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Prerequisits

És molt recomanable haver aprovat l'assignatura "Bases Sociopolítiques de l'Educació". Els seus continguts i
competències es donen per assolits en aquesta assignatura.

Objectius

Aquesta assignatura s'imparteix en un nivell avançat del pla d'estudis de Pedagogia, i amb caràcter obligatori.
Es considera imprescindible per a la formació de qualsevol pedagog/a el coneixement i la capacitat de
comprensió dels sistemes educatius d'altres països, especialment de l'àmbit europeu.

La mirada internacional sobre els fenòmens educatius constitueix l'eix central d'aquesta assignatura. Els
objectius formatius són els següents:

1.- Conèixer i aplicar els fonaments teòrics de l'Educació Comparada.

2.- Conèixer, analitzar i comprendre la problemàtica educativa del món d'avui, des d'una perspectiva
internacional, entenent les interrelacions que es donen amb els factors econòmics, polítics, històrics i culturals.

3.- Conèixer, analitzar i comprendre els sistemes educatius de certs països de rellevància internacional.

4.- Analitzar i comprendre el sistema educatiu espanyol i l'educació a Catalunya a partir de referents
internacionals.

Competències

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.

Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que
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Analitzar i comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, polítics, ambientals i legals que
conformen situacions i propostes educatives i formatives.
Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius.
Identificar plantejaments i problemes educatius, indagar sobre ells: obtenir, registrar, tractar i interpretar
informació rellevant per emetre judicis argumentats que permetin millorar la pràctica educativa i
formativa.
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.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement
propi.
Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
Avaluar els sistemes educatius des de la perspectiva política, econòmica i internacional.
Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i la seva incidència en la formació
integral, tot assumint que l'exercici de la funció educativa ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als
canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats
academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
Incorporar a les seves anàlisis els referents de planificació, econòmics i internacionals vinculats a
problemes i propostes concretes sobre el sistema educatiu.
Planificar el sistema educatiu emprant les dades existents i posant-les en relació amb el context.
Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
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.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

A.- Fonaments teòrics de l'Educació Comparada.

B.- Panoràmica mundial de l'educació.

C.- Sistemes educatius d'àmbit internacional.

D.- Anàlisi comparativa de sistemes educatius en el context internacional.

E.- El sistema educatiu espanyol i l'educació a Catalunya a l'entorn internacional.

Metodologia

L'activitat dirigida es desenvolupa a partir de l'exposició docent i l'anàlisi conjunt de lectures i altres materials.

El seminaris són espais de treball per a un subgrups. Es proposen diferents activitats d'aprofundiment i
discussió de la matèria treballada.

A banda de la matèria de tipus teòric, l'assignatura contempla la realització d'un projecte tutoritzat, que tindrà
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A banda de la matèria de tipus teòric, l'assignatura contempla la realització d'un projecte tutoritzat, que tindrà
el seguiment del docent.

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

Classe magistral 30 1,2 4, 10, 11

Seminaris (grups reduïts) 15 0,6 4, 10, 11

Tipus: Supervisades

Projectes tutoritzats i realització d'activitats 30 1,2 4, 10, 11

Tipus: Autònomes

Lectura d'articles, llibres i elaboració de treballs 75 3 4, 10

Avaluació

L'examen final es farà el dia 12 de gener de 2023.

El treball grupal consistirà en una revisió de la literatura sobre un tema d'Educacio Comparada que sigui de
l'interès de l'equip i s'haurà de presentar oralment i en format escrit els dies 15 i 22 de desembre de 2022.

L'activitat individual es basa en l'anàlisi de lectures d'aprofundiment i/o en la participació en els debats de
classe.

Per poder superar l'assignatura és necessari obtenir com a mínim un 5 a cadascuna de les activitats
d'avaluació. En el cas dels estudiants que han seguit adequadament tota l'assignatura, la no superació de
l'examen final podrà donar lloc a una prova de recuperació al finalitzar l'assignatura. La nota màxima que es
podrà obtenir en aquesta prova serà un 5. La recuperació es farà el dia 26 de gener de 2023.

L'assistència a classe és molt recomanable.

El plagi és motiu de suspens i pèrduda del dret a recuperació.

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.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitat individual 20% 0 0

Examen final 50% 0 0 4, 5, 10

Treball grupal tutoritzat 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
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