CAMPUS
D’ESTIU

L’educació social en un món globalitzat:
educació per la transformació social

INICI

09/06
QUOTA ÚNICA

HORARI: Dimecres de 18.30 a 20.30

15€

UBICACIÓ: En línia
DURADA: 4 sessions - 9/06, 16/06, 30/06, 07/07

Anàlisi del fenomen de la globalització a partir de la visió generada des de l’educació social. Iniciarem el curs fent una breu mostra dels orígens de l’educació social, una professió molt antiga
però reconeguda fa molt poc temps, amb una gran evolució en el temps tant a nivell d’intervenció com d’amplitud d’àmbits on pot actuar. Coneixerem els principals teòrics de la renovació pedagògica i obrirem el calaix de les eines que ens poden ajudar a per afrontar diversos conflictes
que assolen la societat (racisme, xenofòbia, discriminacions de gènere,...) El curs busca generar
debat i reflexió i dotar d’eines que ens ajudin a transformar el món.

PROGRAMA

IMPARTEIX

Origen i evolució de l’educació social com a pràctica de la pedagogia social.

Núria Garcia Vázquez. Diplomada en Educació
Social per la UNED; educadora social des de
l’any 2010 al CRAE Sta. Agnès durant 6 anys;
educadora de reforç amb nens de primària i
ESO; educadora social a la residència de gent
gran l’Auca a les Franqueses del Vallés. Darrerament, estic fent classes de llengua i integració cultural a menors no acompanyats a
una associació de Granollers. La meva especialitat és la infància en risc d’exclusió social.
Col·legiada núm. 10288 Col·legi d’ Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

Descripció del concepte globalització: orígens, conseqüències i
tractament per part de l’educació social.
Breu anàlisi del perfil de l’educadora social així com principals
eines educatives per transformar la societat i fer front als conflictes socials.
Presentació dels principals teòrics de la pedagogia transformadora: Freire, Freinet, Rosa Sensat i Ferrer i Guàrdia.
Descripció d’alguns dels projectes transformadors en educació
social, des de l’Escola Nova fins a l’actualitat.

INSCRIPCIONS: www.upbm.cat

www.upbm.cat

