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A. OBJECTIUS  
 
1. Conèixer i reflexionar grupalment sobre la història, la conceptualització actual i els 

paradigmes d'interpretació existents en la pedagogia social. 
2. Conèixer les tecnologies, els professionals, les metodologies i els àmbits d'intervenció en la 

pedagogia social. 
3. Planificar un programa d'intervenció pedagògico-social en un àmbit concret de la realitat 

social. 
 
 
B. TEMARI 
 

1. El disseny de programes d'intervenció en pedagogia social. 
2. Anàlisi sociològica de la realitat que possibilita la concepció actual de la pedagogia 

social. 
3. La història de la pedagogia social. 
4. Els paradigmes d'interpretació de la pedagogia social. 
5. La pedagogia social, l'educació eocial i el treball social: conceptualització i relacions. 
6. La socialització i els agents socialitzadors. 
7. Les conductes dissocials i els factors de canvi. 
8. Les habilitats i la competència social. 
9. Les tecnologies de l'educació social. 
10. Els àmbits d'intervenció de la pedagogia social. 
11. La metodologia de la intervenció en pedagogia social. 
12. L'estat del benestar i els serveis socials. 
13. La Llei de serveis socials de Catalunya. 
14. Els àmbits de professionalització de la pedagogia social. 

 
 
C. METODOLOGIA 
 
Les classes d'exposició teòrica per part del docent s'alternaran amb la discussió i el debat de 
tota una sèrie d'articles sobre temes actuals de la pedagogia social. 



 
Els estudiants hauran d'elaborar al llarg de tot el curs, i en el marc d'una institució o programa 
d'intervencio sòcio-pedagògica, un projecte d'intervenció. 
 
 
D. AVALUACIÓ 
 
L'avaluació es basarà en dos blocs independents de criteris. Per aprovar el curs cal aprovar els 
dos blocs. Si se'n suspèn un, la materia queda per al setembre, tot i que només caldrà 
recuperar aquella part. Si es torna a suspendre al setembre, queda tota l'assignatura per l'any 
següent. 
El primer bloc de criteris consta de: 
 
  1. Assistència a classe. 
  2. Participació activa en el grup durant el desenvolupament de les classes. 
  3. Lectura d'articles i participació activa en els debats. 
  4. Dues proves de control 
 
El segon bloc consta d'un únic criteri: 
 
  1. Planificació en grup d'un projecte d'educació no formal per aplicar a un context 

concret. Aquest treball no es pot recuperar i si es suspèn queda directament per al 
setembre. 

 
Per aprovar la matèria cal haver realitzat satisfactòriament les pràctiques en una institució de 
la realitat social. La professora P. Pineda presenta, en encetar el curs acadèmic, el pla per a la 
realització d'aquestes pràctiques. 
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