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Prerequisits

No es precisa cap requisit especial per a poder cursar l'assignatura.

Objectius

Analitzar els diversos àmbits culturals dels infants i els joves, tant aquells en què estan immersos com
els que generen.
Aplicar estratègies de reconeixement i intervenció sobre contextos socio-educatius formals i no formals.
Comprendre les bases fonamentals de la perspectiva sociocultural i contextual del desenvolupament.
Desenvolupar actituds favorables vers la intervenció per al desenvolupament de totes les persones
 siguin quines siguin les seves característiques personals.
Analitzar la interacció entre els processos de desenvolupament i aprenentatge, i valorar la influència
dels diferents contextos educatius.
Revisar les pròpies creences i teories sobre l'aprenentatge i l'ensenyança amb l'ajut de les aportacions
teòriques més rellevants.
Reconèixer les propostes curriculars escolars vigents.
Dissenyar i aplicar programes i projectes curriculars a contextos concrets i específics.
Aplicar criteris educatius que tinguin cura de les diversitats de l'alumnat.
Aplicar procediments de detecció de necessitats socio-educatives.
Valorar i aplicar estratègies d'avaluació educativa.
Vincular els processos lectors amb els processos educatius.
Incidir en els projectes lingüístics i plans lectors dels centres educatius.

Competències

Contextualitzar l'activitat professional en les pràctiques i els hàbits lectors de les societats actuals, així
com en els processos d'aprenentatge escolars.
Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.

Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el
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La metodologia que utilitza l'equip docent del mòdul està coordinada i directament relacionada amb:

- L'explicació, l'anàlisi i la discussió dels fenòmens educatius i més concretament dels escolars.

- La provocació de la participació activa i la pràctica reflexiva com a eina d'aprenentatge.

- La continuïtat metodològica (que no uniformitat) entre els tres formadors, i entre les seqüències
d'ensenyament/aprenentatge i d'avaluació.

- El treball de les persones en formació dins i fora de l'aula de les sessions presencials.

- L'equilibri entre treball individual i grupal per tal d'assolir les competències que es pretenen.

1.  
2.  
3.  

Societat i educació
Desenvolupament i aprenentatge
Intervenció educativa i biblioteca

1.  

2.  

3.  
4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el
foment de la lectura.
Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els
diversos integrants de la comunitat educativa.
Dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social
de la lectura adequats al context.
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.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el context i els objectius d'actuació en relació amb els marcs teòrics psicopedagògics de
referència.
Aplicar estratègies d'intervenció adequades als contextos socioculturals i educatius i a les
característiques dels destinataris.
Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els
diversos integrants de la comunitat educativa.
Innovar i emprendre accions educatives adequades als objectius i possibilitats del context.
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.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Metodologia
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Per poder aprovar el mòdul és imprescindible:

- Assistència i participació a les sessions presencials i entorns virtuals.

- Entrega puntual de les activitats individuals proposades en els diferents blocs de continguts.

- Seguiment i visualització de les aportacions individuals en el treball en grup a desenvolupar al llarg de tot el mòdul.

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

La nota final serà el resultat d'una valoració global i individualitzada per part de l'equip docent.

CALENDARI avaluació continuada, formativa i formadora:

Inici de la formació: 8 de gener de 2020

Primer seguiment treball grupal: 15 de gener de 2020 (Constitució grup i tema)

Segon seguiment treball grupal: 29 de gener de 2020 (Acords inicials i planificació)

Lliurament activitats bloc 1: 12 de febrer de 2020

Tercer seguiment treball grupal: 19 de febrer de 2020

Lliurament activitats bloc 2 i 3: 18 de març de 2020

Quart seguiment treball grupal: 25 de març de 2020

- La unitat de contingut com a referència per poder desenvolupar totes les sessions en interacció constant i recíproca
entre persones formadores i persones en formació.

- L'ús de la plataforma MoodleUAB com a complement a les sessions presencials.

CALENDARI de les classes presencials:

8 de gener de 2020: Presentació + Tema 1

19 de febrer de 2020: Tema 2 i 3 + Tutories treball transversal (intervenció educativa)

25 de març de 2020: Tema 2 i 3 + Tutories treball transversal (intervenció educativa)

15 d'abril de 2020: Exposicions intervencions educatives + coavaluacions + valoració dels aprenentatges

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Activitats i lectures en el desenvolupament del mòdul 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Treball individual i en petit grup 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

3



Lliurament final treball grupal: 14 d'abril de 2020

Exposició treball grupal i coavaluació: 15 d'abril de 2020

Reavaluació: 15 d'abril de 2020

Tancament de la formació: 15 d'abril de 2020

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Lliurament d'activitats de mòdul 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Presentació i co-avaluació dels projectes d'intervenció (individual i
grupal)

20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Seguiment i informe final d'un projecte d'intervenció (grupal) 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Pàgines web d'interès:

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). http://ccuc.csuc.cat/

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas. http://www.csic.es/home
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Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/

Education Database https://search.proquest.com/education?accountid=15292

Edu365.cat. http://www.edu365.cat/

ERIC - Institute of Educations Science https://eric.ed.gov/

Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
https://es.unesco.org/themes/education

Senderi, educación en valors. http://www.senderi.org/

XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. http://www.xtec.cat

* En el decurs de l'assignatura es facilitarà més bibliografia i es comentarà aquesta.
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