
 
Curs 2007-08   Codi :23224     Assignatura : Integració educativa  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Psicopedagogia, optativa, 1er semestre, 4 crèdits (3.5 ECTS) 
 
 
Departament: Pedagogia Aplicada 
Professors: Josep Maria Sanahuja Gavaldà 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
1. Conèixer els processos d’inclusió i d’integració educativa dins del sistema educatiu català i 
espanyol. 
2. Analitzar els elements implicats en els processos d’integració educativa. 
3. Adquirir estratègies per tal de portar a terme la inclusió dels alumnes amb NEE al centre 
ordinari. 
4. Possibilitar una actitud positiva vers la inclusió educativa. 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 
1. Del concepte de normalitat al concepte d’inclusió. 
2. Normalització, integració i inclusió. La integració com a motor de la innovació educativa a 
l’escola. 
3. Revisió socio-històrica de l’atenció a les necessitats educatives des del marc de la legalitat 
vigent. 
4. Plantejaments socio-pedagògics del procés d’inclusió: 
         4.1. Models d’intervenció: bases psicopedagògiques. 
         4.2. Diversificació curricular. 
         4.3. El discent amb NE. 
         4.4. Docent i serveis de suport. 
         4.5. El tractament dels continguts. 
         4.6. Plantejaments metodològics. 
         4.7. Avaluació i promoció. 
         4.8. Aspectes de l’organització educativa. 
         4.9. Qualitat de vida. 
      
 
3. Avaluació 
L'avaluació es fonamentarà en la participació activa dels alumnes, les lectures de textos, i la elaboració de 
treballs així com una prova de la matèria tractada. Estudi i presentació de casos. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'estudiant tindrà un dossier de lectures obligatòries: dossier de lectures bàsiques sobre integració 
educativa.  
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants 
trobaran materials (fitxes de lectura, treballs de casos pràctics, documents de lectura,…) que els ajudaran 
a confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,…) 
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