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L’esport per a la coexistència social 
i la resolució de conflictes: especialitat en 
sociologia, pedagogia i drets humans

PresentacióPresentació

El procés de globalització de les nostres societats comporta nous reptes 

socials i formatius. Cada cop més, i també per la influència dels mitjans de 

comunicació i de les noves tecnologies, som coneixedors de les situacions 

humanes que es van succeint en els diferents indrets del nostre planeta. 

Aquest fenomen cap a l’aldea global ens porta també a experimentar 

i conèixer noves maneres de viure i de conviure. Aquesta convivència i 

aquest coneixement de l’altri té molts aspectes positius a l’hora d’inter-

canviar factors culturals, però també pot ser escenari per a la manifes-

tació de situacions conflictives.

Tant si la convivència en l’espai globalitzat és positiva com si té aspectes 

a millorar, el que sí que sabem segur és que ens obliga a replantejar-nos 

noves eines per a la gestió i la intervenció d’aquest espai, noves eines 

per atendre i entendre els fets  humans i socials. 

L’esport entès com a instrument socialitzador esdevé una potent eina 

per treballar aspectes formatius perquè té el privilegi d’infiltrar-se en 

àmbits educatius més enllà dels formals.

L’esport pot ser un escenari idoni per treballar la cohesió social, ja 

què sabem que té un llenguatge universal; l’esport pot ser també un 

escenari en què aprenem a resoldre conflictes de manera pacífica, 

perquè és capaç de transmetre valors. En definitiva, la pràctica de 

l’esport pot generar un escenari d’entrenament per educar per als valors 

i en valors, per a la pau i en la pau.

Aquest programa formatiu pretén això mateix,  per un cantó respondre 

a les noves necessitats formatives per fer front a les noves realitats 

socials i per un altre, incloure els objectius del mil·lenni de Nacions 

Unides en els marcs de la formació dels i de les professionals de  

l’educació i l’esport.

ObjectiusObjectius

•	 Oferir conceptes factuals, procedimentals, actitudinals i competencials per l’ús de la pràctica  

 esportiva en situacions de vulnerabilitat social.

•	 Analitzar i conèixer les possibilitats de la pràctica esportiva com a eina d’intervenció  

 educativa en contextos de baixa cohesió social i alta conflictivitat sociopolítica. 

•	 Donar a conèixer la complexitat social i les diferents aproximacions a l’objecte d’estudi,  

 tot aprenent estratègies concretes d’esport i educació. 

A qui va dirigitA qui va dirigit

Al Postgrau hi poden participar les persones especialitzades i formades en els següents  

àmbits professionals:

•	  Professionals de l’educació en qualsevol de les seves especialitats  

 (magisteri, pedagogia, psicopedagogia i educació social)

•	  Professionals de la psicologia

•	  Professionals de l’educació física i l’esport

•	  Professionals de l’atenció primària (assistència social, treball social, integració social)

De la mateixa manera, poden estar interessades les organitzacions amb objectius específics:

•	  Organitzacions no governamentals

•	  Institucions especialitzades en l’educació i la formació

•	  Fundacions pro-drets civils i humans

•	  Associacions relacionades amb l’esport i el lleure

•	  Altres agents socialitzadors



CompetènciesCompetències

El professional que participi en aquest Postgrau haurà de treballar per assolir les següents competències en el 

marc del seu rol i posició professional present i futura. 

Es pretén que el professional assoleixi competències tals com:

•	  Analitzar i sintetitzar informació escrita.

•	 Organitzar i planificar la dedicació a activitats.

•	 Comunicar-se oralment i per escrit amb destresa i fluïdesa en la llengua de l’entorn professional.

•	 Utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació TIC i els mitjans i els recursos  

 audiovisuals en l’àmbit d’estudi i del context professional.

•	 Gestionar la informació.

•	 Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals.

•	 Treballar en equip a diferents nivells i amb altres professionals i institucions relacionades  

 amb la intervenció educativa.

•	 Reconèixer la diversitat en tots els seus àmbits (social, cultural, psicològic, social).

•	 Mantenir compromís ètic en la intervenció socioeducativa.

•	 Adaptar-se a situacions noves en contextos d’aprenentatge i professionals.

•	 Afrontar les situacions professionals de forma creativa.

•	 Liderar grups, iniciatives, projectes i equips professionals.

