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A-Objectius: 

 
-Descriure els fonaments científics de la pedagogia social 
-Conèixer l´història i els continguts de la pedagogia social 
-Conèixer les institucions d´acció social. 
-Descriure el marc referencial per al treball pedagógic en el contexte de 
l´acció social 
 
B-Temari: 

 
- Part  Epistemològica 
 1. Concepte i objecte d´estudi 
 2. Descripció històrica 
 3. Metodologia heurística 
-Part Fonamentació científica 
 1. Teoría antropagógica de l´educació 
 2. L´educació no formal 
 3. L´educació social: concepte i fonaments 
 4. Els procesos i l´acció socialitzadora 
 5. Els agents socialitzadors 
 6. L´aprenentatge social: tesis freiriana de l´educació 
 7. Ética i moral social 
 8. Les habilitats morals, socials i cívico-polítiques. 
-Part fonamentació professional 
 1. L´estat del benestar i l´acció social 
 2. Els serveis socials en la gestió política ciutadana 
 3. Àmbits de professionalització: 
  a-familia, infància i joventut 
  b-animació sociocultural 
  c-educació d´adults 
  d-formació a l´empresa 
  e-educació especialitzada 
  f-educació  a la marginació i exclusió 
  g-formació dels voluntariats socials 
 
C-Metodologia 
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1.Exposició i aplicació del temari per part del professor 
2.Acció tutorial per a l´aprenentatge pràctic dels alumnes 
3.Treball grupal al voltant del contingut temàtic 
4.Informació de persones convidades que treballen en institucions de 
l´acció social 
 
D-Avaluació: 
 
S´aplica un procediment d´avaluació continuada on l´assistència a classes i 
el seguiment de  
l´aprenentatge pràctic són importants com a criteris de l´avaluació. Més 
concretament: 
a- Resposta als exercicis pràctics (qüestionaris) 
b- Valoració dels treballs grupals 
c- Controls parcials (mínim 3) 
d- Examen global (final quatrimestre) 
 
Ademes, es fan dos controls de lectures sobre  textes específics a indicar 
oportunament 
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