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Informació general de l'assignatura

Denominació SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ

Codi 100866

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Infantil i Grau en Educació Primària (R
2018)

1 TRONCAL Presencial

Doble titulació: Grau en Educació
Primària (R 2018) i Grau en Ciències
de l'Activitat Física i de l'Esport

1 TRONCAL Presencial

Grau en Educació Primària (R 2018) 1 TRONCAL Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

6 5

Coordinació ESPUÑES MOLINS, MERCEDES

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

El treball autònom de l'estudiant té dues parts: aquell que comporta fer el seguiment
de les classes, i complementar i estudiar la teoria (que es valorarà a través de
l’examen final i la repercussió de la teoria dins les pràctiques individuals i grupals). I
d’altra banda, la realització de les pràctiques, individuals i grupals. 
El curs 2021-22 serà de docència amb un 70% de presencialitat, i un 30% de
virtualitat. Aquest fet que requerirà d'un cert grau d'autonomia i organització per part
de l'alumnat, comptant en tot moment de l'ajuda del professorat.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i anglès en el grup bilingüe

Distribució de crèdits 4,2 ECTS equivalents a docència del professor i treball a l'aula dins l'horari indicat per
"grup gran"; 1,8 ECTS equivalents a treball pràctic en l'horari de "grup mitjà" dins i
fora de l'aula.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BERGE COMELLA, JORDI jordi.berge@udl.cat 6

CERVIÑO ABELEDO, IRIMIA irimia.cervino@udl.cat 4,2

ESPUÑES MOLINS, MERCEDES merce.espunyes@udl.cat 8,4

GARCIA BLANC, NURIA nuria.garcia@udl.cat 6

MAYORAL ARQUE, MARIA
DOLORES

dolors.mayoral@udl.cat 0

MIRÓ MIRÓ, ADELINA adelina.miro@udl.cat 1,8

TORRES GONZALEZ, TERESA teresa.torresgonzalez@udl.cat 5,4

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Aprendre a interrelacionar context social, econòmic i polític i món educatiu.
2. Analitzar les polítiques públiques educatives actuals i el seu efecte sobre els Drets de les persones, nivell

actual de democràcia, igualtat d'oportunitats, equitat educativa i defensa dels Drets humans.
3. Demostrar la capacitat de d'aplicar el que ens aporta la reflexivitat sociològica dins la complexitat real del

fenomen educatiu.
4. Aplicar la comprensió dels fenomens socials relacionats amb l'Educació en relació als problemes de justícia

social, desigualtats de gènere,  adscripció social, ètnica i cultural, i diversitat funcional
5. Distingir el coneixement científic del "sentit comú", la formació d'estereotips i prejudicis i el concepte

d'ideologia.
6. Comprendre com afecta la globalització dins una societat-xarxa que fa ús de tecnologies digitals i nous

llenguatges.
7. Ésser capaços d'utilitzar i interpretar bases de dades, estadístiques i extrapolar-ne resultats.
8. Ésser capaços de fer una recerca bibliogràfica fent ús de cercadors acadèmics diversos i en llengua

anglesa.
9. Demostrar la capacitat de treballar en equip i col·laborativament, desenvolupant habilitats socials i

comunicatives.
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Competències

Competències bàsiques:

CB1. Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi- l'EDUCACIÓ- que parteix de la base de l'Educació
Secundària General i se sol trobar en un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també
alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguàrdia del seu camp d'estudi.

CB3. Reunir i interpretar dades rellevants (dins l'àrea d'estudi de la Sociologia) per a emetre judicis que incloguin
una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals:

CG1. Fomentar els valors democràtics, amb especial incidència en els de tolerància, solidaritat, justícia i no-
violència i conèixer i valorar els Drets Humans.

CG2. Conèixer la realitat intercultural i desenvolupar actituds de respecte, tolerància i solidaritat cap als diferents
grups socials i culturals.

CG3. Conèixer el dret a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant l'eliminació
de la discriminació per raons de gènere, sigui quina sigui la seva circumstància o condició.

CG4. Conèixer les mesures que garanteixin i facin efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones
diverses funcionalment.

CG5. Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament i reflexionar sobre la necessitat d'eliminar tota forma de
discriminació directa o indirecta, en particular la discriminació per ètnia, de gènere, derivada de l'orientació sexual o
causada per una discapacitat.

CG6. Assumir el compromís del desenvolupament personal i professional amb un/a mateix/a i amb la comunitat.

Competències específiques:

CE5. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que fomentin la igualtat de gènere,
l'equitat i al respecte als Drets Humans que conformin els valors de la formació ciutadana.

CE6. Fomentar la convivència dins i fora de l'aula, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució
pacífica de conflictes.

CE8. Conèixer la organització de les escoles d'Educació Primària i la diversitat d'accions que compren el seu
funcionament.

