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Informació general de l'assignatura

Denominació BASES CONCEPTUALS I CONTEXTUALS DE L'EDUCACIÓ SOCIAL

Codi 100953

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 1 OBLIGATÒRIA 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

2 1

Coordinació MARÍN MARQUILLES, ROGER

Departament/s PEDAGOGIA

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

4,2 ECTS equivalents a docència del professorat i del treball a l'aula, presencial i/o
virtual, indicat per grup gran. 
1,8 ECTS equivalents a treball pràctic en l'horari de grup mitjà dins i fora de l'aula.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits
L'assignatura té un total de 6 crèdits per l'alumnat. 
Una part consistent en el seguiment de les classes, presencials i/o virtuals,
impartides pel professorat. 
La resta consistirà en treball autònom de l'estudiantat per aprofundir en la part teòrica i
realitzar pràctiques per consolidar el coneixement.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MARÍN MARQUILLES, ROGER roger.marin@udl.cat 7,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

1.  Interpretar des d'una perspectiva històrica, dades rellevants de la realitat social i els processos en els quals
intervé l'educador/a social

2.  Desenvolupar una actitud analítica i oberta davant la complexitat de l'acció educativa

3.  Facilitar la construcció d'un model teòric propi per a poder fonamentar la pràctica educativa amb persones
adultes

4.  Analitzar el concepte bàsic d'educació permanent en relació als conceptes fonamentals d'educació

5.  Conèixer els diferents àmbits que integrin el debat teòric i pràctic de l'alfabetització i la formació de les
persones adultes

6.  Identificar les característiques psicosocials de la persona adulta i extreure conseqüències per a una
metodologia específica, especialment aplicada a les minories ètniques

7.  Aportar noves eines i possibilitats de reflexió per a l'anàlisi de la formació de les persones adultes en el marc de
les transformacions de la societat actual

8.  Mostrar respecte cap a les diferències individuals

9.  Treballar la capacitat de síntesi i de recerca de la informació

10. Utilitzar les TIC en l'àmbit de l'estudi de la matèria

11. Expressar-se correctament de manera oral i escrita

12. Adoptar una visió crítica i reflexiva envers la realitat social existent

 

Competències

 

 

CG1 Desenvolupar  capacitat crítica, d’ anàlisi, de síntesi, d’organització i de planificació

CE7 Mostrar una actitud empàtica, respectuosa, solidària i de confiança cap als subjectes i institucions d’educació
social

CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita

CT3 Dominar les TIC

CT4 Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d’una cultura de pau i de valors democràtics 
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1. L'educació i l'educador/a social

1.1. L'educació com un procés de personalització

1.2. Agents i institucions educatives (formals i no formals)

1.3. El codi deontològic de l'educador/a social

 

 

2. Bases conceptuals de l'educació permanent

2.1. L'educació al llarg de la vida.

2.2. Les característiques de la persona adulta i el seu aprenentatge en la societat actual

2.3. La formació de les persones adultes, les d'origen estranger i altres grups minoritaris

 

3. Experiències i innovació en l'educació social

3.1. La innovació educativa a l'educació social

3.2. La creativitat com a eina educativa i motor de canvi

3.3. La investigació des de l'educació social

 

4. Conceptualització del temari vinculat amb l'assignatura

4.1. Conceptes claus

4.2. Glossari de termes

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia serà participativa, amb diferents activitats de reforç i consolidació del continguts i adquisició de les
competències. Concretament:

 

-  Sessions teòriques en les que el professorat utilitzarà la classe magistral i les dinàmiques de grup (per exemple,
debats...) impartint els principals continguts.

-  Lectures de publicacions científiques per reforçar i contrastar els continguts impartits a l'aula presencial i/o
virtual.

-  Sessions pràctiques d'aprofundiment en temàtiques en les que l'alumnat ha mostrat especial interès.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA, APROXIMAT I FLEXIBLE, DE LES ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SETMANA PROFESSORAT ALUMNAT
HORES

PRESENCIALS
 GG            GM

HORES
NO

PRESENCIALS
 

1

Presentació de la matèria.
Concreció del sistema

d’avaluació, de la
metodologia de classes, de
les pràctiques, del treball…

Pràctica a classe

 
Assistència (virtual o
presencial, segons

la programació
horària) a classe,
Actitud receptiva,
reflexiva i crítica

  3  1  

2

Presentació del bloc 1,
potenciació del debat,

tutorització per a la reflexió,
síntesi de la informació.

Assistència. Reflexió
en equip, anàlisi de

la informació,
elaboració de
conclusions.

3 1  

3
Explicació de conceptes clau
del tema 1.1, formació dels

grups de treball.

Participació activa i
actitud receptiva.

                         
 3                  

2  

4
Explicació del tema1.2,

pràctiques.

Assistència. Reflexió
en equip.

Participació activa.
3                    1 6  

5
Presentació del tema 1.3,
videofòrum, pràctiques,
treball en grup mitjà. 

Assistència a classe.
Participació en el

debat. Lectura d’un
article. Preguntes i

aportacions
personals

3                      1 6  

6

Presentació del tema 1.4
Pràctiques, treball en grup
mitjà. Recerca i anàlisi de

material

Assistència.
Participació i
seguiment i

elaboració de
propostes de treball

3                     1 6  

7
Explicació del bloc 2, inici

tema 2.1.

Assistència i
realitzar aportacions
sobre l'educació al

llarg de la vida.

3                      1 6  

8 Explicació del tema 2.2  
Assistència a classe.
Lectura d’un article.

3                      1 6  

9

Explicació del tema 2.3 i
presentació d'experiències
relacionades amb persones

estrangeres i minories
ètniques.

