del centre (PEC, PCC, ROI; Pla anual, Pla d’acció tutorial, 
etc.). Òrgans de govern i de gestió dels centres (col·legiats i 
unipersonals). Els serveis educatius de suport (EAP, Centres de 
Recursos, etc.). 

- Problemes i reptes actuals de l’educació infantil a Catalunya. Societat de 
la informació i educació infantil. 

 
 
 
 
 
Metodologia: 
 
 

Es combinarà una perspectiva expositiva dels temes del programa 
amb el foment, en tot moment, de la participació activa de l’alumnat. 

Es realitzaran freqüents debats en petit grup i grup gran, discussions 
temàtiques, reflexions de l’actualitat educativa (premsa, TV, 
problemàtiques...), comentari de lectures prèviament definides, algunes 
simulacions o rol-playing de situacions professionals (entrevistes amb 
pares, claustres, etc.). 
 
 
Avaluació: 
 

S’admetran petits treballs de reflexió de qualsevol aspecte del 
programa (teòrics, pràctics, bibliogràfics...). Es recomanarà un treball 
comparatiu entre l’escola dels avis i l’escola dels alumnes actuals. 

Es valorarà especialment l’assistència i la participació activa en la 
classe. 

Es realitzarà una prova escrita de caràcter teòrico-pràctic. 
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