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Prerequisits

Aquest es un modul obligatori de l'especialitat de Desigualtats, investigacio i accio educativa.

Objectius

En aquest mòdul s'abordaran a partir de les aportacions de la literatura de recerca i els resultats obtinguts en
informes nacionals i internacionals en educació, les relacions entre sistemes educatius i desigualtats. En els
continguts del mòdul es realitzarà una anàlisi d'aquestes relacions en els diferents nivells: macro, meso i
micro. Es contemplaran així, les polítiques educatives i la presa de decisions, els aspectes relatius a la cultura
i estructura dels centres educatius i el paper del professorat i les famílies en relació a les desigualtats i equitat
educativa.

Els blocs de contingut a través dels quals s'estructura el mòdul permetran reconèixer les desigualtats presents
en els diversos moments - accés, procés i resultats - de l'escolarització i oferiran els instruments adequats per
a la reflexió, l'anàlisi i el desenvolupament de propostes de recerca en aquest marc. S'abordaran les següents
temàtiques:

• Polítiques educatives: desigualtats i equitat.

• Centre i professorat: estratègies per a l'equitat educativa.

• Família, entorn i desigualtats

Competències

Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
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.

Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
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1.  Polítiques educatives: desigualtats i equitat.

1.1. Fonaments teòrics de la política educativa: principis i conceptes.

1.  

2.  
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4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els marcs teòrics de referència per a establir aquells que orienten la investigació en el camp
de les desigualtats educatives.
Analitzar quantitativament i/o qualitativament dades que permetin abordar l'anàlisi de les desigualtats
educatives.
Cercar referents teòrics i resultats empírics que permetin abordar l'anàlisi de les desigualtats i l'equitat
educativa.
Conèixer els aspectes rellevants dels contextos relatius als sistemes educatius en els quals es
produeixen desigualtats i analitzar-los com a objectes d'investigació.
Conèixer les relacions que estableixen les investigacions en educació entre polítiques educatives,
sistemes educatius i desigualtats.
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.
Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents
teòrics.
Identificar problemàtiques relatives a les relacions entre sistemes educatius i desigualtats i avaluar
quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
Identificar referents teòrics i avaluar-ne ladequació per interpretar problemàtiques relatives als resultats
d'investigació i les relacions entre polítiques educatives, sistemes educatius i desigualtats.
Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació relativa a les relacions
entre sistemes educatius i desigualtats.
Oferir instruments adequats per a, l'anàlisi i el desenvolupament de propostes d'investigació en el marc
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer la importància que atribueixen les investigacions en educació a les famílies, la comunitat i
el treball en xarxa en la superació de les desigualtats educatives.
Reconèixer les aportacions de les diverses perspectives de recerca en l'anàlisi de les desigualtats
presents en els diversos moments (accés, procés i resultats) de l'escolarització.
Relacionar resultats d'acord amb la seva procedència (fonts i instruments) per a l'anàlisi de les
desigualtats educatives.
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.
Valorar els resultats d'investigació relatius a la cultura i estructura dels centres educatius en relació
amb les desigualtats i lequitat educatives.

Continguts
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L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir
com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la memòria/treball final
del mòdul.

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.

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

- Classes magistrals/expositives per part del professorat

- Lectura, anàlisi i discussió d'articles i fonts documentals

- Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.

- Tutories

1.2. Polítiques educatives, globalització i organismes internacionals.

1.3. Les polítiques educatives en el context català i espanyol.

1.4. Les polítiques educatives al món local.

2. Centre i professorat: estratègies per a l'equitat educativa.

2.1. Centre: cultura i estructura escolar i el seu impacte sobre l'equitat.

2.2. El professorat: el seu compromís davant de l'èxit/fracàs educatiu.

3. Família, entorn i desigualtats.

3.1. Les actituds de la família en la promoció de l'èxit educatiu.

3.2. Família, comunitat i desigualtats educatives.

3.3. Entorn, xarxes i territori: el seu paper en la superació de les desigualtats.

Metodologia

Nota
: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats i lectures 36 1,44 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18

Presencial en gran grup 36 1,44 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18

Tipus: Autònomes

Treball individual de mòdul 78 3,12 1, 2, 8, 9, 11, 14, 16, 18

Avaluació
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El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi articles (activitats i lectures durant el
desenvolupament del mòdul)

40% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17

Assistencia i participacio 10% 0 0 8, 10

Elaboracio d'un "paper" academic 50% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18
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Programari

En cas de docència virtual s'utilitzarà Microsoft Teams

6


