Pla d’estudis conduent al títol de Diplomat en Educació Social
Any d’inici: 1997 (BOE 303, de 19 de decembre de 1997, modificat BOE 196, de 17 d’agost de 1998)
EDS2
PRIMER CURS
Codi
6000

Assignatures troncals
Didàctica General

1191

Psicologia del Desenvolupament

6

3

1223

Psicologia Social
Organitzacions

les

3

3

1224

Sociologia i Antropologia Social

3

1,5

6002

Teories
i
Institucions
Contemporànies d’Educació

4,5

1,5

Codi
1418

Assignatures obligatòries
Història de l’Educació Social

T
4

2

1188

Bases Metodològiques de la
Investigació Educativa

6

3

i

T
7,5

de

P
1,5

Descripció del contingut
Components didàctics del procés d'ensenyament-aprenentatge. Models d'ensenyament i de currículums:
disseny curricular base i elaboració de projectes curriculars. Les funcions del professor. Tasques
d'ensenyament i organització de processos d'ensenyament. Anàlisi de medis didàctics. L'avaluació del
procés d'ensenyament-aprenentatge.
Dimensions i aspectes del desenvolupament. Les etapes del desenvolupament. Psicologia de l'edat adulta i
la vellesa.
Teories i tècniques en psicologia social. Actituds socials. Psicologia dels grups. Comportament col·lectiu.
Dimensió psicopedagògica de les organitzacions. Tipologia d’organitzacions. Les organitzacions
educatives.
Nocions bàsiques de sociologia i antropologia social. Valors socials i juridicopolítics. Grups ètnics i
culturals a Espanya. Marginació social.
Teories contemporànies d'educació. Moviments i institucions educatives contemporànies. Evolució
històrica del sistema escolar. Institucions i agents educatius. L'educació no formal.

P

Descripció del contingut
Els nous espais educatius de l’època contemporània. Teories pedagògicosocials en els segles XIX i XX.
L’educació dels infants i dels joves fora de l'escola. Programes i institucions de formació i educació dels
adults. Evolució de la figura dels educadors socials.
Paradigmes de la investigació educativa. Metodologia quantitativa i qualitativa. Principals models i
dissenys aplicables a la investigació educativa.

Descripció del contingut
Principis de l'educació permanent. Treball, oci i educació. Desenvolupament comunitari i educació
permanent. Estratègies d'educació permanent.
Problemes fonamentals de desadaptació social. Estratègies d'intervenció. La intervenció educativa com a
estratègia fonamental.

SEGON CURS
Codi
1225

Assignatures troncals
Educació Permanent

T
4,5

P
1,5

1226

Intervenció Educativa sobre
Problemes Fonamentals de
Desadaptació Social
Programes
d’Animació
Sociocultural

6

3

3

3

Assignatures obligatòries
Organització i Gestió de Centres
Educatius
Sociologia de l’Educació

T
6

3

6

3

1227

Codi
1176
1193

Disseny de programes d'animació sociocultural. Desenvolupament comunitari i organització de la
comunitat. Recursos personals metodològics i tècnics d'animació sociocultural. Estimulació de la
participació de sectors socials.
P

Descripció del contingut
Estructura i funcions de les organitzacions educatives. L’organització dels centres en el marc dels sistemes
educatius. Direcció i gestió de centres escolars.
Anàlisi sociològic del sistema educatiu. Sociologia de les organitzacions educatives.

T
3

P
3

—

32

Descripció del contingut
Recursos didàctics i noves tecnologies: utilització en les distintes aplicacions didàctiques, organitzatives i
administratives. Utilització dels principals instruments informàtics i audiovisuals.
Pràctica.

TERCER CURS
Codi
6018
1232

Assignatures troncals
Noves Tecnologies Aplicades a
l’Educació
Pràctica d’Educació Social

Codi
1228

Assignatures obligatòries
Programes Educatius per a la
Tercera Edat

T
3

P
1,5

1229

Programes
Institucionals
d’Intervenció Socioeducativa
Programa
d’Inserció
Sociolaboral
Programes
d’Educació
Ambiental
Intervenció Educativa en els
Problemes de la Conducta

