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SETEMBRE 2012- Grau en Educació Social 
Informacions de matrícula  

 
Per a aquells estudiants que es matriculen per primer cop al Grau d’Educació Social recomanem que triïn 3 assignatures d’entre aquestes 5: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) COMPETÈNCIES TIC EN EDUCACIÓ SOCIAL 

2) PEDAGOGIA SOCIAL 

3) PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT  

4) ANTROPOLOGIA PEDAGÒGICA 

5) PSICOLOGIA SOCIAL 
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LLISTAT D’ASSIGNATURES GRAU EDUCACIÓ SOCIAL: setembre de 2012 
 
 
 

ASSIGNATURA DESCRIPCIÓ RECOMANACIONS PER A FER UNA 
MATRÍCULA MÉS EFECTIVA 

MODEL D’AVALUACIÓ i 
MATERIALS 

PROFESSOR 
RESPONSABLE 

Pedagogia Social  
 

6 ECTS de caràcter Bàsic  
Aquesta assignatura es planteja a 
mode d’introducció als fonaments 
teòrics de l’Educació social des del 
marc disciplinari que li és propi: la 
pedagogia social. 
La recomanem cursar al primer 
semestre. 

 -AC+PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura 
El llibre Voces de la 
educación social (Ediuoc) 
(en format digital) 

Segundo Moyano 
 

Competències TIC 
en Educació Social  
 
 

6 ECTS de caràcter Bàsic  
En l’assignatura s’integren un conjunt 
de recursos metodològics i 
instrumentals, que faciliten 
l’adquisició de les habilitats TIC. La 
finalitat dels recursos instrumentals, 
no és el domini de l’eina sinó la seva 
aplicació en cada situació.  
La recomanem cursar al primer 
semestre. 

Aquesta assignatura es realitza a partir 
d’un treball en grup i es fan servir 
diferents eines web 2.0; això implica és 
una assignatura que requereix 
dedicació constant. 

-Només es pot superar per 
AC 
-Materials didàctics (on-
line) de l’assignatura 

Montse Guitert 

Antropologia 
Pedagògica  
 

6 ECTS de caràcter Bàsic  
Aquesta assignatura ofereix una visió 
àmplia dels conceptes bàsics de 
l’antropologia i serveix com a base 

 -AC+PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura i lectures 
complementàries que es 

Jordi Solé 
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teòrica d’assignatures aplicatives que 
es trobaran al llarg del pla d’estudis 
del Grau en les que s’aborden camps 
temàtics com la infància, la joventut, 
la vellesa, la família, les institucions i 
els moviments socials. Així mateix, 
introdueix el mètode etnogràfic i es 
descriuen les tècniques 
d’investigació que més utilitat poden 
tenir en el camp de l’educació social. 
La recomanem cursar al primer 
semestre. 

trobaran a l’espai de 
Recursos d’aula. 
 

Psicologia del 
desenvolupament   

6 ECTS de caràcter Bàsic  
Aquesta assignatura presenta el 
desenvolupament humà des dels 
primers anys de vida fins a la vellesa. 
Analitza els canvis en els àmbits 
psicobiològic, físic, cognitiu, 
comunicatiu i afectiu, així com els 
principals processos i contextos de 
desenvolupament.  
La recomanem cursar al primer 
semestre. 

 -AC + PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura i el llibre 
Psicologia del ciclo vital. 
-Diferents lectures en 
format pdf accessibles a 
l’aula 

Eulàlia Hernàndez 

Psicologia Social  
 
 

6 ECTS de caràcter Bàsic  
Introducció a la psicologia social; El 
com i el perquè de la psicologia 
social; La identitat (el self); La 
interacció social; Naturalesa i 

 -AC+ PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura 

Pep Vivas 
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organització de les actituds; 
Influència, conformitat i obediència. 
La recomanem cursar al primer 
semestre 

Teoria de 
l’Educació  
 

6 ECTS de caràcter Bàsic 
Aquesta assignatura pretén dotar 
d’eines teòriques i conceptuals a 
l’educador social. Es fa una reflexió 
epistemològica entorn a l’educació i 
es descriuen alguns corrents, models 
i paradigmes educatius 
contemporanis. Així mateix es 
proposa un assaig crític sobre els 
plantejaments educatius a què 
convoca la nostra època. 

 -AC+ PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura i lectures 
complementàries que es 
trobaran a l’espai de 
Recursos d’aula. 
 

