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Objectius
Aquest mòdul explora l'impacte dels processos de globalització en els sistemes d'ensenyament i les polítiques
educatives a escala internacional. Té com a objectius familiaritzar els estudiants amb els principals actors que
intervenen en la definició de l'agenda educativa global, identificar les principals polítiques i reformes
educatives que s'expandeixen i estandarditzen a escala mundial i subratllar els seus efectes principals sobre
les desigualtats socials i educatives. El mòdul explorarà els debats actuals sobre la globalització, la pobresa i
la desigualtat com a element clau per situar i comprendre l'agenda educativa global. S'analitzaran polítiques
específiques en l'àmbit de la privatització de l'educació, la rendició de comptes, la lluita contra la pobresa, l'èxit
educatiu o les polítiques compensatòries. A final del curs, els estudiants han de poder entendre el vincle entre
els paradigmes de polítiques i les seves conseqüències per a la planificació de polítiques educatives i la seva
formulació.

Competències
Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució
de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva
europea.
Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats
complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari

Resultats d'aprenentatge
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1. Analitzar els processos polítics i socials que influeixen en les polítiques educatives en les escales local,
estatal i global de l'acció social
2. Aplicar els coneixements teòrics sobre les polítiques educatives a estudis de cas internacionals.
3. Dissenyar les polítiques educatives dutes a terme pels governs, les regions i els organismes
internacionals i avaluar-ne els impactes
4. Identificar i analitzar les interaccions entre l'educació i totes les facetes del desenvolupament humà i la
pobresa multidimensional.
5. Relacionar els conceptes utilitzats per analitzar la globalització i les seves implicacions educatives amb
les teories generals del desenvolupament
6. Treballar individualment i en equip en un context internacional i multidisciplinari

Continguts

Sessions:
S1. GLOBALITZACIÓ I EDUCACIÓ. DIMENSIONS I IMPACTES SOBRE LA POBRESA I LA DESIGUALTAT.
Definicions de globalització i el seu impacte sobre l'educació. Debats sobre globalització i efectes sobre la pobresa i
desigualtat educativa i social.
S2. EDUCACIÓ, PRIVATITZACIÓ I DESIGUALTAT. Tendències en la privatització de l'educació. Aliances públic /
privades en educació. Les polítiques d'elecció escolar i els seus efectes.
S3. LA UNIVERSITAT I LES SEVES REFORMES RECENTS. L'evolució de la universitat a Europa. Reformes i
transformacions recents: expansió, diferenciació, professionalització i convergència europea.
S4. ESTUDIS SOBRE TEMES UNIVERSITARIS. Composició social de l'estudiantat universitari i estratificació
horitzontal de la universitat.
S5. REFORMES EDUCATIVES A L'ENSENYAMENT SECUNDARI. Models educatius diferenciats i els seus efectes.
Les reformes educatives i la formació professional a Espanya.
S6. ITINERARIS EDUCATIUS EN LES TRANSICIONS POSTOBLIGATÒRIES. Transicions i Itineraris formatius dels
joves: Perspectiva longitudinal i biogràfica. Itineraris d'abandonament educatiu precoç a Espanya.
S7. TEORIES DE LA JUSTÍCIA, EDUCACIÓ I DESIGUALTAT. Dimensions de justícia i exclusió educativa.
Abandonament escolar i justícia escolar. Segregació escolar. Atenció a la diversitat. Expectatives docents.
S8. MICROPOLÍTICA DE LES TRANSICIONS EDUCATIVES. Sociologia de la política educativa. Educació post
obligatòria. Orientació escolar. Imaginaris dels i les joves.

Metodologia
La metodologia combinarà classes magistrals i exercicis pràctics.
L'alumnat haurà d'assistir prèviament preparat a les sessions, havent realitzat les lectures obligatòries i, en
cas que calgui, preparant de forma individual o col·lectiva les sessions pràctiques.
Les sessions pràctiques consistiran en debats, anàlisi de casos, anàlisi de dades i d'altres metodologies
participatives.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Classes magistrals

75

3

1, 2, 3, 4, 5

40

1,6

1, 2, 3

35

1,4

1, 3, 6

Tipus: Supervisades
Activitats pràctiques a l'aula
Tipus: Autònomes
Lectures i treball individual de l'estudiant

Avaluació

1) Opció 1: Elaboració d'un treball en format d'article científic basat en una anàlisi de cas d'una política educativa.
Opció 2: Desenvolupament de la primera part (marc teòric i model d'anàlisi) de la investigació del Treball Final de
Màster, sempre i quan aquest sigui sobre temes educatius. (80%)
2) Proposta i justificació del treball del mòdul. (20%)

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Proposta de treball

20%

0

0

1, 2, 3, 6

Treball individual de curs

80%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6
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