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Prerequisits

L'assignatura no té requisits previs de formació, encara que seria interessant tenir coneixements de les
següents assignatures:

Aspectes psicobiològics de la persona
Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes
Bases sociopedagògiques de l'educació social
Fonaments de l'educació sociocomunitària

Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura són:

Conèixer i analitzar les principals característiques de la salut, que són susceptibles de ser abordades
des de l'àmbit de l'educació social.
Conèixer els models explicatius d'aprenentatge i educació per a la salut.
Conèixer els principals trastorns psicològics i circuits de derivació.

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.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos
socioeducatius.

Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin
1



1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

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
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el pensament sistèmic en l'anàlisi de problemes i temàtiques ambientals.
Conèixer els factors que incideixen en les drogodependències i els programes preventius i de reducció
de danys.
Conèixer els fonaments teòrics i metodològics de l'educació per a la salut.
Conèixer les característiques principals de les malalties mentals.
Conèixer les principals línies d'intervenció de l'educació per a la salut.
Dissenyar programes d'educació per a la salut.
Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
Reconèixer els diferents models de sostenibilitat en les propostes educatives.
Ser capaç d'establir vincles entre coneixement i accions ambientals i de consum sostenibles.

Continguts

Salut i qualitat de vida des de la perspectiva de l'educació social.
Models i programes de promoció per a la salut: planificació, estratègies i tècniques educatives
aplicades a l'educació per a la salut.
Principals problemes de salut que afecten a la població: drogodependències, sexualitat, alimentació i
violència.
Salut mental.

Metodologia

La metodologia serà participativa. L'estudiant és el protagonista principal del procés
d'ensenyament-aprenentatge. Les classes magistrals es complementaran amb estudis de casos, debats,
exercicis a l'aula, etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Estudis de casos, aprofundiment en temes específics, debats i grups de discussió. 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

Exposicions per part del professorat de qüestions bàsiques i complementàries,
exposició i debat dels treballs elaborats pels alumnes, creació de coneixement
compartit.

35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Tutories individuals i grupals. 30 1,2 3, 5

Tipus: Autònomes

Lectura de textos, cerca i anàlisis de informació, elaboració de treballs, resolució
de casos, activitats d'avaluació.

75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10
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Avaluació

El treball individual i el treball grupal seran activitats proposades al llarg del curs. El seu calendari de lliurament
i correcció s'anirà pactant amb els estudiants. Seran elaborats i tutoritzat al llarg del curs i el seu lliurament
definitiu, així com la correcció, serà pactat amb els estudiants.
El temps dedicat a les activitats avaluatives i el temps de treball autònom són sumatius, donat que moltes de
les activitats formatives que seran proposades als alumnes com a treball autònom formaran part de l'avaluació
de l'estudiant.
El retorn de les qualificacions dels treballs i de la prova escrita serà com a màxim 15 dies després de l'entrega.
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 avaluable.
Les notes de les activitats de cada bloc (treball individual, treball grupal i examen) faran mitjana si en
cadascuna s'obté una puntuació mínima de 4.
En el cas de no superar l'assignatura en la convocatòria oficial es realitzarà un examen de recuperació en la
data acordada amb l'alumnat.
El plagi o còpia d'alguna de les activitats avaluatives és motiu de suspens de l'assignatura.

Les dates d'examen i de recuperació seran:
Data d'examen: 17 de juny
Data de recuperació d'examen 1 de juliol

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Proves escrites (es realitzarà un examen) 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 9

Treball escrit individual (es realitzarà un treball individual) 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Treball grupal (es realitzarà un treball grupal) 20 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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Enllaços

OMS http://www.who.int/es/
Departament de salut: http://www.gencat.cat/salut/
Xarxa europea d'Escoles promotores de la salut http://www.schoolsforhealth.eu/
Instituto para el estudio de las adicciones http://www.lasdrogas.info/index.php
Plan Nacional sobre Drogas http://www.pnsd.msc.es/Categoria3/prevenci/areaAsistencia/tipologia.htm
Federación de Planificación Familiar Estatal http://www.fpfe.org/
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