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Prerequisits

En aquesta assignatura no hi ha prerequisits.

Objectius

Els objectius formatius a destacar són:

Comprendre els conceptes de conflicte i de mediació. Aproximacions teòriques i models de pràctica
professional.
Conèixer el procés mediador, les seves tècniques i activitats per a la prevenció del conflicte.
Analitzar el conflicte i la mediació en l'àmbit de les relacions de gènere, les interculturals i les socials.
Dominar el context normatiu sobre mediació a Catalunya i conèixer les funcions del mediador

Competències

Educació Social
Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.

Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
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Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
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.
Dissenyar i desenvolupar processos de participació ciutadana i acció socio-comunitària.
Dissenyar plans i processos d'avaluació segons les diferents finalitats, tècniques i instruments,
moments i perspectives de l'avaluació educativa.
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.
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.

Pedagogia
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el seu exercici i
desenvolupament professional.
Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits
professionals i institucions i serveis educatius i de formació.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Educació Infantil
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
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.
Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per incidir eficaçment en el procés educatiu.
Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Educació Primària
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord amb els principis deontològics de la
professió.
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuïr a la resolució
pacífica de conflictes.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

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
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Analitzar experiències i projectes d'animació sociocultural i desenvolupament comunitari des de la
perspectiva de diferents paradigmes teòrics.
Analitzar i aplicar el raonament crític a la comprensió de la Democràcia representativa versus
participativa. Poder, govern i governabilitat.
Analitzar i aplicar les aportacions de la història, la geografia i les ciències socials a l'ensenyament dels
drets humans.
Aplicar el pensament sistèmic en l'anàlisi de problemes i temàtiques ambientals.
Aplicar tècniques de participació: investigació acció participativa (IAP), al diagnòstic comunitari.
Avaluar les polítiques i programes derivats de les mateixes relatius a l'educació per al
desenvolupament.
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 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 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 diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions que configuren una comunitat.
Conèixer la investigació existent sobre animació sociocultural i desenvolupament comunitari.
Conèixer la legislació bàsica que emmarca l'educació sociocomunitària.
Conèixer les característiques principals de les malalties mentals.
Conèixer les principals línies d'intervenció de l'educació per a la salut.
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 accions per implementar l'educació per al desenvolupament.
Dissenyar activitats, programes i projectes d'animació sociocultural i desenvolupament comunitari.
Dissenyar i desenvolupar processos participatius d'educació sociocomunitària.
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de
gènere, a la equitat i al respecte als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
Dissenyar programes d'educació per a la salut.
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.
Fomentar la convivència, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de
conflictes.
Identificar els trets de neutralitat i imparcialitat en els processos de mediació reals o simulats.
Identificar, descriure i analitzar models didàctics, estratègies i materials curriculars sobre la cultura
política i la cultura cívica.
Incorporar a les seves anàlisis els referents contextuals necessaris vinculats a problemes i propostes
concretes sobre l'educació per al desenvolupament.
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.
Proposar estratègies adaptades a diferents situacions i necessitats de mediació, desenvolupar
adequadament estratègies per a la mediació entre persones o grups en situacions simulades i mostrar
habilitats socials per entendre les famílies i fer-se entendre per elles.
Proposar estratègies d'exercitació, compensació o minimització de les debilitats relacionades amb les
competències socioemocionals
Proposar estratègies d'exercitació, compensació o minimització de les debilitats relacionades amb les
competències socioemocionals.
Reconèixer els diferents models de sostenibilitat en les propostes educatives.

Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre el concepte de
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Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre el concepte de
participació. Participació com a finalitat i com a mitjà per al canvi.
Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre la participació
ciutadana des de l'administració: models i dispositius.
Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre la participació social
des dels actors socials: moviments socials i associacions.
Saber expressar oralment i per escrit les seves ideees i coneixementrs amb suficient fonament teòric i
argumental
Saber relacionar-se (empatitzar) amb les diferents opcions ideològiques i vitals que integren les
comunitats.
Ser capaç d'establir vincles entre coneixement i accions ambientals i de consum sostenibles.
Treballar en equips multidisciplinars desenvolupant processos d'educació sociocomunitària.

