Curs 2008-09

Codi :23161

Assignatura : Educació Comparada

Titulació, impartició i nombre de crèdits:
Pedagogia, Annual , troncal , 6 ECTS

Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social
Professors: Ferran Ferrer
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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.
2.- Conèixer, analitzar i comprendre la problemàtica educativa del món d'avui, 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.

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.
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.

2. Blocs temàtics i organització dels 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.
Es combinarà l'ensenyament presencial i l'ensenyament dirigit segons criteris que s'explicaran el primer
dia de curs. En qualsevol cas, el segon semestre l'estudiant haurà de dur a terme un projecte tutoritzat.
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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