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Prerequisits

Tenir una actitud favorable per aprendre i competències de treball acadèmic.

Es recomana revisar els conceptes adquirits relacionats amb les organitzacions educatives i els grups.

Es recomana, també, haver cursat i superat les assignatures "Educació i Contextos Educatius" i "Comunicació
i Iteracció Educativa".

És aconsellable haver llegit i analitzat articles i els suplements relacionats amb l'educació que apareixen en la
premsa nacional i internacional.

També aconsellem llegir habitualment revistes relacionades amb l'organització i grups com les que citem a
continuació:

Revista d'Organització i Gestió educativa. Fòrum europeu de l'adminsitradors de l'educació de
Catalunya Graó. Barcelona

Revista de Organización y gestión educativa. Fòrum europeo de administradores de la Educación.
Wolters Kluwer. Madrid

Objectius

L'assignatura contribueix a comprendre el funcionament de les organitzacions en general i les educatives en
particular així com la dinàmica grupal que en elles s'esdevé. És per tant una assignatura fonamental per
després cursar el practicum a 3er. Té la seva continuació en el cas d'Educació Social en l'assignatura de
Gestió d'institucions socioeducatives i, en el cas de Pedagogia, en Desenvolupament organitzacional
d'institucions educatives i Direcció i Lideratge d'institucions educatives.

Els objectius formatius són:
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1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

Conèixer els principals paradigmes, teories i corrents que sustenten el coneixement sobre les
organitzacions
Comprendre quins són els components d'una organització educativa
Elaborar projectes de planificació d'una institució educativa
Conèixer i comprendre continguts relatius a la dinàmica dels grups
Exercitar la capacitat d'observació sistemàtica i la capacitat d'anàlisi del procés del grup
Desenvolupar habilitats per dinamitzar grups en contextos educatius
Millorar el funcionament d'un grup educatiu i/o d'afavorir l'adquisició d'aprenentatges utilitzant el grup
com a recurs pedagògic tot dissenyant intervencions educatives

Competències

Pedagogia
Administrar i gestionar centres, institucions, serveis i recursos educatius i formatius.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar estratègies i tècniques de dinamització de grups per promoure la participació i
l'aprenentatge en situacions formatives i educatives.
Participar i implicar-se en els actes, reunions i aconteixementos de la institució a la qual es pertany
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els problemes generals que afectin l'organització de les institucions educatives.
Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva de les activitats
plantejades.
Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
Conèixer els elements que conformen una organització.
Desenvolupar habilitats d'intervenció relatives a les diverses tècniques grupals.
Desenvolupar la capacitat d'observació sistemàtica i anàlisi del procés grupal
Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
Participar de manera activa en les activitats dirigides i supervisades.

Continguts

BLOC 1. Organització

Teories i corrents en les organitzacions
Ètica organitzativa com a compromís amb l'organització
Projectes institucionals
Estructures organitzatives i el seu funcionament i gestió
Sistema de relacions

BLOC 2. GRUP

El concepte de grup i d'equip
El desenvolupament grupal
Principals variables de l'estructura grupal
La dinàmica de grups: corrents teòriques
Tècniques d'intervenció grupal

Metodologia

El procés d'ensenyament aprenentatge està orientat al voltant de l'estudiant i és sota aquesta premissa que
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El procés d'ensenyament aprenentatge està orientat al voltant de l'estudiant i és sota aquesta premissa que
s'ha planificat la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra a continuació:

- Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el
grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació activa per part dels
estudiants.

- Espais de treball en grup reduïts (1/2 part del gran grup) supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de
documents, la resolució de casos o activitats diverses, s'aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades
en el gran grup.

- Estudi i resolució de casos i exercicis estructurats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Laboratoris 15 0,6 6, 7, 8

Presencials 30 1,2 1, 4, 8, 9

Pràctiques d'Aula 30 1,2 2, 5, 6, 9

Seminaris 15 0,6 1, 5, 6, 9

Tipus: Supervisades

Tutories individualitzades i de grup 60 2,4

Tipus: Autònomes

Lectures i estudi 150 6 1, 4

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es vagin
realitzant.
Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar cadascun dels dos blocs de continguts: organització i grups.
Així mateix per aprovar cada bloc cal aprovar la prova de seguiment i reunir les suficients evidències a cada
bloc.

El professorat retornarà el material avaluat en el termini aproximat de quinze dies laborables.

Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit, se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball autònom
addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en funció de la
situació de cada estudiant.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, consituteixen un delicte
que es sanciona suspenent l'assginatura matriculada. Es pot veure la documentaicó de la UAB sobre "plagi" a:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Evidencies de treball en equip (lectures, resolució de casos, reflexions sobre
els exercicis estructurats, etc.)

60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9

Evidències de treball individual (examen o exàmens) 40% 0 0 1, 4, 6
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