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1. Contribució de la matèria a la formació dels pedagogs i pedagogues
Aquesta matèria proporciona a la formació del pedagog i pedagoga el coneixement
necessari per saber aplicar la metodologia comparativa als sistemes educatius actuals,
amb el rigor imprescindible per fugir de comparacions banals i conclusions simplistes.
Tanmateix li permetrà comprendre millor el marc polític educatiu del seu país a partir
del coneixement d’altres realitats educatives estrangeres, especialment de l’àmbit
europeu. Igualment li ajudarà a conèixer les tendències internacionals que es donen en
el mon de l’educació d’avui - més enllà del seu entorn més proper (ciutat, país) –
contextualitzant-les en les tendències econòmiques, culturals i socials que provenen
d’un mon cada cop més global.
D’aquesta manera, més enllà de la seva tasca diària més immediata aquest professional
ha de tenir els elements suficients com per fer de la seva actuació pedagògica una
activitat reflexiva, que li permeti incardinar-la en la societat que viu.
Per últim aquesta matèria contribueix al desenvolupament i consolidació d'un conjunt de
competències de caràcter general, pròpies de qualsevol estudiant universitari.
2. Objectius i Competències
Objectius
1.- Conèixer i aplicar els fonaments
teòrics de l'Educació Comparada:
1.1.- Conèixer les teories més rellevants i
els debats actuals que es donen al si de
l’educació comparada, ubicant-los en les
corrents de pensament actuals a les
ciències de l’educació
1.2.- Aplicar la metodologia pròpia de
l’educació comparada a les anàlisis del
sistemes educatius actuals, així com
contexts propis de l’entorn professional
dels pedagogs i pedagogues.
1.3.- Emprar adequadament les eines
telemàtiques actuals per conèixer i
analitzar realitats educatives pròpies de
l’àmbit de l’educació comparada.
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.

Competències
 a) Interpretar les teories educatives
 b) Saber aplicar les metodologies
pròpies de les ciències de l’educació
 c) Dominar els recursos telemàtics
referits específicament a l’àmbit de
l’educació comparada
 d) Saber utilitzar els coneixements
teòrics per comprendre situacions
educatives


2.- Conèixer, analitzar i comprendre la 
problemàtica educativa del món d'avui,

a) Interpretar les polítiques i fenòmens
educatius en un context concret

des d’una perspectiva internacional, 
entenent les interrelacions que es donen
amb els factors econòmics, polítics,

històrics, culturals:
2.1.- Conèixer, analitzar i comprendre els
problemes educatius més rellevants que 
provenen dels processos de globalització.
2.2.- Conèixer, analitzar i comprendre la
contribució dels organismes internacionals
a la construcció del pensament pedagògic,
així com a la millora concreta dels sistemes
educatius.
2.3.- Conèixer, analitzar i comprendre els
problemes educatius més rellevants dels
països en vies de desenvolupament.
2.4.- Conèixer, analitzar i comprendre els
problemes educatius més rellevants dels
països desenvolupats.

b) Saber utilitzar els coneixements
teòrics per comprendre situacions
educatives
c) Comprendre informes internacionals
de l'àmbit de l'educació
d) Conèixer la realitat social i prendre
posició respecte a fets socio-educatius
rellevants.

3.- Conèixer, analitzar i comprendre els 
sistemes educatius de certs països de
rellevància internacional.
3.1.- Conèixer les característiques formals
de certs sistemes educatius estrangers.

3.2.- Conèixer i comprendre les reformes
educatives més destacades dels sistemes
educatius estrangers

3.3.- Comprendre les relacions que
s’estableixen entre aquests sistemes
educatius i el context polític, econòmic,
social i cultural en que son immersos.
3.4.- Reconèixer els punts forts i febles de
cadascun dels sistemes educatius.
3.5.- Comprendre les similituds i
diferències entre els sistemes educatius
analitzats.

a) Interpretar els sistemes educatius en
contexts diferents i a partir de referents
internacionals, destacant les seves
similituds i diferències
b) Comprendre informes de l'àmbit de
l'educació que tinguin a veure amb la
política educativa
c) Dominar els recursos de les TICs
referits específicament a l'àmbit
l’educació comparada



a) Conèixer la realitat social i prendre
posició respecte a fets socio-educatius
rellevants del propi país.
b) Saber utilitzar els coneixements
teòrics per comprendre situacions
educatives i donar-hi resposta
c) Tenir capacitat per proposar
innovacions en el sistema educatiu.
d) Analitzar críticament la complexitat
de la societat actual.

4.- Analitzar i comprendre el sistema
educatiu espanyol i l’educació a
Catalunya a partir de referents
internacionals
4.1- Analitzar els diferents elements del
sistema educatiu propi des de la
perspectiva internacional
4.2.- Comprendre les reformes educatives
del propi país en la seva complexitat i
tenint
en
compte
els
referents
internacionals.





3. Continguts
A.- Teoria de l’Educació Comparada
1.- Definició i àmbit de l’Educació Comparada
2.- Aspectes metodològics bàsics
3.- Història i models en l’Educació Comparada
4.- Debats actuals entorn a l’Educació Comparada
5.- Xarxes telemàtiques i Educació Comparada
B.- Panoràmica mundial de l’educació
6.- Tendències i problemes de l’educació en els països en vies de
desenvolupament
7.- Tendències i problemes de l’educació en els països desenvolupats
8.- El rol dels organismes internacionals en educació : conferències i
declaracions més rellevants.
9.- Les grans enquestes internacionals en educació : el cas de l’estudi PISA
C.- Descripció de sistemes educatius
10.- El sistema educatiu espanyol
11.- El sistema educatiu francès
12.- El sistema educatiu anglès
13.- El sistema educatiu alemany
14.- El sistema educatiu dels E.U.A.
15.- El sistema educatiu suec
D.- Anàlisi comparativa de sistemes educatius
E.- El sistema educatiu espanyol i l’educació a Catalunya a l’entorn internacional.

