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1.- OBJECTIUS I COMPETÈNCIES 
 
OBJECTIUS CONTINGUTS 
1. Conèixer i reflexionar sobre la 

conceptualització actual de 
l’educació no formal i la relació amb 
l’educació formal i informal. 
 

Tema 1 
o Conceptualització de l’educació no 

formal, educació formal i educació 
informal. 

o Origen i evolució de l’educació no formal. 
o Reptes actuals de l’educació no formal.  

2. Analitzar les diferents metodologies, 
els processos de planificació, 
tècniques, i avaluació a l’educació 
no formal.  

 

Tema 2  
o La planificació de l’educació no formal 
o L’anàlisi de necessitats formatives en 

l’àmbit de l’educació no formal 
o Els objectius formatius i el 

desenvolupament de competències 
o Tècniques i recursos didàctics 
o L’avaluació dels processos formatius. 

3. Identificar i analitzar els diferents 
àmbits i programes de l’educació no 
formal. 

 

Introducció dels sistemes d’educació no 
formal. 

Tema 3 
o L’educació d’adults. Formació continua. 
Tema 4 
o Temps lliure i oci: pedagogia del lleure 
Tema 5 
o Educació per la pau 
Tema 7 
o L’educació per la lluita contra la 

inadaptació social  
o Educació pel consum  
o Educació per la salud 
o Educació cívica 
o Educació ambiental i conservació del 

patrimoni 
o L’animació sociocultural 

4. Valorar les diferents oportunitats 
d’actuació dels educadors socials 
dins els programes d’educació no 
formal.  

5. Realitzar una planificació d’un 
programa d’educació no formal. 

 

Tema 8 
o L’educador/a social i l’educació no 

formal: reptes actuals i de futur 
o Les competències professionals de 

l’educació social: habilitats 
comunicatives, interpersonals i de 
planificació. 

 
 



 
2. COMPETÈNCIES PROFESSIONALS  
 
 
o Desenvolupar una visió global de l’actualitat i reptes de l’educació no formal 
o Analitzar críticament la complexitat de la societat actual i les possibilitats que 

ofereix l’educació no formal 
o Detectar necessitats de formació en els diferents àmbits d’educació no formal 
o Resolució de necessitats mitjançant l’intervenció de l’educació no formal 
o Planificar i elaborar un programa d’intervenció d’educació no formal  
o Avaluar programes i materials didàctics i instruments 
o Desenvolupar competències actitudinals: comunicació, treball en equip, relació 

interpersonal, iniciativa, autonomia  
 
 
 
3. PLA DE TREBALL 
 
 La metodologia utilitzada a l’assignatura es basa en activitats realitzades a l’aula: 

- exposició de lprofessor 
- exposicions grupals dels alumnes 
- activitats a l’aula 
- debats i seminaris 
- prova de control dels coneixements 

 
i activitats fora de l’aula: 

- projecte tutoritzat grupal 
- recerca d’informació 
- lectures d’ampliació dels temes 
- tutories presencials i virtuals 

 
L’avaluació es realitza mitjançant una prova final escrita i la valoració del projecte 
tutoritzat, més el seguiment de les activitats fetes a l’aula i la participació de l’alumne/a. 
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