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I. OBJECTIUS:  
1. Conèixer els àmbits generals de l´EnF.  
2. Establir els principis generals dels àmbits de l´EnF.  
3.Facilitar l´expressió de l´ autoconeixement de l´alumne  
4. Introduir les bases per al domini de les tècniques de elaboració documental.  
II. TEMARI:  
1.--Àmbits del sistema: fonaments i principis de:  

a- l´educació dels adults  
b- l´educació alternant  
c- l´educació ambiental  
d- l´educació cívic-social  
e- l´educació compensatòria  
f- l´educació dels àmbits rurals  
g- l´educació espontània  
h- l´educació familiar  
i- l´educació recurrent  
j- l´educació del treball  

2.--Mètodes d´organització de la comunitat  
3.--La intervenció: orientacions i estratègies  
4.--Bases metodològiques per a configurar una política d´intervenció.  
5.--La planificació: fonaments teòrics  
6.--Programes d´educació comunitària  
7.--Programes de treball social.  
8.--Lectures escollides:  

a)- Meditar sobre Freire  
b)- El servei social i el mètode psicosocial de Paulo Freire  
c)- La violència  
d)- Multiculturització i alfabetització.  

III. METODOLOGIA:  
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 de temes autodesignats  
4.Disseny de projectes de programes d´intervenció.  
 
IV. AVALUACIO:  
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 i utilitzant la tècnica dels 
percentatges. Més concretament:  

a- Resposta als exercicis pràctics (qüestionaris i controls documentals)  
b- Valoració dels treballs grupals  
c- Controls parcials (mínim 3)  
d- Examen global (final quatrimestre si cal)  

A mes, es fan dos controls de lectures sobre textos específics a indicar  
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