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Prerequisits

No és planteja cap prerequisit per cursar l'assignatura

Objectius i contextualització

L'assignatura vol aportar a la titulació d'Educació Social, i més específicament a la menció d'educació
sociocomunitària, una visió sobre la democràcia i la participació social que sigui útil per al treball socioeducatiu
en els seus diversos àmbits i contextos territorials i institucionals.

Des del punt de vista conceptual, partirem d'una comprensió de la democràcia que vagi més enllà dels
aspectes formals i institucionals de la mateixa (Democràcia entesa com a conjunt de procediments i
Institucions vinculades al poder de l'Estat) i que incorpori les seva dimensió social (¿Què és i com es
construeix una societat democràtica? ¿Quina relació hi ha entre democràcia i societat civil, entre democràcia i
ciutadania, i entre democràcia i desigualtats socials?, ¿És pot parlar d'una economia democràtica?, etc.); tot
vinculant l'anàlisi de la democràcia i el de l'estructura social (processos de l'estat, del mercat i de la societat
civil).

Posarem l'èmfasi en l'anàlisi de la participació social com a una pràctica educativa amb potencialitat
transformadora dels contextos socials (condicions de vida, barris i entorns residencials, projectes
socioeducatius, etc.) i en el coneixement de estratègies, mètodes, tècniques i dispositius (bones pràctiques)
que permetin fomentar la participació de la ciutadania en diversos contextos socials

Competències i resultats d'aprenentatge

1427: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.

1427:E01.12 - Analitzar diferents tipus de comunitats i les principals característiques que les
defineixen i configuren.

1427:E01.14 - Analitzar i aplicar el raonament crític a la comprensió de la Democràcia representativa
versus participativa. Poder, govern i governabilitat.

1427: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.
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1427:E02.13 - Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre el
concepte de participació. Participació com a finalitat i com a mitjà per al canvi.

1427:E02.14 - Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre la
participació ciutadana des de l'administració: models i dispositius.

1427:E02.15 - Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre la
participació social des dels actors socials: moviments socials i associacions.

1427:EES05 - Dissenyar i desenvolupar processos de participació ciutadana i acció
socio-comunitària.

1427:E05.01 - Dissenyar i desenvolupar processos participatius d'educació sociocomunitària.

1427:E05.02 - Aplicar tècniques de participació: investigació acció participativa (IAP), al diagnòstic
comunitari.

1427:G01 - Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera
efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.

1427:E09.05 - Saber expressar oralment i per escrit les seves idees i coneixements amb suficient
fonament teòric i argumental.

1427:G03 - Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

1427:G03.02 - Conèixer la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions que configuren una
comunitat.

1427:G03.03 - Saber relacionar-se (empatitzar) amb les diferents opcions ideològiques i vitals que
integren les comunitats.

1427:G03.05 - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la
igualtat de gènere, a la equitat i al respecte als drets humans que conformen els valors de la formació
ciutadana.

1427:T03 - Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

1427:T03.04 - Treballar en equips multidisciplinars desenvolupant processos d'educació
sociocomunitària.

1427:T04 - Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics
de la professió.

1427:T04.07 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber
promoure la participació en eactivitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual mostrant
una actitud ètica front als processos de mediació en diferents contextos i circumstàncies.

1427:T08 - Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors,
comportaments i pràctiques sostenibles, que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als
drets humans.

1427:T08.03 - Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a l'equitat i
inclusió.

1427:T08.04 - Fomentar l'educació democràtica de laciutadania i la pràctica del pensament social
crític fomentant la col·laboració amb les famílies, organismes i institucions amb incidència en la
formació ciutadana.

1427:T08.05 - Comprendre els marcs teòrics que possibiliten el desenvolupament d'accions
responsables i sostenibles per valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un
futur sostenible.

Continguts

1. Les societats modernes: capitalisme i democràcia

Democràcia i desigualtat

El concepte de ciutadania

Models de democràcia

2. La societat democràtica
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La societat democràtica: àmbits i condicions

El paper de la societat civil en la construcció de la societat democràtica

L'economia social com a economia democràtica

El paper de l'Estat en la societat democràtica

3. La participació ciutadana: definició i models

¿Què entenem per Participació Ciutadana?

