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Objectius

Abordar l'anàlisi de la realitat educativa d'un territori utilitzant els coneixements i eines d'anàlisi pròpies de la
sociologia de l'educació i de la intervenció en polítiques socials d'àmbit local. Es procura, així, una aproximació
aplicada dels marcs teòrics i conceptuals a la realitat sociopolítica de l'educació, tant a l'àmbit formal com no
formal.

Els objectius concrets són els següents:

Saber com aplicar els fonaments teòrics de la sociologia de l'educació i de les politiques d'educació a la
diagnosi socio-educativa d'un territori concret.
Reconèixer en un territori local concret les principals problemàtiques educatives com a síntesi de la
mirada sociopolítica.
Desenvolupar capacitat crítica sobre les problemàtiques educatives actuals.
Comprendre l'origen, les conseqüències i els límits socials, legislatius i polítics que emmarquen la
intervenció socioeducativa.

Competències

Analitzar problemes derivats de l'aplicació de polítiques públiques i de situacions de conflicte
reconeixent la complexitat dels fenòmens socials i de les decisions polítiques que afecten la
democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
Aplicar els conceptes i els enfocaments de la teoria sociològica, especialment les explicacions de les
desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les
polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Demostrar que es comprenen els enfocaments de la teoria sociològica, així com els diversos vessants,
interpretacions i el context històric.

Educació, escola i territori   2015 - 2016

1



1.  
2.  
3.  

4.  

5.  
6.  

7.  
8.  

9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Descriure els fenòmens socials de manera teòricament rellevant i tenint en compte la complexitat dels
factors implicats, de les seves causes i dels seus efectes.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
Comparar els diferents enfocaments teòrics sobre l'educació.
Comparar la lectura dels fenòmens educatius des de diferents ideologies presents en la realitat social
d'Espanya i de Catalunya, i
Comunicar de manera efectiva, mitjançant un nivell bàsic de llengua anglesa, les anàlisis bàsiques dels
fenòmens socials.
Definir els conceptes sociològics adequats per interpretar els fenòmens educatius i escolars.
Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i
observar-ne els punts forts i febles.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Discriminar les explicacions de les desigualtats educatives entre classes, entre gèneres i entre grups
ètnics que aquests actors donen per descomptades.
Distingir els conceptes sociològics sobre l'educació que adopten els actors implicats en el sistema
educatiu.
Distingir els fenòmens socials subjacents a les polítiques i els conflictes educatius.
Distingir les interpretacions socials de l'educació d'acord amb aquests enfocaments.
Expressar els debats al voltant d'aquests enfocaments, pel que fa a l'educació.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un
assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
Relacionar els debats entorn d'aquests enfocaments, referits a l'educació, amb el context històric en el
qual han sorgit.
Relacionar els enfocaments teòrics amb els debats sobre l'ordre social, la desigualtat i les estratègies
socials.
Relacionar les explicacions de les desigualtats educatives amb els debats teòrics i metodològics
generals.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Continguts

1. Introducció. Anàlisi de les polítiques educatives locals i àmbits d'intervenció.

1.1. Les desigualtats educatives en el territori.

1.2. Les polítiques locals d'acompanyament a l'escolaritat i la millora de l'èxit.

1.3. Anàlisi dels programes, recursos i serveis socio-educatius en el territori.

2. Marcs normatius i competencials de les administracions

2.1. Marc normatiu i d'ordenament del Sistema Educatiu a Espanya i Catalunya.

2.2. Les competències de l'administració local.

2.3. Les polítiques educatives locals a Europa.
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3. L'Escola i el seu context immediat.

3.1. Origen social, actituds i expectatives de l'alumnat envers l'escola.

3.2. La família com agent de socialització i com agent de la comunitat educativa.

3.3. Respostes organitzatives i didàctiques de l'escola.

4. L'Escola i el Territori.

4.1. Marc conceptual i criteris d'intervenció per l'acompanyament a les transicions educatives: la
perspectiva biogràfica i de cicle de vida.

4.2. Els Plans locals de lluita contra l'absentisme escolar.

4.3. L'Abandonament escolar prematur des de l'escola i els plans locals de millora de l'èxit.

4.4. L'acompanyament a les transicions desprès de l'escola obligatòria: Els dispositius locals de transició.

4.5. Cap ala integració de les polítiques i la transversalitat: El paper dels agents i la coresponsabilitat.

Metodologia

Les classes s'estructuren en quatre tipus d'activitats que segueixen metodologies diverses:

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot
el grup classe i permet la identificació de les principals problemàtiques i l'exposició dels principals
continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants.
Seminaris de lectura on ,a partir de lectures prèvies, es realitzaran exercicis o debats dinamitzats pels
propis estudiants i el professorat.
Tutorització del treball de curs de l'assignatura, en petit grup de treball.
Treball autònom individual com la lectura dels textos i assignació de feina del treball de curs; i treball
autònom grupal per a l'elaboració del treball de curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions professorat 23 0,92 5

Seminaris de lectura 15 0,6 5

Tipus: Supervisades

Tutorització del treball de grup 30 1,2

Tipus: Autònomes

Lectures, treball de camp, elaboració d'informe. 75 3

Avaluació

L'avaluació es farà en base a tres evidències principals: la participació activa en el seguiment dels seminaris i
les tutories (10%), la realització d'un treball de curs en un territori (50%) i les exposicions dels treballs (40%).
Els temes del treball es pactaran amb cada grup d'estudiants, però sigui quin sigui el tema d'aprofundiment
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triat, es localitzarà en un municipi (o districte de gran ciutat) i anirà precedit d'un estudi de l'estructura social i
dels recursos socio-educatius existents en aquest territori.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exposició del treball de grup 40 2 0,08 5, 7, 10, 13, 14, 17

Seguiment i participació activa en els seminaris i les

tutories

10 3 0,12 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18

Treball de grup 50 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 18
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