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Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500260 Educació social

FB

1

A

2500261 Pedagogia

FB

1

A

2500797 Educació Infantil

FB

1

A

2500798 Educació primària

FB

1

A

Professor de contacte

Utilització d´idiomes

Nom: Maria Noemí Santiveri Papiol

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Noemi.Santiveri@uab.cat

Algun grup íntegre en anglès: No
Algun grup íntegre en català: Sí
Algun grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
No hi ha cap prerequisit en l'assignatura.

Objectius
Assignatura d'aproximació al fet educatiu des de la perspectiva dels fenòmens comunicatius i els de la
interacció presents en tota realitat educativa. És una de les quatre assignatures que componen la formació
bàsica compartida de la Facultat que prepara en competències bàsiques i funcionals que qualsevol
professional de l'educació necessita.
L'assignatura té un vessant clarament pràctic i aplicatiu i per això es dissenya la docència amb un percentatge
molt alt de seminaris amb grups reduïts d'estudiants.
Objectius formatius generals:
Desenvolupar competències socials, emocionals i de treball en equip.
Desenvolupar habilitats per a l'aprofitament dels recursos TIC al servei de l'aprenentatge i
l'ensenyament.

Competències
Educació social
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.
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
Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en
contextos educatius i formatius
Liderar processos socioeducatius per crear un bon clima de treball, promoure el treball cooperatius i la
comunicació oberta i igualitària.
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comunicació oberta i igualitària.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
Pedagogia
Administrar i gestionar centres, institucions, serveis i recursos educatius i formatius.
Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que
conformen situacions i propostes educatives i formatives.
Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la seva incidència en
la formació integral.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
Educació Infantil
Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten
l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles
canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals multiculturalitat i interculturalitat discriminació i
inclusió social i desenvolupament sostenible.
Demostrar que coneix l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la
comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infància.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en
contextos educatius i formatius.
Educació primària
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.
Relacionar l'educació amb el medi i cooperar amb les famílies i la comunitat.

Resultats d´aprenentatge
1. Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a
l'educació: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
2. Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i la seva incidència en la formació
integral assumint que l'exercici de la funció educativa ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als
canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
3. Comprendre els referents teòrics i legals de les institucions educatives i demostrar un coneixement de
la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
4. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i analitzar i valorar
la incidència dels referents històrics, culturals, polítics i ambientals en les situacions i propostes
educatives i formatives.
5. Conèixer els processos d'interacció i comunicació per abordar l'anàlisi de camp mitjançant metodologia
observacional, utilitzant tecnologies de la informació, documentació i audiovisuals.
6. Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació per analitzar la
pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
7. Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i d'educació en
el context familiar.
8. Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu espanyol situant-lo en el context europeu així com la
legislació que el regula.
9. Conèixer les tecnologies de la informació i de la comunicació, la seva evolució i les seves implicacions
educatives
10. Desenvolupar un treball col·laboratiu, en equip, com a pas previ per al treball en xarxa.
11. Diagnosticar la realitat socio-educativa dels centres a partir de la identificació dels factors socials que la
condicionen.;;;
12. Expressar-se i utilitzar els llenguatges corporal, musical i audiovisual per discernir selectivament la
informació audiovisual que contribueix a l'educació, a la formació cífica i a la riquesa cultural.
13. Identificar la influència de la desigualtat social sobre l'alumnat i les dinàmiques dels centres
educatius.;;;
14. Reconèixer el valor social de l'educació i el valor de la diversitat per adquirir recursos que afavoreixin la
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14. Reconèixer el valor social de l'educació i el valor de la diversitat per adquirir recursos que afavoreixin la
integració educativa i l'actuació en contextos multiculturals.
15. Reconèixer la importància de la participació de les famílies en el procés educatiu i en les dinàmiques
institucionals.;;;
16. Valorar un context o escenari socio- educatiu i fer propostes de planificació educativa.;;;

