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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 1.Valorar la importància de la pedagogia com a acció reflexiva. Reconèixer els fonaments dels conceptes 
i alguns enfocaments actuals de la pedagogia. 
2. Conèixer i analitzar sobre la conceptualització, i els paradigmes de la Pedagogia Social des de una 
perpectiva històrica. 
3. Identificar els diferents àmbits de la Pedagogia social. I analitzar críticament i en profunditat tres dels 
àmbits grupalment.   
4. Ser capaç de contextualitzar el moment actual de la pedagogia social des de una perspectiva analítica i 
critica.  
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 Tema 1: Conceptualització de la pedagogia i context educatiu.  
- La acció reflexiva sobre la pràctica. 
- L’estudi dels processos d’aprenentatge. 
- Fenomenologia i sociologia de l’educació. 
- Els objectius de l’educació. 
- Pedagogia: conceptualització. 
- Professionalització: pedagogs i educadors.    
 
Tema 2: Aproximació a la Pedagogia Social. 
- Antecedents històrics i influències en la Pedagogia Social. 
- Aproximació a l’objecte de la Pedagogia Social 
- La història de la Pedagogia Social. Una perspectiva internacional. 
- Les perspectives d’intervenció i interpretació de la Pedagogia Social. 
- El context polític, social i educatiu. 
- Les fronteres de la Pedagogia Social. 
 
 
Tema 3: Pedagogia social com a ciencia i àmbits d'intervenció. 
- Conceptes de ciencia, disciplina, camp i professió. 
- Evolució de l’estat del bienestar i dels sistemes de serveis i/o assistencia socials 
- Acció i intervenció socioeducativa. 
- Universalitat / particularisme. 
- Els àmbits d'intervenció: exclusió, marginació, inadaptació, discapacitat, conflictivitat, etc. 
- Educació compensatòria i integració. 
- Enfocament sistèmic en l’educació social·. 
- Globalització, mundialització, xarxes i moviments socials.  
- Reptes actuals i de futur.      
 
3. Avaluació 
La metodologia utilitzada a l’assignatura es basa en activitats realitzades a l’aula: 
- exposició del professor 
- ressenyes de les lectures fetes pels alumnes 
- activitats a l’aula 
- debats i seminaris 
- prova de control dels coneixements i activitats fora de l’aula: 
- activitats individuals i grupals basades en la recerca, anàlisi i crítica d’informació.  
- lectures d’ampliació dels temes 
- tutories presencials i virtuals 



 
L’avaluació es realitza mitjançant una prova final escrita (40%), la valoració de les activitats grupals i 
individuals (30%), i la participació de l’alumne/a (30%). 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Els alumnes dispondran de tres dossiers de lectures obligatòries i altres lectures complementàries, a més 
de diferents exercicis i experiències pràctiques. També aquesta assignatura utilitza el Campus Virtual, on 
es penjen diferents materials, així com els powers point que seguirà el professor com d'altres articles i 
lectures ordenades per blocs temàtics.  
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REVISTES 
o Claves de educación social. Asociación profesional de educadores de Catalunya. 
o Educación Social. Revista de Intervención socioeducativa. Fundació Pere Tarrés.  
o Estris. Revista professional pels educadors/es socials. Fundació Pere Tarrés. 
o Monitor educador. Revista per la intervenció educativa. Fundació Pere Tarrés.      


