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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Equip docent

Jordi Nomen Recio

Prerequisits

No existeixen.

Objectius

1. Avaluar des dels estudis socials els moviments polítics actuals que reivindiquen la revitalització de la
democràcia.

2. Analitzar i valorar la concepció de l'educació per a una ciutadania democràtica a la majoria de països
d'Europa i del món.

3. Interpretar el paper dels mitjans de comunicació en l'educació democràtica i en la formació del pensament
crític.

4. Avaluar les tecnologies digitals i les xarxes socials des de la seva aportació als estudis socials i la
democràcia.

5. Valorar les diferents webs de ciutadania i drets humans dels organismes internacionals i ONG, com la UE,
UNESCO, Amnistia Internacional, etc.

6. Caracteritzar els criteris per a la selecció dels continguts i per al desenvolupament de la competència
social i ciutadana, i de la resta de competències.
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Comprendre diferents enfocaments teòrics i propostes pràctiques al voltant de l'educació política, jurídica i
econòmica, per a la inclusió social, en contextos d'educació formal ino formal

8. Visibilitzar el sexisme i i les desigualtats, crear conciència i opinió fonamentada que rebutgi prejudicis i
estereotips.

9.  la creació de propostes didàctiques d'Educació per a la Ciutadania de forma cooperativa, tant enEstimular
contextos formals com en contextos no formals.

Competències

Educació Social
Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les
ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
Dissenyar i desenvolupar processos de participació ciutadana i acció socio-comunitària.
Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin
desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Pedagogia
Aplicar i coordinar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i
formatiu en modalitats presencials i virtuals.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i aplicar el raonament crític a la comprensió de la Democràcia representativa versus
participativa. Poder, govern i governabilitat.
Analitzar i aplicar les aportacions de la història, la geografia i les ciències socials a l'ensenyament dels
drets humans.
Elaborar models de seqüències didàctiques per al foment de la llibertat democràtica, la igualtat de
gènere, la justícia social i la solidaritat.
Identificar, descriure i analitzar models didàctics, estratègies i materials curriculars sobre la cultura
política i la cultura cívica.
Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre el concepte de
participació. Participació com a finalitat i com a mitjà per al canvi.
Reflexionar, valorar i aplicar els canvis necessaris en la pràctica educativa sobre la participació social
des dels actors socials: moviments socials i associacions.

Continguts

Bloc 1

1. La ciutadania en un món globalitzat. El concepte de ciutadania a l'educació: evolució i actualitat. Situació a
la UE i al món.

2. Els moviments socials i polítics actuals i els estudis socials com a formació democràtica. La perspectiva
de gènere
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3. Les tecnologies digitals i les xarxes socials en les noves formes de participació democràtica i en els
estudis socials.

Bloc 2

4. Els conceptes d'educació per a la ciutadania: pluralitat, poder, conflicte, cultura política, cultura cívica.

5. Els mitjans de comunicació i la formació del pensament crític de la ciutadania: televisió, cinema, internet,
música, etc.

6. Competències de la ciutadania en el segle XXI per comprendre la societat i intervenirsocialment.

Bloc 3

7. Mètodes i estratègies d'ensenyament i aprenentatge en EpC. Mètodes sòcio-afectius i noves formes
d'interacció social.

8. Propostes d'educació política, jurídica i econòmica, per a la inclusió social, en contextos d'educació formal
i no formal, presencials i virtuals.

9. Valorar les diferents webs de ciutadania i drets humans dels organismes internacionals i ONG, com la UE,
UNESCO, Amnistia Internacional, etc.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant i és sota aquesta premissa s'ha
planificat la metodologia de l'assignatura.

El professorat presenta les opcions teòriques de les temàtiques i traspassa la responsabilitat als estudiants
per a que construeixin els seus coneixements a partir de bibliografia, materials curriculars, propostes
educatives, estudis de casos o programes d'innovació.

Es dóna especial importància a l'ús d'eines digitals, contextos virtuals, mitjans de comunicació i webs sobre
educació democràtica i drets humans.

El professorat haurà destinará aproximadament uns 15 minuts d'alguna classe a permetre que els seus
estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de l'assignatura o
mòdul.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Estudi de casos, a partir de mitjans de comunicació i eines digitals 45 1,8 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Activitats d'avaluació continuada presencials i virtuals 7,5 0,3 3, 4
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Tutories sobre els temes i casos abordats 22,5 0,9 3, 4

Tipus: Autònomes

Comentari bibliografia, webs, activitats pràctiques, propostes i exposició 75 3 2, 4

Avaluació

Per poder superar l'assignatura s'han d'aprovar les activitats d'avaluació dels tres blocs. L'avaluació dels tres
blocs comporta un seguiment dels treballs a realitzar, i una presentació continuada del que es demani en
cada moment del curs.

El lliurament dels tres treballs serà una setmana després de l'acabament de cada un dels tres blocs. El
primer treball, una reflexió crítica individual sobre una lectura, es lliurarà el dia 8 d'octubre de 2021 i es podrà
recuperar, si es torna a refer, abans del final del trimestre. El segon treball, la valoració critica d'una proposta
didàctica d'Educació per a la Ciutadania, caldrà lliurar-lo el 19 de novembre de 2021 i es podrà recuperar, si
es torna a refer abans de final del trimestre. El tercer treball, el disseny d'una unitat didàctica d'Educació per
a la Ciutadania i la seva exposició a classe, caldrà lliurar-lo el dia 14 de gener de 2022 I es podrà recuperar,
si es torna a refer i es lliura el 21 de gener de 2022.

La correcció per part del professorat serà dins del mes següent del lliurament.

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes.

Igualment, són criteris d'avaluació la participació activa en les dinàmiques i els diàlegs de classe. 

D'acord amb la normativa de la UAB, el plagi o la còpia de qualsevol document individual o de grup es penalitzarà amb una marca de 0 per a

aquest document, sense cap possibilitat de reposició. Durant la realització d'un treball o de l'examen individual a classe, si el professor té

motius per creure que un estudiant intenta copiar o descobreix qualsevol tipus de document o dispositiu no autoritzat, l'estudiant implicat

obtindrà una nota de 0, sense cap possibilitat de tornar a seure.

Per obtenir una nota d'aprovat en aquest curs, els estudiants haurien de demostrar, mitjançant les seves presentacions orals i els seus

treballs escrits, que tenen habilitats comunicatives superiors i que dominen excel·lentment el llenguatge vehicular o els idiomes que figuren al

programa del curs. L'avaluació de totes les tasques de treball individuals i grupals del curs inclou criteris basats en la qualitat, en termes de

precisió i fluïdesa, de les tasques presentades pels aprenents. S'espera que els estudiants mostrin habilitats acadèmiques, que inclouen la

capacitat d'expressar-se amb fluïdesa i precisió i comprendre textos acadèmics escrits. Tots els professors potencials de primària ide primer

cicle haurien de demostrar tenir un bon domini del català (nivell C1 per a estudiants de primer i segon curs i nivell C2 per a estudiants de

tercer curs, tal com es descriu aquí:

http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio /normativa-1292571269103.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Disseny de propostes d'intervenció educativa presencials o virtuals (grupal) 50% 0 0 1, 2, 3

Treball de reflexió per al seguiment de les temàtiques tractades a classe
sobre l'educació formal o no formal (individual)

30% 0 0 2, 4, 5, 6

Treball de seguiment de les lectures i de reflexió sobre materials, webs i
eines digitals (individual)

20 0 0 1, 2, 4, 6
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Programari

No es requereix cap programari en concret.
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