Jordi Solé 

Història de 
l’Educació Social  
 

6 ECTS de carácter Obligatori 
1) Fonaments històrics de l’educació 
social: el sentit de la història, 
Compassió, pietat, hospitalitat. 2) 
Fonaments històrics i antropològics 
de l’educació social, 3) El tancament 
de l'Alteritat (XVII-XVIII), 4) La 
mirada mèdica i psicològica a 
l'Educació social, 5) Educació 
popular i món obrer, 6)L'educació 
social a Europa en el període 
d'entreguerres: 1914-1950, 7) 
Assistència social i acció 
socioeducativa en el franquisme, 8) 

És recomanable haver cursat 
Pedagogia Social abans de matricular-
se. 

-AC + PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura. 

Asun Pie 



 5

La Junta de Protecció a la Infància 
de Barcelona, 9) El naixement del 
treball comunitari,  10) La 
consolidació dels educadors socials 
(1969-2009): del voluntarisme a la 
professionalització, 11) Globalització  
i educació social, 12) El taller 
d’història de l’educació social 
 

Introducció a les 
Ciències Socials  
 

6 ECTS de caràcter Bàsic 
Naixement i fonaments bàsics de les 
Ciències socials, Entre cultura i 
natura, Contracte, soberania i poder, 
Crítica social: radicalisme o 
reformisme polític, Vells i nous bojos: 
renegar de Foucault?, Comunitat 
cívica i magistratura social: dues 
respostes a la crisis urbana, Viatge a 
l’interior del jo: la psicolització del jo 
en la societat dels individus. 

És recomanable haver cursat 
Psicologia Social abans de matricular-
se.  
 
És recomanable cursar-la a partir del 
tercer semestre 

-Materials didàctics més el 
llibre Pensar i resistir: la 
sociologia crítica después 
de Foucault  

Tomàs Sánchez 

Mètodes i 
tècniques 
d’investigació 
educativa 
 

6 ECTS  de caràcter Obligatori 
Evolució, concepte i fonaments de la 
recerca educativa, Metodologies de 
recerca educativa, Metodologia 
qualitativa orientada a la comprensió, 
Metodologies qualitatives orientades 
cap al canvi i la presa de decisions, 
Metodologia i tècnica participativa 

Cal tenir en compte que aquesta 
assignatura implica una dedicació 
específica donat el seu caràcter aplicat.  

 

-Aquesta assignatura 
només es pot superar a 
través del model d’AC 
-Materials didàctics de 
l’assignatura 

Segundo Moyano 
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Serveis Socials 
 

6 ECTS de caràcter Bàsic. 
Aspectes conceptuals. Antecedents. 
Els serveis socials actuals I. Els 
serveis socials actuals II.  

 -AC + PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura i el llibre 
Descenso a perifèria 
-Lectures complementàries 

Asun Pie 

Educació 
Intercultural 
 

6 ECTS  de caràcter Obligatori 
Aquesta assignatura dóna una visió 
panoràmica dels reptes que 
plantegen els contextos multiculturals 
en l'educació, tant 
des d'un punt de vista teòric (àmbit 
conceptual i de fonamentació) com 
també pràctic (conseqüències 
educatives de la multiculturalitat i 
propostes socioeducatives per 
intervenir-hi). 

És recomanable haver cursat 
Antropologia Pedagògica abans de 
matricular-se. 

-AC + PS o Examen 
-Materials didàctics de 
l’assignatura, Dossier de 
lectures, el llibre Uno 
mismo y los otros y 
lectures complementàries 
que es trobaran a l’espai 
de Recursos d’aula. 
 

Eva Bretones 

Planificació i 
avaluació en el 
camp de l’acció 
social 
 

6 ECTS   de caràcter Obligatori 
Aquesta assignatura aproxima a la 
planificació i l’avaluació de projectes 
d’intervenció a través de la 
participació en contextos reals 
d'acció des d'una doble 
perspectiva:  posicionant-vos sobre 
el sentit de la vostra acció (creació, 
imaginació i discussió), com a 
professionals reflexius que dissenyeu 
des dels paràmetres de la 
investigació - acció (potencialitat i 

És recomanable haver cursat Mètodes 
i tècniques d’investigació 
socioeducativa. 
Aquesta assignatura es cursa en grups 
petits de format seminari. 
 

Cal tenir en compte que aquesta 
assignatura implica una dedicació 
específica donat el seu caràcter aplicat.  

 

Aquesta assignatura es 
basa únicament en 
l’avaluació CONTINUADA. 
-Materials didàctics de 
l’assignatura i lectures 
complementàries. 
 

