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Es recomana tenir aprovada l'assignatura  de tercer curs.Educació de nens i joves

Objectius

a) Conèixer el marc actual de referència de l'educació del lleure.

b) Estudiar les influències de la globalització i de les indústries de l'oci pel que fa a les propostes de lleure.

c) Estudiar l'evolució històrica i conceptual del temps de lleure.

d) Conèixer els àmbits del temps de lleure i les actuacions i intervencions educatives possibles.

e) Conèixer i saber aplicar diferents criteris, recursos i metodologies per al disseny i implementació de
propostes educatives en el temps de lleure de nens, nenes i joves.

f) Analitzar les possibilitats del lleure com a eina de prevenció i actuació davant de conductes de risc.

g) Experimentar en la pràctica activitats de lleure basades, entre d'altres, en les activitats artístiques, l'activitat
física, el joc , l'esport i l'expressió corporal.

Competències

Educació social

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
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12.  
13.  

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Analitzar l'organització i gestió d'institucions socioeducatives.
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.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en l'àmbit de la infància i adolescència.
Analitzar les disfuncions que es produeixen en el desenvolupament de la infància i adolescència en risc
com a conseqüència de situacions de desestructuració social i familiar.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Conèixer el funcionament específic de les institucions dedicades a la infància i l'adolescència.
Conèixer els factors de risc social en la infància i adolescència.
Conèixer la legislació específica que afecta la protecció a la infància i adolescència en risc.
Desenvolupar estratègies per a fomentar processos de resiliència.
Dissenyar i aplicar intervencions específiques per a la infància i adolescència en risc.
Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a la diversitat i igualtat.
Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte
pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.

Continguts

Bloc 1. Globalització, treball, temps lliure (6 hores):

1.1.- Delimitacions conceptuals:

-Autors rellevants dins de l'àmbit de l'educació en el lleure.

-Transcendència educativa del temps lliure.

-Factors de risc social en la infància i l'adolescència.

-L'acció preventiva de l'educació en l'àmbit del lleure.

-Línies estratègiques d'actuació.

1.2.- Possibilitats de treball:

-Creació de llocs de treball dins de l'àmbit de l'oci (possibilitats de professionals de l'oci).

-Institucions que s'hi dediquen.

-Noves oportunitats pel lleure: Autocupació i emprenedoria en l'àmbit del lleure.
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Bloc 2. Història de l'oci i de la Pedagogia del Lleure (4 hores):

-El naixement de les indústries de l'oci.

-Evolució històrico-social del concepte del lleure i l'oci.

Bloc 3. Criteris i metodologies per al disseny de programes educatius de lleure (14 hores):

3.1.- Planificació de activitats:

-Objectius i principis.

-Possibilitats educatives dels programes de lleure per a nens i joves.

-Activitats: artístiques, culturals, expressives, ambientals, etc.

-Recursos per a la implementació del lleure.

-Avaluació i indicadors.

3.2.- Mètodes, estratègies i tècniques:

- Aprenentatge servei
- Treball per projectes
- Treball cooperatiu
- Altres

Aspectes transversals:
- pensament critic i compromis ètic
- gènere i diversitat

Bloc 4. L'activitat física, el joc i l'esport en el temps de lleure d'infants i joves (24 hores):

4.1.- Fonamentació pedagògica de l'activitat física, el joc i l'esport en el temps de lleure:

-Activitat física, esport i societat. L'ahir i l'avui en relació als aspectes socioeducatius: col·lectiu de nens i joves,
estereotips de gènere, persones amb discapacitat, etc.

-L'activitat física, el joc i l'esport com a eines socioeducatives en el temps de lleure d'infants i joves.
Aportacions en l'àmbit de l'educació social.

-Orientacions metodològiques en la programació i organització d'activitats físiques, lúdiques i esportives en el
temps de lleure.

-Aspectes a considerar en la intervenció socioeducativa a través del joc i de l'activitat física i esportiva:
moment evolutiu dels grups destinataris i tipus d'activitat, atenció a les diferències individuals, interacció amb
els aprenentatges escolars, mitjans de comunicació i esport, etc.

4.2.- Joc i esport en el temps de lleure:

-Funcions i valors del joc i l'esport en el temps de lleure.

-El joc com a espai de socialització i aprenentatge. Tipologies de joc.

-L'esport en el temps de lleure: l'esport formatiu, l'esport per a tothom, els jocs modificats i els esports
alternatius.

-L'esport adaptat: una eina d'integració de les persones amb discapacitat i una oportunitat de treball
socioeducatiu amb nens i joves.

4.3.- Les activitats físiques en el medi natural:

-Interès educatiu de l'activitat física i l'esport en el medi natural.
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-Interès educatiu de l'activitat física i l'esport en el medi natural.

-Tipologia d'activitats físiques i esportives.

