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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 
• Identificar els trets específics de les organitzacions d’educació no formal.  
• Adquirir estratègies per analitzar les diferents realitats organitzatives en l’àmbit de l’educació no formal.  
• Conèixer les variables del seu funcionament i millora.  
• Adquirir estratègies aplicables al disseny i millora de les realitats organitzatives.    
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
1. L’organització de centres d’educació no formal: aspectes propedèutics  
   1.1. Conceptes i tipus d’organitzacions educatives 
   1.2. Principals enfocaments i paradigmes organitzatius 
   1.3. Components d’una organització  
2. Els plantejaments institucionals 
   2.1. Conceptualització, tipus i característiques 
   2.2. Els plantejaments a llarg termini 
   2.2. Els plantejaments a curt termini 
3. Les estructures organitzatives 
   3.1. Conceptualització 
   3.2. Els recursos humans 
   3.3  Els recursos materials 
   3.4  Els recursos funcionals 
4.  El sistema relacional 
   4.1. La comunicació i gestió de la informació 
   4.2. La participació i presa de decisions 
   4.3. La resolució de conflictes 
 
3. Avaluació 
 
Aquesta proposta d'avaluació només es considerarà en aquells elumnes que assisteixen amb regularitat a 
les sessions de classe.  
L'avaluació consta de 3 indicadors diferents que han de tenir-se aprovats indivisdualment per poder 
superar l'assignatura. Els indicadors són: 
  
1. L’assistència i participació a les classes (teòriques i seminaris de debat de preguntes) (2/10). 
2. Treball individual d'aprofundiment sobre el contingut de la matèria (3/5).  
3. Superar una prova de caràcter general i escrit dels continguts de la matèria (5/5).   
 
Els estudiants que no puguin fer l’avaluació tal i com es proposa en aquest programa hauran de notificar-
ho a principi de curs al professor que dissenyarà un pla de treball alternatiu i personalitzat.  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 
El treball d’aquesta assignatura té presents les característiques del grup, dels propis estudiants i els 
objectius del curs, alhora que observa el Pla d’estudis de la Diplomatura i la resta de matèries de l’àrea de 
coneixement de Didàctica i Organització Educativa.  
Es proposa un model de treball organitzat en tres tipologies d’activitats que tenen com a eix central el 
procés d’aprenentatge dels estudiants segons les directrius del procés de convergència europea i 
l’aplicació dels ECTS.  
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