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Prerequisits

Sense prerrequisits.

Objectius i contextualització

L'assignatura  incideix en la consideració de lesInserció Social de les persones amb discapacitat
característiques diferencials de les persones per atendre les seves necessitats d'incorporació als processos
educatius i al món social i laboral. Es fixa en un espai de treball cada vegada més ampli que en l'actualitat
s'entén des de l'atenció a la diversitat.

Els objectius que es pretenen aconseguir són el següents:

Analitzar els processos que porten cap a la inclusió social i la integració laboral per a les persones amb
necessitats especials i les variables que intervenen.
Valorar les propostes curriculars vers la inclusió sociolaboral.
Prendre consciència del paper que cal assumir vers la inclusió social i la integració laboral de les
persones amb discapacitats i necessitats especials.

Competències i resultats d'aprenentatge

1425: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.

1425:E01.15 - Conèixer les causes i les conseqüències de l'exclusió social.

1425:E01.16 - Conèixer les característiques de les principals discapacitats.

1425:E01.17 - Conèixer la legislció relacionada amb la integració de les persones amb discapacitat.

1425:E01.18 - Saber adaptar els coneixements vinculats a les ciències de l'educació per intervenir en
l'àmbit de la reeducació social.

1425:E01.19 - Desenvolupar un anàlisi crític de la diversitat cultural que impliqui l'assumpció d'una
concepció dinàmica de la cultura, de la identitat i de la diversitat en si mateixa.

1425:E01.20 - Avaluar de manera crítica els propis prejudicis i estereotips personals que impedeixen
una mirada intercultural de la realitat social.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Les discapacitats, conceptualització, tipologies i característiques.

La integració de les persones amb discapacitat en el mon social i laboral Sistemes, processos i legislació.

Les barreres per a la inclusió social

Bases d'intervenció socioeducativa .

El paper dels professionals en les institucions per a la inclusió social.

Avaluació de competències per a la inserció en el món del treball

Transició escola-treball. Enfocaments de transició

Orientacions curriculars i programes de transició per a persones amb discapacitat

1425:EES04 - Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en
diversos contextos socioeducatius.

1425:E04.16 - Dissenyar plans i programes per a col·lectius en situació de risc d'exclusió.

1425:E04.17 - Dissenyar programes d'orientació per a la inserció sociolaboral.

1425:E04.21 - Planificar i desenvolupar intervencions educatives amb persones i col·lectius diversos.

1425:E04.22 - Dissenyar i executar accions educatives de prevenció d'actituds i actuacions de
discriminació.

1425:EES07 - Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions
com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.

1425:E07.05 - Aplicar estratègies i intervencions per fomentar l'autonomia i la integració social de les
persones en risc d'exclusió.

1425:E07.06 - Utilitzar estratègies i recursos d'orientació que promouen la progressiva participació de
les persones.

1425:E07.07 - Promoure accions i programes per al desenvolupament socioprofessional d'individus i
col·lectius en vista a la seva inserció i realització professional.

1425:EES08 - Aplicar les competències socioemocionals necessàries per gestionar les relacions
humanes.

1425:E08.02 - Adquirir habilitats socioemocionals i comunicatives per al treball amb persones en risc
d'exclusió.

1425:G03 - Respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions.

1425:G03.06 - Respectar i valorar el potencial de totes les persones independentment de les
limitacions funcionals que puguin tenir.

1425:G03.07 - Acceptar, entendre i mostrar sensiblitat amb la població en dificultat social.

1425:G03.08 - Reconèixer les persones extrangeres o pertanyents a grups minoritzats (p.e. gitanos)
com a ciutadans amb plens drets i llibertats en igualtat de condicions que el conjunt de la ciutadania.

1425:G03.14 - Comprendre i respectar la diversitat com a factor d'enriquiment educatiu.

1425:T04 - Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics
de la professió.

1425:T04.05 - Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en el treball amb persones en
risc d'exclusió.

1425: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.

1425:T08.06 - Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a l'equitat i
inclusió.

Continguts

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:
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Activitats Hores Metodologia

Presencial en gran grup

(inclou dirigides i

supervisades)

50 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, tenint present la

multivarietat de metodologies.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 50 2.0 1425:E01.15 , 1425:E01.16 ,

1425:E01.17 , 1425:E01.18 ,

1425:E04.22 , 1425:E07.05 ,

1425:E04.21 , 1425:E04.17 ,

1425:E04.16

Tipus: Supervisades

Espais de treball en grup supervisat pel professorat on mitjançant

anàlisi de documents, resolució de casos o activitats diverses com

les de tutoritzaciósaprofundeix en els continguts i temàtiques

treballades en el gran grup.

10 0.4 1425:E01.19 , 1425:E04.22 ,

1425:E07.05 , 1425:G03.08 ,

1425:G03.14 , 1425:G03.07

Tipus: Autònomes

Lectures, treball autònom i autodeterminant i altres 82 3.28 1425:E07.05 , 1425:T08.06 ,

1425:T04.05 , 1425:G03.14 ,

1425:E07.07 , 1425:E08.02 ,

1425:G03.06 , 1425:G03.08 ,

1425:G03.07 , 1425:E07.06

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.

Activitat d'Avaluació % de la
nota

Resultats

Aprenentatge

BLOC

1

Control del temari de les unitats 1 a la 4 30% RE1.1.1.,

RE1.1.2.,

RE.1.1.3.,

RE1.1.4.,
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RE2.1.1.,

RE2.1.2., EP8.1,

EP8.2, RE3.2.1.,

RE3.2.2.,

RE3.2.3.

Control del temari de les unitats 5 a la 8 30%

BLOC

2

Treball grupal que es va elaborant al llarg del curs acadèmic en relació a una

temàtica concreta a escollir entre diverses que presenta el professorat.

20% RG3.1., RG3.2.,

RG3.3., RG3.4.,

RE2.1.1.,

RE2.1.2.,

RE3.3.1, RT4.1.,

RT8.1. RE3.3.1.,
Recull d'evidències que mostrin l'aprofitament de les tasques realitzades per part dels

alumnes. Es revisaran al llarg del curs.

20%

Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar cadascun dels dos blocs d'activitats avaluatives de que consta
l'assignatura.

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 fet un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit, s'estudiarà l'alternativa en funció de la situació de cada estudiant.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Control del temari de les unitats 5 a 8 30%

de

la

nota

2 0.08 1425:E04.21 , 1425:E04.22 , 1425:E07.05 ,

1425:T04.05 , 1425:E07.06

Control temari de les unitats 1-4 30%

de

la

nota

2 0.08 1425:E01.15 , 1425:E01.16 , 1425:E01.17 ,

1425:E01.18

Recull devidències que mostrin laprofitament

de les tasques realitzades per part dels

alumnes. Es revisaran al llarg del curs. Inclou

el treball grupal

40%

de

la

nota

4 0.16 1425:E01.18 , 1425:E04.16 , 1425:E07.07 ,

1425:G03.06 , 1425:G03.08 , 1425:T04.05 ,

1425:T08.06 , 1425:G03.14 , 1425:G03.07 ,

1425:E08.02 , 1425:E04.17 , 1425:E01.20 ,

1425:E01.19
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