Eva Bretones 
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limitacions).   

Bases per a l’acció 
socioeducativa en 
infància en risc 
social 
 

6 ECTS  de caràcter Obligatori 
Aportacions  des d’allò social per a 
l’acció socioeducativa. Créixer i 
madurar en condiciones de dificultat 
social. Processos de socialització. 
Cultura i educació. El treball 
educatiu: el lloc de l’educació social. 
Els sistemes de protecció a les 
infàncies. Circuits socials. 
Institucions de protecció a les 
infàncies 
 
 
 

 -AC + PS o Examen 
-Materials didàctics 

Segundo Moyano 

Idioma Modern I: 
Francès  

6  ECTS  de caràcter Bàsic 
 
-Activités de Compréhension Orale 
(Écoutez) 
-Activités de Compréhension Écrite 
(Lisez) 
-Activités d'Expression Orale (Parlez) 
-Activités d'Expression Écrite 
(Écrivez) 
-Activités de Lexique (Vocabulaire) 
-Activités de Grammaire 
(Grammaire) 
-Activités de Phonétique (Parlez) 

Aquesta assignatura requereix un 
determinat nivell en relació a l’idioma. 
Compte! Per tal de poder seguir el 
ritme d'aquesta assignatura, cal tenir 
un nivell B1 , segons la normativa del 
Marc Europeu Comú de Referència per 
a les Llengües(MECR). 
Es recomana que els estudiants facin 
una prova de nivell, accessible des del 
Pla Docent de l’assignatura 
(Secretaria) 

 Nathalie Bittoun Debruyne 
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Idioma Modern I: 
Anglès  

6 ECTS  de caràcter Bàsic 
Reading comprehension  
-writing  
-listening comprehension  
-speaking  
-group work 

Important:aquesta assignatura no és 
per a principiants. Els estudiants han 
d'haver assolit prèviament un nivell 
intermedi (equivalent a un B1 al Marc 
europeu comú de referència per a les 
llengües) abans de matricular-s'hi. Es 
recomana que els estudiants facin la 
prova de nivell (accessible des del Pla 
Docent a Secretaria) 
 

-Aquesta assignatura 
només es pot superar a 
partir de l'avaluació 
continuada, la qualificació 
de la qual es confirma 
mitjançant una prova de 
validació. La fórmula 
d'acreditació és: AC+PV 
-Materials didàctics de 
l’assignatura 

Marie Christine Appel 

Idioma Modern II: 
Anglès  

6  ECTS de carácter Bàsic 
Rreading comprehension . Writing. 
Listening comprehension. Speaking. 
Group work  
 

Cal haver superat l’assignatura Idioma 
Modern I: Anglès per tal de matricular-
se. 

-Aquesta assignatura 
només es pot superar a 
partir de l'avaluació 
continuada, la qualificació 
de la qual es confirma 
mitjançant una prova de 
validació. La fórmula 
d'acreditació és: AC+PV 
-Materials didàctics de 
l’assignatura 

Joseph Hopkins 

Idioma Modern II: 
Francès 

6  ECTS de carácter Bàsic 
 
En noir et blanc. Projets, rêves ou 
regrets ?. C'est comme ça !. 
Raconte-moi ce qu'ils ont dit. Des 
opinions au dîner. Touchés par 
l'émotion 

Cal haver superat l’assignatura Idioma 
modern I: Francès per tal de matricular-
se. 

- Aquesta assignatura es 
pot superar per una doble 
via: d'una banda, a partir 
de l'avaluació continuada, 
la qualificació final de la 
qual té un creuament amb 
la nota d'una prova de 

Nathalie Bittoun Debruyne 
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síntesi, i de l'altra, a partir 
de la realització d'un 
examen final (presencial). 
La fórmula d'acreditació de 
l'assignatura és la següent: 
AC+PS o EX 
-Materials didàctics de 
l’assignatura 

Ètica aplicada a 
l’educació social 

6 ECTS de caràcter obligatori.   
Aquesta assignatura parteix de la 
necessitat d’introduir la reflexió ètica 
en la cultura professional de 
l’educador social. Per a fer-ho 
possible s’introdueix una 
metodologia que intenta orientar 
pràctiques concretes, tot buscant 
respostes en la filosofia moral, el dret 
i la bona praxi professional. 

 AC + PS  
i lectures complementàries 
que es trobaran a l’espai 
de Recursos d’aula. 
 

