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Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és presentar alguns dels principals debats i enfocaments per entendre els reptes en
l'educació ciutadana i en la societat europea, així com per permetre als estudiants reflexionar de manera
crítica sobre qüestions que promouen la inclusió social i escolar.
Abordarem el tema de "Ciutadania global", evolució i present. Aprofundirem en com Europa forma 'Educació
per a la ciutadania', discutint temes com la identitat i l'alteritat i revisant breument els reptes de la inclusió.
Examinarem les trajectòries educatives dels migrants, les minories i els refugiats a Europa, i els factors d'èxit i
narratives d'identitats migrants i educatives. E  l'objectiu de l'educació a través d'unas contemplarà
reconceptualització de com es pot utilitzar els coneixements i visió d  per tractarels professors i els estudiants
amb grups multiculturals, fomentar camins educatius positius, estratègies per desenvolupar el paper actiu dels
estudiants i promoure-hi aules més democràtiques. Una de les eines que utilitzarem al llarg del curs és l'Índex
per a la Inclusió (Booth i Ainscow, 2002) que ajuda els agents educatius a analitzar els temes tractats durant la
setmana en la seva col·locació escolar.

Competències:
- Analitzar i interpretar críticament el concepte de ciutadania global i educació ciutadana a Europa
- Identificar la participació a la institució com a clau per a l'educació ciutadana i la participació sociopolítica
- Analitzar les trajectòries dels estudiants immigrants per construir una educació inclusiva.

- Crear un entornd'aprenentatge inclusiu, creatiu i democràtic i incorporar l'aprenentatge cooperatiu al seu
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- Crear un entornd'aprenentatge inclusiu, creatiu i democràtic i incorporar l'aprenentatge cooperatiu al seu
ensenyament.
- Participar en estratègies per millorar la participació activa dels alumnes en les aules de ciutadania.

Competències

Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
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.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer el fet religiós al llarg de la història i la seva relació amb la cultura.
Defensar, modificar i reconstruir les idees i conviccions pròpies a partir de l'acceptació i valoració
d'opinions i judicis diferents.
Valorar situacions socials reals que succeeixen al entorn social proper i fomentar respostes cap a
aquestes situacions que promogui el respecte pels Drets Humans.

Continguts

 - El concepte de ciutadania global i la importància de l'educació per la ciutadania. Conceptes bàsics, educació
per a la ciutadania global, diversitat, poder, conflicte ...

 - Els principals conceptes, reptes i debats sobre l'educació inclusiva a les societats contemporànies. Discursos
 sobre identitat, alteritat i els reptes de la inclusió. Trajectòries d'èxit.

- Mètodes concrets, estructurats i creatius d'aprenentatge cooperatiu a l'aula per una ciutadania global.
- L'índex d'inclusió com a eina per fomentar la inclusió social i escolar.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota
aquesta premissa que s'haplanificat la metodologia de l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Gran grup 45 1,8 2

Treball autònom 75 3 1, 3

Tipus: Supervisades

Treball supervisat 30 1,2 1, 3

Avaluació

Els treballs corresponents a cadascuna de les parts s'indicaran el primer dia de classe.
La còpia o plagi d'unexamen o treball es considera un 0 en l'activitat.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercicis de seguiment 33% 0 0 1, 3

Pràctiques d'aula 33% 0 0 2

Treball en grup 34 % 0 0 1, 3
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