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Prerequisits

Sense prerequisits

Objectius

Aquest mòdul és obligatori de l'especialitat de  i és optatiu de laDesigualtats, investigació i acció educativa
resta d'especialitats.

En aquest mòdul es desenvolupen les competències necessàries per a investigar sobre la formació i
l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa. S'aborden els principals programes de formació per al treball
com a estratègia per a potenciar l'equitat educativa. A través de l'anàlisi recursos teòrics i metodològics,
s'aborda l'avaluació de programes de formació i d'intervenció socioeducativa, i la seva contribució a la
investigació sobre desigualtats educatives. En aquest sentit, es fa especial èmfasi en el disseny i validació
d'instruments que permetin avaluar programes formatius en el marc d'un projecte d'investigació.

: Formació per al treball. Formació i gènere. Equitat educativa i ocupació. Avaluació de la formacióDescriptors
per al treball. Avaluació de programes d'intervenció socioeducativa. Avaluació participativa

Competències

Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
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respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
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.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Reconèixer i relacionar els principis bàsics de la recerca en el camp de l'educació i les desigualtats.
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.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la investigació i l'avaluació
de la formació des de l'equitat educativa.
Avaluar programes des de la perspectiva de la investigació, de formació i d'intervenció socioeducativa
com a eina per a millorar l'equitat.
Construir i validar instruments que permetin avaluar programes formatius en el marc d'un projecte
d'investigació.
Conèixer els aspectes rellevants dels contextos propis de l'àmbit de la formació i l'avaluació des de
l'òptica de l'equitat educativa i analitzar-los com a objectes d'investigació.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Determinar la informació i / o els subjectes implicats en l'estudi de la investigació, la formació i
l'avaluació de programes formatius.
Dissenyar estratègies de recollida d'informació relacionades amb l'àmbit de la investigació assenyalat.
Identificar problemes a la pràctica relacionats amb l'àmbit de la investigació, la formació i l'avaluació
des de l'òptica de l'equitat educativa.
Identificar problemàtiques pròpies de la formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa i
avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
Identificar referents teòrics i avaluar-ne ladequació per interpretar problemàtiques pròpies de la
formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i
la difusió i comunicació de resultats.
Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació en l'àmbit de la
formació i l'avaluació des de l'òptica de l'equitat educativa.
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.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la investigació en els programes de formació per al treball com a estratègia per a potenciar
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L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

Classes magistrals/expositives per part del professor

Lectura d'articles i fons documentals

Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals
Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
Presentació / exposició oral de treballs.
Tutories

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

Bloc 1: Formació, treball i equitat educativa

- Modalitats de formació i treball: formació al llarg de la vida, FP, formació ocupacional i formació continua

- Perspectives per a l'anàlisi de l'equitat en la formació: edat, gènere, nivell sociocultural, ocupació/situació laboral.

- Estudis sobre formació, treball i equitat

Bloc 2: L'avaluació de programes de formació i d' intervenció socioeducativa com a eina per millorar l'equitat.

- Avaluació de programes educatius:

- Avaluació de programes de formació pel treball

- Avaluació de la intervenció socioeducativa

-

17.  
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Reconèixer la investigació en els programes de formació per al treball com a estratègia per a potenciar
l'equitat educativa.
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.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.
Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de
recerca en el seu context.
Valorar des de la perspectiva de la investigació, els models de capacitació digital i la seva contribució a
l'equitat.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Pràctiques 38 1,52

Tipus: Supervisades
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L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes.

Per poder superar el mòdul s'han d'aprovar  cadascun dels dos blocs d'activitats avaluatives de que consta.amb un 5

Les notes de les activitats del bloc 1 es poden compensar entre elles a partir de 4. És a dir si un estudiant treu un 4, un
6 i un 5 en les tres activitats del bloc 1 es podrà considerar que el bloc queda aprovat.

L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a
un mínim d'un 80% de les classes.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual i segons el calendari de tutories fixat

Treball individual 75 3

Tipus: Autònomes

Lectures i exercicis 37 1,48

Avaluació

Assistència i participació en les sessions

Activitats durant el desenvolupament del mòdul

Memòria / treball individual de mòdul

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació i assistència 0,3 0 0

Pràctiques i lectures 2,7 0 0 5, 11, 13, 14, 16, 19

Treball individual 3 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 21
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