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OBJECTIUS 

Conèixer i estudiar que és l’Educació i el seu desenvolupament en la Història de la 

persona, per conèixer el passat, entendre el present i treballar pel futur. 

Conèixer i estudiar la relació entre la Història i els fets i Sistemes Educatius.  

Entendre la importància de l’Educació. 

 

COMPETÈNCIES: 

S’entén com competències: 

 “Les competències representen una combinació dinàmica d’atributs, en 

relació a coneixements, habilitats, actituds i responsabilitats, que descriuen 

els resultats de l’aprenentatge d’un programa educatiu o el que els alumnes 

són capaços de demostrar al final d’un procés educatiu”(Projecte Tuning)1.  

L’estudiante ha d’assolir les competències transversals de tota la carrera i les 

específiques d’aquesta assignatura, com les que fan referència a les de: 

Competències en comunicació. 

Competències dintre del cap científic: 

 Aprenentatge de coneixements i conceptes bàsics de la matèria. 

 Coneixement sobre el nen/a, l’escola, el mestre/a. 

 Coneixements de les bases històriques de l’educació en aquests darrers 

segles. 

 Aprofundir en el coneixement i l’aplicació del marc legal que regula 

l’educació en l’Estat Espanyol. 

 Elaboració d’anàlisis i síntesis dels continguts i del treball fet. 

Competències de procediments 

Competències en el camp tecnològic 

Competències en el camp interpersonal. 

       

                  

                                                 
1 IDES. (2004). Les competències en la revisió dels Plans d’estudis de la UAB en funció dels paràmetres 
dels ECTS. Bellaterra. UAB 



Competències sistèmiques. 

Competències de valors morals i ètics. 

Competències de valors estètics. 

 

PLA DE TREBALL:  

« El crèdit europeu és la unitat de mesura acadèmica que representa la 

quantitat de treball que necessita de l’estudiant per a complir els objectius del 

programa d’estudis » 

 “El nombre mínim d’hores, per crèdit, serà de 25, i el nombre màxim de 

30”2

Crèdit anterior: 1 crèdit = 10 hores professor. 4 x 10= 40 hores en total. 

Crèdit de la convergència: 1 crèdit = 25 h a 30 h alumne (professor). 4 crèdits 

(convertits en ECTS) 3,30 h= 85 hores. 

 

Presencial Dirigit Autònom           Total 

parcial 
Estudiant Professora Estudiant Professora Estudiant Professora E P 

 

7 h 7h 2 h 18 41 h 10 h 50 35 85h 

 

TEMARI 

1. Educació com a fet social: definició d’Educació. Diferències entre formació, 

instrucció, docència. Tipus d’Educació. Perquè educar?. Components de 

l’Educació. L’educació i l’ésser humà. L’acció educativa: finalitats i estils; 

l’educant, l’educador (el mestre/a), competències professionals: saber, saber fer i 

estar. Problemes de la professió i la seva protecció. 

2. L’escola: l’educació com a procés. Tipus d’escoles. El currículum: Projecte 

Educatiu, Projecte Curricular i Reglament de Règim Intern. L’atenció educativa 

a la diversitat. Funcions i competències dels òrgans escolars. Serveis de suport a 

l’escola. 

3. Antecedents històrics del sistema educatiu: la influència del segle XIX i XX pel 

segle XXI. 

                                                 
2 Ibet 



4. El sistema educatiu en l’actualitat: marc legal i polític. Constitució del 1978, 

LGE, LODE, LRU, LOGSE, LOCE, LOE. 

5. Sistema democràtic: aportacions i política educativa. Les competències de 

l’Estat i de les autonomies. Els finançaments del sistema educatiu. Participació 

de la societat en el sistema escolar. Estructura del Sistema Educatiu i la seva 

evolució. Reptes pel futur dintre de l’escolaritat.   

 

METODOLOGIA 

Interactiva, debats, treball cooperatiu, exposicions en l’aula.  

 

AVALUACIÓ  

Es té present: l’observació i elaboració del guió fet, l`exposició de la matèria en 

la classe i com s’ha fet aquesta, i la presentació d’un document sobre la matèria 

treballada, que serà entregat desprès de l’exposició, i que esmenat es penjarà en 

la xarxa dintre de “materials” per l'ús de tots els companys de la classe. I al final 

de l’assignatura es farà una prova individual.     
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