Nom del Màster Màster en Investigació Sociològica Aplicada Mòdul Educació
10 ECTS
DADES ESPECÍFIQUES DEL MÒDUL
Que l’alumnat aprofundeixi en les corrents teòriques actuals
Objectius
Formatius del
de la Sociologia de la Educació
Mòdul
Que l’alumnat disposi d’elements d’anàlisis sobre el paper
dels agents i les reformes educatives en la reproducció i el
canvi social
Que l’alumnat reflexioni sobre el paper de la educació en una
societat en canvi
Aprofundir en l’anàlisi dels efectes de la globalització sobre
la política educativa
Aplicar el coneixement científic a propostes d’intervenció
socio-educativa i a la elaboració de projectes de recerca
Actualitzar el coneixement científic, sobre els temes
d’investigació actual.
Competències
específiques del
Mòdul

Competència

•

Científiques

Descripció

•

Aprofundir en els efectes de la
globalització sobre la educació i les
polítiques educatives

•

Aprofundir en el coneixement de les
transformacions

dels

sistemes

educatius en el marc de la creació de
l’Espai Europeu d’Educació Superior
•

Actualitzar el coneixement sobre els
paradigmes

de

la

l’educació

en

l’anàlisi

desigualtats educatives

sociologia
de

de
les

•

Identificar els efectes no previstos de
les polítiques educatives

• Anàlisi política de l’educació
relacionant els processos globals,
nacionals i locals
•

Aplicades

• Traduir les demandes de les
administracions educatives a propostes
d’intervenció socio-educativa i de
recerca sociològica
•

Aplicar el coneixement científic a
l’anàlisi de la realitat educativa actual
i transformar aquests coneixements a
recerca aplicada

•

Identificar els límits de l investigacióAcció

•

Capacitat d’accedir a les principals
fonts d’informació estadística, legal i
bibliogràfica referents a l’educació.

•

Relacionar-se amb els professionals de
l’educació

•

Interpersonals

•

Ser capaç de treballar en equip

•

Treball autònom

•

Sintetitzar i contrastar teories

•

Ser capaç d’actualitzar el coneixement

d'autoaprenentatge

científic,

sobre

d’investigació actual,
recerca

d’informació

els

temes

mitjançant la
en

revistes

acadèmiques especialitzades en el
camp de l’educació
•

Estructura i
Continguts del
Mòdul

Part I: Globalització i educació:

1. Globalització i educació: el futur dels sistemes educatius i de les
seves funcions.
2. L’Espai Europeu d’Educació i Formació.
3. L’educació als països en vies de desenvolupament i els Programes
d’Ajust Estructural.
4. Expansió educativa i mercat de treball.
5. Educació i competències.

Part II: Joventut, transicions i educació.

1. Evolució de l’Ensenyament Secundari: Perspectiva comparada
2. Les Reformes Educatives a l’ensenyament secundari: Els
debats polítics
3. Les Reformes Educatives a l’ensenyament secundari: El paper
dels agents
4. Les desigualtats en les transicions de l’escola obligatòria a la
post-obligatoria
5. Transicions dels Joves a la Vida Adulta

Part III: La universitat en procés de canvi

1. Societat del coneixement
2. Polítiques curriculars: professionalització dels perfils
universitaris
3. Relacions universitat i mercat laboral
4. Introducció de la cultura de gestió gerencial
5. Efectes del canvi sobre els principals agents: professorat,
estudiantat i líders intermedis.

Metodologia
docent

.
El curs combina les sessions expositives amb la realització de
diferents activitats programades a l’aula i seminaris de debat.

Avaluació
L’avaluació de l’alumnat es farà en base a l’assistència
(obligatòria) i la participació en les diferents activitats propostes. Es
farà un treball individual aplicat referent a algun punt del temari i
relacionat amb les lectures obligatòries.
Bibliografia bàsica
i enllaços web mes
importants
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Beduwe C.; PlanasJ. (2004) “The effects of educational expansion
on the functioning of the labour market: report of a comparative
study” Compare Vol 34 No 1 Oxfordshire. UK.

Bonal X. (2002) “Globalización y política educativa: un anàlisis
crítico de la Agenda del Banco Mundial para America Latina”
Revista Mexicana de Sociología. Vol. 64 No 3

Lectures obligatòries Part II
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