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Prerequisits

No són necessaris

Objectius

La finalitat del mòdul és proporcionar les competències necessàries perquè els estudiants coneguin les
necessitats educatives específiques de la població adulta. Sàpiguen analitzar els diferents models i programes
de formació existents a nivell estatal i autonòmic en relació als diferents àmbits d'actuació: educació de
persones adultes, formació per al treball, animació sociocultural i participació ciutadana. A partir dels
coneixements adquirits, els estudiants estaran en disposició de dissenyar i avaluar accions que promouen la
participació ciutadana.

1. Conèixer les necessitats educatives específiques de la població adulta.
2. Analitzar els diferents models i programes de formació existents a nivell estatal i autonòmic avui.En relació
als diferents àmbits d'actuació: educació de persones adultes, formació per al treball, animació sociocultural i
participació ciutadana.
3.Conèixer institucions i programes de formació de persones adultes que s'organitzen des del territori
4.Facilitar elements d'anàlisi que permetin reflexionar sobre la praxi de la intervenció socioeducativa en el
desenvolupament local
5.Dissenyar i avaluar accions que promouen la participació ciutadana

Competències

Formació de persones adultes
Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals, organitzatius i
legals que conformen situacions i propostes educatives i formatives de les persones adultes.
Analitzar i interpretar críticament els canvis que introdueix la societat del coneixement en relació amb el
treball, l'educació, la cultura i la participació ciutadana.
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Aplicar eines i instruments per a la detecció de necessitats formatives i estratègies d'intervenció en les
institucions i contextos de la FPA.
Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes, accions i recursos per a la formació de persones
adultes (FPA).
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.
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Treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns diversos.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar els recursos educatius en el camp de la FpA del territori.
Analitzar les teories i els models d'aprenentatge i les seves implicacions educatives.
Analitzar polítiques, models i programes actuals de formació bàsica.
Comprendre els diferents processos de desenvolupament al llarg de la vida.
Conformar equips de treball per realitzar un treball efectiu.
Coordinar-se amb altres professionals per desenvolupar projectes educatius.
Demostrar domini en la gestió del treball propi i lestudi personal.
Determinar criteris de bones pràctiques.
Dissenyar i aplicar propostes originals dirigides a col·lectius específics de persones adultes.
Examinar recursos de desenvolupament professional per a l'organització, planificació i gestió de
projectes.
Fer una autoavaluació de la planificació i organització individual i grupal per exposar-la a classe.
Identificar necessitats formatives al territori.
Mantenir una actitud reflexiva i crítica en relació amb els límits de l'actuació professional.
Observar situacions sistemàticament diferents i actuacions professionals en el camp de la participació i
inclusió social i reflexionar-hi.
Organitzar el treball de manera concorde a allò que sha sol·licitat.
Participar en els debats teòrics que afecten l'àmbit d'intervenció específic en el qual l'estudiant
desenvolupa les pràctiques.

Continguts

- Necessitats formatives i participació de la població adulta en activitats de formació
- Polítiques educatives, legislació i models organitzatius
- Programes de formació de persones adultes: educació bàsica, formació per al treball, animació sociocultural i
participació ciutadana
- Dispositius, agents i enfocaments metodològics de formació de persones adultes en el territori
- Formació de persones adultes, participació ciutadana, polítiques públiques i govern local
- Anàlisi dels factors que barren el accés de les persones adultes a la formació i dels factors que el faciliten
- Models i estratègies d'inclusió i de participació sociocultural i ciutadana

Metodologia

- Classes magistrals/expositives

- Seminaris

- Debats

- Presentació i defensa de treballs

- Sortides de camp

- Tutories

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals, expositives, seminaris i debats 62,5 2,5 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16
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Tipus: Supervisades

Elaboració, presentació i defensa de treballs/ Sortides de
camp

62,5 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16

Tipus: Autònomes

Preparació de treball, estudi personal 125 5 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà al llarg de tot el quadrimestre/curs acadèmic.
Per poder superar el mòdul s'han d'aprovar cadascun dels blocs d'activitats avaluatives de que consta
el mòdul.
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.
La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs i/o pràctiques implica una qualificació final de
suspès del mòdul.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència i participació activa 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Lliurament i defensa de treballs 65% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
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