Assistència.
Participació i
aportacions
personals.

3                       1 6  

10

Presentació del bloc 3 i del
tema 3.1. 

Lectura i reflexió sobre els
blocs 1 i 2.

 

Assistència i
participació activa a

partir del
coneixement previ

de l'alumnat.

3                       1 6
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11
Presentació del tema 3.2.

Exposició tèorica i de
pràctiques a l'aula.

Assistència a classe.
Lectures de
documents.

Preguntes i debat.

3                       1 6

12

Exposició de continguts del
tema 3.2. Teoria i pràctica de

la resolució de conflictes i
mediació.

Assistència a classe.
Participació.

Preguntes i debat.
3                       1 6

13
 Exposició de continguts del

tema 3.3.

Assistència i
participació activa

en els debats i
anàlisi de
conceptes.

3                       1 6

14
Presentació d'experiències

del tema 3.3

Assistència i debat
sobre les

experiències.
3                       1 6

15

 
Repàs de la matèria.

Proposta i explicació de la
prova d’avaluació.

Assistència i
participació per a la
realitzar la síntesi de

curs.

3                       1 6

 

 

Sistema d'avaluació

Hi haurà dos sistemes d'avaluació:

 

1. L'avaluació sumativa consistirà en 4 evidències les quals es detallaran a classe conjuntament amb els criteris
d'avaluació:

 

-Participació activa en els fòrums de l'assignatura (10%)

-Participació, dinàmiques de classe, i capacitat reflexiva (15%)

-Prova individual escrita, de qüestions de contingut, en relació als principals descriptors (25% de la nota final).
Dues parts:

       15% Part teòrica

       10% Proposta d'actuació enfocada a una reflexió crítica com a proposta de futur.

- Dossier de pràctiques individual (25% de la nota final)

-Treball en equip (20%) i exposició oral (5%)

Per superar la matèria s'ha d'obtenir una qualificació final igual o superior a 5.0. Enguany, cal un mínim de nota per
cada evidència, en tots els casos almenys un 10%, per tal de poder-ho sumar a la nota final. Si es reuneix aquest
requisit es sumaran les notes de totes les evidències.

 

2. Modalitat d'avaluació alternativa. L'estudiant que ho desitgi tindrà dret a renunciar a l'avaluació contínua a l'inici

2020-21



de curs i acollir-se a la modalitat de l'evidència d'avaluació alternativa al final de la matèria. Haurà de presentar una
instància a secretària en el termini fixat i aportar documentació justificativa d'activitat laboral i/o altres situacions
personals. La modalitat d'avaluació alternativa inclourà també dues evidències: un examen (60%) i un treball a
partir de lectures acadèmiques orientades pel professorat (40%).

 

Recordatoris: les produccions dels alumnes han de ser originals, el plagi és motiu suficient de suspens de la
matèria. Un requisit indispensable és la correcció lingüística i formal en les produccions escrites seguint la guia de
treballs que trobareu a: htpp://www.fce.udl.cat/Recursos/guiestreballs.pdf Els treballs amb més de 10 errors
ortogràfics o presentats incorrectament es retornaran a l'estudiantat perquè faci la correcció. Aquests errors
expressius o la presentació incorrecta repercutiran en la qualificació de la matèria. Igualment s'haurà de tenir en
compte la guia de Comunicació i llenguatge no sexista del Centre Dolors Piera d'Igualtats d'Oportunitats i Promoció
de les Dones de la UdL.

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Bernad, O. (2019). Immigrazione et educazione degli adulti: uno sguardo dalla Catalogna, 159-179. A Aleandri,
G. Lifelong and lifewide learning and education Spagna e Italia a confronto. Roma: Roma Tre-Press.

Bernad, O.; Iglesias, M.; Jové, M.; Torrelles, À. (2005). Una experiencia de educación de adultos inmigrantes en
Lleida: Un reto para la integración, 470-475. A Un reto para la integración. Colección: IV inmigración,
Interculturalidad y Convivencia. Ceuta: Instituto de Estudios Ceutíes.

Bona, C. (2016). Las escuelas que cambian al mundo. Barcelona: Plaza y Janés.

Cardús, S. (2000). El desconcert de l'educació. Barcelona: La Campana.

Caride, J.A., Gradaílle, R.; Caballo, M.B. (2015). De la pedagogía social como educación, a la educación social
como pedagogía. Perfiles Educativos, XXXVII, 148, 4-11.

Colectivo SIPS (2018). Desafíos de la educación social en tiempos de cambio. Málaga: Aljibe.

Colom, A. et al. (2008). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel.

Fullana, J. (2000). Els camps de l'Educació Social. Col·lecció Educació Social. Girona: Universitat de Girona.

Generalitat de Catalunya (2020). Educació d'adults. Guia informativa.
http://www.gencat.cat/ensenyament/eac/pdf/APA_CA.pdf

González-Monteagudo, J. (2017). Formación de educadores y mediadores interculturales en España. Pedagogia
Oggi. Rivista SIPED, 2, 325-339.

Mínguez, C. (coord.) (2005). La Educación Social: discurso, práctica y profesión. Madrid: Dykinson.

Moreno, R. Fernández, P.; Moyano, S. (2018). Educación social, trabajo social: conexiones y desconexiones.
Revista de educación social, 26, 87-103.

Planella, J.; Vilar, J. (2006). La pedagogía social de la información. Barcelona: UOC.

 

Webgrafia:

Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya

http://www.ceesc.cat
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EAEA, European Association for Education of Adults

http://www.eaea.org

 

Es proporcionarà, durant el quadrimestre, referències bibliogràfiques i pàgines internet actuals de cada tema així
com alguns recursos didàctics que poden ser útils a l'estudiantat.
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