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Objectius 
•         Contextualitzar el diagnòstic educatiu en el marc de les ciències de l’educació.  
•         Aplicar els diferents models diagnòstics en l’àmbit educatiu.  
•         Conèixer e interpretar els instruments de diagnòstic en educació.  
•         Seleccionar instruments en funció dels diferents àmbits d’intervenció educativa.  

 
Temari 
1-       Introducció.   
1.1.- Definició de diagnòstic.  
1.2.- Diagnòstic en el context de les ciencies de l’educació.  
1.3.- Ambits d’actuació del diagnòstic educatiu.   
2.- Els models diagnòstics. Tècniques i recursos utilitzats segons els diferents models.     
2.1.- Aproximació al concepte de model.  
2.2.- Models d’assessment aplicables al diagnòstic en educació.  
2.3.- Models d’avaluació educativa.   
3.- Aportacions de les diferents perspectives d’investigació al diagnòstic en educació.   
3.1.- Aportacions de la investigació empírico-analítica al diagnòstic en educació.  
3.2.- Tècniques i recursos diagnòstics des de la investigació interpretativa.  
3.3.- Tècniques i recursos diagnòstics des de la investigació crítica   
4.- Les tècniques de diagnòstic: característiques, possibilitats i limitacions.   
4.1.- L’observació.  
4.2.- L’entrevista.  
4.3.- Esquemes diagnòstics.  
4.4.- Els qüestionaris.  
4.5.- Els tests.   
5.- Instruments de mesura.   
5.1.- Construcció dels instruments.  
5.2.- Fiabilització i validació dels instruments diagnòstics.  
5.3.- Aplicació i interpretació dels instruments diagnòstics.  
6.- Instruments i tècniques de diagnòstic en els diferents contextes educatius.  
 6.1.- Diversitat de tècniques de diagnòstic. El rol del professional del diagnòstic.  
6.2.- Criteris per seleccionar instruments en funció dels diferents contextes i àmbits 

d’intervenció.  

 



Metodologia 
-          Es combinarà l’exposició oral del professor amb la participació dels alumnes per tal 

d’assentar els coneixements.  
-          Exposicions a classe sobre les diferents tècniques i recursos diagnòstics.  
-          Realització de pràctiques a classe.  

 
Avaluació       
La qualificació final que obtindrà l’alumne serà el resultat d’aplicar els següents criteris :   
-          Assistència amb regularitat a les classes i participació activa en el desenvolupament de 

les mateixes.  
-          Pràctiques d’aula.  
-          Realització d’una prova escrita del contingut teòric i aplicatiu.  
-          Realització d’un treball d’aplicació relacionat amb les diferents tècniques de diagnòstic.  
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