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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.

Prerequisits

No hi ha.

Objectius

1. Conèixer i reflexionar individualment i grupal sobre la història, la conceptualització actual, els paradigmes
d'interpretació i intervenció i la situació actual en el món de la Pedagogia Social i l'Educació Social

2. Conèixer les tecnologies, els professionals, les metodologies i els àmbits d'intervenció de la Pedagogia
Social i l'Educació Social

3. Analitzar i conèixer en profunditat un àmbit específic d'intervenció en l'ámbit de la Pedagogia Social i
l'Educació Social

Competències

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 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.
Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració
d'informes.
Participar en els debats teòrics que afecten la professió i que afecten els diferents àmbits d'actuació.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el desenvolupament de la professionalització en Educació Social.
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1. Pedagogia social i educació social: conceptualització i relacions

1.1. Eines conceptuals bàsiques

1.1.1. Pedagogia Social; Educació Social; Treball social;

1.1.2. Acción e intervenció socioeducativa; praxis social; ; emancipació; inadaptació; exclusió; animació;concientització

etc.

1.2. Evolució històrica de la pedagogia social i de l'Educació Social a Europa i Espanya. Autors més rellevants.

1.3. Problemàtiques i desafiaments actuals de la Pedagogia Social i l'Educació Social.

2. Bases pedagógiques de la socialització i l'aprenentatge social

2.1. Pedagogia, socialització i aprenentatge social

2.2. Models i teories de l'aprenentatge social

3. Educació social i processos d'empoderament

3.1. Pedagogia, educació social i política

3.2. Intervenció socioeducativa, ideologia i poder

3.3. Empoderament i intervenció socioeducativa

3.4. Tipus d'empoderament

4. Models d'acció i intervenció socioeducativa

4.1. Models d'intervenció socioeducativa

4.2. L'univers d'accions i intervencions de la Pedagogia Social i l'Educació Social

4.3.Normativa en pedagogia i educació social

4.4. Metodologia de la intervenció socioeducativa

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  

11.  
12.  
13.  
14.  

15.  

Analitzar el desenvolupament de la professionalització en Educació Social.
Analitzar la complexitat de la funció social de l'Educació Social.
Analitzar la complexitat del valor de la formació com a factor decisiu en la inclusió social.
Analitzar la relació formació - progrés - felicitat en la societat actual.
Analitzar les diferents possibilitats d'ocupació dels professionals de l'educació social.
Analitzar les relacions entre les ideologies i l'acció socioeducativa.
Conèixer el procés de professionalització de l'educació social.
Conèixer els principals models d'acció i intervenció socioeducativa.
Conèixer i desenvolupar el pensament i raonament crític per analitzar la complexitat dels reptes i
desafiaments de l'educació social.
Conèixer les funcions que els educadors socials poden desenvolupar en diferents tipus d'equips
multidisciplinars.
Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i pensament científic per a la millora de l'acció professional.
Elaborar informes socioeducatius en contextos multiprofessionals.
Formular pertinentment els apartats de la planificació de centres educatius.
Treballar amb altres professionals d'allò social (treballadors, psicòlegs, antropòlegs socials, sociòlegs,
etc.).
Utilitzar la conceptualització bàsica de la Pedagogia i l'Educació Social.

Continguts
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5. Professionalització en educació social i professiones d'allò social

5.1. Les professions de la sociocultura

5.2. Els perfils professionals histórics d'educació social

5.2. Ambits profesionals dels educadors i educadores socials

5.3. Educació social, interdisciplinarietat i interprofesionalitat

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa que s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació:

Activitat Hores Metodologia

Presencial en
gran grup

0 Exposicions per part del professor dels
continguts i qüestions bàsiques del temari. Es
realitza amb tot el grup classe i permet
l'exposició dels principals continguts a través
d'una participació oberta i activa per part dels
estudiants.

Seminaris 15 Espais de treball en grup reduïts supervisat pel
professor. A continuació es mostra la relació
d'activitats a desenvolupar a l'aula

Relació d'Activitats:

A)  (individual i Grupal)Treball sobre articles de revista o capítols de llibre

B)  (individual i Grupal)Treball sobre pel·lícules 

C)  (Grupal)Elaboració d'un pòster d'un àmbit d'intervenció o d'una temàtica concreta de pedagogia social.

D) (Grupal)Presentació i defensa a l'aula del pòster

E)  (individual)2 exàmens parcials de l'assignatura

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 formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 0 0

Seminaris 15 0,6
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Tipus: Supervisades

Supervisada 60 2,4

Tipus: Autònomes

Autònoma 75 3

Avaluació

És requisit obligatori per accedir a l'avaluació final de l'assignatura haver fet, al menys, una presentació en
grup a l'aula d'un article /pel·lícul.la; haver presentat el pòster i haver fet la defensa pública del mateix.
L'assistència a les classes presencials (magistral/seminaris) de l'assignatura és obligatòria. L'estudiant ha

.d'assistir a un mínim d'un 80% de les classes, en cas contrari es considerarà no avaluable

Hi ha dos exàmens parcials d'aquesta assignatura. Cal aprovar els dos per passar l'assignatura. Les notes
obtingudes en els 2 parcials, , faran mitjana per la nota final que esquan ambdós estiguin aprovats
complementa amb la resta de notes de l'assignatura. Hi ha una recuperació de l'assignatura però només es
pot accedir si s'ha aprovat, al menys, un dels dos parcials i l'altre ha estat suspès amb una nota entre 3'6 i 4'9.
Únicament són recuperables els exàmens parcials.

Les dates dels exàmens i recuperació són:

Primer parcial: 16 de Novembre del 2020 .

Segon Parcial: 18 de Gener del 2021

Recuperació (només pels que reuneixen les condicions): 25 de gener del 2020

Activitats d'Avaluació % de la nota

PART GRUPAL Presentacions a l'aula articles /pel·lícules 5%

Realització d'un pòster sobre una temàtica específica 15%

Presentació pública del pòster 5%

PART
INDIVIDUAL

Participació a l'aula i implicació en les dinàmiques 2%

Autoavaluació 3%

2 exàmens parcials (eliminatoris de matèria) 35% + 35%

Activitats d'avaluació
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  
9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  
18.  

19.  

20.  

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

2 exàmens parcials 70% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Autoavaluació 3% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Participació a l'aula i implicació en les dinàmiques 2% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15

Presentacions a l'aula articles /pel·lícules 5% 0 0 2, 5, 6, 9, 10, 11

Presentació pública del pòster 5% 0 0 1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Realització d'un pòster sobre una temàtica
específica

15% 0 0 1, 2, 5, 7, 8, 10, 15
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