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Informació general de l'assignatura

Denominació DIDÀCTICA DE L'ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA

Codi 100957

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 2 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 URREA MONCLUS, AIDA

Departament/s PEDAGOGIA

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

Metodologia basada en el model de classe inversa o Flipped Classroom. Part del
treball autònom de l'estudiantat consistirà en les tasques menys actives que es
combinaran amb classes presencials on la participació activa i la interacció de
l'alumnat tindrà un pes rellevant.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

URREA MONCLUS, AIDA aida.urrea@udl.cat 7,8
Concretar cita pr?via per correu
electr?nic

Objectius acadèmics de l'assignatura

Interpretar la legislació actual i la seva aplicació en contextos socioeducatius reals. 
Expressar els components que intervenen en els processos socioeducatius.
Comprendre les diverses formes d'interacció i comunicació entre els agents implicats en una relació
socioeducativa. 
Identificar les variables de diversitat presents en els contextos socioeducatius. 
Detectar i avaluar les necessitats socioeducatives de les persones, grups i institucions per tal de determinar
els objectius de les accions socioeducatives en base a aquestes. 
Conèixer les estratègies didàctiques i organitzatives per al tractament de la diversitat en les propostes
d'intervenció socioeducativa. 
Conèixer metodologies de pràctica reflexiva en l'anàlisi de processos socioeducatius. 
Localitzar, presentar i valorar experiències innovadores relacionades amb l'acció socioeducativa. 
Comprendre els elements d'innovació en les propostes formatives que es dissenyen.
Dissenyar programes, projectes i accions socioeducatives concretes per a qualsevol àmbit d'acció i atenent
a criteris de diversitat metodològica.
Integrar i organitzar els recursos, tant interns com de captació, necessaris per a la implementació de plans,
programes i projectes. 
Formular propostes d'avaluació dels projectes socioeducatius i del rol del professional per a la millora
d'aquests. 

Competències

Generals

CG1: Desenvolupar una capacitat crítica, d'anàlisi, de síntesi, d'organització i de planificació.

CG2: Exercir un aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i obertura cap a l'aprenentatge al llarg de tota
la vida i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.

CG3: Mostrar capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per resoldre conflictes, prendre decisions i
desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals.

CE4: Analitzar necessitats així com dissenyar, aplicar y avaluar plans, programes, projectes i activitats
d’intervenció socioeducativa en contextos diversos.

Específiques

CE1: Comprendre els referents teòrics, històrics, culturals, comparats, polítics, ambientals i legals que
constitueixen a l’ésser humà com protagonista de l’educació.

CE2: Comprendre la trajectòria històrica de l’Educació Social i la configuració del seu camp i identitat professional
amb especial atenció a les iniciatives de la Unió Europea.

CE3: Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics i de qualsevol altres
fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d’actuació.

CE4: Analitzar necessitats així com dissenyar, aplicar y avaluar plans, programes, projectes i activitats
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d’intervenció socioeducativa en contextos diversos.

CE5: Saber utilitzar els procediments i tècniques sociopedagògiques per la intervenció, la mediació i l’anàlisi de la
realitat personal, familiar i comunitària i institucional en ordre a la resolució dels seus possibles conflictes.

CE6: Gestionar estructures i processos de participació i acció comunitària.

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

CE8: Desenvolupar actituds i dominis lingüístics que possibilitin i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i
plurilingüístics.

CE9: Dissenyar i dur a terme projectes d’iniciació a la investigació del medi social i institucional en el qual es
realitza la intervenció.

CE10: Dissenyar, utilitzar i avaluar els mitjans i recursos didàctics en la intervenció.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Didàctica del procés d’ensenyament - aprenentatge en l’Educació Social.
Camps d’acció i funcionalitats en l’acció socioeducativa.
Professionals de l’Educació Social, competències professionals i ètica.
Planificació socioeducativa: Pla, Programa i Projecte. Models de planificació i disseny, concreció i
contextualització curricular.
L’avaluació de necessitats socioeducatives. Models i sistemes. 
Elements de la programació didàctica: destinataris, objectius, continguts, estratègies metodològiques,
temps i recursos. 
Avaluació de l’acció socioeducativa: planificació de l’avaluació. Instruments i tècniques d’avaluació.
Experiències socioeducatives innovadores: foment de la participació i la pràctica reflexiva, promoció de les
capacitats i la diversitat.

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia es basarà en el model de classe inversa o Flipped Classroom amb treball autònom previ de
l'alumnat i sessions de grup actives i participatives per a la reflexió, debat i pràctica de supòsits que promoguin la
construcció conjunta del coneixement. Així com de les pràctiques d'aula que permetin posar en pràctica els
aprenentatges a partir del disseny, la planificació i la proposta d'avaluació d'un projecte d'acció socioeducativa. 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

BLOC SETMANA

Bloc I.- Acció socioeducativa

1. Didàctica del procés d’ensenyament - aprenentatge en
l’Educació Social.

1

2. Camps d’acció i funcionalitats en l’acció socioeducativa 2

3. Professionals de l’Educació Social, competències
professionals i ètica.

3 i 4

Bloc II.- Disseny i planificació de l’Acció Socioeducativa

4. Planificació socioeducativa: Pla, Programa i Projecte. Models
de planificació i disseny, concreció i contextualització curricular

5 i 6
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5. L’avaluació de necessitats socioeducatives. Models i
sistemes.