Continguts

Bloc I: ELEMENTS DE CONTEXT

- Conflicte: definicions, tipus, origen, fases, estructura, posicions, anàlisi (necessitats i interessos)

- Conflicte i violència, tipus de violència

- Conflicte i relacions socials

- Conflictes intergrupals. Definició i tipologies

- Enfocament transformatiu dels conflictes (Galtung, Lederach i Vinyamata)

- Obstacles per a la superació dels conflictes

- El context jurídic

Bloc II: ÀMBITS D'ANÀLISI

- Context de diversitat sociocultural: el conflicte intercultural.

Mediació intercultural: concepte, principis i context d'intervenció
Accions de mediació intercultural
Anàlisi de casos

- El conflicte des d'una perspectiva de gènere.

Causes estructurals i impacte local
Formes d'intervenció

- Convivència als centres educatius:

1. Rol del/a mediador/a

2. Mediació i resolució de conflictes

3. Programes de mediació escolar: exemples segons etapes educatives

- Conflicte a les organitzacions:

Elements d'anàlisi

- El conflicte des d'una perspectiva familiar:

. Eines pe a la mediació familiar

Bloc III: ELEMENTS PRÀCTICS
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- El procés mediador: orígens, concepte, objectius, dimensions, principis, funcions i fases

- Principals models de mediació: Harvard, circular - narratiu, transformatiu

- Elements bàsics per una comunicació efectiva i no violenta: assertivitat, confiança, comunicació sana,
cooperació, escolta activa i creativitat

- Competències professionals i tècniques de mediació

- Processos grupals per a la gestió dels conflictes: cooperació, presa de decisions i negociació

- Deontologia professional

Metodologia

El procés d'ensenyament-aprenentatge es desenvoluparà a l'aula, contant en tot moment amb l'aportació i
implicació de l'estudiantat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitat presencial 45 1,8 13, 20, 28, 29, 35, 42

Tipus: Supervisades

Actividad Supervisada 30 1,2 11, 13, 28, 29, 35, 36, 42

Tipus: Autònomes

Activitat autònoma 75 3 11, 14, 20, 32, 34, 42

Avaluació

Es farà el promig a partir d'una puntuació de 5 en cadascuna de les activitast d'avaluació. S'aprovarà
l'assignatura amb una puntuació mínima de 5. Cal presentar totes les evidències d'avaluació per aprovar
l'assignatura. A les estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adient de l'assignatura i tot i així els
quedi algun aspecte no assolit, se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria realitzant una
recuperació final. En aquest cas, la nota màxima del bloc de l'evidència re-avaluada serà de 5. No es
contempla la possibilitat de que la re-avaluació serveixi per pujar nota.

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 presentat.

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats programades.

Les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats avaluatives es lliuraran a l'estudiantat en un
màxim de 20 dies mitjançant publicació dels resultats al Campus Virtual. Un cop lliurades les qualificacions
l'estudiant podrà fer la revisió de la nota en les hores destinades a tutories durant els deu dies posteriors a
rebre la qualificació.

La copia o plagi de material es revisarà amb l'eina URKUND, tant en el cas de treballs com en el cas dels
exàmens, implica un zero en tota l'assignatura.

Dates d'interès avaluatiu:
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Dates d'interès avaluatiu:

La data de la prova escrita individual és el 11/01/21, i la reavaluació el 25/01/21. Les dates de les
presentacions es decidiran el primer dia de classe.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

A1 - Treball escrit grupal 35% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
38, 39, 40, 41, 42, 44

A2 - Presentació oral del treball: defensa de
la proposta de mediació (individual i oral)

25% 0 0 11, 13, 14, 20, 24, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 36,
42, 43, 45

A3 - Prova pràctica dels continguts més
rellevants (individual i escrit)

40% 0 0 4, 5, 8, 11, 13, 15, 19, 20, 27, 28, 29, 33, 35,
36, 37, 42, 45
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