-Aspectes condicionants per a la pràctica d'activitat física i esport en el medi natural: instal·lacions, personal,
qüestions econòmiques i de seguretat, etc.

-Oferta i serveis de lleure destinats a la pràctica d'activitat física i esportiva en el medi natural.

4.4.- Activitats i jocs d'expressió corporal en l'àmbit de l'activitat física:

-Potencial socioeducatiu de les activitats relacionades amb l'expressió corporal.

-El llenguatge corporal: comunicació no verbal i expressivitat. Gest i moviment. Energia i percepció
espaitemporal. La importància del control i la consciència corporal. El treball de les emocions.

-El procés creatiu: individual i col·lectiu. Observació i interpretació.

-Jocs i activitats d'expressió corporal. Danses, circ, teatre i dramatització. Esport i expressió corporal.

Metodologia

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L'assignatura seguirà una metodologia activa i participativa, i contemplarà les següents activitats
d'ensenyament i aprenentatge:

Tipus d'activitat Hores ECTS

Classes presencials teòriques 20 0.8

Classes presencials pràctiques 25 1

Activitats supervisades i tutorials 22 0.88

Act. autònomes individuals i en grup 75 3

Activitats d'avaluació 8 0.32

El professorat destinarà aproximadament uns 15 minuts perquè els seus estudiants puguin respondre els
enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura.

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

Classes presencials pràctiques 25 1

Classes presencials teòriques 20 0,8

Tipus: Supervisades
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Activitats supervisades 30 1,2

Tipus: Autònomes

Aprenentatge autònom 75 3

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el quadrimestre mitjançant les activitats d'avaluació
esmentades.

Tipus
d'activitat

Descripció activitat % de la qualificació
final

Individual Lectura i comentari crític d'articles seleccionats 25%

Individual Acti. reflexives relacionades amb les sessions teòrico-pràctiques 30%

Grupal Disseny i planificació de propostes educ. centrades en el temps de lleure de
nens i joves

25%

Grupal Desenv. i impartició d'una proposta pràctica de lleure amb nens i joves 20%

% de la qualificació final derivat del treball individual: 55%

% de la qualificació final derivat del treball grupal: 45%

A més a més, cal tenir present:

-L'assistència a les classes (teòriques i pràctiques) és obligatòria. Cal assistir a un mínim del 80% de les
sessions. En cas contrari, la qualificació de l'assignatura serà de "No avaluable".

-El professorat farà retorn a l'alumnat de totes les activitats d'avaluació en un període màxim de 15 dies.

- Data de lliurament del treball final 18 de gener.

- Data de revisió del treball 25 de gener.

- Data de recuperació 01 de febrer.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant
oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte la correcció lingüística, la redacció i els
aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de
mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Recordem que, en el cas de la llengua catalana, a
1r i 2n curs es demana que l'estudiant tingui una competència lingüística equivalent al Nivell 1 per a Mestres
d'Educació Infantil i Primària i que a partir del 3r curs del Grau l'estudiant haurà d'haver mostrat una
competència equivalent al Nivell 2 per a Mestres d'Educació Infantil i Primària (més informació sobre aquests
nivells a ).http://www.uab.cat/web/els-estudis/-competencia-linguistica-1345698914384.html

(Veure "Normativa d'avaluació en els estudis de la UAB" 
).http://mat.uab.cat/~seccio/documents/arxiu/Normativa_avaluacio.pdf

La copia o plagi, en qualsevol tipus de prova avaluativa, constitueixen un delicte. i es penalitzarà amb un 0
com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup
(en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0).
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Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor/a considera que un alumne/a està intentant
copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el
mateix amb un 0, sense opció de recuperació, i per tant, tindrà suspesa l'assignatura.

Es considerarà que un treball, activitatoexamen està "copiat" quan reprodueix tot o una part significativa del
treball d'un/a altre/a company/a.

Es considerarà que un treball o activitat està "plagiat" quan es presenta com a propi una part d'un text d'un
autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital.

Es recomana que abans d'entregar una evidència d'aprenentatge, cal comprovar que s'ha escrit correctament
les fonts, notes, citacions textuals i referències bibliogràfiques seguint la normativa APA i d'acord a la
documentació que es resumeix en fonts de la UAB:

(Veure documentació )https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

(veure documentació de la UAB sobre el plagi a 
)http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitats reflexives relacionades amb les sessions teòrico-pràctiques 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13

Desenvolupament i impartició d'una proposta pràctica de lleure amb
nens i joves

20% 0 0 5, 6, 7, 8, 10

Disseny i planificació de propostes educatives centrades en el temps
de lleure de nens i joves

25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13

Lectura i comentari crític d'articles seleccionats 25% 0 0 4, 5, 10
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Programari

Per a aquesta assignatura és indispensable un dispositiu tecnològic que pugui connectar-se a Internet.
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