Jordi Solé 

Formació i inserció 
sociolaboral 

6 ECTS de caràcter obligatori.   
El lloc del subjecte en els processos 
laborals. Orientació, formació i 
inserció des d'una perspectiva 
educativa. Actualitat de les polítiques 
laborals i els mercats de treball. 
Propostes de treball educatiu i social. 

 -Model d'avaluació: AC + 
PS o EX 
-Materials didàctics de 
l'assignatura 

Segundo Moyano 

Direcció i gestió de 
centres i 
programes 

6 ECTS de caràcter obligatori.  
La funció dels educadors socials en 
la direcció i gestió d'institucions 

 -Model d’avaluació: AC + 
PS o EX 
-Materials didàctics de 

Segundo Moyano 
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d'educació social d'educació social. El treball en equip. 
Marqueting social. Polítiques de 
qualitat i avaluacions institucionals. 
Organització institucional i educativa 

l'assignatura 

Família i educació 
social 

6 ECTS  de caràcter obligatori. 
L'acció socioeducativa amb famílies, 
tal i com tindran l’oportunitat 
d’experimentar els estudiants, és un 
procés dinàmic i sempre provisional, 
que inclou polítiques, teories i 
experiències. Aprehendre'l implicarà 
capbussar-se en els contextos, les 
situacions i les subjectivitats.  

És recomanable haver cursat primer 
Planificació i avaluació en el camp de 
l’Educació Social  
 

-Model d’Avaluació: 
AC+PS o EX 
-Materials didàctics de 
l'assignatura i lectures 
complementàries que es 
trobaran a l’espai de 
Recursos d’aula. 
 

Eva Bretones 

Psicologia 
comunitària 

6 ECTS  de caràcter obligatori. 
 
-Coneixements psicosocials: 
perspectives i fonaments dels 
problemes socials. 
-Psicologia comunitària i benestar 
social 
-Psicologia social i comunitària de la 
salut 
-Com actuar davant dels problemes 
socials des de diferents perspectives 
-Models d’intervenció social des de la 
psicologia comunitària 

És recomanable haver cursat abans les 
assignatures Psicologia Social i 
Dinàmica Grups. 

AC+PS o EX 
-Materials didàctics de 
l’assignatura  
-Lectures complementàries 

Israel Rodríguez 

Acció 6 ECTS  de caràcter obligatori. És recomanable haver cursat primer AC+PS o  EX Eva Bretones 
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socioeducativa a 
l’escola 

Aquesta assignatura té per objecte 
conèixer, entendre i interpretar el 
paper de l’educador/a social  a la 
comunitat escolar mitjançant un 
apropament al marc legal, 
organitzatiu i estructural de la 
institució escolar ;  relatant les 
experiències compartides a les 
diferents autonomies de l’estat 
espanyol; i, a partir de la veu crítica 
dels professionals implicats. 
 
 

Pedagogia Social i Antropologia 
Pedagògica 
 

-Materials didàctics de 
l’assignatura 
 

Drogues: prevenció 
i formes d’acció 
socioeducativa 

6 ECTS  de caràcter obligatori. 
Aquesta assignatura contempla una 
aproximació al camp social i educatiu 
de l’atenció a les 
drogodependències, mitjançant una 
introducció a la història social de les 
drogues, el paper de l’educació 
social en un camp interdisciplinari i 
aspectes concrets d’acció 
socioeducativa i drogodependències 

 AC + PS o EX.  
-Materials didàctics 
 

Segundo Moyano 

Practicum I: 
Introducció a la 
pràctica 
professional 

6 ECTS  de caràcter obligatori. 
Aquesta assignatura ha estat 
concebuda com una primera presa 
de contacte amb la pràctica 
professional, si bé no es contempla 

Per a poder matricular-se del 
Pràcticum I cal haver cursat i superat 
un mínim de 120 crèdits. En aquests 
120 crèdits s’inclouen les assignatures 
que s’hagin pogut convalidar en el 

Només es pot superar amb 
l’avaluació Continuada 
- L’assignatura compta 
amb un manual docent i 
diferents materials que es 

Jordi Solé 



 12

la realització de pràctiques externes 
en contextos reals de treball. 
Aquesta introducció al món 
professional es fa tenint en compte 
tres dimensions bàsiques: els 
processos de professionalització, el 
catàleg de funcions i tasques que 
orienten les pràctiques concretes de 
l’educació social i el treball en xarxa i 
interdisciplinari a partir de l’estudi de 
casos. 

procés de reconeixement acadèmic. trobaran a l’aplicació de 
Recursos d’Aula.  