3

1,5

3

3

3

3

3

1,5

T
4,5

P
1,5

3

3

1490
1491
1233

Descripció del contingut
Problemàtica demogràfica, psicològica, social i educativa de la tercera edat. Models d'intervenció
socioeducativa. Recursos i serveis per a la intervenció socioeducativa. Tècniques i instruments
d'intervenció.
Programes municipals d'intervenció socioeducativa; biblioteques i intervenció educativa; museus i
intervenció educativa. Pedagogia hospitalària. Programes escolars d’educació social.
La inserció sociolaboral i professional. Programa i alternatives a la formació professional no reglada. La
formació ocupacional. Tècniques i recursos per a la intervenció. Els agents de desenvolupament local.
Aspectes teòrics de l’educació ambiental: evolució històrica i sentit actual. Programes d'educació ambiental
en el camp de l’educació formal. Programes d’educació ambiental en el camp de l’educació no formal.
Els problemes i els trastorns de conducta en la infància, l'adolescència i l'adultesa. Estratègies, tècniques i
recursos per a la intervenció.

OPTATIVES
Codi
1145

Assignatures optatives
Geografia de la Població

1151

Tècniques d’Investigació Social

1167

Psicologia de la Personalitat

4,5

3,5

1171

Processos Psicològics Bàsics

6

3

1187

Antropologia de l’Educació

4

2

Descripció del contingut
Estudi general i global dels principals elements de la geografia de la societat humana, de les seves relacions
internes i dels seus elements significatius (lapoblació).
Construcció d'escales d'actituds, enquestes, qüestionaris. Entrevistes. Sociometria. Tècniques de mostreig.
Sondeigs d’opinió.
Personalitat i diferències individuals. Enfocaments teòrics. Dimensions empíriques. Problemàtica actual de
la personalitat.
Introducció al concepte de psicologia general. Aprenentatge i condicionament. Atenció. Percepció.
Memòria. Motivació i emoció.
L’home com a fonament de l'educació. Fonaments antropològics de l'evolució cultural i educativa. Els
processos d'aculturació i l'educació.

1189

Història de l’Educació

6

3

1235

Mètodes, Disseny i Tècniques
d’Investigació Psicològica
Teoria i Pràctica de l’Educació
Social

3

3

3

1,5

Intervenció Socioeducativa de la
Família
Tècniques
d’Investigació
Socioeducatives

3

1,5

4

2

Comunicació Audiovisual i
Educació
Educació per a la Pau i el
Desenvolupament
Interculturalisme i Educació

3

1,5

3

3

3

3

1396

Disseny
i
Avaluació
de
Programes
de
Formació
Professional i Ocupacional

3

3

1397

Àmbits d’Intervenció amb les
Persones amb Discapacitat

4

1,5

1398

Sociologia de l’Oci i de l’Esport

3

1,5

1465

Geografia
Urbana.
Analisi
Interna
Sociologia de les Institucions i
dels grups
Disseny
i
Avaluació
de
Programes Socioeducatius

4,5

1,5

4

2

2,5

2

1494

Intervenció Socioeducativa de
Persones amb Minusvalideses

3

3

1495

Intervenció sobre l’Oci

3

3

1496

Política i Legislació en Educació
Social

3

1,5

1497

3

3

1498

Tècniques de Dinamització de
Grups
Psicologia de l’Edat Adulta

4

2

1499

Educació Cívica i Social

3

1,5

1728

Pedagogia de la Drogoaddicció

3

1,5

1934
1937

Gènere i Societat
Psicologia de l’Activitat Física i
de l’Esport
Psicologia del Desenvolupament
i de l’Educació

4
6

2
3

6

3

1390

1391
1392

1393
1394
1395

1489
1492

2103

2115

Animació Esportivoturística

4,5

1,5

2131

Estudis Psicosocials sobre la
Dona

4,5

1,5

2371

Antropologia de les Societats
Desenvolupades
Fonaments de Dret Social

4

2

3

1,5

Dret del Treball i de la Seguretat
Social
Política Social
Serveis Socials I
Introducció al Treball Social

4

2

4
4
4

2
2
2

Metodologia de la Intervenció
en Treball Social
La Relació Assistencial en el
Treball Social
Serveis Socials II

