CONTINGUT
EDUCACIÓ EN VALORS (BLOC 1)
Aquest bloc és el punt de partida del curs. L’existència i la consciència sobre els valors propis i dels altres és fonamental
per al benestar personal i la convivència.
Metodologia: Les sessions s’iniciaran amb una introducció a l’estat de la qüestió i a continuació es portaran a terme en
petits grups l’anàlisi i propostes de resolució de les situacions presentades.
Equip de professorat: Cristina Galván; Maria Rosa Buxarrais; Anna Escofet; Laura Rubio; Francisco Esteban; Inma
Morales;
Continguts referits a coneixements Continguts referits a habilitats, destreses
Continguts referits a actituds,
valors i normes
• Els valors de l’Experiència
• Anàlisi sobre valors (ètic; estètic;
• Reflexions al voltant dels
intel·lectual; vital; polític; econòmic;
valors a la societat i personals
• Ecopedagogia
social;
religiós;
d’utilitat;
...)
• Aprenentatge Servei (ApS) i
• Elaboració i realització de propostes
Voluntariat
d’acció
Introducció del curs (Marisa de
Fuentes)

Aquesta sessió presenta detalladament el curs i la Facultat d’Educació,
especialment en la seva relació amb la societat.

Cristina Galván Fernández
Tecnologia i valors
El valor dels valors (Maria Rosa
Buxarrais Estrada)

Tecnologia i valors: Eines per al curs Benestar personal i Social

Per a què serveix l’ètica (Francisco
Esteban Bara)

Aprenentatge Servei (ApS) (Laura
Rubio Serrano/ Anna Escofet Roig)

L’aprenentatge servei és una proposta docent i de recerca que integra el servei a
la comunitat i l’aprenentatge acadèmic en un sol projecte que permet als i les
estudiants formar-se tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb
l’objectiu de millorar-lo.
L’aprenentatge servei és una bona metodologia per incorporar la responsabilitat
social en els estudis superiors i exercir el compromís cívic.
Per abordar aquesta proposta està prevista una sessió basada en la presentació i
anàlisi d’experiències d’aprenentatge servei, la construcció conjunta a partir
d’exercici de taller de propostes i la possibilitat de vincular-se en alguna dels
projectes del programa d’aprenentatge servei de la Oficina d’ApS de la Facultat
d’Educació.
Concepte d’aprenentatge servei
Dinamismes pedagògics de l’aprenentatge servei
Diferències amb altres propostes educatives i socials properes
Fases d’un projecte d’aprenentatge servei
Disseny de projectes d’aprenentatge servei
Habilitats i destreses pròpies del servei (en cas de participar en un
projecte en concret
• Responsabilitat social
• Compromís cívic
Pensament crític
•
•
•
•
•
•

La participació és un valor fonamental de benestar tant personal com social. Al
participar es crea un vincle entre ideals i hàbits culturals que es tradueix en
compromís. L’objectiu d’aquestes dues sessions és aprofundir en el que implica
la participació, per tal de fomentar actuacions que ens ajudin a donar el millor
de nosaltres i aportar eines de transformació i enriquiment comunitari.
Les sessions seran un espai vivencial de reflexió i de compartir experiències.
Compaginant aspectes més conceptuals amb dinàmiques de grup i la pràctica de
tècniques participatives.

El valor de la participació (Inma
Morales Ruíz)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Significat i objectius de la participació
Tipus de participació
Competències, valors i habilitats implicades en la participació
Dificultats a l’hora de participar
Les tècniques participatives
Exemples de projectes participatius
Identificació de les habilitats claus de la participació
Treball de manera col·laborativa, presa d’acords i negociació
Relació harmònica amb altres, amb un mateix propòsit
Posada en pràctica d’eines de participació
Disseny d’un projecte de participació
Foment d’una participació ètica, emprenedora i responsable
Participació tenint en compte les implicacions socials i el sentit de
pertinença a un grup
Reflexió sobre les nostres habilitats, valors i potencial per formar part
de grups participatius
Consciència del compromís com actuació d’agents de canvi

