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Objectius 

a. Descriure alguns dels elements bàsics del sistema educatiu català, espanyol i d’alguns 

països de la UE, amb la intenció de poder situar les funcions del psicopedagog en 

relació a aquests elements.  

b. Revisar i preveure les diferents possibilitats d’intervenció professional del psicopedagog 

dins el sistema educatiu formal català.  

c. Analitzar críticament les funcions definides reglamentàriament, les habituals de facto i 

les potencialment convenients –des del punt de vista psicopedagògic– dels professors 

de Psicologia i Pedagogia de l’educació secundària.  

d. Reconèixer alguns dels camps professionals més significatius, des del punt de vista 

psicoeducatiu i de projecció de futur, que ofereix l’educació no formal per als 

psicopedagogs.  

e. Impulsar la consolidació d’un perfil professional definit, propi, integrat –vàlid tant per a 

l’educació formal com per a la no formal– i útil del psicopedagog.  

 

Temari  

1. Els sistemes educatius. Alguns elements estructurals dels sistemes educatius i 

d’orientació d’Alemanya, França i del Regne Unit.  

2. El sistema educatiu espanyol i català: l’actual marc legal (Constitució, Estatut, lleis 

orgàniques i decrets d’aplicació).  

3. L’administració educativa a Catalunya. El Departament d’Ensenyament i la seva 

estructura. El psicopedagog en centres i serveis dependents de l’administració 

educativa. El psicopedagog en l’avaluació i la inspecció educatives.  

4. Els Equips d’Orientació Psicopedagògica (EAP). Funcions i tasques professionals.  

5. L’organització dels IES i el paper del psicopedagog. El Departament d’Orientació en els 

IES.  

6. Funcions vigents i funcions convenients dels actuals professors de Psicologia i 

Pedagogia dels IES.  

7. La tasca psicopedagògica a l’educació no formal. Una panoràmica general.  

8. El psicopedagog en el món del treball i en l’àrea de RRHH d’empreses i organitzacions.  

9. La intervenció psicopedagògica en l’atenció a la persona, la família i la societat. 

L’assessorament i la intervenció en situacions de desadaptació social.  



10. El psicopedagog en els mitjans de comunicació i en les TIC.  

11. Perfil i competències professionals del psicopedagog.  

 

Metodologia 

En la part teòrica s’exposaran els elements del programa que garanteixin el seu coneixement 

bàsic així com obrir vies de reflexió i de debat sobre els seus aspectes més controvertits. 

En la part pràctica, a banda dels debats i discussions sobre temes concrets, s’utilitzarà en 

alguna sessió la metodologia de simulacions de situacions professionals potencialment 

conflictives (SSPPC) que persegueix reproduir a l’aula ambients i casos propis de la professió 

psicopedagògica. La reflexió posterior per part dels estudiants completarà la metodologia. 

 

Avaluació 

Es valorarà la assistència, la participació i la implicació activa dels estudiants tant en les 

classes teòriques com en les sessions pràctiques. Les reflexions per escrit, personals o en petit 

grup, a propòsit dels debats o simulacions desenvolupades a classe, complementaran 

l’avaluació. Tanmateix, aquestes reflexions no seran obligatòries tot i que ajudaran a pujar la 

nota. 

Es realitzarà una prova teòrico-pràctica al final del quadrimestre. 
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