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A.Objectius
 
1/Reflexió sobre la naturalesa social dels fenòmens educatius (anàlisi diacrònica de la dimensió social de l'educació ) 
2/Estudi de les teories i institucions que es plantegen metòdicament la intervenció per modificar holísticament les dades 
educatives d' una població   o d' un sector de població  
3/Detecció en la història dels moviments,ressorts i xarxes socialment formadors al marge dels canals escolaritzadors formals i 
intencionals 
4/Informació positiva sobre teories,moviments i institucions en l'àmbit de l'educació social 
5/Estudi de la significació de l' aparició de la funció i la figura de l'educador social 
6/Educació social i desenvolupament comunitari als "tercer i quart món":com s'ha arribat a l'estat present de coses 
 
 
B.Temari
 
1.Història de l'Educació Social:Concepte i Mètodes 
2.Les teories i les institucions d'Educació Social fins al segle XX 
3.Les dinàmiques educatives informals i la Història de l'Educació Social 
4.Cultura,llengua i educació social (elements històrics) 
5.Educació social,ensenyament primari i secundari;ensenyament tècnic i profesional (elements històrics) 
6.Educació social i ensenyament de la dona (elements històrics) 
7.Educació social i ensenyament universitari (elements històrics):l'extensió universitària,les universitats populars;el 
moviment ateneístic (elements històrics) 
8.Educació social i art: la difusió artística, literària, musical, teatral, cinematogràfica,etc. (elements històrics) 
9.L'educació social i l' esport (elements històrics) 
10.Educació social i moviment científic,filosòfic i religiós (elements històrics) 
11.El pensament sobre Educació Social al segle XX:democràcia, socialisme, sistemes totalitaris. Una patologia educativa:el 
fanatisme. 
12.Elements comparatius d' Història de l'Educació Social(educació social i desenvolupament comunitari als "tercer i quart 
món"). 
 
 
C.Metodologia
 
-Presentació i discussió dels temes del programa 
-Lectura/comentari crític sobre els processos d' educació social descrits en  dos llibres oportunament seleccionats, entorn del 
tema:  
"educació social,democràcia i totalitarisme en la història contemporània"; o entorn del tema alternatiu: 
"elements comparatius d' Història de l'Educació Social(educació social i desenvolupament comunitari als "tercer i 
quart món")". 
 
 Pràctiques: 
-Presentació i discussió a classe temàtica, en base a documents històrico-educatius(que el professor proporcionarà als 
alumnes). 
 En començar el curs es confeccionarà el calendari de temes i activitats, i es confeccionaran els grups. 
 
 
D.Avaluació
 
-Prova escrita sobre els temes del programa i activitats del curs (1/3 de la nota). 
-Ressenya comentari crític de les dues lectures fixades(treball individual) (1/3 de la nota).Treball indidual. A lliurar el dia de 
la prova escrita, al final  del quadrimestre. 
-Presentació temàtica a partir de documents (un document per alumne) que mostrin els mecanismes de l'educació social. 
 Treball de grup,que consta de tres parts: 



a/una setmana abans de la presentació lliurar l'esquema/guió de la presentació i un petit text de mitja pàgina a reproduir (5 
còpies), text que es debatrà; 
b/presentació del tema amb debat; 
 c/Memòria de dues pàgines de la presentació del tema i resum i conclusions del  debat a què ha donat lloc.A lliurar el dia de 
la prova escrita, al final del   quadrimestre.(1/3 de la nota). 
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