TEORIES I INSTITUCIONS CONTEMPORANIES D'EDUCACIO SOCIAL
Professor: Pere Solà i Gussinyer

A.- PROPOSIT I ENFOC DEL CURS
Es tracta d'oferir elements de recerca i de reflexió
històrica que puguin servir els futurs pedagogs socials:
1. Per conèixer la base teòrica de la intervenció
educativo-social
2. Per entendre la funció educativo-cultural tant de
les institucions voluntàries com també d'altres institucions
vinculades a l'administració.
Naturalment, el curs comprendrà una part teòrica
d'informació/reflexió, i una tanda de sessions pràctiques on
s'analitzaran
algunes
de
les"formes"
del
moviment
associatiu. En particular es procedirà a:
1. Anàlisi de la forma "ateneu"
2. Anàlisi de la forma "cooperatives"
3. Com s'estudia en el temps i en l'espai una
institució,
un projecte o un programa educatiusocial.

B.- FORMA D'AVALUACIO DELS ESTUDIANTS
Control continu dels temes del programa, per una banda, i
prova oral sobre un treball de grup. La mitjana d'ambdues
qualificacions donarà el resultat final, en el benentès que
cal aprovar per separat cada part per poder passar curs.

C.- TEMES
- Teoria 1. La història de l' educació (social) al si dels estudis
historiogràfics
2. Tècniques d' anàlisi diacrònica de l' educació social
3. Els agents de l' educació social.Les associacions i la
seva tipologia ("formes" del moviment associatiu).
4. Les teories contemporànies d' educació social

5. El segle de les Llums i la Revolució Francesa
6. La Revolució Industrial i el Liberalisme
7. Teories socialistes i educació social.Els resultats

8. L' educació social en el capitalisme,dels primers
planteigs de Dewey al final de la Segona guerra mundial.
9. Educació social i Tercer Món
10. Estratègies
actualitat.
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- Pràctiques 1. Anàlisi de la forma "ateneu"
2. Anàlisi de la forma "cooperatives"
3. Com s' estudia en el temps i en l' espai una institució,
un projecte o un programa educativo-social.

D.- BIBLIOGRAFIA I MATERIAL D'ESTUDI
La bibliografia i materials del programa seran indicats
oportunament als matriculats al curs. De moment, però,
avancem aquests elements de bibliografia bàsica:
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