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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22300 - Pedagogia Social i Comunitària
Crèdits 1.6 presencials (40 Hores) 4.4 no presencials (110 Hores) 6 totals (150

Hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens Experimental)
Semestre Primer semestre
Idioma d'impartició

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

José L. Oliver Torelló

joseplluis.oliver@uib.es
12:00h 13:00h Dimarts 01/10/2009 27/07/2010

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau en Educació Social Formació Bàsica Primer curs Grau

Contextualització

L'assignatura "Pedagogia Social i Comunitària" contitueix una de les cinc assignatures bàsiques pròpies de
la titulació d'Educació Social. Tè un caràcter estructurant pel que fa a la formació dels futurs educadors/es
socials. En ella s'han de posar les bases teòriques per a la comprensió del conjunt de matèries que formen
part de la titulació. Això és degut a que la progressiva teorització i fonamentació de l'educació social es
sustenta en les aportacions de la Pedagogia Social i en el tret constitutent que considera que la Pedagogia
social implica una "teorització de la pràctica per a la pràctica".

L'assignatura consta de sis crèdits ECTS i s'oferta durant el primer semestre del primer curs del Grau
d'Educació Social i forma part del mòdul "Fonaments teòrics de l'Educació social" i de la matèria "Fonaments
històrico-pedagògics de l'Educació social" la qual consta només de dues assignatures .

Mitjançant aquesta assignatura es preten que es comprenguin els condicionants teòrics i metodològics propis
del coneixement de la realitat socioeducativa. Per aconseguir aquest objectiu, s'ha de comprendre abans el
significat i l'impacte que la Pedagogia Social ha tengut com a disciplina científica, en el marc de las Ciències
de l' Educació. Es preten que l'alumne adquireixi els coneixementsteòrics i les capacitats d'anàlisi, reflexió
i síntesi, que són necessaris per a una formació sistemàtica en aquest camp de la Pedagogia Social.

En l'assignatura s'aportarà una visió general d'autors, paradigmes, teories i metodologia pròpia de la
Pedagogia social contextualitzant-la, des d'una dimensió històrica i comparada, en l'àmbit científic europeu.
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També es ferà esment als principals àmbits d'intervenció professional de l'Educador/a social, als factors
rellevants en la seva professionalització, així com també i de manera especial a la dimensió comunitària de
la Pedagogia social.

Requisits

Competències

Específiques

1. CE1. Comprensió dels processos, institucions i idees que s'han donat històricament i que han configurat
els models actuals d'intervenció socioeducativa. CE2. Conèixer les polítiques de benestar social i
la legislació que sustenten els processos d'intervenció socioeducativa CE3. Conèixer els supòsits
pedagògics i biopsicosocials que estan en la base dels processos d'intervenció socioeducativa, així com
les característiques fonamentals dels entorns d'intervenció..

Genèriques

1. CT1. Capacitat d'anàlisi i síntesi CT2. Capacitat d'organització i planificació CT3. Capacitat
comunicativa i lingüística. CT4. Capacitat parell la utilització de les TIC en l'àmbit d'estudi i context
professional CT5. Capacitat de gestió de la informació CT6. Capacitat de resolució de problemes i
presa de decisions CT7. Capacitat crítica i autocrítica CT8. Capacitat empática, respectuosa, solidària i
de confiança cap als subjectes i institucions CT9. Capacitat per a desenvolupar actituds que possibilitin
i afavoreixin el treball en entorns multiculturals i plurilingüístics CT11. Autonomia en l'aprenentatge
CT12. Adaptació a situacions noves CT13. Lideratge, creativitat i esperit emprenedor CT14. Obertura
cap a l'aprenentatge al llarg de tota la vida CT15. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la
pràctica professional.

