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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 L’assignatura proporciona a l’estudiant tècniques, estratègies i experiència en l'elaboració de projectes i 
programes d'Educació no Formal. L’enfocament de l’assignatura és clarament professionalitzador i 
pràctic. Els objectius són:  
 - Reflexionar i comprendre els aspectes conceptuals i especificacions metodològiques pròpies de 
l'elaboració de projectes i programes d'educació no formal. 
 - Relacionar aspectes teòrics i pràtics de cara a configurar noves realitats en le context de l'educació no 
formal. 
 - Analitzar i posar en pràctica els diferents elements que es posen en joc en les propostes d'intervenció en 
l'àmbit de l'educació no formal. 
 - Disposar d'eines, estratègies, instruments, procediments, metodologies, etc. per a l'elaboració de 
projectes i programes d'educació no formal. 
       
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 La seqüència de continguts que es proposa és la següent: 
1. Conceptualització: educació no formal, programes i projectes. 
2. Programes i projectes: models de planificació. 
3. Diagnòstic: anàlisi organitzatiu i avaluació de necessitats. 
4. Planificació: plantejament d'objectius, els continguts del programa, les estratègies 
metodològiques. 
5. Desenvolupament / aplicació: coordinació, reunions, seguiment, comunicació, presa de 
decisions, etc. 
6. L'avaluació de programes. 
7. Programes, projectes, educació no formal i innovació.         
 
3. Avaluació 
L'avaluació dels participants es farà atenent als següents criteris: 
• Claredat.  
• Pertinència  
• Suficiència  
• Objectivitat  
• Participació  
Els objectes específics d'avaluació seran: 
• Pràctiques presentades pels grups de treball o per participants individuals a classe.  
• Dossier de recopilació de pràctiques.  
• Prova d'avaluació.  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
oportunament els materials adients per al correcte desenvolupament de la matèria. 
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