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1.- Temari 
1.- Globalització, treball, temps lliure.  

1.1.- Delimitacions conceptuals. 

1.2.- Marc actual de referència. 

1.3.- El naixement de les industries de l’oci 

1.3.1.- Receptores d’usuaris (la ciutadania) 

1.3.2.- Creació de llocs de treball dins de l’àmbit de l’oci (les possibilitats de l’educació 

social a la formació de professionals de l’oci) 

2.- Història de l'oci i de la Pedagogia del Lleure. 

2.1.- Temps lliure vs. temps d’oci. Definició conceptual 

2.2.- Temps lliure com a temps d’oci. Superació i evolució dels termes implicats 

2.3.- Les xarxes socials a Internet; Característiques, limitacions i oportunitats pel lleure  

3.- Pedagogia del Lleure: objecte, principis, medis educatius i àmbits d'intervenció 

específics: institucions, programes de lleure i estratègies d’intervenció educativa. 

 3.1.- Institucions dedicades a l’àmbit del lleure a Catalunya. Repàs a l’estat de la 

qüestió 

3.2.- Possibilitats educatives dels programes de lleure a diferents àmbits d’intervenció 

3.2.1.- L’animació i l’oci infantil i juvenil. Els casals i els casals d’estiu 

3.2.2.- L’animació i l’oci de la gent gran 

3.2.3.- L’animació i l’oci juvenil. Els centres cívics 

3.2.4.- La prevenció educativa com a possibilitat dins de l’àmbit del lleure. Introducció 

3.2.5.- Àmbits d’intervenció específics pel treball dins de la prevenció educativa 

• La promoció de la igualtat entre gèneres 

• La prevenció en el consum abusiu de drogues 

• La promoció per la convivència intercultural 

• La prevenció - educació viària  

• La promoció per un consum més responsable 

3.3.-Les estratègies d’intervenció educativa 

3.3.1.- L’animació sociocultural com eina / estratègia metodològica   

4.- El lleure i les edats. 

4.1.- Les possibilitats de les relacions intergeneracionals com a factor de lleure 

enriquidor   

4.2.- Les possibilitats de les relacions interculturals com a factor de lleure enriquidor 



2.- Objectius de Treball 
 

Els estudiants han d’assolir, al llarg del procés de formació i un cop acabat el 

desenvolupament del programa, els següents objectius:  

 Conèixer el marc actual de referència de la pedagogia del lleure. 

 Estudiar les influències de la globalització i de les industries de l’oci pel que fa a 

les propostes de lleure. 

 Estudiar l’evolució històrica i conceptual de la pedagogia del lleure. 

 Conèixer els àmbits d’actuació i intervenció educativa possibles en el marc de la 

comunitat. 

 Estudiar i reflexionar respecte les possibilitats del lleure com a eina de prevenció 

educativa. 

 

 

3.- Metodologia  
 

El docent combinarà diferents estratègies per abordar els continguts temàtics del 

programa: la classe magistral o exposició/explicació dels continguts; la realització de 

debats; la exposició de materials audiovisuals i la presentació d’exercicis que han de 

realitzar els estudiants a l’espai de l’aula. 

A més, per cadascú dels temes (4 en total) s’ha d’efectuar una pràctica. Aquesta pràctica 

s’explicarà a la classe i s’ha d’iniciar el seu desenvolupament dins de la mateixa.  

 

S’avalua els aprenentatges dels alumnes sobre la base de: 

 

 La realització d’una prova final quan acaba el quadrimestre, amb un valor d’un 

40% de la nota global (4 punts) 

 La realització de les pràctiques d’aula, 4 en total, i que es corresponen a  una 

pràctica  per cada un dels temes desenvolupats. Totes les pràctiques puntuen un 

40% de la nota global (4 punts) Cada pràctica individual té un valor d’un 10% 

de la nota global (1 punt)  

Per a que aquestes pràctiques siguin admeses per part del professor s’han de 

complir dues condicions: A) s’han d’iniciar dins de l’espai classe, i a tal efecte, 



es passarà llista el dia de la seva realització. B) s’han de lliurar dins del termini 

negociat amb el professor.    

 La recensió del llibre “Los bancos de tiempo; Experiencias de intercambio no 

monetario”, que puntua un 10% de la nota global (1 punt) La referència 

complerta es troba a l’apartat de bibliografia.  

 Diverses activitats realitzades a l’espai classe, tals com comentaris de text, 

d’articles d’opinió dels diaris, etc. les quals complementen les classes magistrals 

del professor. Puntuen un 10% de la nota global (1 punt) 
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