3

3

3

1,5

4

2

2650
2651
2655
2656
2657
2658
2659
2663

L’antiguitat i el món clàssic. El naixement de l'educació europea en l'edat mitjana. L’humanisme
renaixentista . De la Reforma a la Il·lustració. Gènesi i evolució dels sistemes educatius nacionals. La
pedagogia científica. Tendències de l'educació després de la II Guerra Mundial.
Mesurament en psicologia. Teoria i tècniques de construcció de tests, escales i qüestionaris. Metodologies
qualitatives.
Pedagogia social: conceptes, característiques i evolució històrica. Pedagogia social i educació social. Els
paradigmes i la pedagogia social. La relació de la pedagogia social amb altres disciplines. La figura de
l’educador social: sorgiment i característiques. Els contexts d’intervenció de l’educador social. El treball
interdisciplinari i l’educació social.
Els processos de socialització i la família. Les pràctiques educatives parentals. La interacció intrafamiliar.
Les famílies multiproblemàtiques. Programes d’intervenció familiar. Nivells d’orientació familiar.
La investigació en educació social. Característiques, línies i tècniques. L’enquesta. La investigació
qualitativa. La investigació etnogràfica. Estudi de casos. Investigació orientada a la pràctica socioeducativa.
La investigació avaluativa.
Imatge i llenguatge. Teoria de la comunicació audiovisual. Disseny, producció i realització d’audiovisuals.
Entorns multimèdia.
Conflictes home-entorn. Concepte i principis del desenvolupament sostenible. Cooperació i solidaritat.
Polítiques de desenvolupament. Intervenció educativa per a la tolerància.
Multiculturalisme, minories lingüístiques, interculturalisme i currículum. Minories ètniques, estereotipus,
racisme i xenofòbia. El fenomen migratori, identitat cultural, pluralisme i tolerància. Aculturació i
intercanvi cultural. Etnocentrisme i relativisme cultural.
Didàctica de la formació professional i ocupacional. Model curricular dels cicles formatius i dels certificats
de professionalitat. Avaluació i certificació de la formació professional i ocupacional. El disseny i el
desenvolupament curricular de la formació ocupacional. Disseny, implementació i avaluació de la formació
ocupacional en el marc de projectes globals d’inserció social i professional.
Entorns d’intervenció en l’etapa escolar i postescolar. L’aplicació del concepte de qualitat de vida per a les
persones amb discapacitat. La integració sociolaboral i les seves alternatives. Projectes per a l’habitatge.
Altres àmbits d’intervenció: temps lliure, família. Els centres d’atenció especialitzada.
Conceptes bàsics de la sociologia en l’explicació de les relacions societat, oci i esport. Relacions societat i
esport. L’esport i l’oci com a fenòmens característics de la societat moderna.
Estudi general i global dels principals elements de la geografia de la societat humana, de les seves relacions
internes i dels seus elements significatius (les ciutats).
Nocions bàsiques de sociologia general: anàlisi dels principals conceptes i generalitzacions de la societat
humana i els seus processos.
Els plans, els programes i el projectes. El disseny de programes d'intervenció socioeducativa. La
implantació de programes socioeducatius. L’avaluació: models i característiques. Disseny i aplicació de
programes d’avaluació.
El principi de normalització. El concepte de necessitats educatives especials. Educar per a la diversitat i en
la diversitat. La integració social dels subjectes amb dèficits de caràcter físic, psíquic o sensorial.
Programes, estratègies i tècniques d’intervenció socioeducativa.
Àmbits de la intervenció en l’oci. Iniciatives públiques i privades. Programes d’intervenció en l’oci.
Tècniques d’intervenció.
Estat de benestar, política social i educació social. Les lleis de serveis socials. La protecció jurídica del
menor. La política i la normativa penal juvenil. La política i la normativa penitenciària. Altres normatives
d’educació social.
Concepte i característiques dels grups. Tipologia i funcionament dels grups. La dinamització dels grups en
l’educació social: mètodes tècniques i recursos.
El desenvolupament en l’edat adulta primerenca, intermèdia i tardana. Desenvolupament i maduresa física,
desenvolupament intel·lectual, de la personalitat, afectiu i social. Treball i parella en l’edat adulta.
Envelliment. La mort i el dol.
Educació cívica. Educació multicultural. Educació per a la democràcia. Educació per a la tolerància i la pau.
Educació vial.
Drogodependències: conceptes bàsics i models explicatius. Disseny i avaluació de programes de prevenció
de les drogodependències. Programes escolars i drogues. Programes familiars, comunitaris i d’educació no
formal de drogodependències. Tractament educatiu i pluridisciplinari de les drogodependències.
Implicacions dels problemes del gènere per a la praxi humana.
Principis i processos del comportament humà. Psicologia aplicada a l’activitat física. Psicologia de l’esport.
Aprenentatge escolar i instrucció. Continguts i variables de l'aprenentatge escolar. La relació educativa.
Contextos, mecanismes, aspectes i etapes del desenvolupament des de la perspectiva educativa.
Desenvolupament dels diferents processos psicològics i les seves repercussions en la psicologia de
l’educació.
Coneixement de l'activitat esportivoturística en la naturalesa. Recursos d'animació esportiva. L’esport en
l’animació sociocultural. Recursos humans, espacials i d'infraestructura. Recursos econòmics. Aspectes
organitzatius. Importància i evolució del temps lliure. Marc estructural de l'animació.
El paper de la dona en les diferents èpoques històriques. L’estudi de la dona des de la psicologia i la
psicologia social a través de la història. Estereotips femenins i processos d’identitat. Relacions intergrupals
segons el gènere. Estat actual.
Els problemes antropològics imposats pel desenvolupament.
Estructura general de l’Estat i de l’Administració pública. Fonaments de dret de família i de dret
penitenciari. Drets, deures i llibertats i les seves garanties.
Dret del treball i de la seguretat social. Elements de procediment i recursos administratius.
Estructura, contingut i mitjans de l’acció social, polítiques socials i anàlisi dels models vigents.
Naturalesa i objectius dels serveis socials.
Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La
intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials.
Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La
intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials.
Contingut i característiques de la relació assistencial entre el professional i l’usuari. Fenòmens i situacions
típiques. Contexts d’intervenció: assistencial, informatiu, assessorament, clínic, control i avaluació.
Serveis socials generals i especialitzats.

