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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
  . Elaborar en equips petits, i defensar-la de manera argumentada, una proposta d’intervenció pedagògica 
innovadora, de naturalesa curricular, per cada quadrimestre. 
. Assolir les nocions bàsiques del disseny i desenvolupament curricular 
. Analitzar els elements que configuren els processos d’elaboració i de concreció d'un Currículum o d’una 
proposta curricular. 
 
. Aprendre a dissenyar i elaborar un projecte curricular en els seus aspectes bàsics. 
 
. Assolir alguns recursos bàsics per a planificar l'estratègia de la seva aplicació. 
 
. Situar la reflexió sobre la elaboració dels Projectes educatius en els contextos de la teoria i del 
desplegament curriculars i en el context de la gestió dels processos d'ensenyament i aprenentatge al centre 
educatiu.       
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
     Primer Quadrimestre: 
 
1. El concepte de Currículum i les seves implicacions pràctiques 
2. Àmbits de justificació de les decisions curriculars i modalitats de concreció del desplegament 
curricular (d.c.). 
3. El model generatiu de desplegament curricular  
4. El concepte de projecte i la deliberació com a metodologia 
 
Segon Quadrimestre: 
 
1. Els trets que caracteritzen un Currículum Bàsic i els elements més importants que es debaten en 
la seva elaboració. Valors i àmbits a considerar en el desplegament d’un currículum comprensiu. 
2. Els agents de desplegament curricular. 
3. Diversificar o diferenciar en el desplegament curricular. Models de desplegament curricular. 
4. Aspectes a debatre i a resoldre en la planificació i en la elaboració de dissenys curriculars: tipus 
de racionalitat en el d.c i els seus efectes pràctics  
5. L’avaluació, la seva tipologia i funcions en el desplegament curricular.     
 
3. Avaluació 
L'avaluació considerarà, com a evidències principals, els resultats del treball individual i en equip de 
l'alumne, de la forma com s’indiqui a classe així com la participació i intervencions a la classe.  
 
S’entén per evidències: 
 
- La constatació documentada del treball personal de cada alumne. 
- La qualitat de la elaboració de l’informe de síntesis de grup. 
- El suport i rellevància documentals utilitzat per a elaborar l’anterior. 
- L’anàlisi realitzat respecte de les situacions de camp i el seu grau d’aprofundiment. 
- Les evidències de progrés en el treball presentades a les sessions de tutoria. 
 
Ponderació de les següents activitats: 
 
1- Treball final quadrimestre en equip  60% 
2- Evidències de progrés individual      20% 



3- Evidències de progrés del petit grup 20% 
 
Els alumnes realitzaran obligadament una prova individual quan els valors individuals obtinguts en el 
treball de grup petit no superin el 50%. Aquesta mateixa prova pot ser voluntària quan, independentment 
del valor obtingut, un o una estudiant vulguin superar-lo. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
 1. Activitats presencials (realitzades a l’aula sota la direcció del professor):  
� Exposició temàtica a càrrec del professor.         
� Dues sessions mensuals de treball de petit grup. 
� Seminari  
� Prova, examen, quan s’escaigui. 
 
2. Activitats de procés Ensenyament - Aprenentatge dirigit (realitzades sota la direcció de la professora 
fora de l’aula): 
� Treball en petit grup cooperatiu 
� Treball de camp 
� Elaboració de síntesis de les lectures orientades. 
� Tutories: presencials i virtuals  
 
3. Activitats de procés Ensenyament - Aprenentatge autònom (realitzades per l’estudiant fora de l’aula) 
 
� Estudi personal: preparació exàmens, organització d’apunts i/o material 
� Recerca d’informació d’ampliació 
� Lectures, ampliació 
� Tutories lliures: individuals o en grup 
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