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OBJECTIUS 

Davant l’elaboració de projectes i programes en l’educació no formal es 

realitzarà, en primer lloc, un exercici de conceptualització i aprofundiment en 

relació als conceptes claus que fonamenten la pràctica metodològica d’aquest 

àmbit. 

Des de la complementarietat de l’acció i la reflexió, s’identificaran les 

condicions que de naturalesa estructural i funcional doten de contingut i 

orienten metodològicament, a projectes i programes en contextos d’educació 

no formal, aprofundint alhora en el valor del seu  impacte. 

 

 
TEMARI 
 

1- Distinció conceptual entre plans, programes, projectes, activitats i 

tasques.  

 

2- La relació entre l'anàlisi de necessitats formatives i definició d'objectius 

en l'educació social. 

 

3- Les condicions estructurals per a la planificació en l'educació social: 

cooperació, participació, innovació. 

 



4- Les condicions funcionals per a la planificació en l'educació social: medi 

ambient i sostenibilitat, cultura de pau, interculturalitat, gènere, joventut, 

infància i lleure i educació de persones adultes. 

 

5- L'avaluació de plans i programes: valor de l'impacte. 

 
 
AVALUACIÓ 
 
L’avaluació es realitza mitjançant: 
 

- Realització d’un treball final en equip 
- Realització de pràctiques individuals 
- Realització de debats i seminaris a l’aula 
- Participació a classe 
- Cerca d’informació i lectures d’ampliació dels aspectes treballats 
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