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Prerequisits

No n'hi ha.

Objectius

1. Conèixer la història, la conceptualització bàsica de l'educació sociocomunitaria i les seves relacions amb
altres dimensions socioeducatives

2. Conèixer els fonaments teórics de l'educació sociocomunitaria

3. Conèixer les diferents tradicions acadèmiques i professionals de l'educació sociocomunitària.

4. Aprendre a dissenyar un projecte d'educació sociocomunitària

5. Conèixer i saber aplicar els mètodes, tècniques i activitats d'educació sociocomunitaria.

6. Conèixer experiències i projectes d'educació sociocomunitària

Competències

Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
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.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-se de manera efectiva, tant en les
llengües pròpies com en una tercera llengua.
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
desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador,
facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
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.

Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
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1. Conceptualització bàsica en educació sociocomunitària

2. Bases sociopedagógiques de l'acció en la comunitat

2.1. Educació comunitària, societat civil i xarxes socioculturals

2.2. Capital social i comunitat

2.3. La participació

2.4. Acció comunitària i treball socioeducatiu en xarxa

2.5. Metodologia comunitària

3. La tradició francófona: l'animació sociocultural

3.1. Corrents teórico-pràctiques en l'animació sociocultural

3.2. La metodologia de l'animació sociocultural

4.La tradició anglosaxona: el desenvolupament comunitari

4.1. Comunitat, desenvolupament i canvi social
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Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
Utilitzar informació i coneixement de les diferents fonts i contextos (informes, articles, etc.) propis de les
ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar diferents tipus de comunitats i les principals característiques que les defineixen i configuren.
Analitzar experiències i projectes d'animació sociocultural i desenvolupament comunitari des de la
perspectiva de diferents paradigmes teòrics.
Comprendre els marcs teòrics que possibiliten el desenvolupament d'accions responsables i
sostenibles per valorar la responsabilitat individual i col·lectiva en la consecució d'un futur sostenible.
Conèixer i desenvolupar el pensament i raonament crític per analitzar la complexitat dels reptes i
desafiaments de l'educació social.
Conèixer la conceptualització bàsica i les principals metodologies i tècniques de l'animació sociocultural
i el desenvolupament comunitari.
Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la
participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual mostrant una actitud ètica
front als processos de mediació en diferents contextos i circumstàncies.
Conèixer la investigació existent sobre animació sociocultural i desenvolupament comunitari.
Conèixer la legislació bàsica que emmarca l'educació sociocomunitària.
Desenvolupar funcions professionals adaptades a les diferents situacions sociocomunitàries de manera
que estimulin l'empoderament de les persones participants.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i pensament científic per a la millora de l'acció professional.
Dissenyar activitats, programes i projectes d'animació sociocultural i desenvolupament comunitari.
Elaborar models de seqüències didàctiques per al foment de la llibertat democràtica, la igualtat de
gènere, la justícia social i la solidaritat.
Fomentar l'educació democràtica de la ciutadania i la pràctica del pensament social crític fomentant la
col·laboració amb les famílies, organismes i institucions amb incidència en la formació ciutadana.
Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a l'equitat i inclusió.
Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
Treballar en equips multidisciplinars desenvolupant processos d'educació sociocomunitària.

Continguts
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4.2. Organització de la comunitat i desenvolupament comunitari

5.Tècniques de dinamització comunitària

6. Disseny i avaluació participativa de projectes d'educació sociocomunitària

7. Experiències i projectes d'educació sociocomunitària

Metodologia

Relació d'Activitats:

A) (Grupal)Treball de recerca, elaboració d'informació i aplicació de tècniques a l'aula 

B)  (Grupal)Treball sobre pel·lícules 

C) (Grupal)Disseny i elaboració d'un projecte d'educació sociocomunitària 

D)  (individual)Examen final

Hi ha 30 hores de classe presencial i 15 h. de treball en grup.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes i seminaris 45 1,8 2, 8

Tipus: Supervisades

Disseny i elaboració d' un projecte d' educació sociocomunitària 30 1,2 2, 8

Tipus: Autònomes

Estudi i recerca d'informació 75 3 2, 8

Avaluació

Són requisits obligatoris:

1.-Fer totes les activitats d'avaluació requerides. Es considerarà no avaluable sinó es fan totes les activitats.

2.- L'assistència, com a mínim, al 80% de les classes presencials.

L'examen final serà el 25 de gener. L'examen de recuperació serà el 1 de febrer. Consistirà en un una prova
amb 15 preguntes sobre el total de continguts de l'assignatura.

Activitats d'avaluació
% de la nota

PART GRUPAL
Treball de recerca, elaboració d'informació

i aplicació de tècniques a l'aula.

15 %
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Disseny i elaboració d'un projecte

d'educació sociocomunitària.

25 %

PART INDIVIDUAL
Participació a l'aula i implicació en les

dinàmiques.

5 %

Treball de reflexió a partir d'una

pel·lícula.

10 %

Examen final. 45 %

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Disseny i elaboració d'un projecte d'educació sociocomunitària 25% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
14, 16, 17

Examen final 45% 0 0 2, 3, 7, 8, 9, 11, 13

Participació a l'aula i implicació en les dinàmiques 5 % 0 0 2, 3, 4, 5, 10, 15

Treball de recerca, elaboració d'informació i aplicació de
tècniques a l'aula

15% 0 0 5, 7, 11, 12, 14

Treball de reflexió a partir d'una pel·lícula 10% 0 0 1, 2, 4
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