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RESUM
Aquesta assignatura, situada en el marc científic de la Teoria de l'Educació, s'ocupa d'introduir al i la
professional de l´Educació Social en els diferents àmbits de la Pedagogia Social. A més, es tractaran
continguts claus vinculats a l´acció i intervenció socioeducativa ja que els i les educadores socials han
de contar amb una formació que els permeta actuar en aquest àmbit.
Podem assenyalar que la matèria presenta parts diferenciades: aproximació conceptual a la Pedagogia
Social; origen i evolució històrica de la Pedagogia Social; àmbits d'intervenció en Pedagogia Social;
investigació qualitativa en Pedagogia Social i claus per al disseny d’un projecte socio-educatiu. Es
treballa des de una perspectiva teòrica, metodològica, aplicada i crítica ja que, tota acció educativa
parteix d´una realitat social dinàmica i per tant, l´educador o l´educadora social haurà de preguntar-se
constantment sobre eixa situació i el col·lectiu receptor.
Es pretén també que el/la futur/a educador/a social, des de l'organització en què duga a terme la seua
tasca diària, siga capaç de dissenyar i portar a la pràctica programes de formació per a distints
destinataris, conjugant les seues necessitats i les de l’organització. S'afronta, així mateix, l'acció
pedagògica, la seua ensenyança i avaluació. Es donen pautes per al disseny de projectes d’intervenció
social en tots els àmbits de l’educació social.
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CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
No hi ha un requisit concret per ser assignatura de 1r si bé és cert que per a la lectura, comprensió i
estudi dels textos de la matèria es requereix tenir un nivell adequat de lectura i comprensió lectora.

COMPETÈNCIES
1306 - Grau d'Educació Social
- Que els estudiants tinguen la capacitat d'arreplegar i interpretar dades rellevants (normalment dins de
la seua àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole
social, científica o ètica.
- Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
- Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a
emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
En cursar aquesta materia, l’estudiantat haurà de ser capaç de:
•
•
•
•
•
•
•

Conceptualitzar la Pedagogia Social com a ciència.
Conèixer i explicar l'origen de la Pedagogia Social.
Conèixer els referents més rellevants de la Pedagogia Social a Europa així com els d’Espanya.
Conèixer els àmbits de la Pedagogia Social i reflexionar sobre els nous espais per a aquesta.
Adquirir una visió crítica sobre els problemes socials.
Saber realitzar algunes tècniques qualitatives per investigar en Pedagogia Social.
Dissenyar un projecte social a partir d'una necessitat detectada

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Conceptualització de la Pedagogia Social
1.1.A què ens referim quan parlem de Pedagogia Social?
1.2. L'objecte de la Pedagogia Social
1.3. Aproximació conceptual a l'educació social: diversitat d'accepcions
1.4. Pedagogia Social versus Pedagogia Escolar

2. Origen i evolució històrica de la Pedagogia Social
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2.1.Circumstàncies històriques, socials i polítiques que van contribuir a impulsar el naixement de la
Pedagogia Social a Europa
2.2.Referents de la Pedagogia Social a Europa
2.3.Referents de la Pedagogia Social a Espanya
2.4.Evolució de la Pedagogia Social després de la Segona Guerra Mundial
2.5.Etapes de la Pedagogia Social en Espanya: esdeveniments i moments clau

3. Àmbits dintervenció de la Pedagogia Social
3.1. Els àmbits de la Pedagogia Social : animació sociocultural; educació de persones adultes; educació
de la gent gran; educació intercultural; família i menor; gènere; art i educació social; adiccions; educació
social i escola; intervenció sociocomunitaria; altres
3.2. Nous espais per a la Pedagogia Social
3.3. Compromís ètic: fer Pedagogia Social educant en valors i el canvi dactituds

4. Investigació qualitativa en Pedagogia Social
4.1. Modalitat investigació qualitativa en Pedagogia Social
4.2. Tècniques d'investigació qualitativa en la Pedagogia Social: història de vida, grup de discussió i
entrevista

5. Disseny i elaboració de un projecto de intervenció socioeducativa
5.1. La planificació i la intervenció educativa en làmbit no formal
5.2. Fases i components dun projecte socioeducatiu
5.3. Apartat introductori: dades identificatives
5.4 Fase de diagnòstic i característiques dels seus components
5.5 Fase de planificació i característiques dels components
5.6 Fase de implementació
5.7 Fase davaluació

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes de teoria
Pràctiques en aula
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
Preparació de classes pràctiques i de problemes
TOTAL
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Hores
45,00
15,00
20,00
20,00
15,00
5,00
5,00
10,00
15,00
150,00

% Presencial
100
100
0
0
0
0
0
0
0
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METODOLOGIA DOCENT
La metodologia que es durà a terme en aquesta assignatura arrenca de la premissa que l'alumnat és
una part activa i fonamental en la dinàmica de la classe. Es treballaran els fonaments teòrics de
l'assignatura des d'una metodologia expositiva i participativa amb l'aplicació de tècniques de dinàmica
grupal. Les classes pràctiques suposaran reflexió individual i conjunta des del treball escrit i oral pautat
per la docent, a través de tertúlies dialògiques, presentació de problemes socials per a la discussió
crítica i el debat, visionat de pel·lícules i documentals, invitació de persones externes, etc. El disseny i
elaboració d'un projecte social sobre qualsevol dels àmbits de la pedagogia social es realitzarà en grup
de 4-5 persones. El projecte estarà tutelat per la docent. Haurà de presentar formalment per escrit i
defensar-oralment davant el grup-classe d'acord amb les pautes marcades.

