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1. Contribució de la matèria a la formació del pedagog:  
 
Els problemes mediambientals són d’especial rellevància en la societat actual i condiciona les seves 
possibilitats de desenvolupament. El paper de l’educació per assolir un desenvolupament sostenible 
ha estat assenyalat per tots els agents implicats. Amb el coneixement de la problemàtica 
mediambiental i les possibles accions educatives, els diferents models d’educació ambiental, les 
propostes metodològiques, etc., el pedagog pot contribuir decisivament en aquest procés de canvi 
vers el desenvolupament sostenible, en molts dels seus àmbits de treball (escoles, instituts, 
ajuntaments, consells comarcals, esplais, etc.) 
 
En la mateixa línia les malalties dels països occidentals tenen més a veure amb els estils de vida que 

amb els agents biològics. En aquest sentit, conèixer els diferents models d’educació per a la salut, 

les metodologies que s’empren, etc. són elements importants en la formació del pedagog per a que 

aquest pugui donar resposta als problemes que planteja la societat actual. 

  
D’altra banda els objectius, continguts i metodologia de l’assignatura incorporen moltes 
competències necessàries per conformar un professional amb sentit crític, capacitat de resposta, 
capacitat de treball en equip, etc. 
 
 
2. Objectius i competències 
 
En el següent quadre es detallen els objectius de l’assignatura i la seva contribució a les 
competències base establertes per la comissió d’ECTs per la llicenciatura de Pedagogia 
 

Objectius específics de l’assignatura Competències establertes per la titulació 
de pedagogia 

1. Conèixer els principals factors que 
conflueixen en la crisi ambiental 

 Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes de l’educació 
actual 

2. Prendre consciència de la responsabilitat 
individual en el desenvolupament 
sostenible 

 Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes de l’educació 
actual 

3. Analitzar com l’educació pot contribuir 
al desenvolupament sostenible i el rol 
que com educadors hi tenen 

 Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes de l’educació 
actual  

 Detectar els diferents llocs en els que es 
pot donar l’aprenentatge 



4. Conèixer el concepte actual de salut, 
educació per a la salut i els possibles 
àmbits d’intervenció.  

 Detectar els diferents llocs en els que es 
pot donar l’aprenentatge 

5. Analitzar la necessitat d’un enfoc 
interdisciplinari en l’educació per a la 
salut i els models d’educació per a la 
salut. 

 Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes de l’educació 
actual 

6. Analitzar la multicausalitat dels 
comportaments relacionats amb la salut i 
la necessitat de considerar-ho des d’una 
perspectiva que contempli aquesta 
complexitat 

 Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes de l’educació 
actual 

7. Conèixer i analitzar el concepte d’estil de 
vida i la relació dels estils de vida amb la 
salut i el desenvolupament sostenible 

 Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes de l’educació 
actual 

8. Analitzar els factors que condicionen els 
estils de vida i com l’educació pot 
incidir-hi 

 Tenir una visió global i capacitat de 
resposta a problemes de l’educació 
actual 

 Detectar els diferents llocs en els que es 
pot donar l’aprenentatge 

9. Conèixer els principals models 
d’aprenentatge en educació per a la salut 
i per al desenvolupament sostenible.  

 Competència docent: capacitat per 
conèixer la diversitat d’alumnes i la 
complexitat dels processos 
d’aprenentatge 

 Competència per a la intervenció directa 
en processos o problemes educatius 

 Conèixer els processos d’ensenyament i 
aprenentatge i la seva complexitat 

10. Saber identificar els models que 
sustenten els programes d’EPS i EA i 
poder-los valorar críticament. 

 Conèixer els processos d’ensenyament i 
aprenentatge i la seva complexitat 

 Planificació i disseny curricular 
 Elaborar, assessorar i intervenir en 

problemes o processos educatius 
11. Analitzar les metodologies educatives 

per l’educació per a la salut i el 
desenvolupament sostenible i saber-les 
emprar adequadament. 

