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Objectius

Aquest mòdul optatiu pretén aportar els coneixements necessaris per poder analitzar els elements
socioeconòmics, culturals i educatius de la societat del benestar actual i les desigualtats socials i educatives.
Els continguts del mòdul es desenvolupen a partir d'una aproximació teòrica i pràctica estructurats des dels
següents objectius:

Conèixer i interpretar les tendències i canvis de la societat del benestar i les polítiques en relació a la
participació social i ciutadana.
Analitzar i interpretar els factors socioeconòmics, culturals i educatius que generen processos
d'exclusió i inclusió socioeducativa.
Aportar alguns elements teòrics i conceptuals bàsics per al coneixement de les polítiques,
institucions, programes i recursos per a la inclusió social i educativa.
Entendre de la formació de persones adultes com un procés de promoció de la participació i la
inclusió social.
Desenvolupar estratègies per facilitar la inclusió social de diferents col·lectius vulnerables.

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.
Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques
dels altres.
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 sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
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problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats

Resultats d´aprenentatge

Adquirir habilitats socials en contextos socioeducatius diversos i saber treballar en equip amb altres
professionals.
Adquirir recursos que afavoreixin la integració socioeducativa i l'actuació en contextos multiculturals i
diversos.
Analitzar i incorporar de manera crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten
l'educació: multiculturalitat i interculturalitat; pobresa i desigualtat, discriminació i inclusió social.
Aproximació als contextos socioeducatius a través de fonts d'informació diverses: personals,
institucionals i documentals (primària i secundària).
Comprendre com els aspectes socioeconòmics, culturals, biològics i psicològics afecten al llarg del
cicle de la vida.
Comprendre els diferents rols que la persona adulta exerceix i les tasques que la societat li assigna.
Comprendre les característiques i condicionaments que conformen les propostes educatives en
contextos de diversitat.
Conèixer des d'una perspectiva interdisciplinària les causes i les conseqüències dels processos
d'exclusió social en població adulta.
Desenvolupar habilitats d'intervenció professional en contextos de desigualtat,
Dissenyar projectes i activitats adaptades als contextos educatius i formatius de la població adulta en
situació de risc d'exclusió social.
Evitar fer valoracions o prendre decisions basades en idees preconcebudes o en prejudicis.
Identificar necessitats educatives i d'atenció en persones, grups o col·lectius per mitjà de l'anàlisi de
situacions i establir línies d'intervenció
Integrar i citar correctament les referències teòriques i les fonts d'informació utilitzades.
Plantejar estudis, problemes, preguntes, a partir de problemes o necessitats donades.
Proposar millores a partir d'estudis o investigacions públiques.
Utilitzar un llenguatge apropiat i de respecte amb la multiplicitat de minories socials i culturals i en
relació amb el gènere.
Valorar la diversitat com a factor d'enriquiment social i personal.
Valorar la multiplicitat de referents històrics, socials, polítics i legals propis de l'educació inclusiva.

Continguts

S'abordaran els següents continguts:

- Coneixement i anàlisi crítica del desenvolupament actual de la societat del benestar i de les polítiques socials

- Anàlisi de la desigualtat i dels factors que incrementen el risc d'exclusió social.

- Col·lectius en risc d'exclusió per raó de gènere, ètnia, pobresa, diversitat funcional i malaltia mental.

- Bases per a la inclusió social i polítiques inclusives.

- Models inclusius d'atenció a la diversitat cultural.

- La participació com a factor decisiu per a la inclusió socioeducativa i la reducció de les desigualtats.

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
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Classes magistrals/expositives per part del professorat
Seminaris
Debats
Presentació i defensa de treballs
Realització d'activitats pràctiques
Tutories

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals/expositives per part del professorat 62,5 2,5 2, 3, 5, 7, 8, 11, 17, 18

Tipus: Supervisades

Realització d'activitats pràctiques 62,5 2,5 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Presentació i defensa de treballs 125 5 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Avaluació

L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

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, pràctiques o exàmens implica una qualificació final de
suspès de l'assignatura

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència i participació activa en les
sessions/activitats de mòdul

35% -
40%

0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18

Lliurament d'informes/treball 55%-60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18
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