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A.-  OBJECTIUS. 
 
 1. Conèixer els sistemes generals d'educació no formal, llur funcionalitat pedagògica i 

aplicacions pràctiques. 
 2. Planificar un sistema d'educacio no formal aplicable a un context educatiu 

determinat.  
 3. Analitzar i valorar aplicacions concretes dels sistemes d'educació no formal.  
 
 
B.-  TEMARI. 
 
 1.- Clarificació terminològica de l'educacio no formal. 
 2.- L'Educació no formal com a sistema. 
 3.- Ambits d'aplicació de l'educació no formal. 
 4.- Bases de la planificació dels programes d'educació no formal: fases i variables 

rellevants. 
 5.- Metodologia de la intervenció en programes d'educació no formal. 
 6.- Experiències en el terreny dels mitjans de comunicació: radio, televisió, textos 

impressos, etc. Límits i possibilitats. 
 7.- Experiències en el terreny de la dinamització grupal. Límits i possibilitats. 
 8.- L'avaluació de programes d'educació no formal. 
 
 
C.-  METODOLOGIA. 

 
Interactiu-participativa. El treballar amb un grup petit permet la utilització d'una 
metodologia de participació. El propi grup es converteix en instrument metodològic. La 
dinàmica del grup permet alternar i conjugar les següents activitats: 

  - Discussió i anàlisi de textos rellevants en aquesta matèria. 
  - Discussió, anàlisi i avaluació d'experiències concretes en el camp de l'educació 

no formal. 
  - Utilització de mitjans de comunicació i avaluació de missatges. 



 

  - Planificació de recursos audiovisuals per als sistemes d'educació no formal. 
 
D.-  AVALUACIÓ. 
 
L'avaluació es basarà en dos blocs independents de criteris. Per aprovar el curs cal aprovar els 
dos blocs. Si es suspen un, la materia queda pel Setembre, tot i que només caldrá recuperar 
aquella part. Si es torna a suspendre al setembre, queda tota l'assignatura per l'any següent. 
El primer bloc de criteris consta de: 
  1. Assistència a classe. 
  2. Participació activa en el grup durant el desenvolupament de les classes. 
  3. Lectura d'articles i participació activa en els debats. 
  4. Elaboració d'un guió radiofònic. 
  5. Dues proves de control 
El segon bloc consta d'un únic criteri: 
  1. Planificació individualen grup d'un projecte d'educació no formal per aplicar a 

un context concret. Aquest treball no es pot recuperar i si es suspen queda 
directament pel setembre. 

Per aprovar la matèria cal haver realitzat satisfactoriament les pràctiques en una institució de 
la realitat social. La professora P. Pineda presenta, a l'encetar el curs acadèmic el pla per a la 
realització d'aquestes pràctiques. 
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