Pedagogia de les 
relacions 
interpersonals 

6 ECTS  de caràcter obligatori. 

Aquesta assignatura planteja la 
possibilitat de construir respostes. Com 
acompanyar a les persones fins on elles 
poden anar (i encara més)? A partir del 
que som (cadascuna i cadascú de 
nosaltres), Pedagogia de les relacions 
interpersonals cerca, a través de la 
reflexió crítica i de la creativitat, la presa 
de consciencia de les nostres 
(in)coherències submergint-nos en el 
com i en el què de les nostres relacions 
interpersonals.  
 

És recomanable haver cursat primer 
Pedagogia Social i Antropologia 
Pedagògica 
 
Aquesta assignatura es desenvolupa 
en grups petits. 

Només es pot superar amb 
l’avaluació Continuada 
-Lectures que es trobaran 
a l’espai de Recursos 
d’aula. 
- i el llibre La locura lo cura 

Eva Bretones 
Jordi Planella 
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Educació per a 
l’acció crítica 

6 ECTS de caràcter optatiu.  
Aquesta assignatura té per objectiu 
promoure el pensament crític dels 
estudiants amb la intenció de 
proporcionar eines teòriques i 
pràctiques des de les quals poder 
comprendre i interpretar els canvis 
que es produeixen en el món, en la 
societat i en la nostra pròpia 
consciència. Els continguts que s’hi 
desenvolupen són els següents: 
-Eines per al pensament i l’acció 
crítica: visió històrica i bases 
conceptuals 
-L’Home Unidemensional, de Herbert 
Marcuse 
-La despotenciació de la crítica i la 
seva superació 
-Acriticisme i ambivalències 
tecnològiques 

 Només es pot superar amb 
l’avaluació Continuada. 
Aquesta assignatura 
compta amb el manual 
docent i el primer número 
de la Revista El estado 
mental 

Jordi Solé 

Globalització i 
moviments 
migratoris 

6 ECTS de caràcter optatiu. 

L'assignatura ens apropa a diferents 
situacions de col·lectius migrants en la 
nostra societat –treballadores sexuals, 
joves i infants que migraren no 
acompanyats, persones refugiades, 
migrants econòmics-  per tal de copsar 

És recomanable haver cursat primer 
Etnografia aplicada a l’educació Social 
 

AC + PS o EX.  
- Lectures que es trobaran 
a l’espai de Recursos 
d’aula. 
 
 

Eva Bretones 
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les implicacions del fet migratori i 
algunes de les seves conseqüències en 
els àmbits de vida quotidiana.  
 

Practicum II 6 ECTS de caràcter obligatori 
L’assignatura de pràcticum II: 
coneixement d’una institució forma 
part del segon període del Pràcticum 
del Grau d’Educació social. L’objectiu 
principal d’aquest pràcticum és 
conèixer una institució o un servei 
del camp de l'educació social. Es 
preveu un temps d’estada en el 
centre de pràctiques de 75 hores 
presencials,  en el que es realitzaran, 
sobretot, tasques d’observació i 
recollida de dades que formaran part 
del material de treball a l’aula. 

Per a poder matricular-se del 
Practicum II cal haver superat el 
practicum I 

Només es pot superar amb 
Avaluació Continuada 
L’assignatura compta amb 
un manual docent i 
diferents materials que es 
trobaran a l’aplicació de 
Recursos d’Aula. 
 
 

Asun Pie 

Justícia: conflicte i 
educació social 

6 ECTS de caràcter obligatori 
L’assignatura de Justícia, conflicte i 
educació social persegueix recollir 
una estructura conceptual i pràctica 
que doni compte del treball educatiu 
exercit en l'àmbit de justícia i ho faci, 
específicament, de manera dialògica 
amb la seva pròpia estructura. 

  AC + PS o EX. 
Materials didàctics 

Asun Pie 

Violències: 6 ECTS  de caràcter obligatori  AC + PS o EX. Asun Pie 
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prevencions i acció 
socioeducativa 

Violències, prevencions i acció 
socioeducativa és una assignatura 
que aborda el fenomen de la 
violència genèrica i específica. 
Genèrica perquè presenta inicialment 
mòduls d'introducció teòrica a la 
temàtica estudiada i específica 
perquè successivament es presenten 
diferents sectors, rellevants per 
l’educació social, en els que la 
violència té un paper central. 

