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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
a) Iniciar-se en la reflexió sobre el pensament i les teories pedagògiques que fonamenten totes les 
activitats educatives, intencionals, professionals o no professionals, etc. 
b) Adquirir la conceptualització i la terminologia bàsica de l’àmbit pedagògic. 
c) Analitzar els elements i les institucions que conflueixen en l’educació formal i la no formal. 
d) Informar-se críticament dels elements que són a la base de les darreres reformes del sistema educatiu. 
e) Fomentar la valoració i el compromís vers la professió pedagògica. 
f) Capacitar-se per actuar de forma anticipatòria i innovadora com a professional de l’educació. 
g) Introduir-se en l’estudi, simulació i avaluació de les pròpies destreses comunicatives (verbals i no 
verbals), socials i docents davant els problemes, processos, situacions o casos relacionats amb la pràctica 
pedagògica. 
h) Comprometre’s en compartir processos formatius amb altres persones.    
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 1. Conceptualització i epistemologia educatives  
 
    1.1. Diverses accepcions dels termes: educació, instrucció, ensenyament, aprenentatge, formació, etc. 
              L’educació com acció sistemàtica i no sistemàtica. L’educació com a procés de realització i 
              perfeccionament humà. L’educació com a activitat científica i tecnològica.  
    1.2. Les Ciències Socials i les de l’Educació. Models epistemològics en Pedagogia. 
    1.3. Ciències de l’educació i Pedagogia. Diverses classificacions segons autors. Reflexions crítiques. 
    1.4. Educació formal, no formal i informal. Institucions formals i no formals 
 
2.  Models conceptuals en educació i comunicació educatives  
 
    2.1.    Diferents models conceptuals del fet educatiu: paradigma tecnològic, paradigma hermenèutic, 
              paradigma crític. Anàlisi reflexiva. 
    2.2. L'Educació i la Teoria General de Sistemes (TGS). L’educació com a sistema de comunicació.  
    2.3. La comunicació verbal i la no verbal en els processos educatius. Les competències 
              comunicatives dels pedagogs. 
 
3. Les principals institucions educatives  
 
    3.1. La família com a institució educativa. Diferents models de família: conseqüències pedagògiques. 
    3.2. Funcions de l’escola. La institució escolar i les crítiques que ha generat. Les propostes 
              desescolaritzadores.  
    3.3. Altres institucions i modalitats d’educació no formal (adults; del lleure; de la salut; animació 
              sòciocultural; laboral; ambiental, etc.). 
 
4.  Sistema educatiu, legislació i participació  
 
    4.1. Els sistemes educatius actuals i els seus principals reptes. 
    4.2. Estructura i característiques del sistema educatiu espanyol i català. 
    4.3. El marc educatiu legal (Constitució, Estatut, lleis orgàniques, esborranys i documents de treball). 
              Anàlisi crítica. 
    4.4. La participació social en el sistema educatiu. Els consells escolars i els seus nivells de 
              representació. La participació dels pares/mares. 
 
5. L’educand  
 
    5.1.   L’educand com a subjecte principal del procés educatiu.  



    5.2.  Característiques del desenvolupament i necessitats personals i de grup davant el fet educatiu.  
    5.3.   La dinàmica del grup-classe i algunes problemàtiques actuals. 
 
6. L’educador  
 
    6.1.   L’educador professional i el no professional. Límits, exigències i possibilitats de la professió 
             docent.  
    6.2.   Les funcions dels professors.  
    6.3.   El malestar docent. 
 
7. Currículum i diversitat  
 
    7.1.   El currículum escolar i l’atenció a la diversitat.  
    7.2.   El marc curricular legal. Disseny i concreció curriculars.  
    7.3.   Les adaptacions i modificacions curriculars.  
    7.4.   Immigració i educació. L’educació intercultural. 
 
8. L’educació al llarg de tota la vida i el paper de les TIC en l’educació present i futura 
 
    8.1.  L’educació en un món laboral globalitzat. Educació d’adults, laboral i permanent. L’educació en 
             l’espai únic europeu. 
    8.2.   La funció educativa dels mitjans de comunicació social.  
    8.3.   Les TIC i les seves repercussions educatives. Internet, aprenentatge en xarxa i aprenentatge 
             electrònic.  
    8.4.   Envers l’educació en la societat del coneixement. 
         
 
3. Avaluació 
 
- Assistència i participació en les exposicions temàtiques i en treballs de grup. 
- Assistència, participació i implicació personal en les SSPPC (simulacions). 
- Exercicis escrits temàtics de casos –resoldre un cas–. 
- 4 proves de preguntes teòriques d’opció múltiple. 
- Reflexions individuals escrites de les simulacions (mínim 3, màxim 6). 
- Petits treballs temàtics (individuals o en petit grup). 
- Coavaluació de petits treballs temàtics (dos en total). 
-Autoavaluació de les tasques per a l’estudi individuals i les activitats d’aprofundiment. 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta assignatura utilitza el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials imprescindibles pel seguiment de la matèria (fitxes pels treballs individuals i de grup; temes 
desenvolupats per estudisr; powers de cada tema; guions de les SSPPC (simulacions) i dels estudis de 
casos, etc.). 
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