4. Pla de treball i hores estimades
1. Ensenyament-Aprenentatge (E-A) presencial
Les activitats realitzades a l’aula sota la direcció del professor seran de dos
tipus:
Gran grup:
 Exposició del professor
 Exposicions convidats
 Debats
 Comentari de lectures
 Examen
2. Ensenyament-Aprenentatge (E-A) dirigit 1
Activitats realitzades sota la direcció del professor fora de l’aula
 Lectures orientades
 Projecte tutoritzat
3. Ensenyament-Aprenentatge (E-A) autònom
1

Aquestes activitats es faran sempre en petit grup.

Activitats realitzades per l’alumne/a fora de l’aula
 Estudi personal: preparació examen
 Organització d’apunts i/o material
 Recerca d’informació
 Lectures ampliació
 Tutories en horari d'atenció del professor: individuals o en grup
4.- Hores estimades i sessions previstes per l'estudiant
Tipus E-A
E-A
presencial

Sessions aprox 2 .
Sessions amb gran-grup (28
sessions x 1h. + 2 sessions x 1h.
3
): 30 h.
Examen: 2 h.
Treball individual i en grup 4
Lliure disposició

Hores
32 h.

E-A dirigit
70 h.
E-A autònom 48 h.
Total
150 h.

5.- Hores estimades i sessions previstes pel professor
E-A presencial:
30 sessions de classe: 30 h.
1 sessió d'examen: 2 h.
E-A dirigit: 70 h 5
E-A autònom: 48 h.
Total: 150 h.
6.- Distribució de tasques i hores estimades del pla de treball
professor
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l
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Nota: aquest càlcul està fet a partir de 14 setmanes per quadrimestre
Aquest càlcul està fet a partir de 14 sessions al primer quadrimestre i 2 h. de gran grup al segon
quadrimestre
4
Bàsicament es tracta de la dedicació al projecte tutoritzat
5
Està comptabilitzat per 35 hores d’assessorament a projecte tutoritzat en horari destinat específicament a
aquesta tasca (inclou les darreres sessions de presentació-avaluació del projecte) , més aproximadament
15 hores en horari d’atenció als estudiants emprat en assessorament a projecte tutoritzat, més 10 hores
d’orientació de lectures, examen, etc...
3
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tutories i atenció alumnes
preparació classes
preparació i correcció d’exàmens i altres materials d'avaluació
coordinació altres professors
estudi personal:
preparació
d’exàmens i
autorganització
del material
30 h



tutoria
lliure



recerca
informació



lectura
d’ampliació



2h



10 h



6h

5. Avaluació i acreditació dels aprenentatges 6

criteris
1. Participació activa a les sessions del grangrup
2. Examen
3. Projecte tutoritzat i presentació d’altres
materials demanats pel professor
4. Autoinforme d’avaluació
5. Altres materials elaborats per l'estudiant
de manera individual

E-A
presencial
E-A
dirigit
E-A
autònom

opció A
50%

opció B
40%

50%

40%
10%
10%

.
6. Materials

6

L'ús de l'anglès o francès en la redacció i/o presentació de materials elaborats de manera individual o
grupal incrementa en un 10% la nota final obtinguda per l'estudiant

 relació de texts seleccionats i vinculats amb l'assignatura.
 guia de lectures pel debat
 guia pels exercicis de l'E-A dirigit
 pàgines web d’interès per l'assignatura
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Nota: es recomana específicament la lectura d'articles de la Revista Española de
Educación Comparada on els estudiants podran trobar una gran varietat d'articles
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PROJECTE TUTORITZAT
1.- Nom: ANÀLISI DE L'EDUCACIÓ A CATALUNYA / ESPANYA DES DE LA
PERSPECTIVA INTERNACIONAL
2.- Matèria: Educació Comparada
3.- Professor: Ferran Ferrer
4.- Justificació: l'assignatura pretén l'apropament de l'estudiant al coneixement i
comprensió del propi sistema educatiu, especialment a partir de la realitat d'altres
sistemes educatius estrangers. Per aquest motiu és coherent, amb aquest objectiu
general, fer un projecte tutoritzat a on s'apliquin aquests coneixements a la reflexió de la
realitat educativa on s'incorporarà professionalment en el futur.
5.- Objectiu: fer un estudi sobre un aspecte de l'educació a Catalunya i/o Espanya des
d’una perspectiva internacional.
6.- Fases d'elaboració del projecte i seguiment (30 hores):
1º/ Sessió conjunta amb tots els estudiants per donar orientacions
metodològiques. Lloc: aula. Durada: 2 hores
2º/ Sessions individualitzades amb cada grup (2-4 persones) per aprovar una
proposta de projecte, i donar orientacions específiques. Lloc: despatx. Durada: 6 hores.
3º/ Sessió conjunta amb tots els grups per resolució de dubtes de caire general
sobre els projectes. Lloc: aula. Durada: 2 hores
4º/ Sessions individualitzades de seguiment de cada grup per resolució de dubtes
de caire específic. Lloc: despatx. Durada: 10 hores
5º/ Sessions individualitzades per lliurar el projecte i entrevista amb el grup.
lloc: despatx. Durada: 10 hores

