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Incidències

Lassignatura que es desenvolupa a continuació en aquesta guia és comuna a dos dels graus (Grau dEducació
Social i Grau de Pedagogia) de la Facultat de Ciències de lEducació. Això implica que les competències que
es presenten tenen el seu origen en dos plans destudis diferents i explica la llarga llista resultant. Explica
també el fet que cada resultat daprenentatge estigui vinculat a més duna competència. A la pràctica són els
resultats daprenentatge que es pretenen aconseguir els que el professorat considera en el moment de portar a
terme la impartició de lassignatura i en aquest cas el llistat és molt més reduït. Enguany, però, per raons
tècniques encara no resoltes, es visualitza el mateix resultat daprenentatge de forma repetida tantes vegades
com aquest ha estat associat a cada competència. Aquesta petita incomoditat serà eventual i esperem que es
pugui resoldre en el transcurs del proper curs.

Prerequisits

Per aquesta assignatura es recomana la revisió dels temes bàsics de Filosofia del Batxillerat

Objectius i contextualització

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir als estudiants a l'estudi de les principals teories de l'educació que
tenen vigència en el món contemporani, així com mostrar l'evolució històrica d'aquestes teories i de la seva
implementació.

En un primer bloc s'estudiarà el significat i el sentit de l'educació, la relació entre l'educació i la cultura
occidental, el paper epistemològic de la pedagogia dins del conjunt de les ciències de l'educació; finalment es
presentaran els models de les principals teories educatives i se'n farà una consideració crítica. A l'apartat
històric s'estudiaran els moviments, les institucions, les pràctiques i els pedagogs que han estat històricament
més rellevants i es ponderarà la seva vigència en el moment present.

Aquesta assignatura complementa altres matèries de primer curs ("Societat, ciència i cultura", "Contextos
educatius", "Aspectes biopsicològics de la persona", i de segon curs "Bases sociopolítiques de l'educació") i
posa els fonaments epistemològics de l'assignatura "Investigar en educació" (de segon curs) i els filosòfics i
històrics de "Educació i societat" (també de segon curs).
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Competències i resultats d'aprenentatge

1401:EES01 - Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació
que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.

1401:RA038 - Adquirir els principals referents conceptuals i epistemològics que conformen les
principals teories de l'educació.

1401:RA039 - Identificar i analitzar els episodis més rellevants de la història de l'educació i del
pensament pedagògic.

1401:EES02 - Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics
que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus,
grups i institucions.

1401:RA040 - Obtenir una visió històrica i crítica de l'evolució de la institució escolar per comprendre
alguns dels factors que condicionen la seva renovació.

1401:EP01 - Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i
legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives.

1401:RA038. - Adquirir els principals referents conceptuals i epistemològics que conformen les
principals teories de l'educació.

1401:RA039. - Identificar i analitzar els episodis més rellevants de la història de l'educació i del
pensament pedagògic.

1401:EP02 - Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la
seva incidència en la formació integral.

1401:RA040. - Obtenir una visió històrica i crítica de l'evolució de la institució escolar per comprendre
alguns dels factors que condicionen la seva renovació.

1401:G01 - Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1401:RA043 - Assumir de forma crítica la trajectòria històrica del pensament i l'acció educatives.

1401:RA043. - Assumir de forma crítica la trajectòria històrica del pensament i l'acció educativa.

1401:RA044 - Mostrar un pensament educatiu propi a partir del coneixement dels referents teòrics i
històrics de l'educació.

1401:RA044. - Mostrar un pensament educatiu propi a partir del coneixement dels referents teòrics i
històrics de l'educació.

1401:T05 - Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a
necessària anticipació de l'acció.

1401:RA041 - Comprendre els factors socials que intervenen en la gestació i desenvolupament de les
actuals teories i corrents educatives.

1401:RA042 - Reconèixer els principals problemes educatius i valorar les aportacions teòriques i
pràctiques de renovació pedagògica que en el nostre país s'estan donant per afrontar-los.

1401:TF05 - Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a
necessària anticipació de l'acció.

1401:RA041. - Comprendre els factors socials que intervenen en la gestació i desenvolupament de
les actuals teories i corrents educatives.

1401:RA042. - Reconèixer els principals problemes educatius i valorar les aportacions teòriques i
pràctiques de renovació pedagògica que en el nostre país s'han donat per afrontar-los.

