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1. CONTRIBUCIÓ DE  L´ASSIGNATURA A LA FORMACIÓ DEL PEDAGOG 
 
 

Aspectes diferencials de l'educació és una assignatura obligatòria per als estudiants de 
Pedagogia. Es cursa en segon any de carrera, segons estableix el pla d'estudis de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. La seva breu descripció del contingut inclou: 
Importància i enfocaments de l'estudi de les diferències en educació; Classificació, descripció 
i repercussions educatives; Aspectes diferencials i programes educatius. 
 

El punt de partida de l'assignatura és l'home com a individu singular, persona humana. 
Amb el terme persona humana designem quelcom més que amb el de “home”, perquè se 
significa no sols a l'home en general, sinó a  aquest home. Tant si atenem al sentit usual de 
persona com al sentit etimològic, sempre es vol posar en relleu que significa a aquest home 
concret i singular que posseeix una dignitat o excel·lència que brolla del que som i que el 
distingeix dels altres éssers de la natura. Cada ser humà és únic i irrepetible i no hi ha 
l'alumne estàndard. El clonatge no arribarà a suprimir les diferències individuals. 

  
Personalitzar l'educació suposa referir el procés educatiu a la persona singular que és 

cadascú. Implica la síntesi del perfeccionament propi de cada subjecte i el de la seva capacitat 
de relació amb els altres. Si ens atenim a la dignitat que resideix en el concepte de persona, la 
personalització educativa ha d'estar orientada a perfeccionar la capacitat del subjecte per 
dirigir la seva pròpia vida, participant amb llibertat responsable en el desenvolupament de la 
comunitat en què viu. La personalització es recolza segons García Hoz i Pérez Juste (1984) 
en tres característiques: singularitat, autonomia i obertura, i a través d'ella es pretén 
aconseguir la socialització i que les persones siguin responsables, autònomes i lliures. 
  

L'assignatura Aspectes diferencials de l'educació (Pedagogia Diferencial) té per 
objecte l'estudi de les diferències humanes individuals i grupals, importants per a l'educació i 
l'establiment de normes pedagògiques diferencials per adaptar l'educació a les diferències 
humanes que són significatives per al procés i producte educatius. El seu objectiu és l'estudi 
de les diferències d'interès per a l'Educació per  reaccionar d´avant elles ja mantenint les que 
afavoreixen el canvi positiu individual i grupal, ja tractant d'anul·lar o neutralitzar les que ho 
dificulten. A la Pedagogia Diferencial (PD) l’interessen les qüestions de l'acció educativa 
concreta. 
 

Els autors consideren a la PD una disciplina que posseeix un caràcter introductori, 
bàsic, que es troba relacionada amb els diferents camps de l'Educació, la pretensió dels quals 
és identificar i avaluar elements de tipus individual aportant un tronc comú i inspirador sobre 
qualsevol acció educativa. La PD es fonamenta en les característiques diferencials i la seva 
essència és l'adaptació a tals característiques. L’interessa la diferenciació educativa en atenció 
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a la diversitat individual i grupal del ser humà, així com el seu afany de recerca enriquidora i 
lleial col·laboració entre especialistes de l'àmbit de l'Educació.  

 
En un esforç de síntesi podríem caracteritzar a aquest àmbit disciplinar amb les notes 

següents: científic, sintètic, normatiu, aplicat, interaccionista, abocat a actuacions educatives 
diferenciades, que millorin la qualitat del procés i producte educatiu i la qualitat humana de la 
vida, amb consciència de les condicions ambientals i dels possibles nivells de compromís de 
l'actuació educativa diferenciada (Jiménez, 2003). 
 

“Si hagués d'expressar en una definició el concepte de la disciplina”, comenta De la 
Orden  (1988) “podria dir que la PD és la ciència que té per objecte l'estudi de la 
diferenciació educativa en funció de les característiques rellevants de grups i individus, en 
tant que educands, derivades de les diferències entre els homes”. Aquest mateix autor 
manifesta una concepció de la PD com un saber fonamentan-se en les diverses branques 
científiques que d'ella deriven, cadascuna centrada en l'estudi dels modes d'educació 
específics derivats de l'aplicació dels distints criteris de diferenciació humana. 
 

És una assignatura que es troba relacionada estretament amb altres matèries del pla 
d'estudis vigent, especialment amb aquelles que posseeixen un caràcter metodològic de la 
investigació, com són Bases metodològiques, Psicologia diferencial, Estadística aplicada a 
l'Educació i amb altres com la Didàctica i Organització educativa, Biologia, Antropologia i 
Filosofia, Bases psicopedagògiques per a l´educació en la diversitat, Educació ambiental, 
Educació intercultural, Diagnòstic i Avaluació educativa i Noves tecnologies.  
 