2664

Treball Social de Casos I

6

3

2665

Treball Social de Grups

3

3

2667

4

2

2670
2671

Ètica i Deontologia del Treball
Social
Salut Pública i Treball Social
Planificació dels Serveis Socials

3
4

1,5
2

2672

Treball Social de Casos II

4

2

2673

Treball Social Comunitari

4

2

2675

Models de Polítiques Socials

3

1,5

2676

Pedagogia Social i Treball
Social

4

2

2677
6019

Psicopatologia
Desenvolupament
de
l’Expressió Plàstica i la seva
Didàctica
Didàctica
de
l’Expressió
Musical
Educació Artística i la seva
Didàctica
Educació Física i la seva
Didàctica
Programes d’Educació per a la
Igualtat entre Homes i Dones
Introducció a les Possibilitats
Educatives a la Xarxa

4
3

1,5
6

6

3

4,5

4,5

4,5

1,5

3

1,5

5224
6202
5231
1399

Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La
intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials.
Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La
intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials.
Dilemes morals en la relació professional. Codi deontològic i principis ètics fonamentals en la pràctica del
treball social.
Conceptes bàsics de medicina preventiva i de situacions de necessitat social d’origen medicobiològic.
Naturalesa i objectius de les institucions prestadores de serveis socials, segons els distints models de
classificació.
Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La
intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials.
Formes històriques i evolució de l’assistència social. Conceptes fonamentals del treball social. La
intervenció professional. Aplicació a les necessitats socials.
Models de polítiques socials vigents: desenvolupament històric i situació actual. L’Estat benefactor i l’Estat
assistencial.
La pedagogia social: conceptes i àmbits. La pedagogia social i el treball social: el treball interdisciplinari.
La intervenció social a l’escola: programes d’intervenció. La intervenció social en els diferents àmbits de
l’educació.
Patologia dels processos patològics. Psicologia anormal.
El llenguatge visual a l'educació infantil. Valors educatius i elements de l'expressió plàstica. La
globalització a l'expressió plàstica. Recursos didàctics i materials a l'expressió plàstica.
Principis de l'educació musical escolar. Mètodes i sistemes actuals de pedagogia musical. Programació i
avaluació. Pràctiques docents.
Aproximació al fenomen artístic. L'expressió plàstica i musical. El món creatiu i expressiu del nin.
Continguts, recursos didàctics i materials per a l'educació artística.
Activitats psicomotores. Mètodes i activitats d'ensenyament a l'educació física bàsica.

