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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22317 - Gerontologia Educativa
Crèdits 1,68 de presencials (42 hores) 4,32 de no presencials (108 hores) 6 de totals

(150 hores).
Grup Grup 1, 1S, GEDS (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Martí Xavier March Cerdà
vdcemmc1@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Lidia Sanchez Prieto
lydia.sanchez@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

A la societat actual, però sobretot als països desenvolupats, la proporció de persones de més de 60 anys està
creixent en comparació amb tots els altres grups d’edat. S’està produint, en aquests moments, una autèntica
revolució demogràfica. L’envelliment de la població és un triomf de la humanitat afavorit pels progressos
derivats de la investigació, de la sanitat i dels serveis de benestar social, peròa la vegada, constitueix, també,
un dels principals desafiaments que les societats actuals tenen plantejats.

Els importants reptes que poden plantejar-se se podran superar, i les persones podran envellir dignament,
sempre que els països, les comunitats, les regions i les organitzacions internacionals siguin capaces de posar
en pràctica polítiques i programes que promoguin el denominat envelliment actiu. L’objectiu d’aquest tipus
d’envelliment no és altra que el de millorar la salut integral, l’autonomia personal i social, així com la
participació social dels majors. En definitiva la millora de la qualitat de vida de les persones majors.

Amb l’envelliment de la població mundial apareix, també, accentuada la quantitat de persones discapacitades i
dependents que necessiten ajudes i recursos específics. D’aquí a una sèrie d’anys aquest col·lectiu de persones
majors dependents necessitaran una atenció especial per part de professionals competents que estiguin
capacitats per afrontar riscs i necessitats (problemes personals, familiars, socials, malalties degeneratives,
etc.). Les necessitats de formar professionals en aquest camp plural de la Gerontologia seran cada vegada més
importants i significatius.

En aquest context plantejat d’apostar per l’envelliment actiu, per la millora de la qualitat de vida, per la
consecució d’una vida saludable i de l’autonomia personal, és necessari posar de manifest, cada vegada
de forma més significativa, la dimensió pedagògica i educativa de l’envelliment. En una societat que ha
apostat per l’educació al llarg de tota la vida, l’educació de les persones majors és un objectiu estratègic.
Un objectiu estratègic que implica, per una part, la construcció de la Gerontologia Educativa, en el marc del
desenvolupament integral de la Gerontologia, i, per altrapart l’aposta per posar en marxa institucions, centres,
recursos i programes d’educació de persones majors.
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Per tant, aquesta assignatura de Gerontologia Educativa es fonamenta sobre els següents eixos:

1) L'envelliment actiu, exitós, productiu, saludable, positiu i actiu, desenvolupant uneix central que presideix
el contingut de l'assignatura.

2) La solidaritat entre les diverses generacions com a marc adequat per a dur a terme una convivència
intergeneracional i per aconseguir una societat cohesionada.

3) L'educació permanent com a estratègia a desenvolupar per aquest sector de la població.

4) La concepció plural, diversa i heterogènia de la població major, evitant perspectives discriminatòries i
homogènies d'aquest sector de la població.

5) L'aposta per reforçar l'autonomia de la persona major.

6) El foment de la dimensió preventiva com a eina per abordar els problemes de la població de persones majors.

7) La qualitat com a objectiu estratègic de totes les intervencions socioeducatives a realitzar cap a aquest
sector de la població.

8) La visió interdisciplinar tant des d'una perspectiva científica i com a marc constituït per la intervenció i la
investigació sobre la realitat de la gent gran.

9) La concepció comunitària en relació als processos i als programes d'intervenció socioeducativa sobre les
persones majors.

10) L'impuls tant de la investigació educativa com dels programes d'intervenció socioeducativa.

Des d’aquesta perspectiva teòrica, d'investigació i d'intervenció s’ha d'apostar per la Gerontologia Educativa.
L'educació de la gent gran adquireix rellevància i importància a la nostra Societat, constitueix una eina de
defensa del col·lectiu de gent gran i afavoreix un envelliment actiu i saludable. Per tant, a la formació del Grau
en Educació Social els continguts gerontològics educatius i socials han de tenir una significativa presencia;
cal tenir en compte que l’educador social, juntament amb altres professionals de la Gerontologia, tenenuna
important tasca a desenvolupar en el present i en el futur. En qualsevol cas aquesta assignatura s’enmarca dins
l’àmbit de la intervenció socioeducativa amb persones adultes i majors.

