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A. OBJECTIUS 
 
a. L'assignatura Teoria de l'Educació o pedagogia general pretén el domini de la terminologia  i la 
conceptualització bàsica de les principals ciències de l'educació. Per aconseguir-ho, s'oferirà una 
panoràmica dels temes de major importància i actualitat en el terreny educatiu. 
b. També pretén l'habituació vers l'anàlisi i la crítica dels problemes educatius, posant en relació 
els diferents elements que hi intervenen. 
c. En darrer terme, l'assignatura té una finalitat orientadora pel que fa a l'especialització en 
Ciències de l'Educació. 
 
 
B. TEMARI 
 
1. Problemàtica general educativa en el món actual. Causes i conseqüències. 
2. Sobre el concepte d'educació 
 2.1 El concepte d'educació i la seva xarxa nomològica. 
 2.2 Sobre el concepte d'educació com a intervenció. 
 2.3 Límits de l'educació. 
3. Exigències i direccions de l'educació actual 
 3.1 L'educació permanent i d'adults. 
 3.2 L'educació ambiental i del consumidor: educació per a la salut. 
 3.3 Educació multicultural: educació no sexista. 
 3.4 Educació per a la pau en una societat plural. 
4. L'educació com a sistema dins del sistema sòcio-cultural 
 4.1 Educació formal, no formal i informal. 
 4.2 L'enfocament sistèmico-cibernètic. 
 4.3 L'educació com a sistema de comunicació. 
 4.4 La família com a agent educador. 



 4.5 Mitjans de comunicació de masses i educació. 
 4.6 Animació sòcio-cultural en el lleure. 
5. L'educació com a objecte de coneixement 
 5.1 Epistemologia de les Ciències de l'Educació. 
 5.2 Tecnologia dels processos educatius. 
 5.3 La investigació científica en Pedagogia. 
 5.4 Situació actual dels estudis de Pedagogia. 
6. L'educand 
 6.1 L'humà com a ésser educable. L'educavilitat. 
 6.2 L'humà com a ésser educand. La necessitat d'educació. L'educatibitat. 
 6.3 L'humà com a ésser interaccional. La dinàmica herència-medi. 
 6.4 L'humà com a ésser evolutiu/ temporal. 
7. L'educador i la relació educativa 
 7.1 Sobre el concepte d'educador. Problemàtica professional. 
 7.2 La formació inicial i permanent del professorat. 
 7.3 Autoritat i llibertat en la relació educativa. 
8. L'escola com a organització del procés educatiu 
 8.1 L'escola com a institució educativa.  
 8.2 Relacions interpersonals i educació. Dinàmica de grups. 
 8.3  La funció de l'escola. Crítiques a la institució escolar. 
 8.4  La LOGSE i el sistema educatiu. 
9. Dimensions educables i  currículum escolar 
 9.1 Dimensions educables: física, afectiva, intel.lectual i social. 
 9.2 Concepte i fonamentació del currículum. 
 9.3 El disseny curricular. 
 9.4 El currículum ocult. 
10.  La problemàtica teleològica 
 10.1 Pedagogia i axiologia. Educació-cultura i educació-valors. 
 10.2 El problema de les finalitats i dels objectius educatius. 
 10.3 Antropologies que guien l'educació. 
* Il.lustració històrica i corrents pedagògics actuals 
(Tema que s'anirà desenvolupant presentant dins d'altres temes els autors i corrents més rellevants 
per a la Pedagogia d'avui) . 
 
 



C. METODOLOGIA 
 
El professor centrarà els continguts fonamentals i més polèmics dels temes indicant els nuclis 
d'estudi en un manual bàsic. Alguns dels continguts seran proposats  com a debat a classe per 
iniciativa del professor o dels alumnes. 
També hi haurà la possibilitat de realitzar un treball de curs, individualment o en grup 
(preferentment dues persones). Aquests treballs podran ser teòrics o pràctics; però sempre en 
relació directe amb el temari de l'assignatura. 
 
 
D. AVALUACIÓ 
 
L'avaluació es realitzarà mitjantçant proves escrites. En elles hi haurà qüestions referides, per una 
banda, al contingut de les explicacions del professor, i per l'altra, a les lectures recomanades que 
s'assenyalen. 
A més a més , també seran valorats els treballs del curs i les lectures recomanades. Així com 
també la participació en les activitats voluntàries al llarg del curs. 
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ELABORACIÓ D'UN PÒSTER  RELACIONAT AMB ELS CONTINGUTS 
 DEL TEMARI 

Matèria:  Teoria de l'Educació 
 
Crèdits pràctics de la matèria: 
 
Margarida Massot 
 
Justificació: alleugerir l'excés de docència i afavorir la comprensió dels continguts de la matèria a 
partir de la implicació i treball en equip dels estudiants. 
 
Objectiu: afavorir l'organització i estructuració de conceptes en funció del tema escollit. 
 
Fases d'elaboració i seguiment: 

Activitat hores lloc 
Presentació del projecte i 
organització dels grups de 
treball (tres o quatre 
persones) 

 classe 

Explicació teòrica dels 
continguts del temari 

 classe 

Determinació dels criteris 
que permeten estructurar un 
mapa conceptual 

treball d'equip -- 

Revisió del projecte tutories per grups (20') 
(10h) 

despatx 

Elaboració del pòster treball d'equip -- 
Reivisió del pòster tutories per grups (20') 

(10h) 
despatx 

 20 hores despatx 
 
Avaluació: es tindrà en compte, a banda de la qualitat del pòster, el grau de participació i 
implicació dels membres del grup. 
 
Crèdits amortitzats: 2 
 
 