Relacions socials de sexe. Educació i construcció social de gènere. Característiques i àmbits d’intervenció.
Tipologia. Estratègies. Disseny i implementació i avaluació de programes.
2136
2
2,5 Internet, comunicació electrònica, cerca d’informació, implicacions socials d’Internet, possibilitats
educatives a les xarxes: Internet com a recurs didàctic, Internet com una font de documentació educativa,
Internet com a entorn d’aprenentatge.
Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic.

Organització per cursos
Cicle
Curs
Matèries troncals
1
34,5
1
2
21
3
38
Total
93,5

Matèries obligatòries
15
18
25,5
58,5

Prerequisits del pla d'estudis d'Educació Social:
Assignatura
6018
1226
1225
1227
1228
1490
1229
1491
1233
1498
1232

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
Intervenció Educativa sobre Probl. de Desadaptació Social
Educació Permanent
Programes d'Animació Sociocultural
Programes Educatius per a la Tercera Edat
Programes d'Inserció Sociolaboral
Programes Institucionals d'Intervenció Socioeducativa
Programes d’Educació Ambiental
Intervenció Educativa en els Problemes de la Conducta
Psicologia de l’Edat Adulta
Pràctica d’Educació Social

1232

Pràctica d’Educació Social

Matèries optatives
16,5
18
34,5

Crèdits de lliure configuració
6
9
6
21

Prerequisit
6000

Didactica General

1191

Psicologia del Desenvolupament

6000
1191
1176

Didàctica General
Psicologia del Desenvolupament
Organització i Gestió de Centres Educatius
Estar matriculat o haver aprovat:
Educació Permanent
Intervenció Educativa sobre Probl. de Desadaptació Social
Programes d’Animació Sociocultural
Programes Institucionals d’Intervenció Socioeducativa
Programes d’Inserció Sociolaboral
Programes d’Educació Ambiental
Intervenció Educativa en els Problemes de la Conducta
Programes Educatius per a la Tercera Edat

1225
1226
1227
1229
1490
1491
1233
1228

Mecanismes de convalidació i/o adaptació entre els plans d'estudis de la Diplomatura d’Educació Social (totes aquelles assignatures que en ambdós plans tenen el
mateix codi es convaliden automàticament):
Pla 1994
Pla 1997
1171
Processos Psicològics Bàsics (Optativa)
1425
Processos Psicològics Bàsics
1231
Programes d’Educació Ambiental
1491
Programes d’Educació Ambiental
1230
Programa d’Inserció Sociolaboral
1490
Programa d’Inserció Sociolaboral
2103
Psicologia de l’Educació i el Desenvolupament
2132
Psicologia del Desenvolupament i de l’Educació
0800
Sociologia General
1489
Sociologia de les Institucions i dels Grups
1146
Geografia Urbana (optativa)
1465
Geografia Urbana. Anàlisi Interna
1493
Pedagogia de la Drogoadicció
1728
Pedagogia de la Drogoadicció

Especificacions del pla d’estudis del títol de Diplomat en Educació Social:
Assignatures que no són de lliure configuració per als alumnes matriculats d’aquests estudis perquè el contingut és idèntic o molt similar al de matèries pròpies
de la titulació:
Les matèries troncals, obligatòries i optatives del segon cicle de Pedagogia i Psicopedagogia.
5196 Geografia Humana
0778 Psicologia del Desenvolupament
1127 Didàctica General
1170 Psicologia Social
1178 Psicologia de l’Educació
1432 Psicologia de la Infància i l’Adolescència
2106 Pedagogia Ambiental
5118 Educació Física i la seva Didàctica II
5102 Organització del Centre Escolar
5103 Psicologia del Desenvolupament en Edat Escolar
5104 Didàctica General
5105 Educació Física i la seva Didàctica I
5144 Psicologia de l’Educació
5173 Sociologia de l’Educació
5122 Educació Física i la seva Didàctica
Es indispensable per a tots els alumnes matriculats en aquestes assignatures la participació en el 80% de les classes per poder ser avaluades.
2115 Animació Esportivoturística
Els estudis realitzats en l’àmbit de convenis internacionals subscrits per la Universitat i d’altres activitats contemplades en la normativa interna de la Universitat es
podran convalidar per crèdits de lliure configuració fins a un màxim de 21. Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als criteris que la Universitat determini.