Continguts

Continguts temàtics

BLOC 1. La professió d'educador social:sorgiment, desenvolupament i institucionalització

1.1. Les tradicions professionals de l'educació social

1.2.. L'educació scoial com a professió

2. Fonamentació i conceptualització teòrica i paradigmàtica de la Pedagogia socia. La pedagogia
comunitàrial

2.1. Conceptes bàsics de l'educació social i de la pedagogía social

2.2. La fonamentació de la Pedagogía Social: socialització, aprenentatge social i suport social

2.3. Teories i paradigmes de la pedagogia social



Universitat de les
Illes Balears

Assignatura 22300 - Pedagogia Social i

Comunitària

Grup Grup 1, 1S

Guia docent A

Idioma Català

3 / 7

Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2010 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

2.4. La Pedagogía comunitaria: Concepte i característiques

3. La dimensió històrica i comparada de la Pedagogia social

3.1. La construcció històrica de la pedagogia social: fases, autors i tendències

3.2. La pedagogia social comparada.

4. Els àmbits d'intervenció de la Pedagogia scoial

4.1. L'educació familiar i el desenvolupament comunitari.

4.2. L'educació per a la integració social.

4.3. L'educació de l'oci, l'animació i la gestió cultural

4.4. La intervenció socioeducativa en família, infància i joventut

4.5. La intervenció socioeducativa amb persones adultes i majors

4.6. La intervenció socioeducativa en la diversitat.

5. Contextos d'intervenció de la Pedagogia social

5.1. Política social, estat del benestar i intervenció socioeducativa.

5.2. Característiques dels serveis socials. Els serveis socials a Europa, a Espanya i a les Illes
Balears.

5.3. Serveis socials, voluntariat, les ONGs i l'educació social

5.4. La institució escolar i la intervenció comunitària: característiques, tipus de relacions i
perspectives. La intervenció comunitària en xarxa

5.5. La intervenció comunitària i els projectes socioeducatius d'abast comunitari

5.6. Altres contextos d'intervenció socioeducativa

6. Metodologia de la Pedagogia social

6.1. Les característiques metodològiques de la Pedagogía Social. La Pedagogía Social com a
disiciplina social i com a disciplina d'intervenció

6.2. Anàlisi de projectes d'intervenció socioeducativa

Metodologia docent

Abans d'iniciar el curs, els alumnes han de llegir acuradament la present guia, consultant al professor dubtes
al respecte.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposició dels
continguts de
l'assignatura

Grup gran (G) Mitjançant l'exposició del professor a classe s'introduiran i explicaran
els continguts corresponents a cada tema. La participació i el debat
fonamentat en classe es consideran essencials per a una assignatura de les
característiques de l'exposada

Classes pràctiques Creació d'un
glossari propi de
l'assignatura

Grup mitjà (M) Conèixer la definició dels principals termes propis de l'assignatura
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes pràctiques Exposició per part
de professionals
de l'educació
social dels
aspectes propis de
l'educació social en
diferents contextos
professionals

Grup gran (G) Conèixer les especificitats de la intervenció socioeducativa en diferents
contextos professionals

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Es preten que l'alumne assoleixi els principals continguts propis de l'assignatura

Estudi i treball
autònom individual

Lectura i recensió
d'un volum propi de
l'assignatura

Es preten que l'alumne llegeixi i analitzi algun volum dels suministrats a la bibliografia
de l'assignatura.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Elaboració d'un
projecte d'intervenció
socioeducativa

Es preten que l'alumne prengui un primer contacte amb la tècnica de treball mitjançant
projectes. Aquesta es perfeccionarà en assignatures posteriors de caràcter metodològic.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 40 1.6 26.67

Classes teòriques Exposició dels continguts de

l'assignatura

17 0.68 11.33

Classes pràctiques Creació d'un glossari propi de

l'assignatura

17 0.68 11.33

Classes pràctiques Exposició per part de professionals de

l'educació social dels aspectes propis de

l'educació social en diferents contextos

professionals

6 0.24 4

Activitats de treball no presencial 110 4.4 73.33
Estudi i treball autònom individual Estudi 55 2.2 36.67