En qualsevol cas, cal que senyalar que aquesta assignatura, s'imparteix en la modalitat presencial, tal com es
desenvolupa a la present Guia Docent, així com a la modalitat en línia.

Requisits

No hi ha requisits

Competències

Les competències d' aquesta assignatura, tant les de caràcter específic com les de caràcter transversal o genèric,
s' han de relacionar, a nivel de treball, amb les que se desenvolupen amb les altres assignatures d' aquesta
matèria.
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Específiques
* CE8. Dissenyar, organitzar, gestionar i avaluar programes, proyectes i serveis socioeducatius en els àmbits

de l’educació familiar i el desenvolupament comunitari; la integració social; la animació i la gestió cultural;
de la infancia i de la joventut i de les persones majors..

Genèriques
* 1. CT2. Capacitat d’organització i planificació 2. CT3. Capacitat comunicativa i lingüística 3. CT6.

Capacitat de resolució de problemas i presa de decisions 4. CT8. Capacitat empàtica, respetuosa, solidària
i de confiança cap els subjectes i institucions 5. CT13. Lideratge, cretivitat i esperit emprenedor 6. CT15.
Compromís etic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

L'assignatura es dividirà en dos blocs:
1. El primer bloc es referirà a la fonamentació, la descripció i la contextualització de l'envelliment a la nostra
societat i els seus continguts tindran la intenció d'orientar a l'alumne respecte a la realitat de la gent gran a
la nostra societat.
2. El segon bloc farà referència a les principals actuacions i intervencions destinades a protegir i ajudar al
col·lectiu de gent gran.

Continguts temàtics
Bloc I. Fonamentació, contextualització i característiques de l'envelliment

Tema 1. Envellir en el Segle XXI
1.L’enveliment avui: mite i realitat

2. L’edadisme

3. La imatge, els estereotips i les persones majors

4. Actuacions per protegir a la gent gran

Tema 2. L'envelliment avui: tendències demogràfiques, sociològiques i econòmiques
1. Tendències demogràfiques actuals

2. Sociologia de l'envelliment

3. Economia de l'envelliment

4. Gènere i envelliment

5. El repte de la nova ciutadania i les persones majors

Tema 3. Limitacions i possibilitats de l'edat
1. Teories psicològiques de l' envelliment: els canvis físics i psicològics

2. Envelliment actiu

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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3. Relacions socials i envelliment

4. Sexualitat en les persones majors

5. Afrontant la vida, esperant la mort

Tema 4. La protecció jurídica, les polítiques socials i la gent gran
1. La protecció jurídica de les persones majors; l'Estat de benestar.

2. La incapacitació i la tutela.

3. El testament.

4. Els Serveis Socials com a mesura de protecció

Tema 5. Persones en situació de dependència
1. Conceptes bàsics en gerontologia i dependència.

2. Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció de l'Autonomia personal i Atenció a les
persones en situació de dependència.

3. Pla Individual d'Atenció (PIA).

4. Tipologia de recursos a la xarxa d'atenció a les persones en situació de dependència.

Bloc II. Intervenció socioeducativa en envelliment i dependència
Tema 6. Vulnerabilitat associada al col·lectiu de gent gran

1. Vulnerabilitat al segle XXI i característiques de la societat.

2. Factors de protecció i de risc: variables socioeducatives i psicològiques vinculades.

3. Aproximació a les intervencions actuals realitzades.

Tema 7. Les intervencions socioeducatives sobre la gent gran: models, programes i tècniques
d'actuació.

1. Evolució de la Gerontologia Educativa.

2. Conceptualització i contextualització de la Gerontologia Educativa.

3. Els programes educatius per a gent gran; tipologies educatives i característiques.

4. Desenvolupament d'actuacions des dels àmbits socials i educatius.

Tema 8. Vulnerabilitat i maltractament de les persones majors. La institucionalització de programes
de prevenció.

1. Concepte i característiques del maltractament per a les persones majors

2. Tipologia de maltractament; familiar i institucional.

3. Models psicosocials explicatius del maltractament.

4. La violència de gènere a les dones grans.

5. Programes per a la prevenció i intervenció sobre el maltractament; detecció i actuació.

Tema 9. Les demències; l'Alzheimer.
1. Definició, tipologies, freqüències i característiques de les demències.
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2. Explicació origen, curs i evolució.