7 i 8

Bloc III.- Disseny i avaluació de projectes d'acció socioeducativa

6. Elements de la programació didàctica: destinataris,
objectius, continguts, estratègies metodològiques, temps i
recursos.

9, 10 i 11

7. Avaluació de l’acció socioeducativa: planificació de
l’avaluació. Instruments i tècniques d’avaluació.

12 i 13

8. Experiències socioeducatives innovadores: foment de
la participació i la pràctica reflexiva, promoció de les capacitats i
la diversitat.

14 i 15

* El pla de desenvolupament contempla la flexibilització i adaptació al ritme del grup classe. 

Sistema d'avaluació

Tenint en compte la Normativa de l’Avaluació i la Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters a la UdL
aprovada pel Consell de Govern 26 de febrer de 2014, modificada per l’acord 111/2016 del Consell de Govern de 27
d’abril de 2016 i per l’acord 231/2016 del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016, la modalitat Avaluació
Continua inclou:

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Les persones que assistiran de forma habitual a la classe:

Competència Eina d’avaluació
% Total
i Modalitat

Requisit
Mínim

Observacions

SABER Prova tipus Test 25% - Individual
Obligatori
realitzar-la

Es realitzarà a través del Campus
Virtual

SABER FER

Tasques Control 15% - Individual

Resta 0,5 de la
nota final per
cada tasca no
entregada

Activitats entregables o
qüestionaris de comprovació del
treball realitzat fora de l’aula.

Projecte d'Acció
Socioeducativa
(PAS)

25% - Grupal
Obligatori

presentar-lo

Treball per equips de 5 persones.
Compta amb la participació i
implicació de tots els membres. El
5% de la nota correspondrà a la
Bitàcola d'Aprenentatge. Si
aquesta no hi és o està incompleta
restarà 1 punt a la qualificació del
treball. 
Participació en una licitació. Es farà
co-avaluació i autoavaluació entre
el grup classe. 
La nota final del treball es
repartirà segons la dedicació de
cada membre. 

Presentació PAS 15% - Grupal
Obligatòria la
presentació

SABER SER I
SABER ESTAR

Pràctica reflexiva i
autoavaluació

20% - Individual
Obligatori
realitzar-la

Prova escrita d'anàlisi i
autoconeixement. 

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA * 
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(Segons l’article 1.5 de les Normes Addicionals de la FEPTS a la Normativa de l’avaluació i la qualificació de la
Docència  en els Graus i Màsters a la Udl). 

* L'estudiant haurà de presentar una instància a la Comissió d'Estudis del centre responsable de l'Ensenyament de
Grau en el termini fixat, per aportar la documentació justificativa de la seva activitat laboral. Si el resultat de la
resolució és favorable, caldrà notificar-ho al professor per considerar l’avaluació alternativa.

L’alumnat que opti per aquesta avaluació haurà de realitzar totes les tasques de forma individual:

Competència Eina d’avaluació
% Total
i Modalitat

Requisit
Mínim

Observacions

SABER Prova tipus Test 25% - Individual
Obligatori
realitzar-la

Es realitzarà a través del Campus
Virtual el mateix dia que la resta del
grup.

SABER FER

Projecte d'Acció
Socioeducativa
(PAS)

20% - Individual
Obligatori

presentar-lo Entregar-lo en la data establerta per
a la resta del grup. 
Participació en una licitació el
mateix dia que la resta del grup.
Es farà co-avaluació i
autoavaluació entre el grup classe. 

Programa
d'Intervenció que
inclou el PAS

15% - Individual
Obligatori

presentar-lo

Presentació PAS 15% - Individual
Obligatòria la
presentació

SABER SER I
SABER ESTAR

Pràctica reflexiva i
autoavaluació

25% - Individual
Obligatori
realitzar-la

Prova escrita d'anàlisi i
autoconeixement. 

ALTRES CONSIDERACIONS:

El lliurament de les activitats es realitzarà a través del Campus Virtual en l'apartat que s'indiqui en cada
ocasió. No s’admetran treballs fora de la data límit ni en un espai diferent al requerit. 

És requisit indispensable la correcció lingüística i formal en les produccions escrites seguint la guia de treballs
de la facultat: http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf. L’arxiu haurà d'estar degudament identificat
amb el nom i cognoms de l’autor o autors. No s’admetran activitats que no siguin d’elaboració pròpia: la bibliografia
de consulta, tant publicada per mètodes tradicionals com accessible a través d’internet, ha de servir com a base i
no copiar-la literalment, a més ha d’estar puntual i convenientment referenciada. Tots els treballs entregats es
passaran per l'eina de detecció de plagi de la UdL.

No es guardarà ni la nota final ni la dels treballs o evidències per a cursos futurs en el cas que se
suspengui l'assignatura. 

Bibliografia i recursos d'informació
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