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1.- Temari 
 

1.- Educació, urbanisme, ecologia i multiculturalitat 

1. Estudi de la relació dels termes implicats 

2. Perspectiva històrica i conceptual dels termes implicats 

3. La cultura: concepte i aproximació socioeducativa 

4. Perspectives davant la cultura: etnocentrisme; els estereotips/estigmes; 

aculturació; assimilació; deculturació; xenofòbia; racisme 

5. Multiculturalitat i educació multicultural: breus notes introductòries 

6.  Interculturalitat i educació intercultural: breus notes introductóries 

2.- La ciutat com a sistema 

1. Concepte, dimensions i evolució històrica del terme ciutat 

2. Les relacions món rural – món urbà i els procés d’urbanització: característiques, 

conseqüències i implicacions educatives 

3. Les ciutats educadores: definició i característiques 

4. El model anglosaxó de ciutat educadora (learning cities) 

5. El model mediterrani de ciutat educadora (educating learning) 

6. Oportunitats dels educadors/es socials com a generadors de dinàmiques 

socioeducatives a les ciutats 

3.- La ciutat com a realitat multicultural 

1. El fenomen migratori i la realitat multicultural actual 

2. Dimensió legal, organitzativa i educativa de les migracions 

3. Implicacions i actuacions per a la convivència ciutadana: el paper de l’educació 

4.- Estratègies d’intervenció socioeducativa en el marc de la comunitat 

1. Els agents socioeducatius 

2. Organismes i institucions implicats dins de l’atenció a la diversitat 

3. El paper de l’educador/a social davant la diversitat  

4. Els àmbits d’intervenció: els serveis socials d’atenció primària; l’educació en 

medi obert; el associacionisme. 

 

 

 



 

2.- Objectius de Treball 
 

Els estudiants han d’assolir, al llarg del procés de formació i un cop acabat el 

desenvolupament del programa, els següents objectius:  

 

 Conèixer el concepte d’ecologia urbana i relacionar el terme amb la pràctica 

professional de l’educació social. 

 Entendre el constructe “cultura” i les perspectives humanes davant la cultura.  

 Conèixer les diferents perspectives d’aproximació i treball socioeducatiu en 

entorns de diversitat. 

 Conèixer el significat del terme “ciutat educadora,” la seva evolució històrica i  

les oportunitats que representa per a l’educació social. 

 Entendre les causes dels processos migratoris, la relació actual camp – ciutat i 

els processos d’urbanització. 

 Estudiar la perspectiva legal de la immigració.  

 Conèixer els agents socioeducatius que intervenen a la diversitat. 

 Conèixer les possibilitats d’intervenció socioeducativa a la comunitat des de la 

perspectiva d’atenció a la diversitat. 

 

3.- Metodologia  
 

El docent combinarà diferents estratègies per abordar els continguts temàtics del 

programa: la classe magistral o exposició/explicació dels continguts; la realització de 

debats; la exposició de materials audiovisuals i la presentació d’exercicis que han de 

realitzar els estudiants a l’espai de l’aula. 

A més, per cadascú dels temes (4 en total) s’ha d’efectuar una pràctica. Aquesta pràctica 

s’explicarà a la classe i s’ha d’iniciar el seu desenvolupament dins de la mateixa.  

 

 

 

 

 



 

4.-Avaluació 

 
S’avalua els aprenentatges dels alumnes sobre la base de: 

 

 La realització d’una prova final quan acaba el quadrimestre, amb un valor d’un 

40% de la nota global (4 punts) 

 La realització de les pràctiques d’aula, 4 en total, i que es corresponen a  una 

pràctica  per cada un dels temes desenvolupats. Totes les pràctiques puntuen un 

40% de la nota global (4 punts) Cada pràctica individual té un valor d’un 10% 

de la nota global (1 punt)  

Per a que aquestes pràctiques siguin admeses per part del professor s’han de 

complir dues condicions: A) s’han d’iniciar dins de l’espai classe, i a tal efecte, 

es passarà llista el dia de la seva realització. B) s’han de lliurar dins del termini 

negociat amb el professor.    

 La recensió del llibre “Identidades Asesinas”, de l’escriptor Amin Maalouf, que 

puntua un 10% de la nota global (1 punt) La referència complerta es troba a 

l’apartat de bibliografia.  

 Diverses activitats realitzades a l’espai classe, tals com comentaris de text, 

d’articles d’opinió dels diaris, etc. les quals complementen les classes magistrals 

del professor. Puntuen un 10% de la nota global (1 punt) 
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