3. Fases evolutives.

4. Tipologies de demències.

5. Avaluació del deteriorament.

6. Principals tractaments i teràpies.

Metodologia docent

L' estudiant ha de llegir, de forma acurada, la guia docent de la assignatura amb l'objectiu de tenir una visió
global de la mateixa, coneixent les seves obligacions i les activitats a realitzar, així com el material necessari
per a dur-les a terme. Al mateix temps hi ha que senyalar que dita assignatura participa de Campus Extens
amb tot el que aquest fet implica des de la perspectiva metodològica.

Volum de treball
El cronograma de la assignatura estarà, al començament del semestre, a disposició dels estudiants, a través de
la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclorà, al menys, les dates en que es ferà l' avaluació final i les
dates del lliurament dels treballs (comentari del llibre, projecte d`investigació i d'intervenció socioeducativa
i treballs de documents de treball).

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teóriques Grup gran (G) Mitjançant l'exposició, el professor de la assignatura impartirà
els coneixements fonamentals de la assignatura a traves de
la realització d'activiatst teòrico-pràctiques. L' exposició del
professor tindran el suport de power-points, videos i altres
materials pedagògics

30

Classes pràctiques Clases pràctiques Grup mitjà (M) La finalitat d' aquesta modalitat és la realització d' activitats
pràctiques a nivell de grup-classe, a través de grups mitjans,
que possibilitin l'adquisició de les competències específiques
i genèriques de la assignatura.

9

Avaluació Examen final Grup gran (G) L' examen final abarca tot el contingut de la assignatura i
constarà de preguntes del contingutteòric i pràctic.

3

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 d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la 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.

Activitats de treball no presencial



Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 22317 - Gerontologia Educativa
Grup Grup 1, 1S, GEDS
Guia docent O
Idioma Català

6 / 12

Data de publicació: 24/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1320:43 de 29/06/2017

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi L' objectiu és que l' alumne assoleixi els principals continguts de la
assignatura, mtijançant la preparació dels diversos temes.

38

Estudi i treball
autònom individual

Seminaris i participació a
l'assignatura

L'objectiu d'aquest recurs serà l'adquisició de coneixements i habilitats
mitjançant l'assistència a Seminaris impartits per experts sobre la realitat de
la gent gran.

Així com, es valorarà la participació activa i reflexiva, tant als Seminaris
com a l'assigntura.

5

Estudi i treball
autònom en grup

Elaboració d' un projecte
d' investigación.

Se tracta de la realització d'un projecte d' investigació i d'intervenció
socioeducativa, a nivell grupal, sobre un aspecte relacionat amb les persones
majors, d'acord amb un esquema general que serà exposat pel professor de
la assignatura.

35

Estudi i treball
autònom en grup

Tasques teòriques
i pràctiques sobre
envelliment

Es pretèn que l' estudiant pugui assumir coneixements, habilitats i
competències mitjançant el desenvolupament de divereses i variades
tasques i activitats obligatòries.

30

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'avaluació final de l 'estudiant esrealitzarà a partir de tresactivitats, amb un plantejament d'avaluació
continuada i amb l'existència d'únic itinerari; aquestes activitats són les següents:

1) L'examen final.

2) L'elaboració d'un projecte d'investigació.

3) El desenvolupament de tasques i activitats diverses.

4) Assistència i reflexió dels Seminaris de l'assignatura.

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció L' examen final abarca tot el contingut de la assignatura i constarà de preguntes del contingutteòric i pràctic.
Criteris d'avaluació Aquest examen combinarà preguntes de desenvolupament amb preguntes curtes i de preguntes d'aplicació.

Els criteris d' avaluació serà la comprovació dels coneixements teòrico-pràctics adquirits, d'acord amb les
competències de la assignatura
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El percentatge de la qualificació final és del 50%

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Seminaris i participació a l'assignatura

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Sistemes d'autoavaluació (no recuperable)
Descripció L'objectiu d'aquest recurs serà l'adquisició de coneixements i habilitats mitjançant l'assistència a Seminaris

impartits per experts sobre la realitat de la gent gran. Així com, es valorarà la participació activa i reflexiva,
tant als Seminaris com a l'assigntura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 5% amb qualificació mínima 5

Elaboració d' un projecte d' investigación.