Molts dels continguts recollits en aquest programa plantegen problemes rellevants per 
a la formació de l'alumne de Pedagogia i, en general, per a qualsevol estudiant de la Facultat 
de Ciències de l'Educació d'una universitat. Algunes són preocupacions de sempre i altres de 
plena actualitat. Així, en considerar l'origen de les diferències es tracta de respondre a la 
qüestió de si les qualitats humanes són estables o modificables, en especial la intel·ligència i 
alguns trets de personalitat. Aquest aspecte va més enllà de conèixer si la intel·ligència o una 
altra característica es va heretar o no i en quin grau; va orientada en termes d'interacció 
herència-ambient. O bé, el tema de l'educació segons el sexe, on els autors sembla que 
tendeixen cap a un model coeducativo. De vegades, i en ambdues temàtiques, les raons 
ideològiques semblen ser més forts que les científiques. Algunes qüestions d'interès o 
problemes científics poden veure’s embolicats en postures que es plantegen des de 
perspectives sociopolítiques, que en ocasions treuen objectivitat als resultats. La PD pot 
trobar-se en situacions compromeses des del punt de vista ideològic perquè algunes qüestions 
que estudia poden tenir una marcada influència social i política. 
 

Una determinada diferència pot ser o no significativa des de dues perspectives: 
estadística i pràctica. Un fenomen o un fet pot ser significatiu o no, però no tots els resultats 
que són estadísticament significatius tenen una significació pràctica (serveixen per a quelcom 
per als professionals de l'Educació). En alguns camps hom ha atès al criteri de significació 
estadística, mentre que en Educació l'atenció s'orienta cap a la significació pràctica. Sembla 
que allò convenient en aquesta qüestió seria que l'investigador prestés major atenció a la 
significació pràctica i el professional de l'Educació tingués més en consideració la 
significació estadística. 
 

Hem formulat uns objectius que estan en relació amb unes determinades competències 
i continguts. Reconeixem que a partir d'un contingut donat, poden plantejar-se objectius 
diversos, llavors,... Quin criteri ens ha guiat en la selecció dels continguts de l'assignatura  
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Aspectes diferencials de l'educació? Des del nostre punt de vista creiem que han de respectar-
se els aspectes principals que configuren l'estructura científica d'un àmbit del saber pedagògic 
i les aportacions d'autors de prestigi. 

Els continguts apareixen agrupats en nuclis temàtics, entenent per això un conjunt de 
temes que fan referència a una mateixa problemàtica, constituint un tot homogeni que guarda 
relació amb els altres. Sens dubte, caben distintes opcions en l'organització dels continguts 
d'una assignatura. La nostra proposta ha de considerar-se provisional i flexible, recolzant-nos 
en la bibliografia específica, programes que es desenvolupen en altres universitats i en la 
nostra experiència docent.  
 

Incloem en el programa els sistemes d'individualització pel seu interès per a certes 
ocasions i per aconseguir determinats objectius del context individual d'aprenentatge. Ens 
interessen els seus elements, les estratègies, que siguin aplicables en grup ja que 
l'ensenyament es desenvolupa en grup, excepte situacions d'excepció. Es pretén construir un 
tipus de diferenciació educativa que estigui en la base de tota la PD de tipus grupal, com per 
exemple, el model d'Aprenentatge per al Domini o Mastery Learning. 
 

Diferenciar l'educació o adaptar-la a les diferències dels educands exigeix un 
tractament educatiu personal. Sembla convenient construir una pedagogia en funció de les 
diferències individuals significatives, preferentment en grup per raons teòriques i pràctiques. 
Aquest pot ser un camí a seguir: la individualització educativa en context de grup ja que les 
diferències estan presents també en els grups i l'educació ha de contemplar aquestes 
diferències. 

 
 

2. COMPETÈNCIES I OBJECTIUS 
 
 
 Competència        
  Professional Concreció Objectius 

 
1. d´anàlisi de 
fenòmens 
educatius 
 

 
 Revisar i seleccionar fonts 

d'informació. 
 Discriminar oportunament la 

informació rellevant de què no ho és 
 Utilitzar criteris suficients i adequats a 

l'objecte d'anàlisi. 
 
 
 
 
 
 Presentar els resultats de l'anàlisi de 

forma entenedora i acurada. 
 

 
 Núm. 7 Analitzar estudis i 

investigacions realitzades des de 
la perspectiva diferencial i 
prendre decisions instructives a 
partir dels seus resultats. 

 Núm. 8 Aprofitar les 
possibilitats i recursos que 
ofereixen les noves tecnologies 
per adaptar els processos 
d'ensenyament-aprenentatge a 
les diferències individuals. 

 
 Núm. 6 Desenvolupar la 

capacitat d'expressar les pròpies 
idees amb claredat i concisió, 
respectar les dels altres i aportar 
arguments en els debats dels 
temes i qüestions presentats en 
classe. 

