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Informació general de l'assignatura

Denominació TÈCNIQUES DE DINAMITZACIÓ DE GRUPS

Codi 100963

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 3 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 SOLDEVILA BENET, ANA MARIA

Departament/s PEDAGOGIA

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

Les sessions de grup gran les realitzarà la professora: Anna Soldevila. 
Les sessions de mitjà les realitzarà el professor: Antoni Peregrino.

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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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

PEREGRINO GUTIERREZ,
ANTONIO JESUS

antonio.peregrino@udl.cat 3,9

SOLDEVILA BENET, ANA MARIA anna.soldevila@udl.cat 3,9

Objectius acadèmics de l'assignatura

Comprendre els diferents fenòmens grupals per a l'anàlisi de la realitat personal, familiar i comunitària i institucional
amb vista a la resolució dels seus possibles conflictes.

Emprar adequadament la mediació amb vista a la resolució dels seus possibles conflictes en la realitat personal,
familiar i comunitària i institucional.

Conèixer diferents tècniques de dinamització grupal. 

Dissenyar la implementació d'una tècnica de producció grupal per al grup classe i dur-la a la pràctica.

Valorar les bones pràctiques en l'execució de la conducció i dinamització de grups arran de la implementació d'una
tècnica de producció grupal per part dels companys i companyes d'aula.

Reflexionar vers procés de mentoria realitzat amb a un company/a de classe, amb la doble vessant de tutor/a i
tutorand.

Expressar la necessitat d'una actitud empàtica, ètica-moral, respectuosa, solidària i de confiança per a dur a terme
correctament les diferents pràctiques propoosades.

Comunicar-se de forma oral i escrita, en la llengua materna i una llengua estrangera.

Utilitzar correctament la llengua materna en les produccions i comunicacions fent ús d'un llenguatge inclusiu. 

Competències

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS

BÀSIQUES

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional
i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució
de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva
àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o
ètica.

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat
com no especialitzat.
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GENERALS

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

CG4 - Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat.

CG5 - Desenvolupar capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Tenir una correcta expressió oral i escrita

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

CT4 - Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE3 - Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics i de qualssevol altres
fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d'actuació.

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

CE5 - Saber utilitzar els procediments i tècniques sociopedagógicas per a la intervenció, la mediació i l'anàlisi de la
realitat personal, familiar i comunitària i institucional amb vista 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.

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

TEMA 1. Concepte de grup. Tipologia de grups. Principals fenòmens de grup. Elements de l’estructura grupal.
L’autoritat i les normes de grup. Els rols en els grups. Cooperació i competetivitat grupal. L’evolució grupal. Fases
evolutives del grup: l’inici del treball en grup, la dissolució del grup i l’extinció de l’activitat grupal.

TEMA 2. La comunicació en els grups. La comunicació no verbal. Com detectar mentides. 

TEMA 3. L’autolideratge. El lideratge. Lideratge de grups i equips.

2022-23



TEMA 4. La presa de decisions i la resolució de conflictes.

TEMA 5. Mètodes i tècniques de dinàmica de grups. Tècniques d’iniciació grupal. Tècniques de producció
grupal: wordl cafe, judici, teatre-fòrum i/o dramatització, assemblea, festa de cloenda, entre altres.

TEMA 6. La tutoria en l'àmbit de l'educació no formal. 

Eixos metodològics de l'assignatura

Les sessions en grup mitjà seran pràctiques i es donarà valor a la reflexió, l'anàlisi i la síntesi. 

Les sessions en grup gran seran teòrico-pràctiques (classes magistrals participatives) i es donarà valor a
l'autoanàlisi, la reflexió, l'anàlisi i la síntesi.

 

 

 

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

Les sessions de grup gran s'estructuran a priori de la següent manera: 

Setmana 1. Presentació assignatura. Concepte de grup. Tipologia de grups.  Elements de l’estructura grupal.
L’autoritat i les normes de grup.

Setmana 2.  Cooperació i competetivitat grupal. L’evolució grupal. Fases evolutives del grup: l’inici del treball en
grup, la dissolució del grup i l’extinció de l’activitat grupal.

Setmana 3. La comunicació en els grups. La comunicació no verbal. Com detectar mentides. 

Setmana 4. L’autolideratge. El lideratge. Lideratge de grups i equips.

Setmana 5. La presa de decisions

Setmana 6. La resolució de conflictes.

Setmana 7. Avaluació.

 

Les sessions de grup mitjà s'estructuran a priori de la següent manera: 

Setmana 1. Presentació assignatura. Constitució dels grups de treball. Elecció de la tècnica a desenvolupar per al
grup classe. Tècniques de presentació i iniciació grupal.

Setmana 2.  Què observar en els grups? 

Setmana 3. Dinàmica 1. Wordl cafe

Setmana 4. Dinàmica 2. Assemblea

Setmana 5. Dinàmica 3. Dramatització i/o teatre-fòrum.
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Setmana 6. Dinàmica 4. Judici.