CE9. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb l'estudiantat i les seves famílies, tenint en compte les
necessitats educatives singulars de l'estudiantat.  Assumir que l'exercici de la docència ha d'anar millorant i
adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.

CE14. Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per a innovar i millorar la tasca docent.

CE15. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre l'estudiantat.

CE17. Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències
fonamentals que afecten als centres d'Educació Primària i als seus professionals.

Competències transversals:

CT1. Desenvolupar una adquada comprensió i expressió oral i escrita del català, castellà i anglès.

CT5. Aplicar nocions essencials de pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura
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T.1 La mirada de la Sociologia. Teories i corrents en Sociologia de l'Educació

T.2 Socialització i agents socialitzadors

T3 Educació, Equitat i Igualtat d'oportunitats.

T.4 Globalització, tecnologies i educació. 

T.5 Diversitat cultural i educació

T.6 Coeducació i diversitat sexual.

T.7 Educació, economia i mercat laboral.

 

 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Exposició (oral i multimèdia) per part del professorat dels continguts teòrics de la matèria.  Utilitzarem les
classes magistrals en la introducció dels temes i dels conceptes més importants.

Lectura i anàlisi de capítols de llibre, articles científics i també articles de premsa sobre temes actuals
relacionats amb la matèria.  

Ús d'eines audiovisuals - documentals, pel·lícules, entrevistes- relacionats amb els continguts de la matèria.

Debats i casos pràctics.

Iniciació a la metodologia científica a través de la tècnica de l’observació (etnogràfica).

Iniciació a l’ApS (Aprenentatge i Servei).

Recerca d’informació, anàlisi i elaboració de treballs.

Exposició (oral i multimèdia) de treballs per part de l’alumnat.

Ús de plataformes virtuals.

Tutories grupals i individuals. Les tutories individuals o en grup  són especialment positives per a l'alumnat per
orientar i avaluar críticament el seu treball i rendiment. S'aconsella un mínim de dues tutories i totes aquelles
que facin falta quan la situació ho requereixi.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ
OBJECTIUS I

COMPETÈNCIES
TASQUES

PROFESSORAT
TASQUES
ALUMNAT

AVALUACIÓ  
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BLOC 1
GG
 

P

Presentació per part
del professor de la
matèria relacionada
amb els continguts
citats

1.1, 1.2, 1.3
3.1

Presentació dels
continguts,
potenciació del
diàleg i del
pensament crític

Seguiment,
reflexió i
participació en
les sessions de
classe

10%

BLOC 1
GM

P/NP

Anàlisi, treball i
pràctica amb el
material
complementari
(articles, documents
de treball, material
audiovisual ,etc.)
relacionats amb els
continguts del bloc.

2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3

Presentació del
material,
potenciació del
debat, tutorització
de la reflexió i dels
continguts que
apareixin en el
treball i ajudar a
sintetitzar la
informació

Lectura del
material,
reflexió en
equip, anàlisi
de la
informació,
elaboració de
conclusions i i
dels exercicis
formulats.
Presentació
dels resultats

5%

BLOC 2
 GG
 

P

Presentació per part
del professor de la
matèria relacionada
amb els continguts
citats

1.1, 1.2, 1.3
3.1

Presentació dels
continguts,
potenciació del
diàleg i del
pensament crític

Seguiment,
reflexió i
participació en
les sessions de
classe

10%

BLOC 2
GM
 

P/NP

Anàlisi, treball i
pràctica amb el
material
complementari
(articles, documents
de treball, material
audiovisual ,etc.)
relacionats amb els
continguts  del bloc.

2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3

Presentació del
material,
potenciació del
debat, tutorització
de la reflexió i dels
continguts que
apareixin en el
treball i ajudar a
sintetitzar la
informació

Lectura del
material,
reflexió en
equip, anàlisi
de la
informació,
elaboració de
conclusions i
dels exercicis
formulats.
Presentació
dels resultats

5%

BLOC 3
GG
 

P

Presentació per part
del professor de la
matèria relacionada
amb els continguts
citats

1.1, 1.2, 1.3
3.1

Presentació dels
continguts,
potenciació del
diàleg i del
pensament crític

Seguiment,
reflexió i
participació en
les sessions de
classe

20%

BLOC 3
GM
 

P/NP

Anàlisi, treball i
pràctica amb el
material
complementari
(articles, documents
de treball, material
audiovisual ,etc.)
relacionats amb els
continguts del bloc.