Continguts

TEORIES DE L'EDUCACIÓ

1. Concepte d'educació i pedagogia

1.1. Significat i sentit de l'educació

1.2. Protagonisme de l'educador
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1.3. Concepte de pedagogia: art, ciència i tècnica

2. Relacions epistemològiques entre ciències de l'educació i pedagogia

2.1. Les ciències de l'educació

2.2. El coneixement pedagògic

2.3. L'acció educativa

3. Teories i corrents actuals del pensament i la pràctica educativa

3.1. La pedagogia tecnològica

3.2. La pedagogia hermenèutica

3.3. La pedagogia crítica

HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ

4. Principals elements de la història de l'educació i del pensament pedagògic

4.1 Paideia.

4.2 Humanisme

4.3 Naixement de la didàctica

4.4 Naixement de l'educació social

5. Història del pensament, les pràctiques i la renovació pedagògica al nostre país

5.1 Autors i pràctiques de referència

6. Fonamentació i història de la institució escolar

6.2 Revolucions burgeses i escola

6.3 Democratització del'escola

6.4 Educació contemporània: tendències teòriques i organitzatives, lleis.

7. Evolució contemporània de l'educació social

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació:

Activitats

formatives

Hores Metodologia ensenyament aprenentatge Competències

Presencial

en gran

grup

35 Classe magistral, pràctiques a l'aula,

exposició de treballs individuals i grup,

comentari de lectures, seminaris en grups

reduïts.

G1.4 / G1.5 / EP1.7 /

EP1.8 / EP2.3 / TF5.4 /

TF5.3

Seminaris 15 Lectura i anàlisi de textos, realització i estudi

de treballs individuals o grupals, reflexions

escrites sobre les pràctiques, estudi

G1.4 / G1.5 / EP1.7 /

EP1.8 / EP2.3 / TF5.4 /

TF5.3 / G1.5 / EP1.7 /
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Activitats d'avaluació*

La possibilitat de treballs optatius

pot fer variar la distribució del %

de la nota

% de la nota Resultats

d'aprenentatge

Proves de seguiment 50%. Són globals (dels dos blocs) EP1.7/ EP1.8/

personal EP1.8

Activitat

supervisada

75 Treball no presencial dirigit a partir de

pautes proporcionades pel professorat.

TF5.3 / TF5.4

Activitat

autònoma

15 Treball propi per adquirir les competències

de manera autoregulada.

G1.4 / G1.5 / EP1.8/

EP2.3 /TF5.3

Activitat

d'avaluació

10 Activitats destinades a la verificació i

qualificació dels assoliments a partir de

treballs i proves escrites.

EP1.7 / EP1.8 / EP2.3

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

Activitat

d'avaluavió

10 0.4 1401:RA038. , 1401:RA040. , 1401:RA039.

Presencial en

gran grup

35 1.4 1401:RA038. , 1401:RA039. , 1401:RA040. , 1401:RA044 , 1401:RA041. ,

1401:RA042 , 1401:RA043.

Seminaris 15 0.6 1401:RA038. , 1401:RA042. , 1401:RA040. , 1401:RA043. , 1401:RA044 ,

1401:RA041. , 1401:RA044. , 1401:RA039.

Tipus:
Supervisades

Activitat

supervisada

75 3.0 1401:RA041. , 1401:RA042.

Tipus:
Autònomes

Activitat

autònoma

15 0.6 1401:RA039. , 1401:RA041. , 1401:RA044 , 1401:RA040. , 1401:RA043.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella que hi ha a continuació. L'assistència a les classes presencials de l'assignatura és
obligatòria.

Per aprovar
l'assignatura cal
haver aprovat les
dues parts de què
consta la matèria.
La nota final de
l'assignatura serà la
mitjana de les notes
d'ambdós blocs. Es
farà el promig a
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EP2.3/ TF5.4/

TF5.3

Realització pràctica i presentació

de treballs individuals o grupals a

l'aula

50%. Són globals (dels dos blocs) G1.4/ G1.5/

EP1.8/ EP2.3/

TF5.3

partir d'una
puntuació mínima
de 4 en cada
activitat d'avaluació.
S'aprovarà
l'assignatura amb
una puntuació
mínimade 5. Els
alumnes que hagin

derecuperar alguna de les proves de seguimenttindran l'oportunitat de fer-ho en els dies següents.

Les qualificacions de cada una de les evidències avaluatives es faran públiques al campus virtual en els 20
dies següents al seu lliurament. L'estudiant que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 10 dies posteriors
a la seva publicació en l'horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es
consigna en el programa de la mateixa.

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, implica un zero en tota
l'assignatura.

La presentació de qualsevol dels treballs obligatoris elimina la opció del "no presentat" en la convocatòria.

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari
es considerarà no presentat.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves de seguiment 50% 0 0.0 1401:RA038 , 1401:RA039 , 1401:RA040 , 1401:RA039. ,

1401:RA043 , 1401:RA044 , 1401:RA041 , 1401:RA041. ,

1401:RA042. , 1401:RA042 , 1401:RA044. , 1401:RA043. ,

1401:RA040. , 1401:RA038.

Realització pràctica i

presentació de treballs

individuals i/o grupals a

l'aula

50% 0 0.0 1401:RA039. , 1401:RA043 , 1401:RA041. , 1401:RA044 ,

1401:RA040.
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Per més informació.

http://www.sc.ehu.es/sfwsedhe/

http://www.iecat.net/institucio/societats/SHistoriaEducacioPaisosLlenguaCatalana/inici.htm

http://www.inrp.fr/she/histed_accueil.htm

http://www.ed.uiuc.edu/hes/
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