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Last modified: 15/09/2022
Unit in charge: Barcelona School of Informatics
Teaching unit: 410 - ICE - Institute of Education Sciences.

713 - EQ - Department of Chemical Engineering.

Degree: MASTER'S DEGREE IN SECONDARY AND UPPER SECONDARY EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND
FOREIGN LANGUAGE TEACHING (Syllabus 2009). (Compulsory subject).

Academic year: 2022 ECTS Credits: 4.0 Languages: Catalan

LECTURER

Coordinating lecturer: MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

Others: Primer quadrimestre:
MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ - FP2
AROA GÓMEZ DE LA TORRE - TEC1, TEC2
MARIA DEL CARMEN PERSEGUER ESTEVE - FP1

DEGREE COMPETENCES TO WHICH THE SUBJECT CONTRIBUTES

Specific:
CEMG10. (ENG) Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició
de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre
homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.
CEMG11. (ENG) Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
CEMG12. (ENG) Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.

Generical:
CG2. (ENG) Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat del benestar i ser
sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per a facilitar la inclusió de tot l'alumnat i transmetre un compromís ètic i
del dret a la diferència.
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció
de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CG3. (ENG) Comunicació eficaç oral i  escrita: comunicar-se de forma oral i  escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge i de l'elaboració del pensament, i participar en debats sobre temes educatius.

TEACHING METHODOLOGY

LEARNING OBJECTIVES OF THE SUBJECT

---

STUDY LOAD

Type Hours Percentage

Hours medium group 24,0 24.00

Guided activities 4,0 4.00

Self study 72,0 72.00
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Total learning time: 100 h

CONTENTS

(ENG) Habilitats socials del professorat

(ENG) L'educació en el respecte dels drets i llibertats i en l'equitat

(ENG) El paper dels diferents entorns no docents en el desenvolupament humà i en l'educació

ACTIVITIES

Introduction/ Teaching styles

Related competencies :
CEMG12. (ENG) Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
CEMG10. (ENG) Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en
l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i
oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Full-or-part-time: 9h 30m
Theory classes: 1h 30m
Guided activities: 1h
Self study: 7h

Inclusion. Diagnosis and measures

Related competencies :
CG2. (ENG) Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat del benestar i ser
sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per a facilitar la inclusió de tot l'alumnat i transmetre un compromís
ètic i del dret a la diferència.
CG3. (ENG) Comunicació eficaç oral i escrita: comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge i de l'elaboració del pensament, i participar en debats sobre temes educatius.
CEMG10. (ENG) Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en
l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i
oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.
CEMG12. (ENG) Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.

Full-or-part-time: 12h
Theory classes: 3h
Guided activities: 1h
Self study: 8h
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Socio-emotional aspects

Related competencies :
CG2. (ENG) Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat del benestar i ser
sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per a facilitar la inclusió de tot l'alumnat i transmetre un compromís
ètic i del dret a la diferència.
CG3. (ENG) Comunicació eficaç oral i escrita: comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge i de l'elaboració del pensament, i participar en debats sobre temes educatius.
CEMG12. (ENG) Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.

Full-or-part-time: 17h 20m
Theory classes: 7h
Guided activities: 1h
Self study: 9h 20m

The Education of tomorrow. Emergent aspects

Related competencies :
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i
l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CG2. (ENG) Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat del benestar i ser
sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per a facilitar la inclusió de tot l'alumnat i transmetre un compromís
ètic i del dret a la diferència.
CEMG10. (ENG) Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en
l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i
oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Full-or-part-time: 9h
Theory classes: 4h
Self study: 5h

Education of the futuro. Tools

Related competencies :
CG3. (ENG) Comunicació eficaç oral i escrita: comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge i de l'elaboració del pensament, i participar en debats sobre temes educatius.
CG2. (ENG) Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat del benestar i ser
sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per a facilitar la inclusió de tot l'alumnat i transmetre un compromís
ètic i del dret a la diferència.
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i
l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CEMG10. (ENG) Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en
l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i
oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.
CEMG11. (ENG) Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.

Full-or-part-time: 11h
Theory classes: 3h
Self study: 8h
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Conflict resolution

Related competencies :
CG2. (ENG) Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat del benestar i ser
sensible a la realitat social (plural, diversa i multicultural), per a facilitar la inclusió de tot l'alumnat i transmetre un compromís
ètic i del dret a la diferència.
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i
l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CG3. (ENG) Comunicació eficaç oral i escrita: comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge i de l'elaboració del pensament, i participar en debats sobre temes educatius.
CEMG11. (ENG) Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
CEMG12. (ENG) Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
CEMG10. (ENG) Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en
l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i
oportunitats entre homes i dones i en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat.

Full-or-part-time: 16h 10m
Theory classes: 4h
Guided activities: 1h
Self study: 11h 10m

GRADING SYSTEM

EXAMINATION RULES.
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