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Se tracta de la realització d'un projecte d' investigació i d'intervenció socioeducativa, a nivell grupal, sobre un

aspecte relacionat amb les persones majors, d'acord amb un esquema general que serà exposat pel professor
de la assignatura.

Criteris d'avaluació Se valorarà la capacitat per elaborar un projecte socioeducatiu per a persones majors , d'acord amb els criteris
metodològics d'elaboració de treballs científics.

El percentatge de la qualificació final és del 15%

Percentatge de la qualificació final: 25% amb qualificació mínima 5

Tasques teòriques i pràctiques sobre envelliment

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Es pretèn que l' estudiant pugui assumir coneixements, habilitats i competències mitjançant el

desenvolupament de divereses i variades tasques i activitats obligatòries.
Criteris d'avaluació Se valorarà la capacitat per analitzar les idees bàsiques i fomentals del llibre, i el comentari crític de les mateixes

El percentatge de la qualificació final és del 5%

Percentatge de la qualificació final: 20% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Aquest apartat serà objecte d'ampliació i de modificació al llarg del curs acadèmic, d'acord amb el nou material
que pugui esser publicat.

Bibliografia bàsica

AA.VV. (2011). Los servicios sociales de atención primaria (407- 431). En Causapié, P., Balbontín, A.,
Porras, M., Mateo, A., i Sánchez, M. (coords.), (2011). Envejecimiento Activo. Libro Blanco. Madrid:
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad Secretaría General de Política Social y Consumo Instituto de
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Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/libro-blanco-
envejecimientoactivo.html
AA.VV. (2011). Tendencias demográficas actuales (31-84). En Causapié, P., Balbontín, A., Porras, M.,
Mateo, A., i Sánchez, M. (coords.), (2011). Envejecimiento Activo. Libro Blanco. Madrid: Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad Secretaría General de Política Social y Consumo Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). http://www.imsersomayores.csic.es/documentacion/libro-blanco-
envejecimientoactivo.html
Agulló, C. i Arcas, I. (2012). Una mirada hacia los colectivos vulnerables: personas mayores y personas con
discapacidad en la acción humanitaria. Madrid: Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria
(IECAH)
Amoró, P. (2006). Construyendo futuro. Las personas mayores: Una fuerza social emergente, Madrid: Alianza.
Barbero, J. (2006). La muerte de un ser querido. Duelo y adaptación en las personas mayores. Madrid, Portal
Mayores, Informes Portal Mayores, 53. Lecciones de Gerontología, III
Bayés, R. (2006) Afrontando la vida, esperando la muerte. Madrid. Alianza Editorial.
Bayés, R. (2009).Vivir. Guía para una jubilación activa. Barcelona: Paidos.
Bermejo, L. (2004). Gerontologia Educativa. Madrid: Panamericana
Bermejo, L. (2006). Promoción del envejecimiento activo. Reflexiones para el desarrollo de programas de
preparación y adaptación a la jubilación. En Miranda, J. (coord.).
Envejecimiento active, envejecimiento positivo. Logroño: Universidad de la Rioja.
Bermejo, L. (2012). Envejecimiento activo, pedagogía gerontológica y buenas prácticas socioeducativas con
personas adultas mayores. Educación Social, 51, 27-44.
Berzosa, G. (2009). Hacia una nueva cultura del envejecimiento: ser persona mayor activa, relacionada y
comprometida socialmente. En Martínez, A. et al. (2009) . Nuevas miradas sobre el envejecimiento. Madrid:
Imserso.
Cruz J.A. (2006) La vejez positiva. Madrid: La esfera de los libros.
Elorza, A. (2004). Guía Práctica sobre la incapacidad judicial y otras actuaciones en beneficio de las personas
discapacitadas. La Rioja: Fundación Tutelar de La Rioja
Fernández – Ballesteros, R. (2009). Envejecimiejnto activo. Contribuciones de la psicología. Madrid: Pirámide
Fernández-Ballesteros, R. (2012). Envejecimiento Activo: algunas consideraciones básicas. En Ramiro, D.
(Coord) Informe Una vejez activa en España Grupo de Población del CSIC. EDIMSA
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