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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  1.- Conèixer, analitzar i comprendre les teories de política educativa: 
1.1.- Conèixer algunes de les teories de política educativa més importants 
1.2.- Interpretar les  polítiques educatives d'acord a la ideologia que les sustenten així com al context 
cultural, econòmic i social en que es desenvolupen 
1.3.- Analitzar de manera crítica les complexes relacions entre els poders polítics i el sector educatiu 
1.4- Comprendre el funcionament del sistema educatiu, tant des de la perspectiva interna com en les seves 
relacions amb el context on es desenvolupa. 
2.- Conèixer, analitzar i comprendre la legislació i les polítiques educatives existents en l'actualitat a 
Catalunya i Espanya 
2.1.- Conèixer la legislació i política educativa espanyola i catalana 
2.2.- Interpretar adequadament la legislació de l'educació, d'acord a la política educativa que l'impulsa 
2.3.- Comprendre les reformes educatives en la seva complexitat i analitzar la seva adequació a les 
demandes de la societat d'avui. 
 
3.- Conèixer i comprendre les problemàtiques que hi han al si dels sistemes educatius actuals així com les 
diferents solucions i orientacions que es donen des de la política educativa d'àmbit internacional 
 
4.- Analitzar els problemes dels centres educatius i dels diferents agents de la comunitat educativa des de 
la perspectiva de les polítiques educatives actuals, proposant millores al respecte 
     
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 1.- Teoria de política de l’educació 
1.1.- Estat, política i educació  
1.2.- Sistema educatiu: conceptualizació i característiques  
1.3.- Política educativa: principis i orientacions generals 
1.4.-  Les reformes educatives a la política educativa 
1.5.- L’anàlisi polític de l’educació i la pressa de decisions 
 
2.- La política i legislació educativa espanyola 
2.1.- El MECD i l’educació:  
2.2.- Les CC.AA. i l’educació 
 
3.- La política i legislació educativa catalana 
3.1.- Iniciatives i actuacions del Departament d'Educació 
3.2.- L’educació i els partits polítics 
3.3.- Iniciatives a l’àmbit municipal 
3.4.- Iniciatives des de la societat civil (ONGs,...) 
 
4.- Les polítiques educatives a la UE 
4.1.- Acció i normativa dels òrgans de govern de la UE 
4.2.- Informes més rellevants 
4.3.- Les polítiques educatives envers l'ensenyament primari i secundari: els objectius pel 2010 
4.4.- L'Espai Europeu d'Ensenyament Superior: el procés de Bologna. 
 
5.- Els organismes internacionals i la política educativa 
5.1.- Les polítiques educatives dels organismes internacionals: OCDE, UNESCO, UNICEF i Banc 
Mundial 



5.2- Els grans informes internacionals: l'informe Delors, l'informe Pérez de Cuellar, l'informe de 
desenvolupament del PNUD 
 
6.- Les enquestes internacionals i la seva incidència sobre la política educativa 
6.1.- Avaluació i política educativa: influències supranacionals sobre les polítiques nacionals 
6.2.- El cas de l'estudi PISA: conseqüències per a la política educativa nacional  
 
7.- Grans debats de la política educativa avui 
7.1.- Igualtat vs. Llibertat-autonomia vs. Diversitat 
7.2.- Igualtat, equitat i justícia distributiva en el sistema educatiu 
7.3.- Avaluar el sistema educatiu: qui i com? 
7.4.- Fracàs escolar: exclusió social i competitivitat econòmica 
7.5.- Reformar: per consens o per majoria 
7.6.- Innovar: impacte sobre les polítiques educatives 
7.7.- Diferenciació dels alumnes: per què, quan i com? 
7.8.- Polítiques de finançament de l’educació 
7.9.- Polítiques de professorat: captació i retenció dels millors professors 
7.10.- El dret a l’educació i la llibertat d’elecció de centres  
7.11.- Laïcisme i sistema educatiu: el repte de la interculturalitat 
7.12.- La diversitat cultural i l'educació: les polítiques d’integració dels immigrants a l’escola 
7.13.- Qualitat de l'educació vs. quantitat de l'educació 
7.14.- Escola pública i privada: la qüestió del finançament 
 Es combinarà l'ensenyament presencial i l'ensenyament dirigit segons criteris que s'explicaran el primer 
dia de curs.        
 
3. Avaluació 
Participació activa a les sessions del gran-grup i examen: 50% 
Projecte tutoritzat i presentació d’altres materials demanats pel professor: 50% 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
S'aniran proporcionant durant el curs; es tractarà prioritàriament de documents obtinguts per Internet 
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