
PROGRAMA: EL SISTEMA EDUCATIU I LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG 
Psicopedagogia. Curs 2001-2002 
 
Professor: Enric Roca 
Departament: Pedagogia Sistemàtica i Social 
 
 
Objectius: 
 
1. Recordar algunes nocions bàsiques de legislació i política educatives per tal de situar les 

funcions dels psicopedagogs dins el sistema educatiu espanyol i, més concretament, del 
català. 

2. Revisar les diferents possibilitats d’intervenció professional dels psicopedagogs dins el 
sistema educatiu. 

3. Analitzar críticament les diverses funcions que solen realitzar els professors de psicologia 
i pedagogia en els IES. 

4. Reconèixer quines són i/o podrien ser les funcions del psicopedagog relacionades amb 
l’educació no formal 

5. Esperonar la consolidació d’un perfil professional definit i propi pels psicopedagogs dins 
l’educació formal i la no formal, així com valorar-ne la seva importància. 

 
 
Temari: 
 
1. El sistema educatiu a l’Estat espanyol i a Catalunya. 

 
1.1. Legislació i competències educatives. 
1.2. La LODE, la LOGSE, la LOPEGCE i les noves iniciatives legislatives. 
1.3. L’administració educativa a Catalunya. 

 
2. Les funcions del psicopedagog en l’àmbit del sistema educatiu formal. 

 
2.1. El psicopedagog en els serveis externs (Inspecció, EAP, Centres de Recursos, 

CREDA, Serveis de compensatòria, etc.). 
2.2. El psicopedagog en l’administració educativa catalana. El paper professional dins 

de cada direcció o subdirecció general del departament d’Ensenyament. 
2.3. El psicopedagog en els IES. 

2.3.1. L’organització dels IES. Els professors de Psicologia i Pedagogia de 
l’Educació Secundària dins l’estructura dels IES. 

2.3.2. Les funcions dels psicopedagog als IES. 
2.3.2.1.Docència a alumnes i grups. 
2.3.2.2.Orientació a alumnes (personal, acadèmica i            

professional). 
2.3.2.3.Assessorament a docents, equips docents i òrgans personals i 

col·legiats del centre. 
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2.3.2.4.Coordinació de les accions tutorials i d’orientació als alumnes; 
de les mesures d’atenció a la diversitat en el centre; del disseny 
curricular, etc. 

2.3.3. El psicopedagog i el tractament de la diversitat a l’ESO. 
2.3.3.1.Currículum i atenció a la diversitat.  
2.3.3.2.Formes organitzatives 
2.3.3.3.UAC, UEE. 
2.3.3.4.Comissió d’atenció a la diversitat 

2.3.4. Els departaments d’orientació als IES. Legislació, organització i 
funcions. 

2.3.5. Les possibilitats d’aprofitament professional, per part dels 
psicopedagogs de secundària, de les noves tecnologies de la informació. 

 
3. El rol professional del psicopedagog en el sistema educatiu formal. 

 
3.1. La formació inicial i permanent dels professors de psicologia i pedagogia de 

l’educació secundària. 
3.2. La importància d’una certa concreció de les funcions professionals dels 

psicopedagogs als IES. 
3.3. La necessitat de la presència dels psicopedagogs en altres etapes del sistema 

educatiu (educació infantil, educació primària, cicles formatius...). 
3.4. L’espai professional a consolidar. 

 
4. El perfil del psicopedagog en l’àmbit de l’educació no formal. 
 

4.1. El psicopedagog en el camp de la formació i la inserció laborals. 
4.2. El psicopedagog en el camp de les noves tecnologies de la informació i les seves 

possibilitats educatives. 
4.3. El psicopedagog en el camp del lleure i de l’esport. 
4.4. El psicopedagog en el camp de la salut, la tercera edat i els serveis socials. 

 
5. El psicopedagog com agent actiu o col·laborador en l’àmbit de la recerca 

psicopedagògica. 
 
 
Metodologia: 

La part teòrica intentarà donar els elements conceptuals i d’informació que permetin 
un coneixement bàsic de tots els apartats del temari. 

La part pràctica es basarà de forma prioritària en l’anàlisi de casos on la intervenció 
del psicopedagog resulta important i amb sessions de rol-playing on s’intentaran reproduir 
situacions professionals específiques que puguin, en un futur, resultar problemàtiques pels 
nous psicopedagogs. El diàleg posterior a les simulacions, així com petits resums o 
comentaris escrits dels alumnes, completaran la reflexió dels casos pràctics. 
 
Avaluació: 

Es tindrà en compte la participació i la implicació en les sessions de simulació que es 
realitzin a classe. Es valoraran els petits treballs o reflexions d’alguna part del temari, de caire 
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bibliogràfic o de reflexió personal a partir d’alguna experiència professional o de les 
simulacions. 
 Es realitzarà una prova teòrico-pràctica al final del quadrimestre. La part pràctica 
reproduirà alguna de les simulacions desenvolupades a classe. 
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