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Informació general de l'assignatura

Denominació FAMÍLIA I ESCOLA

Codi 100867

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Educació Infantil i Grau en
Educació Primària

1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Doble titulació: Grau en
Educació Primària i Grau en
Ciències de l'Activitat Física i
de l'Esport

1 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Grau en Educació Primària 1 TRONCAL/BÀSICA 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

La docència serà PRESENCIAL. L'estudiantat cal que combini el treball autònom amb
les classes presencials. S'espera doncs que s'adquireixin eines i hàbits relatius a
adquirir autoresponsabilitat, autonomia en relació a l'adquisició de coneixements de la
matèria. 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català i anglès (Grup Bilingüe) 

Distribució de crèdits 4,2 crèdits continguts conceptuals i teòrics 
1,8 crèdits en forma de treball pràctic dins i fora l'aula 

El treball de l'estudiant té dues vessants; el seguiment acurat de les classes
presencials completant amb lectures, documents audiovisuals els continguts impartits
a l'aula. Hi haurà també sessions pràctiques que es desenvoluparan per mitjà del
treball col·laboratiu que consistiran en desenvolupar, analitzar casos pràctics i fer
propostes raonades d'intervenció
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ESPUÑES MOLINS, MERCEDES merce.espunyes@udl.cat 2,1

ET TALYDY BAHIJ, ABDERRAFIE abderrafie.ettalydy@udl.cat 3

GARCIA BLANC, NURIA nuria.garcia@udl.cat 3

JOVE ORTIZ, MARIA maria.jove@udl.cat 3,9

OZTÜRK OKUMUS, OZGÜR
GUNES

ozgurgunes.ozturk@udl.cat 6

PRIEGO OJEDA, MARIA maria.priego@udl.cat 3

SUBARROCA BULLICH, SANDRA sandra.subarroca@udl.cat 6

TAHULL FORT, JUAN ANTONIO joan.tahull@udl.cat 3

TORRES GONZÁLEZ, TERESA teresa.torresgonzalez@udl.cat 1,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius acadèmics de l'assignatura

1. Comprendre com qualsevol noció vinculada a la "família" i " l'escola" formen part d'un constructe social i
cultural. 

2. Analitzar els canvis i transformacions actuals que incideixen en les famílies, des d'un punt de vista dinàmic,
susceptible de transformació i caracteritzat per determinants socials i econòmics. 
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3. Aprendre a incorporar la perspectiva de génere en les anàlisis de la realitat social, en especial en la família i en
l'escola. 

4. Desenvolupar instruments metodològics d'anàlisi i intervenció socials, tenint en compte el paper "actiu" i 
l"apoderament" de les famílies en la seva participació en l'àmbit escolar. 

5. Ésser capaços de dissenyar programes o projectes adreçats a millorar la relació família-escola. 

6. Identificar quin és el paper de la figura docent o educadora en relació a la detecció de conflictes, problemàtiques
familiars que incideixen en el rendiment acadèmic i en l'estabilitat emocional dels infants.  

Competències

Competències bàsiques

Els resultats de l'aprenentatge es fan palesos en el desenvolupament pràctic de les competències.

L'alumnat ha de saber:

CB1. Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi- l'Educació- , que parteix de la base de la base de
l'educació secundària general, i es 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 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 coneixer i valorar els Drets humans.

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

CG3. Conèixer el dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant
l'eliminació de la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o condició, en qualssevol dels
àmbits de la vida.

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 racial, la discriminació contra la dona, la derivada
de la orientació sexual o la causada per una discapacitat.

Competències específiques

CE5: Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a
l'equitat i al respecte dels Drets Humans que conformen els valors de la formació ciutadana.

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'ls entre els estudiants.

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

Competències transversals

CT1: Desenvolupar una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.

CT4: Aplicar coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

CT5: Adquirir nocions essencials del pensament científic. 
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Continguts fonamentals de l'assignatura

L'assignatura FAMÍLIA I ESCOLA pretèn fer un exercici de reflexivitat que permeti veure'ns, observar i captar, com
interioritzem les transformacions socials i econòmiques, com "som construïts " en relació a l'espai escolar i
institucions educatives i dins la nostra família,  i com "ens construïm" com a potencials agents de canvi, i com a
futures persones docents.

1. Continguts provinents de la sociologia: 

T1. Relació entre escola i famílies. La implicació de les famílies en l'escola. Transformacions socials i
noves formes de participació escolar per part de les famílies. Relació entre el suport familiar i l'èxit
acadèmic.

T2. Radiografia de les transformacions familiars a les societats occidentals. Trets
sociodemogràfics.  Necessitats emergents actuals en les famílies: conciliació laboral i familiar, reforma
horària, organització social de les cures.

T4. Vulnerabilitat social i econòmica familiars. Pluralitat cultural i diversitat familiar. Eines de comunicació
intercultural família-escola

2. Continguts provinents de la psico-pedagogia:

T5. La familia. Estructura familiar. Estils parentals. Canvis de models familiars fruits de l’evolució
històrica.

T6. Intervenció psicològica amb les famílies. Anàlisi i diagnòstic familiar. Propostes d’intervenció.

T7. Característiques del tutor. Estratègies de l’acció tutorial amb les famílies. Accions i tipologies de
tutories.

T8. Recursos de la institució escolar en coordinació amb altres agents educatius i socials. Les relacions
centre educatiu- entorn sociocomunitari.

 

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

L'assignatura farà ús de metodologies actives diverses que potenciin el treball en grup, cooperatiu i la comunicació.

L'alumnat aprendrà a fer ús de tècniques de recerca social tals com l'entrevista, el relat autobiogràfic, l'explotació
de dades estadístiques, la interpretació i anàlisi d'estudis científics, etc.

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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L'assignatura s'inicia a través de continguts referents a l'àmbit de la sociologia, des d'on s'analitzen els canvis i
transformacions a nivell social, demogràfic i econòmic que afecten les famílies avui, i de forma paral·lela com es
transforma l'escola per a crear noves formes de corresponsabilitat amb les famílies. En segon lloc, des de la
psicologia s'introdueixen eines d'anàlisi i d'intervenció socials entre professorat-famílies, amb l'objectiu
d'abordar estratègies de millora i d'actuació conjunta entre famíla i escola.

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ:

L'assignatura consta de dues parts que cal aprovar independentment. Cal realitzar les tasques corresponents
a cada part de l'assignatura per a superar-la.

Cada part puntua sobre 5 punts (Sociologia) + 5 punts (Psicologia). Es requerirà una nota mínima de 2,5 punts de
cada part per a superar l'assignatura. Si una de les dues parts queda suspesa, se suspèn tota l'assignatura.

L'assignatura constarà d'un mínim de tres evidències que seran tant de caràcter individual com grupal. 

La qualificació final es lliurarà conjuntament en acabar el quadrimestre. 

 

Criteris d'avaluació segons la Normativa d'avaluació i qualificació dels graus i màsters 20-21:

(veure enllaç) :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

1) L'alumnat té dret a que l'avaluació sigui duta a terme amb evidències objectives i quantificables, i
desenvolupada amb criteris transparents que seran difosos de forma explícita en aquesta guia i en la presentació
de l'assignatura.

2) L'alumnat té dret a recuperar qualsevol activitat igual o superior al 30% de la nota final, exceptuant-ne les
pràctiques de l'assignatura, si s'escauen.

3) El sistema d'avaluació d'una mateixa assignatura per més d'un/a professor/a ha de ser homogeni, per tant,
seguir criteris i objectius anàleg.

 

 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Webs d'obligada consulta:
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