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Objectius 

1. Promoure una anàlisi de diferents situacions d’aprenentatge, especialment pel que fa a 

matèries instrumentals, per tal de trobar els criteris que han de determinar si hi ha o no 

dificultats Caldrà tenir present la situació de l’escola, les necessitats de l’alumnat: 

formació, aprenentatges, adaptació a aquesta situació i les diferents etapes de 

l’educació obligatòria  

2. Analitzar la institució escolar: PCC, metodologies, actituds, aspectes processuals com 

a elements determinants del procés d’aprenentatge.  

3. Analitzar les àrees curriculars bàsiques per tal de poder determinar el què s’ensenya, 

com s’avalua així com els criteris d’aquesta avaluació (aprenentatges significatiu, 

transferència...) per tal de determinar el procés d’aprenentatge de les competències 

necessàries.  

4. Analitzar possibles propostes de canvi i millora per pal.liar l’abast del problema: 

Estratègies, Competències, per tal de trobar formes d’intervenció escaients 

(participació del propi alumnat- construcció del coneixement...)  

5. Analitzar els aspectes bàsics de l’aprenentatge: Atenció, Percepció, Memòria, Espai-

temps, Àrea verbal, des d’una perspectiva més psicopedagògica que psicologista, com 

a factors bàsics tant de l’èxit com de les dificultats.  

 

Temari 

1. Perfil de l’alumnat de dificultats d'aprenentatge. Concepte de dificultat, rendiment, ...  

2. Objectius de les diferents etapes de l’escolaritat: Infantil, Primària, Secundària: ESO/ 

Post-obligatòria/ Batxillerat / Cicles formatius  

3. El pas d’una etapa a l’altra: línia curricular base, formes organitzatives diverses 

(objectius),aspectes maduratius.  

4. Models d’intervenció psicopedagògics en el procés d’aprenentatge. Modificabilitat, 

Estratègies d’aprenentatge, Processos d’aprenentatge. Treball cooperatiu. La interacció 

dels adults i dels iguals.  

5. Aptituds bàsiques per a la maduració i l’Aprenentatge: Atenció, Percepció, Memòria. 

Procés evolutiu i repercussions en l’aprenentage. Intervenció  



6. L’àrea verbal. Competències bàsiques en el context de l’Aprenentatge: comprensió 

lectora, competència textual, dislèxia...Repercussion i Intervenció  

7. L’àrea espai-temporal. Competències bàsiques en el context del’Aprenentatge. 

Esquema corporal, lateralitat, domini espacial i temporal. Repercussion i orientació  

8. L’àrea matemàtica. Competències bàsiques en el context de l’Aprenentatge . 

Repercussion i intervenció  

9. El raonament. Raonament abstracte. Raonament aplicat a diferents camps  

 

Metodologia 

Es partirà d’una sèrie de conceptes bàsics que s’exposaran. 

Es farà un debat d’aquests conceptes per tal de veure’n les diferents implicacions, 

repercussions i intervenció. 

Es farà l’anàlisi aprofundit de les competències bàsiques en les que es donin dificultats 

d’aprenentatge. 

S’establiran procediments d'intervenció psicopedagògica per tal que es puguin donar 

orientacions als claustres prevenint les dificultats i tractant les que hagin aparegut 

 

Avaluació 

1. Es farà Avaluació dels dos treballs de grup, seguit en diferents fases o informes que 

s’aniràn presentant en 2 sessions de tutoria per cada treball.  

2. Es considerarà l’exposició a vlasse i la Participació en els grups de debat  

3. Si s’escau es farà un exercici escrit per tal de valorar el progrés de l’alumnat.  
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