Materials didàctics 

Històries de vida i 
educació social 

6 ECTS  de caràcter optatiu 
Cada vida és única. Cada persona té 
una història personal (o vàries) per 
narrar. Les històries de les persones 
no són les seves vides, però ens 
apropen a com les viuen. Atansar-
nos a les històries de vida de les 
persones que acompanyem com 
educadors i educadores és apropar-
nos a la singularitat i a la complexitat 
de tota existència 

  AC + PS  
Materials didàctics 

Eva Bretones 

Adopció i 
acolliment familiar 

6 ECTS de caràcter optatiu 
Aquesta assignatura aborda els 
fenòmens de l’adopció i l’acolliment 
familiar tenint en compte el seu 
impacte en el benestar infantil, així 
com en les famílies adoptives i 
acollidores. En els materials docents 

 Aquesta assignatura 
només es pot superar 
seguint l’avaluació 
continuada. 
Materials didàctics i 2 
llibres: 

Jordi Solé 
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i les fonts de documentació que 
s’han preparat pel desenvolupament 
de l’assignatura s’exposen les 
diferents situacions que hauran de 
fer front uns i altres en els processos 
d’acolliment o adopció familiar, que 
en cap cas són les mateixes, com no 
ho són tampoc els tipus 
d’acompanyament professional que 
es realitzen des dels diferents 
serveis implicat 

-L’adopció (UOC) 
-La adopción y el 
acogimiento (UB) 

Acompanyament 
residencial i 
infància en risc 

6 ECTS de caràcter optatiu 
Es una assignatura eminentment 
dirigida a mostrar el camp de la 
protecció a la infància des d’una altra 
perspectiva: la paraula d’aquells que 
estan o han estat immersos en 
aquest camp: educadors/es socials 
que treballen en centres residencials 
d’acció educativa, professionals dels 
equips d’atenció a la infància i 
l’adolescència, nens i joves que 
estan o han estat vivint en aquestes 
institucions, representants de 
l’administració, altres agents 
vinculats al treball educatiu i social 
en el camp de la protecció. 

Abans de matricular-s’hi és 
recomanable haver cursat l’assignatura 
Bases per a l’acció socioeducativa en 
infància en risc social 

AC o EX 
Materials didàctics + 
articles (format digital) + 
llibre “La inquietud al 
servicio de la educación” 
(en format digital) 

Segundo Moyano 

Sociologia de 6 ECTS  de caràcter optatiu 
És una assignatura que parteix 

 AC o EX 
Llibre:  

Segundo Moyano 
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l’exclusió d’entendre l’exclusió social com a 
procés i com a construcció social 
d’època, pel que es treballarà en els 
diferents significants que al llarg de 
la història han posat de relleu 
situacions de desigualtat, 
vulnerabilitat i dificultat social sota 
altres denominacions: inadaptació, 
marginació, pobresa 

La exclusión: bordeando 
sus fronteras 

Alfabetització 
digital 

6 ECTS de caràcter optatiu 
Alfabetització, accés a l'alfa (la 
primera lletra de l'alfabet) és en 
defintiva, l'accés a l'escriptura, a les 
formes relacionals i comunicatives de 
les nostres societats. També ho és 
l'accés a les possibilitats i 
nomenclatures que el context digital 
ens ofereix.  Aquesta és la mirada 
que hem volgut introduir en 
l’assignatura que us presentem, 
donat que pocs treballs aborden de 
forma conjunta i integrada aquests 
tres components des de l’òptica que 
ens ha inspirat. L’eix articular de 
l’assignatura és veure, com a partir 
d’una adequada formació, es poden 
evitar situacions d’exclusió, i 
reflexionar sobre com aquest procés 
de capacitació en l’ús de les TIC ens 
pot ajudar en les estratègies 

 -AC + PS o Examen 
Materials didàctics 
Llibre: Acció social i noves 
tecnologies 

Jordi Planella 
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d’integració social de determinades 
persones o col·lectius.   

Acció 
socioeducativa i 
salut mental 

6 ECTS  de caràcter optatiu 
En aquesta assignatura ens 
aproximem al fenomen de la bogeria 
a través de les seves múltiples 
significacions. Analitzem la realitat 
del sofriment mental des d'una 
perspectiva dinàmica i oberta, 
assumint-la com una entitat no 
estanca, sinó mòbil, entreteixida als 
canvis socials i culturals que de 
moltes maneres la defineixen, 
l'expulsen o l’acullen. L’assignatura 
no aborda la temàtica de la bogeria 
des de la clínica sinó des de 
l’antropologia i la pedagogia. 

 AC + PS o EX 
Materials didàctics. 

Asun Pie 

 

 


