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Estratègies didàctiques per a la formació de les
persones adultes
Codi: 101659
Crèdits: 6

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500260 Educació Social

OT

3

2

2500260 Educació Social

OT

4

0

2500261 Pedagogia

OT

4

0

2500798 Educació Primària

OT

4

0

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Oscar Mas Torelló

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Oscar.Mas@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
Es recomana tenir aprovada l'assignatura "El procés d'ensenyament aprenentatge" (GPE-GES) o "Didàctica i
desenvolupament curricular" (GEP).

Objectius
Les estratègies didàctiques per a la formació de persones adultes s'emmarquen dins un procés més general
que s'ubica específicament en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge; determinant, des de la didàctica
diferencial, els eixos d'actuació en programes de formació continua.
Els objectius fitxats són els següents:
Conèixer les característiques que determinen l'adaptació del procés d'ensenyament-aprenentatge a les
persones adultes.
Analitzar les formes d'acció didàctica amb relació a les persones adultes.
Analitzar les estratègies didàctiques adaptades al procés E-A per a persones adultes

Competències
Educació Social
Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
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
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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.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració
d'informes.
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.
Participar en els debats teòrics que afecten la professió i que afecten els diferents àmbits d'actuació.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en
contextos educatius.
Pedagogia
Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i formatives i la seva incidència en
la formació integral.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar estratègies i tècniques de dinamització de grups per promoure la participació i
l'aprenentatge en situacions formatives i educatives.
Dissenyar plans, programes, projectes, accions i recursos adaptats als contextos educatius i formatius,
en les modalitats presencials i virtuals.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en
contextos educatius i formatius.
Educació Primària
Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a
l'educació: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
2. Analitzar les particularitat biopsicològiques de les persones adultes que condicionen les estratègies
didàctiques específiques.
3. Analitzar les particularitats psicosocials de les persones adultes que condicionen els objectius i
mètodes dels programes d'educació d'adults.
4. Analitzar les particularitats psicosocials de les persones adultes que condicionen les estratègies
didàctiques específiques.
5. Contextualitzar l'acció socioeducativa segons els diferents models i teories de l'educació d'adults.
6. Conèixer els models i sistemes d'educació de persones adultes.
7. Conèixer i aplicar experiències innovadores eficaces i eficients, per facilitar els processos
d'aprenentatge i la construcció de coneixements dels alumnes.
8. Conèixer la legislació i polítiques educatives en la formació de persones adultes.
9. Conèixer les teories i models d'aprenentatge de les persones adultes.
10. Conèixer, analitzar i aplicar models i mètodes d'alfabetització per a persones adultes.
11. Conèixer, analitzar i aplicar models i mètodes per a l'aprenentatge de segones llengües per a persones
adultes.
12. Demostrar coneixements teòrics, filosòfics, psicològics i sociològics aplicats, didàctics, de l'Educació de
persones Adultes.
13. Demostrar els coneixements necessaris de Didàctica i principis de programació i planificació en
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13. Demostrar els coneixements necessaris de Didàctica i principis de programació i planificació en
Formació de Persones Adultes.
14. Demostrar la capacitat per al treball en equip, el compromís individual i col·lectiu envers la tasca a
realitzar.
15. Demostrar un coneixement de l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la
informació i la comunicació per conèixer-les i aplicar-les a l'aula.
16. Desenvolupar estratègies per fomentar processos de resiliència.
17. Detectar necessitats formatives de la població adulta en la societat de la informació.
18. Dissenyar i aplicar plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos
socioeducatius propis de la FpA.
19. Elaborar materials didàctics específics i adequats a les diferents modalitats i suports, presencials i
virtuals.
20. Elaborar materials i recursos didàctics per a col·lectius específics de persones adultes.
21. Establir els principis i bases metodològiques pròpies dels processos d'ensenyament - aprenentatge
amb persones adultes.
22. Estimular l'aprenentatge autònom exercint com a facilitador de l'aprenentatge.
23. Gestionar la informació relativa a l'educació d'adults per a la presa de decisions.
24. Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació en el procés d'ensenyament-aprenentatge,
per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
25. Lliurar en temps i forma les activitats proposades.
26. Mantenir una actitud radical i crítica d'observança envers les situacions de desigualtat per raó de
pobresa, gènere, ètnia i / o procedència i orientació sexual i procedir a la seva anàlisi, denúncia i
transformació d'aquestes mateixes desigualtats en oportunitats.
27. Organitzar el treball de forma estructurada en relació a les demandes.
28. Participar en seminaris, jornades, congressos, simposiums.
29. Utilitzar tècniques d'aprenentatge cooperatiu, interactiu i autònom.
30. Vincular els diferents models i teories socioeducatius en les diverses pràctiques, accions educatives i
formatives emmarcades en un context determinat.

