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Prerequisits

Es recomana haver aprovat les assignatures Educació i Contextos Educatius -1er-, i Bases Sociopolítiques de
l'Educació -2n-

Objectius

L'assignatura pretén desenvolupar en els futurs professionals les competències bàsiques per a comprendre,
analitzar i gestionar els aspectes econòmics i la planificació dels processos educatius, amb la finalitat de
possibilitar una intervenció eficaç en els diferents àmbits de l'educació des d'una òptica econòmica i de
planificació.

Així, els objectius de l'assignatura son que els estudiants adquireixin les capacitats bàsiques d'anàlisi i gestió
dels aspectes econòmics i de planificació dels processos educatius i de formació, així com les capacitats per
valorar les seves conseqüències individuals i socials.

Competències

Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que
conformen situacions i propostes educatives i formatives.
Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengües pròpies com en una tercera llengua.

Identificar plantejaments i problemes educatius, indagar sobre ells: obtenir, registrar, tractar i interpretar
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Identificar plantejaments i problemes educatius, indagar sobre ells: obtenir, registrar, tractar i interpretar
informació rellevant per emetre judicis argumentats que permetin millorar la pràctica educativa i
formativa.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar els sistemes educatius des de la perspectiva política, econòmica i internacional.
Incorporar a les seves anàlisis els referents de planificació, econòmics i internacionals vinculats a
problemes i propostes concretes sobre el sistema educatiu.
Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
Planificar el sistema educatiu emprant les dades existents i posant-les en relació amb el context.
Saber expressar oralment i per escrit les seves idees i coneixements amb suficient fonament teòric i
argumental.

Continguts

1. Fonaments teòrics de l'economia i la planificació en educació.

Teories sobre les funcions econòmiques de l'educació.

Teories i models sobre planificació educativa. Els indicadors educatius.

L'educació avui: tendències en la planificació i l'economia de l'educació.

2. Educació, planificació i rendiment econòmic.

Educació i creixement econòmic.

Educació i desenvolupament social.

Efectes de la planificació en els rendiments de l'educació.

3. Oferta, demanda i planificació de l'educació.

Factors determinants de l'oferta i la demanda educativa.

Models i eines per a la planificació de l'oferta educativa.

La planificació estratègica en educació.

La inspecció en la planificació del sistema educatiu.

4. Mercat de treball, educació i planificació.

Relacions entre el mercat de treball i l'educació.

Educació, planificació i polítiques d'ocupació.

La inserció professional dels joves i els titulats universitaris.

5. Gestió econòmica dels centres educatius i estratègies de planificació.

Els costos i rendiments de l'educació.

Elaboració de pressupostos.

Planificació educativa i gestió econòmica de centres educatius.

6. El finançament de l'educació.
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La inversió educativa.

Equitat i educació.

Intervenció del sector públic en educació.

Models de finançament de l'educació obligatòria i postobligatòria.

Programes d'ajut financer a l'estudi.

Metodologia

Activitat Hores Metodologia Resultats

Aprenentatge

Presencial en gran
grup

30 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 oberta i activa per part dels
estudiants. Malgrat ser una tipologia d'activitat on el
protagonisme recau en la figura docent, es fomentarà la
participació activa de l'alumnat, compartint els
aprenentatges que s'estan assolint

G1.3, G2.1, G2.2,
EP1.2, EP10.2

Seminaris 15 Espais de treball en grup reduïts (25 estudiants aprox.)
supervisat pel professorat on s'aprofundeix en els
continguts i temàtiques treballades en el gran grup. Les
activitats a realitzar seran anàlisi de documents,
interpretació d'informes i dades, discussions en grup i
activitats pràctiques de creació d'eines per a la gestió
econòmica i la planificació de l'educació

G1.3, G2.1, G2.2,
EP1.2, EP10.2,
EP18.6

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 30 1,2 1, 2, 3, 6

Seminaris 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 30 1,2 2, 3, 5

Tipus: Autònomes

Treball autònom 75 3 1, 2, 3, 5, 6

Avaluació
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Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella que hi ha a continuació. 

Activitat d'Avaluació % de la
nota

Resultats

Aprenentatge

BLOC 1 Prova teòrica de les unitats 1 a la 6 50% G1.3, G2.1, G2.2,
EP1.2, EP10.2

BLOC 2 Treball grupal que es va elaborant al llarg del curs acadèmic en relació a
una temàtica concreta a escollir entre diverses que presenta el professorat.

30% G1.3, G2.1, G2.2,
EP1.2, EP10.2,
EP18.6

Dos activitats pràctiques de creació d'eines per a la gestió econòmica i la
planificació de l'educació

20%

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.

Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar amb un 5 cadascun dels dos blocs d'activitats avaluatives de
que consta l'assignatura.

En el cas dels estudiant que han seguit adequadament tota l'assignatura, la no superació del bloc 1 podrà
donar lloc a una prova de recuperació al finalitzar l'assignatura. La  que es podrà obtenir ennota màxima
aquesta prova serà un 5

Les notes de les  del segon bloc es poden compensar entre elles, . És a diractivitats pràctiques a partir de 4
si un estudiant treu un 4 i un 6 en les activitats pràctiques, i un 5 al treball grupal es podrà considerar que el
bloc 2 queda aprovat. L'estudiant rebrà feedback sobre la realització de les activitats del 2n bloc i, en cas que
l'aprenentatge assolit sigui insuficient, podrà millorar-lo dins d'un període de temps delimitat; la nota màxima
que es podrà obtenir en aquesta 2º entrega . Els treballs grupals s'exposaran a classe, fet queserà un 5
també serà objecte d'avaluació.

El plagi serà motiu de no superació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats pràctiques 20% 0 0 1, 2, 5, 6

Prova teòrica 50% 0 0 1, 2, 6

Treball grupal 30% 0 0 1, 3, 4, 5, 6
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