Models i tipologies de formes de participació

La participació ciutadana como a pràctica socioeducativa i transformadora

4. Metodologies i instruments per promoure la participació

Actors i rols en els processos participatius

Espais de participació i formes de relació

La dinamització de processos participatius

Anàlisi de casos i experiències

Metodologia

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup
classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels
estudiants

Espais de treball en grup reduïts (1/3 part del gran grup) supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de
documents, resolució de casos i activitats diverses s'aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en
el gran grup

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe Magistral 40 1.6 1427:E01.12 , 1427:E01.14 , 1427:E02.14 , 1427:E02.13 , 1427:E05.02 ,

1427:T04.07 , 1427:T08.05 , 1427:G03.02 , 1427:E05.01 , 1427:E02.15

Presentacions (i

debat) a classe

del treballs de

grup

10 0.4 1427:E05.01 , 1427:G03.03 , 1427:T03.04 , 1427:T08.03 , 1427:G03.05 ,

1427:E09.05 , 1427:E05.02

Tipus:
Supervisades

tutories grupals 5 0.2 1427:E01.12 , 1427:E01.14 , 1427:E02.13 , 1427:E02.15 , 1427:E05.02 ,

1427:G03.02 , 1427:G03.05 , 1427:T08.03 , 1427:T08.05 , 1427:T08.04 ,

1427:T04.07 , 1427:G03.03 , 1427:E09.05 , 1427:E05.01 , 1427:E02.14

tutories individuals 2.5 0.1 1427:E01.12 , 1427:T08.05 , 1427:T08.04 , 1427:T08.03 , 1427:T04.07 ,

1427:T03.04 , 1427:G03.05 , 1427:G03.03 , 1427:G03.02 , 1427:E09.05 ,
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1427:E05.02 , 1427:E05.01 , 1427:E02.15 , 1427:E02.14 , 1427:E02.13 ,

1427:E01.14

Tipus:
Autònomes

estudi 30 1.2 1427:E01.12 , 1427:T08.05 , 1427:T04.07 , 1427:G03.05 , 1427:G03.02 ,

1427:E02.13 , 1427:E02.14 , 1427:E02.15 , 1427:E05.02 , 1427:E05.01 ,

1427:E01.14

lectura obligatoria 30 1.2 1427:E01.12 , 1427:T08.05 , 1427:T08.04 , 1427:T04.07 , 1427:G03.05 ,

1427:G03.02 , 1427:E02.13 , 1427:E02.14 , 1427:E02.15 , 1427:E09.05 ,

1427:E05.01 , 1427:E01.14

realització de

treballs

25 1.0 1427:E01.12 , 1427:G03.03 , 1427:T03.04 , 1427:G03.05 , 1427:E09.05 ,

1427:E05.01 , 1427:E05.02

Avaluació

Pe poder superar l'assignatura s'han d'aprovar cadascun dels dos blocs d'activitats avaluatives de que consta
l'assignatura. Les activitats del primer bloc es poden compensar entre elles (a partir de 4). És a dir, si un
estudiant treu un 4, un 6 i un 5 als controls de les tres unitats del bloc 1, podem dir que el primer bloc queda
aprovat.

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.

Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball autònom
addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en funció de la
situació de cada estudiant.

Percentge de la nota segons tipus d'exercici avaluador i bloc

bloc 1

Control del temari de la unitat 1: 20%

Control del temari de la unitat 2: 20%

Control del temari de la unitat 3: 20%

bloc 2

Treball de grup que es va elaborant al llarg del curs acadèmic en relació al tema 4 del programa (metodologies
i instruments per promoure la participació): 40%

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Control temari

unitat 1

20% 2 0.08 1427:E01.12 , 1427:E02.13 , 1427:E02.15 , 1427:E02.14

Control temari

unitat 2

20% 2 0.08 1427:E01.14 , 1427:E02.13 , 1427:E02.14 , 1427:G03.02 , 1427:T08.05 ,

1427:E02.15

Control temari 20% 2 0.08 1427:E02.13 , 1427:G03.02 , 1427:T08.05 , 1427:G03.03 , 1427:E02.15 ,

Democràcia i participació social   2011 - 2012

4



unitat 3 1427:E02.14

Presentació

final del

Treball en

Grup

40% 0 0.0 1427:E02.13 , 1427:G03.03 , 1427:T08.04 , 1427:T08.03 , 1427:T04.07 ,

1427:T03.04 , 1427:G03.05 , 1427:G03.02 , 1427:E02.14 , 1427:E05.01 ,

1427:E05.02 , 1427:E09.05 , 1427:E02.15

activitat/control

de recupració

màx

60%

1.5 0.06 1427:E01.12 , 1427:E05.01 , 1427:E09.05 , 1427:G03.03 , 1427:T08.05 ,

1427:T08.04 , 1427:T08.03 , 1427:T04.07 , 1427:T03.04 , 1427:G03.05 ,

1427:G03.02 , 1427:E05.02 , 1427:E02.15 , 1427:E01.14 , 1427:E02.13 ,

1427:E02.14
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