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A.- OBJECTIUS 
 
1. Construir un mapa conceptual precís amb els significats de política i de política de l’educació 

amb relació  als significats de conceptes contigus, afins i de contrast. 
2. Conèixer els antecedents, l’evolució i els assumptes actuals objecte de la política de l’educació 

com a acció. 
3. Analitzar, amb mètode i procediments de la politologia, assumptes, lleis i programes d’acció 

de la política de l’educació. 
4. Associar la política de l’educació del nostre subsistema escolar/educatiu a l’acció política 

general de govern, a l’acció política dels professionals i sindicats i a accions paral·leles de la 
Unió Europea i dels Organismes Internacionals. 

5. Conèixer amb precisió a través de les lleis que el regulen els sistema escolar d’España, el 
subsistema escolar de Catalunya i les lleis o directrius fonamentals de la Unió Europea i 
d’Organismes Internacionals. 

 
 
B.- TEMARI: continguts 
 
1. Conceptes i terminologia. Política en relació a ètica, tècnica, pedagogia, administració, 

economia, ciència. Polítiques com a planificació i programes. Legitimitat, legalitat i consens. 
2. Fonamentació i teleologia. Filosofia política. Educació i ideologia. Política com a domini. El 

poder de l'Estat en educació. Procés de decisió en política de l'educació. Avaluació de 
polítiques de l'educació. 

3. Racionalitat i coneixement. Politologia o ciència política. Metodologia integrada de la ciència 
política: entre les dades empíriques i les interpretacions fenomenològiques. Qüestions 
epistemològiques i qüestions deontològiques. 

4. Antecedents de l'acció política en educació. El liberalisme i els inicis de l'administració 
educativa. La República española i l'avanç de l'educació racionalista i popular. La Dictadura i 
l'educació integrista i doctrinària. 

5. Evolució recent de la política de l'educació. Democratització necessària amb el centrisme. 
Autonomia de subsistemes escolars  a les comunitats lingüístiques i històriques. Reforma 
educativa del sistema escolar amb el socialisme. Revisió tradicionalista del populisme. 

6. Els temes/assumptes abordats. L'elecció de centre dels ciutadans i la llibertat de creació de 
centres amb finançament públic. Generalització, gratuïtat i obligatorietat de l'educació o de 
l'escolarització. Participació en l'educació i consells escolars. El professorat i la seva nova 
regulació. La Reforma Educativa i la Formació Professional. 

7. Quatre qüestions de fons. Religió i educació. Llengua i educació.  La qualitat de l'educació. 
Educació i tecnologies de la informació. 

8. Els assumptes més preocupants. El fracàs escolar. Comunicació de masses i educació escolar.  
Escolarització de fills de treballadors migrants i de minories ètniques. Personalització i 
convivència. Sexe i educació mixta o coeducativa. 



9. Corrents educatius als estats occidentals desenvolupats. Els grans problemes: absència 
d’habilitats socials i violència escolar; l’adolescència sociològica; educació i transició al 
treball. La política de l'educació en relació a la política cultural i a la política de comunicació. 

10. Sistema escolar/educatiu i administració. Descentralització, desconcentració, autonomia, 
delegació. Del model normatiu als models de responsabilització i avaluació de funcionament i 
resultats. Democràcia local i decisions de política de l'educació. 

11. Polítiques educatives a la Unió Europea. Principi de subsidiarietat. Educació de la dimensió 
europea. Inhibicions amb relació a l’educació: política lingüística i política de comunicació de 
masses.  

12.  Temes i resolucions de política de l'educació en el marc de l'ONU - UNESCO. Accions en 
favor dels països en desenvolupament. Declaració universal L’educació per a tots (1991). 
Accions de voluntariat social; les ONGs i d’institucions ético-solidàries. 

 
 
B.- TEMARI: Legislació 
 
Constitución Española de 1978 
Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 
Ley Orgánica del Derecho a la Educación. LODE 1985 
Ley de Participación,Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes. LOPEGCD 1995 
Ley  Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. LOGSE 1990 
Ley Orgànica de calidad de la Educación. LOCE 2002 
Debat del sistema educatiu i projectes de llei: LOE, PNE-Cat 
Ley Orgánica de Universidades. LOU 2001 
Llei de Política Lingüística  de Catalunya. LPL 1998 
Ley Orgánica de Libertad Religiosa i disposicions sobre ensenyament de la religió. 
Convenció  sobre els drets de l'infant de UN 1989. Ratificada per España (30.11.90).  
 
Llei de consells escolars 1985  
Disposicions bàsiques sobre professorat. Cossos docents. 
Disposicions bàsiques sobre autorització de centres docents privats. 
Disposicions bàsiques  sobre finançament públic a centres docents privats concertats. 
Decret sobre admissió d'alumnes en els centres docents públics i privats concertats. 
Decret sobre drets i dueres dels alumnes. 
Disposicions sobre serveis i programes educatius del Departament d'Ensenyament. 
Decret sobre estructura del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Llei de Formació d’Adults de 1991 
Mapa escolar de Catalunya.  Acords intersectorials  de plantilles i concertació de places. 
 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea modificado por el Tratado de la Union Europea. 
Declaración mundial sobre educación para todos de 1990. 
United Nations 1998. El ejercicio del derecho a la educación. 
 
 
C.- METODOLOGIA 
 
Aquesta assignatura està integrada al Campus Virtual d’Autònoma Interactiva on estan 
disponibles la majoria de materials d’estudi i pràctiques.  



Els tres crèdits assignats a teoria es dedicaran fonamentalment a l’exposició dels temes per part 
del professor/a que en presentarà els continguts clau i els nuclis de comprensió. Els alumnes 
hauran de dedicar l’equivalent a uns dos crèdits per fer les lectures assignades i estudiar els  
continguts participant en els debats que es faran a classe. 
Les sessions pràctiques es dedicaran a presentació i anàlisi de les lleis i  documents o a l’estudi de 
casos aplicant el mètode d’anàlisi de la ciència política. Aquestes presentacions pot fer-les el 
professor o equips d’estudiants (dos) que puguin preparar-ho autònomament. 
 
 
D.- AVALUACIÓ 
 
Avaluació contínua. Els estudiants que assisteixin amb regularitat han de participar amb 
intervencions a classe i tindran oportunitat de fer dos exercicis presencials de control (60’), 
després del tema sis i després del tema dotze. Presentaran la ressenya crítica  de El nuevo pacto 
educativo. Faran un estudi de llei o de cas en equip que presentaran per escrit al professor. Per a 
una qualificació notable cal fer també la ressenya d’una de les obres de fonamentació o 
d'actualització  aplicant-la a l’educació o fer una presentació a classe. 
Avaluació sumativa. Els estudiants que no assisteixin regularment poden estudiar la matèria a 
partir dels manuals de referència que entre els tres cobreixen bona part del programa i la 
documentació d’estudi seleccionada pel professor. Cal presentar una elaboració dels 12 temes en 
tres pàgines cada un: total 36 pàgines. Cal presentar la ressenya crítica del  llibre El nuevo pacto 
educativo (5 pàgines). Es farà en tres lliuraments proporcionals. 
Avaluació final. Els estudiants  acollits a l’avaluació sumativa i  els estudiants que no superin el 
procés d’avaluació contínua  i aquells qui havent-lo superat considerin que poden optar a millor 
qualificació, faran l’examen final en la data assignada per la Facultat. 
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