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Prerequisits

Malgrat no ser necessari cap prerequisits és molt convenient, per aquells estudiants que no provenen del
camp de l'educació, que hagin efectuat alguna lectura sobre l'àmbiot de l'educació de les persones adultes.

Objectius

Aquest mòdul pretén desenvolupar aquells aspectes teòrics que fonamenten la pràctica de la formació de
persones adultes en qualsevol àmbit d'intervenció. Per a això es procedirà a l'anàlisi dels canvis que introdueix
el paradigma de la societat informacional i com aquests canvis afecten les persones i modifiquen els seus
àmbits de participació i de relació personal. També s'aprofundirà en els processos cognitius i psicològics
bàsics de les persones adultes per conèixer els factors que faciliten el procés d'ensenyament i aprenentatge
en contextos formals i no formals. També s'aportaran coneixement sobre les polítiques educatives europees i
els organismes internacionals intervenen.

1. Conèixer, interpretar i aplicar els fonaments psicopedagògics de la formació de persones adultes (FPA) en
di ferents s i tuacions d 'aprenentatge a l  l larg de la  v ida.
2. Analitzar les necessitats i els reptes de la FpA en el marc de la societat de la informació i del coneixement.
3. Conèixer i aplicar les polítiques educatives europees i les aportacions dels organismes internacionals

Competències

Formació de persones adultes
Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals, organitzatius i
legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives de les persones adultes.
Analitzar i interpretar críticament els canvis que introdueix la societat del coneixement en relació amb el
treball, l'educació, la cultura i la participació ciutadana.
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes, accions i recursos per a la formació de persones
adultes (FPA).
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.
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Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.
Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en
l'activitat professional.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar críticament els indicadors econòmics, laborals i educatius que expliquen els canvis socials
actuals.
Comprendre la multidisciplinarietat com un factor d'enriquiment professional.
Conèixer els fonaments psicopedagògics de la FpA en diferents situacions d'aprenentatge al llarg de la
vida.
Conèixer i analitzar les necessitats i els reptes de la formació de persones adultes (FpA) en el marc de
la societat de la informació i del coneixement.
Conèixer les teories i els models d'aprenentatge de les persones adultes.
Defensar les pròpies idees sense utilitzar elements valoratius.
Demostrar els coneixements necessaris per planificar, organitzar, gestionar i avaluar accions
formatives en FpA.
Desenvolupar habilitats d'intervenció professional relatives a diversos contextos.
Desenvolupar un treball col·laboratiu, en equip, com a pas previ per al treball en xarxa.
Dissenyar projectes d'intervenció educativa per a persones adultes.
Formar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
Observar sistemàticament contextos d'intervenció i reflexionar-hi.
Organitzar el treball de forma estructurada en relació amb les demandes.
Redactar informes de contextos socioeducatius a partir de l'obtenció de dades.
Utilitzar els recursos de comunicació que ofereix internet per potenciar la comunicació i col·laboració en
els contextos educatius i formatius.
Utilitzar fonts d'informació diverses i adequades.
Utilitzar les TIC en el desenvolupament i elaboració dels treballs.
Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i
supervisades.
Valorar polítiques educatives europees i les aportacions dels organismes internacionals en FpA.

Continguts

La formació de persones adultes a la societat del coneixement. Anàlisi socioeconòmic de la formació
de persones adultes
El desenvolupament de la formació de persones adultes a Catalunya des d'una perspectiva
comparativa i global
Teories i models de l'educació de persones adultes i aprenentatge al llarg de la vida. Desenvolupament
psicològic i cognitiu de l'adultesa
Àmbits i praxis en l'educació de persones adultes
Perspectiva internacional en educació de persones adultes: polítiques i experiències. - Tendències en
formació de persones adultes a nivell europeu: discursos i organismes

Metodologia

Classes magistrals / expositives
Classes de resolució de problemes / casos / exercicis (presencial i / o virtual)
Presentació i defensa, si s'escau, de treballs
Tutories
Lectura llibres / articles / informes d'interès

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Classes magistrals, classes de resolució de
problemes

93,75 3,75 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19

Tipus: Supervisades

Supervisió de l'elaboració de treballs, tutories 93,75 3,75 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Elaboració i presentació de treballs, lectura de
llibres i informes

187,5 7,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà al llarg de tot el quadrimestre/curs acadèmic.
Per poder superar el mòdul s'han d'aprovar cadascun dels blocs d'activitats avaluatives de que consta
el mòdul.
L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas
contrari es considerarà no presentat.
La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs i/o pràctiques implica una qualificació final de
suspès del mòdul.
.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'INFORMES I
TREBALLS

60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19

PARTICIPACIÓ ACTIVA, ASSISTÈNCIA 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19
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