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.

La didàctica diferencial amb relació a les persones adultes
Enfocaments i models a l'ensenyament de persones adultes.
La relació didàctica a l'ensenyament de persones adultes. Motivació i aprenentatge.
Estratègies didàctiques i educació de persones adultes.
Les formes d'acció a l'educació de persones adultes i orientacions per l'aprenentatge.

Metodologia
El plantejament metodològic de l'assignatura parteix de centrar l'activitat del procés en l'aprenentatge de
l'alumne. Per tal de permetre l'assoliment d'aquest principi, l'estudiant haurà de ser responsable, actiu i
autònom en tot el procés, essent missió del docent ajudar-lo i guiar-lo en aquesta tasca.
El professorat:
1. orientarà i/o aportarà el referent teòric;
2. donarà suport i guiarà a l'estudiant en tot moment, orientant per la recerca o aportant (segons es
consideri oportú) informació, mitjans, recursos,... necessaris per a facilitar l'aprenentatge;
3. vetllarà per l'aprenentatge autònom de l'estudiant proposant-li diferents activitats
d'ensenyament/aprenentatge, sota el principi de multivarietat metodològica.
Tot això haurà de facilitar la imprescindible implicació i participació activa per part de l'estudiant en el seu
procés d'aprenentatge. En aquest context, les tutories esdevenen una part fonamental de la metodologia de
treball.

Activitats formatives
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Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

45

1,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
29, 30

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 30

75

3

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30

Tipus: Dirigides
Activitat presencial en gran grup. Pràctiques, activitats i
puntualment classe magistral.

Tipus: Supervisades
Treball supervisat. Elaboració en grup de pràctiques i
altres activitats

Tipus: Autònomes
Treball autònom. Lectura de documents, recerca
d'informació, estudi i preparació de proves d'avaluació,
etc.

Avaluació
L'avaluació es realitzarà al llarg de tota l'assignatura, mitjançant les activitats que es mostren en la graella
d'activitats d'avaluació.
Si es el cas (segons elecció de l'docent), l'examen individual es realitzarà en el tram final de l'assignatura. Si
és necessari i si s'ha fet la prova ordinària, posteriorment es podrà realitzar l'examen de recuperació. La nota
de l'examen de recuperació serà com a màxim un 5.
Si es el cas (segons elecció de l'docent), els "mapes conceptuals crítics" es lliuraran la segona setmana de
novembre, en cas de ser necessari, podran ser modificats i refets un sol cop (evidentment només si s'ha fet la
tasca ordinària). La nota màxima de recuperació serà un 5.
La tasca/bloc "Disseny d'una acció formativa per a persones adultes", en cas de ser necessari, pot ser
modificada i refeta un sol cop (evidentment només si s'ha fet la pràctica ordinària). La nota màxima de
recuperació serà un 5.
Els blocs/tasques "desenvolupament d'una acció formativa per a persones adultes" a l'aula i "altres activitats
d'aula (avaluacions dels grups, instruments d'avaluació, autovaluació reflexiva, etc.)" NO són recuperables.
Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar (mínim un 5) per separat cada un dels 4 blocs d'activitats
avaluatives que estructuren l'assignatura (disseny acció formativa, desenvolupament acció formativa, altres
activitats, examen/mapes conceptuals crítics).
L'assistència a classe és obligatòria. L'estudiant ha d'assolir un mínim d'un 80% d'assistència per poder ser
avaluat/da, en cas contrari es considerarà com a "no avaluable".
La no realització, presentació, etc.de les activitats assignades es considerarà com a "no avaluable", amb les
conseqüències que això impliqui a la nota final de l'assignatura.
La copia o plagi en els treballs, practiques, activitats, exàmens, etc. es penalitzarà amb un 0 com a nota de
l'assignatura (tant si és un treball/prova individual o grupal, en aquest darrer cas tots els membres del grup
tindran un 0), perdent la possibilitat de recuperació.
La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació
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Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Altres activitats individuals d'aula (avaluacions
dels grups, instruments d'avaluació, autovaluació
reflexiva, etc.).

15%

0

0

1, 10, 11, 14, 15, 18, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Disseny i desenvolupament d'una acció formativa
per a persones adultes (treball grupal).

50% (30%
disseny + 20%
desenvolupament)

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30

Examen teòric o creació d'un mapa conceptual
crític de les lectures obligatories (opció segons
criteri docent) (individual)

35%

0

0

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 21
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