PEDAGOGIA DEL LLEURE. 6 crèdits.
PROFESSORA: Pilar Pineda.
Diplomatura en Educació Social. 3er. curs
Optativa, itinerari ASC..

A. OBJECTIUS
1. Conèixer i diferenciar els conceptes vinculats a l'àmbit del lleure.
2. Conèixer i comprendre els principis i estratègies pròpies de la Pedagogia del
Lleure.
3. Analitzar els àmbits d'intervenció específics i no específics de la Pedagogia del
Lleure.
4. Detectar hàbits de lleure en la població i dissenyar estratègies de dinamització del
leure per a determinats col.lectius.
5. Valorar la importància de l'educació en la determinació de lleures enriquidors.
6. Analitzar els trets de la societat actual i valorar les possibilitats d’intervenció
educativa en lleure

B. CONTINGUTS
1. Delimitació conceptual: treball, temps lliure, oci i lleure.
2. Història de l'oci i de la Pedagogia del Lleure.
3. Pedagogia del Lleure: objecte, principis i medis educatius.
4. Àmbits d'intervenció no específics: familia, escola i societat.
5. Àmbits d'intervenció específics: institucions, centres i programes de lleure.
6. Mass-media, tecnologies de la informació i lleure.
7. El lleure i les edats.

C. METODOLOGIA.
a) La metodologia utilitzada serà expositiva i activa, amb la utilització de tècniques
grupals.

b) Els estudiants llegiran i analitzaran les obres més significatives per aquesta
matèria (veure bibliografia).
c) Els crèdits pràctics es desenvoluparan amb la realització de diferents activitats en
grup, a partir dels materials i textos facilitats:
• Activitats pràctiques conduïdes per la professora o pels grups de treball.
• Un treball en grup sobre un dels temes proposats (veure llista). Es realitzaràn un
mínim de 2 tutories per la supervisió del treball, i els resultats més interessants
seràn exposats amb la realizació d’una activitat pràctica pel grup classe.
• Dos seminaris de debat sobre “Globalització, treball i lleure” a partir de les
lectures fetes (veure bibliografia). Els seminaris tindràn lloc els dimecres dels
mesos de març, abril i maig, amb una durada de 45 minuts. Cada seminari serà
conduit per un grup de treball, que s’encarregarà d’organitzar i incentivar el
debat, generar conclusions i realitzar una activitat amb el grup-classe.

D. AVALUACIÓ.
L'avaluació serà la resultant de la valoració dels següents aspectes:
* Assistència i participació activa a les classes.
* Realització de les activitats i els treballs en relació als crèdits pràctics.
* Lectures analitzades i participació en els seminaris de debat.
* Realització d'una prova escrita.
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