Estudi i treball autònom individual Lectura i recensió d'un volum propi de

l'assignatura

20 0.8 13.33

Estudi i treball autònom individual o en grup Elaboració d'un projecte d'intervenció

socioeducativa

35 1.4 23.33

Total 150 6 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
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d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o professora informarà els
estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Exposició dels continguts de l'assignatura

Modalitat Classes teòriques

Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció Mitjançant l'exposició del professor a classe s'introduiran i explicaran els continguts corresponents a cada

tema. La participació i el debat fonamentat en classe es consideran essencials per a una assignatura de les

característiques de l'exposada

Criteris d'avaluació Comprensió dels continguts demostrable mitjançant una prova escrita

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Creació d'un glossari propi de l'assignatura

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Proves orals (No recuperable)
Descripció Conèixer la definició dels principals termes propis de l'assignatura

Criteris d'avaluació Es valorarà l'exposició del concepte o conceptes assignats a l'alumne davant del grup classe i la qualitat en

la definició elaborada

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Exposició per part de professionals de l'educació social dels aspectes propis de l'educació social en
diferents contextos professionals

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Conèixer les especificitats de la intervenció socioeducativa en diferents contextos professionals

Criteris d'avaluació A la prova escrita es podran incloure algunes preguntes de resposta breu relacionades amb l'exposició de

diferents professionals.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
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Estudi

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Proves objectives (Recuperable)
Descripció Es preten que l'alumne assoleixi els principals continguts propis de l'assignatura

Criteris d'avaluació Aquest apartat s'avaluarà mitjançant la prova de resposta llarga. El percentatge corresponent a la seva

avaluació està inclòs en aquesta prova

Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari A

Lectura i recensió d'un volum propi de l'assignatura

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Es preten que l'alumne llegeixi i analitzi algun volum dels suministrats a la bibliografia de l'assignatura.

Criteris d'avaluació Qualitat del resum del volum i profunditat de l'anàlisi personal de la temàtica exposada en el volum. Capacitat

de relacionar aquesta temàtica amb altres assignatures. Capacitat de reflexió i crítica.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Elaboració d'un projecte d'intervenció socioeducativa

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Es preten que l'alumne prengui un primer contacte amb la tècnica de treball mitjançant projectes. Aquesta

es perfeccionarà en assignatures posteriors de caràcter metodològic.

Criteris d'avaluació Qualitat i treball dedicat a l'elaboració del projecte. Adequació en la seva realització als aspectes formals

propis de l'elaboració de projectes socioeducatius.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

- CARIDE GÓMEZ, J. A. (2005) Las fronteras de la Pedagogía Social. Barcelona, Gedisa
- FERMOSO, P. (1994) Pedagogía Social. Fundamentación específica. Herder. Barcelona
- MINGUEZ, C. (Coordinador) (2005) La educación Social: discurso, práctica y profesión. Madrid,
Dykinson
- NÚÑEZ, V. (1999) Pedagogía Social: cartas para navegar en el nuevo milenio. Buenos Aires: Santillana.
- NÚÑEZ, V. (Coord) (2002) La educación en tiempos de incertidumbre: Las apuestas de la Pedagogía
Social. Barcelona, Gedisa
-ORTE, C / MARCH, M. (2001): Pedagogía de la inadaptación social. Valencia: Nau Llibres
- PÉREZ SERRANO, G. (2003) Pedagogía Social/Educación Social. Construcción científica e intervención
práctica. Madrid, Narcea
- PETRUS, A. (Coordinador) (1997) Pedagogía Social, Madrid: Ariel.
- PLANELLA,,J./ VILAR, J. (Eds) (2003) L' educació social: projectes, perspectives i camins. Barcelona,
Ed. Pleniluni.
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- SÁEZ, J. (2003) La profesionalización de los educadores sociales. Barcelona: Gedisa.