AVALUACIÓ
1. Carpeta didàctica / portafoli de treball individual. Reflexions sobre pràctiques i lectures realitzades en
forma d'assajos / recensió; informe raonat d'autoavaluació final i, en general, produccions individuals de
l'i de la estudiant al llarg del seu procés d'aprenentatge en els diferents blocs en què es divideix
l'assignatura. La puntuació assignada a aquesta tasca d'avaluació equival a l'50% de la qualificació final.

2. Realització en grup i defensa d'un projecte social guiat. Es tindran en compte: les habilitats de recerca
bibliogràfica i informació, l'organització temporal de la feina feta, l'organització de les idees i arguments
expressats, la redacció i exposició adequades, l'originalitat, actualitat i interès del tema i l'exposició oral.
La puntuació assignada a aquesta tasca d'avaluació equival a l'10% de la qualificació final.

3. Prova final escrita individual. Amb ella s'avaluaran: l'adquisició de coneixements, la seva adequada
comprensió, la capacitat per a exposició i argumentació i la capacitat d'aplicar aquests coneixements a
temes i problemes de la branca de coneixement d'Arts i Humanitats, en general, i de la Pedagogia
Social, en particular. La puntuació assignada a aquesta tasca d'avaluació equival a l'40% de la
qualificació final.
Criteris generals d'avaluació: • Assistència a les sessions teòriques- pràctiques i activitats conjuntes. •
Participació activa, compromís i interès. • Domini i precisió conceptual. • Claredat en l'exposició i
capacitat de síntesi. • Exposició estructurada, sistemàtica i documentada. • Elaboració personal, crítica i
fonamentada de què s'ha après. • Correcció gramatical i ortogràfica. • Compliment dels terminis que es
fixin durant l'assignatura.
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Es considera alumnat d'opció presencial aquell que assisteixi regularment a classe, com a mínim a el
80% de les mateixes; si l'assistència no és regular o no s'ajusta a el mínim exigit, es recomana que
l'alumne o l'alumna s'aculli a l'opció "no presencial", a baix exposada. Avaluació en condicions de "no
presencialitat": L'alumnat que no pugui assistir regularment a classe s'haurà de posar en contacte amb
la professora responsable de l'assignatura durant les dues primeres setmanes de l'quadrimestre,
exposant i justificant la seva opció i la seva impossibilitat de cursar l' assignatura amb normalitat. Així
mateix, l'objectiu de l'entrevista amb el professorat és especificar el pla de treball alternatiu (consultar la
guia docent de cada professora).

* Nota important: Per aprovar de l'assignatura i poder aplicar les mitjanes o percentatges dels diferents
exercicis, cal superar o aprovar cada un d'ells, obtenint a l'almenys el 50% de les puntuacions
assignades a cada activitat, sigui teòrica o pràctica. Aquest criteri s'aplicarà tant a l'alumnat d'opció
presencial com a el de opció no presencial.

"Caldrà ajustar l'addenda de el curs anterior en cas de ser necessari per la situació sanitària deguda a la
pandemia”
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(Tiempo Libre).
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español. Cinca.
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MOLINA, J. (2017). La discapacidad empieza en tu mirada. La situación de discriminación
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SOLER, P. (2012). La animación sociocultural. Barcelona: UOC.
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Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social
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Portal de la Educación Social. http://www.eduso.net
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ADDENDA COVID-19
Aquesta addenda només s'activarà si la situació sanitària ho requereix i previ acord del Consell
de Govern
Acord CAT 2 de febrer de 2021
Es garanteix a l’estudiantat que, de ser necessari, s'adaptarà la modalitat d'impartició de la docència (en
línia, híbrida o presencial), així com la modalitat de l'avaluació, a les exigències sanitàries formulades
per les autoritats competents, mantenint els paràmetres habituals d'avaluació prevists en les guies i
sense que això supose una càrrega addicional en el treball de l'alumnat
1.- Continguts
Els continguts essencials es mantenen, en qualsevol cas, ja que són els necessaris per a dominar les
competències vinculades a aquesta assignatura, tot i que l'extensió i l'èmfasi poden adaptar-se a les
circumstàncies de cada moment.
2.- Volum de Treball i planificació temporal de la docència
El volum de treball requerit per superar aquesta assignatura es manté, procurant adaptar els
procediments i activitats amb aquesta finalitat.

3.- Metodologia docent
En aquesta assignatura la docència combina la presencialitat amb la no presencialitat, síncrona o
asíncrona (en funció de les circumstàncies). El nivell de presencialitat s'adaptarà a les condicions
sociosanitàries del moment i a les condicions específiques de l'assignatura. Se seguirà un model híbrid,
de manera que les classes s'impartiran amb la presencialitat que siga possible i la resta es realitzaran
de forma no presencial. En qualsevol cas, aquest model híbrid ha de ser necessàriament flexible per a
poder adaptar-se a les circumstàncies.
En la docència no presencial s'intentarà prioritzar la modalitat síncrona que afavoreix la interacció
directa amb l'alumnat. En qualsevol cas les docents implicades podran acordar amb els seus estudiants
qualsevol canvi que siga per a millorar la docència i discencia.
4.- Avaluació
Es potenciaran les activitats d'avaluació contínua que, d'altra banda, poden combinar-se amb l'exigència
de superar activitats concretes, incloent una avaluació final global. En la guia docent de cada docent
s'especificaran els detalls del procés, ateses les circumstàncies.
5. Bibliografia
És manté
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