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Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
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Departament:  Pedagogia Aplicada 
Professors: Cristina Laborda 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
        
OBJECTIUS 
1.- Conceptualitzar els principis bàsics, els models i les tendències de l’atenció de la diversitat. 
2.- Autorregular les pròpies creences i accions respecte a la diversitat.  
3.- Elaborar respostes organitzatives d’atenció a la diversitat. 
4.- Promoure la cooperació interdisciplinar i interprofessional. 
5.- Actualitzar-se i adaptar-se professionalment en matèria d’organització i d’atenció a la diversitat. 
 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
   
 
1.- Introducció – Evolució conceptual 
     1.1.- La pluralitat i diversitat de la societat  
     1.2.- Els principis educatius pel segle XXI 
     1.3.- Un repte organitzatiu per a l’escola 
 
2.- Conceptualització de la diversitat 
     2.1.- Perspectiva objectiva 
     2.2.- Perspectiva subjectiva  
          Com valor aixològic (categorització -  jerarquització)  
        Com clau d’ intervenció educativa 
 
3.- La organització de la diversitat a nivell escolar 
     3.1.- La flexibilització del ús dels recursos humans 
     3.2.- L’adaptació dels recursos materials 
     3.3.- L’estructuració dels recursos funcionals 
   
4.- Estratègies d’actuació dels equips educatius 
     4.1.- Estratègies globals de desenvolupament 
     4.2.- Estratègies organitzatives  d’actuació 
     4.3.- Els serveis de suport 
        
 
3. Avaluació 
 
Criteris 
• Avaluació de la part teòrica – prova escrita           50% 
• Elaboració i presentació del treball a classe           30% 
• Estudi de cas  1                                                       10% 
• Estudi de cas  2                                                       10% 
 
Normativa 
 
- La nota final és la mitja a partir de l’aprovat en ambdos blocs (part teòrica de l'examen i els treballs i 
activitats).   



- Qualsevol incompliment en les dates (d'entregues, de comunicació de la tematìca, …) o de les tutories   
obligatòries es penalitzarà amb la reducció d'un punt en la nota final. 
- La presentació de qualsevol de les activitats proposades eximeix del NP.  
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
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