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Objectius:  
 
1. Introduir-se en el coneixement del sistema escolar, bàsicament en les etapes de l’educació 

secundària, i en la seva articulació amb l’entorn social i professional. 
2. Iniciar-se en diverses teories explicatives del fenomen educatiu, de l’aprenentatge i del procés 

d’ensenyament-aprenentatge mostrant diverses possibilitats d’intervenció pedagògica a l’educació 
secundària. 

3. Dominar els conceptes bàsics de l’actual reforma del sistema educatiu, la seva aplicació i les 
perspectives de futur en la secundària. 

4. Comprendre les principals funcions que com a futurs docents els correspondrà a nivell tutorial 
(orientació personal, acadèmica i professional) i pedagògic (disseny, desenvolupament i avaluació 
curriculars) 

5. Simular, analitzar i reflexionar, mitjançant  tècniques i estratègies cognitives i descriptives, diverses 
situacions professionals del docent de secundària.. 

 
Continguts temàtics: 
 
1. Conceptualització educativa i breu introducció a la Teoria de l’Educació. 
2. El sistema educatiu actual. Base legal estatal i autonòmica. Els objectius generals de l’educació 

secundària. 
3. L’alumne-adolescent de l’educació secundària. Factors de desenvolupament i característiques 

generals. Implicacions pedagògiques. 
4. Aspectes psicosocials i pedagògics del procés d’ensenyament-aprenentatge. Aproximació a les 

principals teories de l’aprenentatge. La perspectiva constructivista.  
5. La interacció/comunicació educativa en el centre escolar. Interacció/comunicació alumne-alumne i 

alumne(s)-professor. La dinàmica del grup-classe. Algunes tècniques de dinàmica de grups aplicades 
a l’educació secundària. 

6. El currículum escolar: introducció a diverses perspectives sobre el currículum. El disseny curricular 
en el marc de la Reforma. Els tres nivells de concreció. El PCC com a instrument d’anàlisi de la 
pràctica. El currículum de Secundària. Currículum i programació docent. 

7. L’atenció a la diversitat a l’educació secundària. Modalitats d’organització i d’agrupaments 
d’alumnes atenent la diversitat. Propostes curriculars d’atenció a la diversitat. Necessitats educatives 
de l’alumne immigrant. 

8. L’avaluació: algunes reflexions conceptuals. L’avaluació com element curricular. L’avaluació dels 
aprenentatges dels alumnes. Promoció de cicle i d’etapa. L’avaluació docent. L’avaluació interna i 
externa dels centres. La cultura de l’avaluació. 

9. L’organització del centre escolar. Legislació sobre l’organització i l’estructura dels IES. Els equips 
docents. El treball d’equip: necessitat, limitacions i possibilitats. 

10. El professor de secundària com a docent. La professió docent. Formació inicial i necessitat de la 
formació permanent del professorat. 

11. El professor de secundària com a tutor. El PAT i les funcions tutorials en un IES. Orientació 
personal, acadèmica i professional. El crèdit de tutoria. Entrevistes amb alumnes. Reunions i 
entrevistes amb pares. Reunions amb l’equip docent i amb la junta d’avaluació. 

Metodologia: 
 

Es combinaran exposicions dels conceptes i informacions bàsiques del programa 
de manera sintètica amb activitats de treball en grup reduït i/o grup gran per a la 
discussió en comú de les aplicacions teòriques o pràctiques de cada tema. 

En tots aquells temes que tenen un vessant aplicatiu des del punt de vista professional, es 
realitzaran sessions de simulació (rol-playing) que intentin reproduir les futures i variades situacions 
professionals d’un professor de secundària. Per això es demanarà una important implicació de l’alumnat 
en aquests exercicis.. 
 
Avaluació: 
 
 Es demanarà la participació dels mateixos alumnes i dels seus companys en l’avaluació de les 
pràctiques simulades fetes a classe. 
 Es valorarà l’assistència, implicació i participació a classe de l’alumne. 



 1

 Es realitzarà una prova teòrico-pràctica al final del programa en què l’alumne hi podrà portar el 
material que vulgui. 
 Es valoraran les aportacions individuals o en grup en forma de petits treballs voluntaris de caire 
teòric, pràctic, bibliogràfic, etc. 
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