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COMPETÈNCIES
• Conèixer la relació que es dóna entre l’escola i el medi.
• Saber  investigar,  utilitzant  les  tècniques  de  recerca  més  adients, 

fenòmens  i  escenaris  relacionats  amb  el  món  rural,  on  hi  pot  haver 
necessitat d’intervenció educativa.

• Saber interpretar les taules, gràfiques i mapes relacionats amb el món 
rural.

• Posseir i utilitzar els conceptes específics de la matèria.
• Mostrar respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a 

la promoció dels Drets Humans i als valors propis d’una cultura de pau i  
de valors democràtics.

• Saber identificar, analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials i 
educatius en la societat.

• Tenir capacitat crítica d’ anàlisi i de síntesi.
• Posseir capacitat de recerca de la informació.
• Posseir  una  bona  comprensió  i  expressió  oral  i  escrita  d’exposició  i 

argumentació.
• Saber identificar, resoldre problemes i prendre decisions argumentades.
• Tenir capacitat i habilitat per treballar en equip.



• Saber aplicar els coneixements a la pràctica de manera professional i 
rigorosa.

• Desenvolupar un coneixement interdisciplinari.

OBJECTIUS 
• Posseir i utilitzar els conceptes específics de la matèria.
• Enquadrar les accions en el  marc dels principis constitucionals,  de la 

carta de Drets Humans referents a la igualtat i a la justícia (de gènere i 
ètnica) i per a la promoció dels valors democràtics i d’una cultura de pau.

• Disposar d’una base de coneixements amb criteris científics i tècnics per 
a l’anàlisi dels fets socials i educatius.

• Aplicar els coneixements a la pràctica de manera professional i rigorosa.
• Desenvolupar un coneixement interdisciplinari.
• Posseir capacitat crítica de síntesis i de recerca de la informació tant en 

l’àmbit bibliogràfic com webgràfic.
• Saber confeccionar documents: síntesis crítiques, exposicions, i treballs 

adequadament argumentats de forma oral i escrita.
• Conèixer usos i possibilitats de les TIC’s.
• Saber desenvolupar estratègies de treball cooperatiu i en equip.
• Caracteritzar l’escola rural en el conjunt dels sistema educatiu.
• Conèixer les potencialitats i les debilitats d’aquest tipus d’escola.
• Conèixer les característiques organitzatives de l’escola rural.
• Familiaritzar-se amb la lectura i comprensió de taules, gràfiques i mapes 

relacionats amb el món rural.
• Conèixer les principals tècniques de recerca en l’àmbit de les ciències 

socials.
• Conèixer els trets bàsics de l’estructura socioeconòmica de la població 

rural, la seva evolució i les tendències actuals.
• Conèixer els conceptes bàsics de la demografia de la població rural  i 

dels processos i tendències actuals més significatius.

CONTINGUTS

1. Introducció a l’escola rural.

1.1.Què entenem per escola rural.

1.2.Escola rural i medi

1.3.Organització escolar i supraescolar  de l’ escola rural.

1.4.Punts forts i punts febles de l’escola rural

2. Història de l’escola rural s.XX Catalunya

2.1.República

2.2.Franquisme

2.3.Democràcia



3. Variables rurals contextuals

3.1 Estructura socioeconòmica

3.2 Cultura 

3.3 Demografia

4. Fenòmens (I) : Multiculturalitat i món rural.

4.1.De la deserció demogràfica a l’ arribada de nous pobladors d’ altres 
països i de la ciutat.

5. Fenòmens(II): Gènere i educació al món rural.

5.1.El clima social sobre el gènere en temps de Franco.

5.2.L’extensió agrària. La dona i la pagesia.

6. Classe social i educació.

7. Tècniques qualitatives d’ investigació social aplicades a l’ observació de 
fenòmens relacionats amb el món escolar rural.

METODOLOGIA

• Exposició del temari per part del professor i de persones convidades. 
Participació activa de l'alumnat a través de grups de debat i elaboració i 
exposició de recensions, activitats d’aula i treballs, individualment i  en 
petit grup. 

• Tot i que es preveu que els alumnes hauran de dedicar hores no lectives 
a  la  realització  dels  treballs  demanats,  per  a  que  no  signifiqui  un 
increment  excessiu  de  feina,  també  es  dedicaran  part  de  les  hores 
presencials a l’elaboració de les activitats demanades.

• Les sessions pràctiques previstes del  curs,  ens permetran vincular  la 
teoria sociològica amb un espai de debat i reflexió sobre diversos casos.

• Al campus virtual trobareu tota la documentació i informació relativa a 
l’assignatura,  consulteu-lo  freqüentment  per  accedir  als  diferents 
materials que s’hi penjaran.

• Al servei de reproducció de la facultat trobareu les lectures específiques i 
obligatòries

AVALUACIÓ
L’avaluació constarà d’una prova escrita que recollirà els principals conceptes 
treballats,  d’una recensió crítica (d’una llista  suggerida pel  professorat,  però 
oberta i ampliable a aportacions de l’alumnat) i d’un treball d’investigació sobre 
alguna de les temàtiques treballades.
Per aprovar l’assignatura és indispensable superar el 50% de cada evidència 
proposada.



• Participació a classe: 20 % 
• Treball d’investigació: 40% 

Recensió crítica: 20%
• Prova escrita: 20%

TUTORIES: A concretar amb el professor. Una manera és fer-ho prèviament 
per correu electrònic. Olga Bernad: olga@geosoc.udl.cat
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• Revista Digital eRural. Disponible a:     
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• Pel·lícula: “La lengua de las mariposas”.
• Pel·lícula: “Flores de otro mundo”
• Documental sobre la “Sección Femenina”.
• Documental sobre “Elena Francis”.
• Anunci violent de Soberano.
• Documental  sobre  extensió  agrària  i  dona  i  pagesia...  

www.ruralmedia.eu (“La  mujer  y  la  comunidad  rural”,  i  “La  extensión  
agrícola en España”).
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