Setmana 7. Dinàmica 5. Festa de comiat.

 

Sistema d'avaluació

MODALITAT D'AVALUACIÓ CONTÍNUA

Requisit: assistir al 80% de les classes. 

L'avaluació constarà de 3 parts:

a) Corresponen al temari desenvolupat per la professor Antoni Peregrino (tema 1-4) amb un valor del 40% de
l'assignatura.

b) Corresponen al temari desenvolupat per la professora Anna Soldevila. Disseny, implementació i avaluació d'una
tècnica de dinamització grupal (es realitza en petit grup i presencialment), amb un valor del 30% de la nota final.
Informe d'avaluació de les diferents dinàmiques presentades pels companys/es (es realitzarà de manera individual)
amb un valor del 10% sobre la nota final. Per superar aquesta part de l'assignatura cal tenir cada evidència
aprovada.

c) Consistirà en el disseny d'un pla de millora personal per a l'autolideratge, el lideratge o les competències
socioemocionals per a la conducció de grups que supervisirà un company/a (mentoria per iguals) mitjanaçant
entrevistes personals (o bé tutories) de seguiment sobre la implementació del pla de millora personal i l'avaluació
final del procés d'acompanyament. Com a evidències d'avaluació l'alumat aportarà: el document del pla de millora,
les actes de cadascuna de les trobades (tutories) i un informe de la valoració final del procés que a la vegada
exposarà davant del professorat el dia i l'hora que s'assigni per a cada parella pedagògica d'estudiants. Aquestes
evidències constituiran un 20% de la nota final. 

Per superar l'assignatura cal haver aprovat cadascuna de les 3 parts per separat i aleshores es sumarà la nota final
de les parts per tal d'obtenir la nota definitiva de l'assignatura. 

 

MODALITAT D'AVALUACIÓ ALTERNATIVA

L'estudiantat que ho desitgi té dret a renunciar a l'avaluació contínua a l'inici del semestre i acollir-se a la modalitat
d'avaluació alternativa.

Consistirà  amb una prova d'avaluació en que elaborarà un dossier on quedin reflectits els continguts objecte
d'estudi de la matèria i la corresponent bibliografia, d'un màxim de 40 pàgines. I l'anàlisi crític de dues pel·lícules
escollides pel professorat relacionades amb la temàtica de l'assignatura, amb un valor del 80% de la nota, d'aquest
un 50% serà del dossier i l'altre 30% de l'anàlisi crítica dels videos. Consultar llistat de pel·lícules a l'apartat de Pla
de desenvolupament. S'aniran facilitant els títols dels films a mesura que es desenvolupi el temari.

A la vegada també haurà de fer el treball per parelles pedagògiques, explicat a l'apartat c) de l'avaluació contínua,
amb un valor d'un 20% de la nota. 

Per fer-ho haurà de presentar una instància a secretaria en el termini fixat a tal fi i aportar documentació
justificativa d'activitat laboral i/o altres situacions personals.  

 

Altres consideracions

Les citacions, referècies bibliogràfiques, webgrafia seguiran les pautes de la darrera versió de la normativa APA.

Els treballs han de ser originals. El plagi serà motiu de suspens. 
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Un requisit indispensable  és la correcció lingüística i formal en les produccions escrites seguint la guia de treballs
es recomana a la facultat. http://www.fce.udl.cat/Recursos/guies/guiatreballs.pdf. Es una guia de l'any 2008 per la
qual cosa la normativa APA no està actualitzada, utilitzeu la darrera versió. 

Es valorarà positivament l'ús de llenguatge no sexista en l'elaboració dels treballs escrits. Es recomana la lectura
de les recomanacions fetes per l'Institut Dolors Piera de la
UdL.  http://www.cdp.udl.cat/home/images/pdfs/recomanacions-per-a-lus-no-sexista-ni-androcentric-del-llenguatge-i-
de-les-imatges-en-el-mitjans-de-comunicacio.-univeristat-de-lleida-.pdf

Els treballs de l'assignatura es poden realitzar en català o castellà. 

En aquest sentit, recordeu també que el passat 27 de gener de 2021 es va acordar en les comisió de graus i
màsters de la Facultat que a partir d'aquest curs 2021/22, s'aplicarà la qualificació de "no presentat" en
totes les assignatures dels diferents graus i màsters de la FEPTS sempre que l'alumne hagi realitzat un
percentatge de menys del 30% de les activitats d'avaluació de l'assignatura. En el cas que hagi realitzat un
30% o més de les activitats d'avaluació, es posarà en l'acta la qualificació que li correspongui. Aquest percentatge
o informació caldrà fer-lo constar en l'apartat d'avaluació de la corresponent guia docent, amb indicació de la
data d'aquest acord.

Bibliografia i recursos d'informació
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