2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3

Presentació del
material de
pràctiques. Anàlisi
del contingut de
les mateixes i
seguiment i
tutorització del
treball individual i
grupal

Lectura del
material,
reflexió en
equip, anàlisi
de la
informació,
elaboració de
conclusions i
dels exercicis
formulats.
Presentació
dels resultats

15%

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ
OBJECTIUS I

COMPETÈNCIES
TASQUES

PROFESSORAT
TASQUES
ALUMNAT

AVALUACIÓ  
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BLOC 4
GG

P

Presentació per part
del professor de la
matèria relacionada
amb els continguts
citats

1.1, 1.2, 1.3
3.1

Presentació dels
continguts,
potenciació del
diàleg i del
pensament crític

Seguiment,
reflexió i
participació en
les sessions de
classe

20%

BLOC 4
GM P/NP

Anàlisi, treball i
pràctica amb el
material
complementari
(articles, documents
de treball, material
audiovisual ,etc.)
relacionats amb els
continguts del bloc.

2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3.2, 3.3

Presentació del
material de
pràctiques. Anàlisi
del contingut de
les mateixes i
seguiment i
tutorització del
treball individual i
grupal

Lectura del
material,
reflexió en
equip, anàlisi
de la
informació,
elaboració de
conclusions i
dels exercicis
formulats.
Presentació
dels resultats

15%

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ
OBJECTIUS I

COMPETÈNCIES
TASQUES

PROFESSORAT
TASQUES
ALUMNAT

AVALUACIÓ  

 

 

Sistema d'avaluació

L'assignatura es planteja aquest any, degut a les circumstàncies post-pandèmia covid 19, de forma híbrida (70%
classes presencials i 30% classes online mijtançant la plataforma virtual Sakai- videoconferències)

Segons la normativa vigent http://www.udl.cat/export/sites/universitat-
lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Ordenacio_academica/Normativa-davaluacio-i-qualif.-graus-i-masters-UdL-Acord-
33-CG-18-2-2020.pdf, 

L'alumnat : a.Té dret a l’avaluació i a la qualificació de la seva participació acadèmica en cada assignatura o
matèria. b. Té dret a l’avaluació de totes les assignatures de què s’ha matriculat en el curs acadèmic, i a les
adaptacions en les proves d’avaluació que assegurin la inclusió real i efectiva i la igualtat d’oportunitats, d’acord
amb el Pla d’Inclusió de la UdL que executa el Programa UdLxTothom, sempre que es compleixin la resta de
normes associades establertes per la Universitat. c.Té dret a recuperar qualsevol activitat d’avaluació igual o
superior al 30% de la nota final en una assignatura o matèria, exceptuant-ne les pràctiques de l’assignatura, si
s’escauen.

AVALUACIÓ CONTÍNUA

L'assignatura consta d'uns continguts teòrics claus que s'avaluaran mitjançant examen. Es requereix un
mínim de 5 punts per a aprovar l'examen.  Tot i que l'examen pot suposar només un percentatge (30 o 40%
de la nota final de l'assignatura) cal aprovar-lo per a superar l'assignatura. En cada modalitat de grau
s'establirà el  nombre d'evidències, essent un mínim de tres per a superar l'assignatura. També consta
d'uns continguts aplicats (ex. referents a l'etnografia i l'Aprenentatge i Servei com a metodologies
d'anàlisi).  El pes de cada evidència sobre la nota final s'exposarà el primer dia de classe en que es
presenta l'assignatura.

Totes les evidències presentades que tinguin un pes superior al 30% de la nota final, tenen dret a ser
recuperades.

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

Segons la normativa vigent en matèria d'avaluació, la UdL preveu la possibilitat que una assignatura o una matèria
pugui optar per models d’avaluació diferents a la contínua, en els quals un examen o un treball de curs, segons els
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casos, pugui arribar a representar fins al 85% de la nota final. 

Per tal de facilitar a l’estudiant poder compaginar l’estudi amb el desenvolupament d’activitats laborals –fet que la
naturalesa de l’avaluació contínua fa difícil–, l’estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l’avaluació contínua
a l’inici de curs (si l’assignatura en qüestió la té com a sistema avaluador), i tindrà dret a la realització d’una
avaluació alternativa (mitjançant un examen, presentació de treball o treballs o qualsevol altre sistema que
determini el professor o professora responsable de l’assignatura). Si la naturalesa de l’assignatura ho demana, serà
requisit indispensable per tenir l’opció d’avaluació alternativa l’assistència a determinades activitats presencials
(pràctiques, rotatoris, sortides de camp, seminaris, etc.) en les dates establertes, activitats que hauran
d’especificar-se en la guia docent. Aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació contínua en
relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir en aquella assignatura, ni respecte a la recuperació de les
proves. 

No es podrà realitzar l’avaluació alternativa d’assignatures corresponents a pràctiques acadèmiques externes
curriculars.

En resum, l'avaluació alternativa s'adreça en exclusiu a l'estudiantat que no pot dur a terme la contínua, per motius
laborals. No s'adreça a aquell alumnat que es matricula de nou a l'assignatura i no pot assistir a les classes. Cal
adreçar-se a Secretaria de la FEPTS per a informar-se del període vigent i dur a terme la tramitació, per al primer
semestre és del 24 de setembre a l'1 d'octubre 2021.
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