•	 Gestionar processos de participació i d’acció comunitària.

•	 Intervenir en situacions d’exclusió i de discriminació social.

•	 Organitzar i gestionar projectes i serveis socioeducatius.

•	 Dissenyar programes i estratègies d’intervenció socioeducativa.

•	 Aplicar programes i estratègies d’intervenció socioeducativa.

•	 Avaluar programes i estratègies d’intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball.

•	 Documentar-se i cercar informació que permeti actualitzar i aprofundir coneixements  

 relacionats amb el treball educatiu.

Itinerari formatiuItinerari formatiu

Itinerari formatiuItinerari formatiu

Postgrau: L’esport per a la coexistència social i la resolució de conflictes: especialitat en sociologia, 

  pedagogia i drets humans

Assignatura Continguts

L’esport, constructe social i educatiu
•	 Definicions de conceptes teòrics: esport i educació  

•	 Condicions per a un esport educatiu

Metodologia de la investigació social 

•	 Investigar en ciències socials

•	 Estratègies metodològiques de la investigació

•	 Com endegar una investigació en Ciències Socials 

Esports i valors educatius

•	 Què són els valors socials

•	 Quins valors transmet l’esport

•	●Com educar en valors 

Sociologia de l’esport

•	 Què és la sociologia 

•	 Sociologia en l’esport

•	 Indicadors de socialització a través de l’esport 

Entitats esportives i processos de socialització

•	 El paper de les institucions 

•	La gestió dels aspectes educatius

•	 Proposta d’institució esportiva i educativa 

Assignatura Continguts

Esport i mitjans de comunicació

•	 El paper dels mitjans de comunicació en l’esport

•	 Tipologies d’esports en els mitjans

•	 Anàlisi dels mitjans de comunicació 

Esport i iniciatives de pau
 

   

L’esport en contextos postbèl·lics

L’esport com instrument de pau

Drets humans i esport
•	 Drets Humans i Drets de la infància

•	 L’esport com a Dret Universal

Esport i equitat de gènere

Desigualtats socials

Origen i perpetuació de les desigualtats

Propostes d’equitat en l’esport 

Esport per refugiats i desplaçats

•	 Refugiats i desplaçats al mon: definicions,  

   dinàmiques i actors

•	 Situacions de vulnerabilitat

•	 Esport i camps 

Projecte final de Recerca Projecte de recerca

MetodologiaMetodologia

Per seguir amb la coherència metodològica dels nous plans d’estudis de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), creiem 

que la millor metodologia per a l’aprenentatge de l’alumnat és aquella que persegueix la formació de l’alumne per afavorir 

competències d’autoaprenentatge i de reflexió i autonomia sobre el propi procés formatiu. Per tant, la metodologia emprada 

en el curs d’experts està orientada doblement, cap a les competències professionals i cap a les competències personals, per tal 

que l’alumnat es formi de manera integral per a la consecució dels Objectius del Mil·lenni. 

Des d’aquest marc, la metodologia tindrà blocs teòric - reflexius, en què es donarà a l’alumnat materials per a la lectura i la 

reflexió, i blocs pràctics, on l’alumnat haurà de mostrar les seves competències i capacitats per al fer. 

Els recursos didàctics que s’empraran es dissenyaran per a la consecució de les competències definides en el Postgrau, i 

podrien ser, entre d’altres:

•	 Dossiers per a cada assignatura

•	 Fòrums i debats en línia

•	 Recursos en línia 

•	 Material audiovisual

•	 Carpetes pedagògiques

•	 Bibliografia i webgrafia

AvaluacióAvaluació

Es proposa una avaluació acumulativa, que implica, per un cantó, estratègies d’autoavaluació i per un altre, estratègies d’ava-

luació continuada, en la qual l’alumnat ha de mantenir hàbits de treball i de recerca permanent.

Les estratègies avaluatives poden ser, entre d’altres:

•	 Autoavaluació

•	 Activitats de reflexió i anàlisi sobre casos professionals

•	 Activitats de participació (co avaluació o avaluació per iguals)

•	 Lectures i treballs sobre les lectures

Al finalitzar el postgrau es realitzarà un projecte final de postgrau.

Es proposarà un projecte formatiu final que haurà d’incloure les competències generals i especifiques delimitades al postgrau. 