 Elaborar i avaluar materials didàctics i 
instruments 

 Planificació i disseny curricular 
 Elaborar, assessorar i intervenir en 

problemes o processos educatius 
12. Conèixer i analitzar les propostes de 

planificació en educació per a la salut i 
l’educació pel desenvolupament 
ambiental i saber aplicar aquests models. 

 Planificació i disseny curricular 
 Elaborar, assessorar i intervenir en 

problemes o processos educatius 

Objectius transversals per la titulació Competències 

13.Saber-se expressar en públic.  Competència per a la intervenció directa 
en processos o problemes educatius 

14.Ser capaç per dirigir i autoregular el 
propi treball. 

 Disseny i elaboració d’entorn 
d’aprenentatge 

15.Desenvolupar competències per al treball 
en equip. 

 Assumir la necessitat de promoure el 
treball interdisciplinari i de participar en 
ell 

16.Saber avaluar les necessitats educatives i  Diagnosticar necessitats i proposar 



elaborar programes d’intervenció que hi 
donin resposta així com avaluar-los. 

projectes de millora 
 Elaborar i avaluar materials didàctics i 

instruments 
 Planificació i disseny curricular 

17.Desenvolupar les competències 
socioemocionals necessàries per al 
desenvolupament professional dels 
professionals del món de l’educació 
(empatia, capacitat per expressar, per 
entendre, negociar, etc.) 

 Competència per a la intervenció directa 
en processos o problemes educatius 
 

 
 
 
3. Continguts 

tema 1: Educació ambiental: aspectes generals
Crisi ambiental: causes i factors 
Models d’interpretació de la crisi ambiental 
Desenvolupament sostenible 
L’educació ambiental i l’educació per al desenvolupament sostenible 

 
tema 2: Educació per a la salut: aspectes generals

Concepte de salut i malaltia 
La organització mundial de la salut 
Educació per a la salut i ciències de la salut 
Àmbits i funcions de l’educació per a la salut 

 
tema 3: Models explicatius

Concepte de estils de vida 
Importància dels estils de vida per a la salut i el desenvolupament sostenible 
Models explicatius del comportament relacionat amb la salut i el desenvolupament 
sostenible 

 
tema 4: Models d'aprenentatge: el model de competència

Models d’ensenyament-aprenentatge i estils de vida 
El model de competència 
Models d’educació per a la salut 
Models d’educació ambiental 

 
tema 5: Mètodes i estratègies

Eficiència de les metodologies i tècniques en relació als objectius 
Metodologies i estratègies emprades en educació per a la salut 
Metodologies i estratègies emprades en educació pel desenvolupament sostenible 

 
 
tema 6: Planificació en educació per a la salut i en educació ambiental

Utilitat de les guies de planificació 
Model Precede 
Guia Facile 
Model Pidice 
Intervention Mapping 
Models interdisciplinaris, multidisplinaris i transdisciplinaris 



 
 
4. Pla de treball per a l’estudiant i assignació de temps 
 
1. Ensenyament-aprenentatge presencial: Activitats realitzades a l’aula sota la direcció de la 
professora 

 Exposició de la professora 
 Visualització i discussió de vídeos 
 Discussió en grups i debats 
 Realització d’exercicis en grup 
 Exposició dels alumnes 

 
2. Ensenyament-aprenentatge dirigit: Activitats realitzades sota la direcció de la professora fora de 
l’aula 

 Treballs individuals 
 Projecte tutoritzat 
 Tutories individuals i grupals 
 Lectures voluntàries 

 
3. Ensenyament aprenentatge autònom: Activitats realitzades per l’alumne fora de l’aula 

 Cerca d’informació 
 Organització de material 
 Estudi personal 
 Lectures d’ampliació 
 Tutories lliures 

 



 