Continguts
1. Comunicació i educació
1. Teories de la comunicació aplicades a l'educació.
2. Aspectes de la comunicació rellevants en els processos educatiu
3. Suports multimèdia i comunicació oral.
1. Les funcions dels suports audiovisuals en els diferents tipus de situacions comunicatives.
2. La distribució de la informació: llenguatge verbal i suports audiovisuals.
5. Comunicació i interacció educatives.
1. La interacció en els espais educatius: aspectes socioafectius i comunicatius.
2. L'observació i l'anàlisi de la dinàmica de grup. El rol propi en el grup.
3. El treball en equip i la participació per al desenvolupament del grup.
4. El grup com a recurs educatiu.
7. Intervenció en educació emocional.
1. El món emocional. L'expressió, comprensió i regulació emocionals.
2. El desenvolupament emocional. El rol de les emocions en l'educació. La influència dels estils
educatius en l'àmbit emocional.
3. Estratègies i tècniques per al desenvolupament de les competències emocionals en l'educació.
9. Cultura visual i TIC en la societat actual: competències digitals i audiovisuals.
1. Les tecnologies de la informació i la comunicació com a tecnologies de l'aprenentatge i el
coneixement en la societat mediàtica. Impacte social de les TIC.
2. La cultura digital i audiovisual i la mediació en els processos d'interacció i comunicació.
Implicacions per a l'educació.
3. La capacitat de buscar, seleccionar, analitzar informació representada de diferente manera.
11. Audiovisuals i TIC com a mitjà per a l'expressió i la comunicació.
1. Llenguatges i mitjans audiovisuals. Anàlisi i producció de missatges audiovisuals per a
l'educació. Aplicacions educatives.
2. Anàlisi i producció del multimèdia interactiu. Diferents tipus d'interacció i de
multimèdia..Aplicacions educatives.
3. Internet com a instrument per a la cerca d'informació i per a la interacció col·laborativa. El
concepte de web 2.0 i els seus serveis. Aplicacions educatives

Metodologia
Les sessions presencials són exposicions per part del professorat de qüestions bàsiques i complementàries.
Es realitza amb tot el grup classe.
Els seminaris en grups reduïts són espais de treball (amb 1/3 part del gran grup) on mitjançant activitats
diverses (estudi de casos, anàlisi de materials, dinàmiques de grup, resolució de problemes, creació de
material visual, disseny d'informació per xarxa, etc.) s'aprofundeix en els continguts de l'assignatura. En
altres ocasions es desenvolupen activitats pràctiques utilitzant mitjans tecnològics, materials
complementaris, etc.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Presencial en gran grup

10

0,4

Seminaris en grups reduïts

45

1,8

50

2

45

1,8

Tipus: Supervisades
Tutories i seguiment de les activitats proposades tant presencial com
virtualment
Tipus: Autònomes
Treball autònom individual i en grup

Avaluació
L'assistència a les activitats dirigides és obligatòria per assolir els objectius de l'assignatura. Per poder ser
avaluat caldrà haver assistit almenys al 80% de totes les classes de cada àmbit.
Per a superar l'assignatura caldrà demostrar haver desenvolupat les competències treballades tant pel què
fa a l'apartat de grups i emocions, com en l'apartat de les TAC. Per això s'ha d'haver superat ambdues parts
amb una nota mínima de 5 en cadascuna.
La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte
que serà sancionat amb un zero a l'activitat i no es tindrà dret a reavaluar-la. En cas de reincidència es
suspendrà tota l'assignatura. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part
del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi,
sense citar les fonts, siguin en paper o en format digital. Podeu veure la documentació de la UAB sobre
"plagi" a: http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d´aprenentatge

Cada professor/a orientarà i corregirà la part corresponent als seus
continguts en l'opció 1 ò 2

6,6%

0

0

10

Evidències en grup de Grups i Emocions

26,6%

0

0

2, 10, 13, 14,
15

Evidències en grup de TAC

26,6%

0

0

1, 5, 12

Evidències individuals de TAC

20%

0

0

4, 6, 9, 16

Evidències individuals en Grups i Emocions. Pot realitzar-se un Examen

20%

0

0

3, 7, 8, 11, 14
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