DISTRIBUCIÓ DE TASQUES I HORES ESTIMADES DE TREBALL 

 
 
professora 

explicació 
Tots temes 

exercicis 
grupals 
tots els temes 

discussió en 
grups i debat 
tots els temes 

visualització i 
discussió 
vídeos
tema 1 i 4 

35 h 17 h 8 h 8 h 2 h 
 
 
Estudiant 

assimila i 
pren notes 
planteja 
dubtes 
opina 

analitza i 
reflexiona 
pren 
decisions 
discuteix i 
negocia amb 
els companys 
aplica 
coneixements

analitza i 
reflexiona 
opina i 
argumenta 
construeix 
conceptes i 
idees 
aplica 
coneixements 

analitza i 
reflexiona 
opina i 
argumenta 
construeix 
conceptes i 
idees 
aplica 
coneixements

E-A 
presencial 

35 h 17 h 8 h 8 h 2 h 
 
professora 

Treballs 
individuals 
Temes 1-4 

Projecte 
tutoritzat 
Temes 5-6 

Lectures 
voluntàries 
Temes 1-4 

 

41 h 2 25 h 1 h  
 
 
Estudiant 

Cerca 
informació 
Analitza i 
reflexiona 
Proposa, 
argumenta 
valora 
Sintetitza 
Aplica els 
coneixements

Cerca 
informació 
Analitza i 
reflexiona 
Discuteix i 
contrasta 
Proposa i 
elabora 
programes i 
instruments 

Analitza 
Sintetitza 
Organitza 
Exposa 
Comparteix 

 

E-A dirigit 

35 h 10 h 20 h 5 h  
 
Professora 

Tutoria lliure 
preparació classes 
preparació i supervisió de les activitats 

45 h 45 h 
 
 
Estudiant 

Organització 
de la 
informació 
Estudi 
personal 

cerca 
informació 

lectures 
d’ampliació 

tutories 
lliures 

E-A 
autònoma 

17 h 10 h 4 h 2 h 1 h 
  
 
5. Avaluació i acreditació dels aprenentatges 
 
Des de la concepció del nou model d’ensenyament en l’espai superior i com s’han d’estructurar les 
assignatures en ECTs, no és possible que un alumne pugui superar una assignatura sense assistir a 
les sessions presencials, siguin amb tot el grup classe, en seminaris, tutories, etc. No obstant, donat 
que aquesta assignatura es planteja com a ECTs malgrat aquest format en el present curs és obligat 



a primer de la llicenciatura però no a tercer, es plantegen dos tipus possibles d’avaluació. L’elecció 
d’un o altre mètode queda sota la responsabilitat de cada estudiant. 
 

Tipus avaluació E-A criteris 
presencial  Assistència: obligatòria en un 75% de les sessions 

(aprox) 
 Participació en les classes i dinàmiques plantejades 
 Implicació en la dinamització del grup 
 Capacitat de treball en equip 
 Materials, exercicis i treballs realitzats 

dirigit  Treballs individuals:  
o Recull, reflexió i assimilació dels treballs realitzats 
o Maduresa en l’elaboració de les reflexions i 

argumentacions 
o Capacitat per relacionar els diferents aspectes treballats a 

les classes 
o Capacitat per transferir els aprenentatges realitzats a l’aula 

a les activitats proposades 
 
 Projecte tutoritzat: 

o Capacitat per aplicar els mètodes i models estudiats 
o Coherència entre les necessitats percebudes i la 

intervenció dissenyada 
o Coherència entre els objectius plantejats i la estratègia 

d’intervenció 
o Aplicabilitat de la intervenció proposada 
 
 Lectures voluntàries: 

o Realització de lectura-es voluntàra-ies 
o Aportació als companys d’una síntesi i comentari 

d’aquesta-es lectura-es 

 
 
Avaluació continua 
i qualitativa 

autònom  Capacitat per dissenyar un pla de treball i portar-lo a 
terme 

 Autoavaluació justificada 
 
Avaluació 
sumativa 

No 
presencial 

 Materials, exercicis i treballs realitzats (10%) 
 Prova escrita (80%) 
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