 Núm. 10 Aprofundir en un 
aspecte del temari, tractant de 
trobar principis i normes per 
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guiar la intervenció educativa 
en contextos determinats 

 
 
2. d´adaptació de 
les accions 
educatives a 
contextos i 
situacions diverses 
 

 
 
 Considerar les característiques (...)  de 

les persones a qui va destinada l'acció 
pedagògica per ajustar-ne qualsevol 
dels seus components: objectius, 
recursos, estratègies. 

 Adequar amb flexibilitat els elements   
      fonamentals de la intervenció     
      educativa (materials, instruments   
       educatius i recursos didàctics) a les   
       característiques de les persones,    
       famílies, grups humans, institucions o  
       comunitats que en són objecte. 
 

 
 
 Núm. 2 Ajudar els alumnes a 

descobrir l'existència de 
diferències humanes, 
pedagògicament significatives, 
individuals i grupals. 

 Núm. 3 Estudiar les relacions 
que els distints elements 
personals, contextuals i del 
procés d'EA tenen amb el 
rendiment educatiu. 

 
3. d´interpretació 
de les 
informacions de 
l'àmbit educatiu  
 

 
 Conèixer la realitat social i educativa  

prendre posició respecte a fets socials 
rellevants. 

 Analitzar críticament la complexitat 
socioeducativa de la societat actual. 

 
 

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

 Manifestar un pensament crític: emetre 
opinions pròpies argumentades. 

 Saber utilitzar els coneixements per 
comprendre situacions educatives i 
donar-hi resposta. 

 
 Entendre, explicar i interpretar els 

debats que sobre l'educació apareixen 
regularment. 

 
 

 

 
4. d´intervenció  
directa en 
processos 
educatius i 
formatius 
 

 
 Proporcionar oportunitats 

d'aprenentatge adaptades a les 
característiques i necessitats de les 
persones i els grups d'una manera 
contextualitzada. 
 Crear un ambient òptim (dinàmica 

grupal, relacions, participació-
implicació, expectatives, etc) i de 
qualitat pel bon desenvolupament de 
les d'accions educatives i formatives. 

 
 
 Aplicar i desenvolupar activitats 

 
 Núm. 2 Ajudar els alumnes a 

descobrir l'existència de 
diferències humanes, 
pedagògicament significatives, 
individuals i grupals. 

 Núm. 3 Estudiar les relacions 
que els distints elements 
personals, contextuals i del 
procés d'E-A tenen amb el 
rendiment educatiu. 

 
 
 Núms. 2, 3 
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d'aprenentatge utilitzant estratègies 
metodològiques diverses, actives i 
participatives d'acord a les diferents 
situacions educatives i segons la 
realitat de les persones i els grups. 

 
 
 Utilitzar mitjans i recursos didàctics 

adequats a cada situació educativa i 
formativa d'acord amb el 
plantejament metodològic dissenyat 
 Avaluar formativament les accions 

educatives i formatives 
desenvolupades, així com la pròpia 
docència de cara a la millora i la 
innovació de les mateixes. 

 
 
 Tutoritzar de manera individualitzada 

el procés d'aprenentatge d'acord amb 
les necessitats particulars de les 
persones i els grups 
 Desenvolupar i potenciar capacitats 

d'autoaprenentatge i desenvolupament 
de les persones i els grups 

 

 Núm. 8  Aprofitar les 
possibilitats i recursos que 
ofereixen les noves tecnologies 
per adaptar els processos 
d'ensenyament-aprenentatge a 
les diferències individuals. 

 
 Núm. 5 Capacitar per al 

disseny i avaluació de 
programes senzills 
d'intervenció educativa 
diferenciada. 

 
 
 
 
 
 
 Núms. 2, 3, 6 i 10 

 
 

 
5. de comunicació 
 

 
 Dominar els recursos comunicatius 

verbals i no verbals necessaris per 
participar activament i críticament en 
situacions d'interacció en la formació.. 
 Dominar els recursos necessaris per 

captar, elaborar i comunicar 
informacions relacionades amb el 
camp de l'educació amb l'ús de 
documents de tot tipus d'estructura i 
format (narratius, argumentatius, 
hipertexts, publicitat…) 
 Estructurar missatges (orals, escrits o 

“audiovisuals”) i saber-los adequar als 
mitjans tecnològics per què garanteixin 
una comunicació coherent, eficaç i 
comprensible. 

 

 
 Núms. 6, 7, 8  i 10 

 

 
6. de gestió de 
persones, grups i 
intergrups 

 

 Analitzar i valorar amb criteri, 
fenòmens i variables de l'estructura 
dels grups, amb la fi de planificar 
processos en un medi grupal i 
intergrupal i facilitar l'aprenentatge de 
les persones utilitzant el grup com a 
mitjà educatiu. 

 Conèixer i aplica procediments 
vinculats al desenvolupament 

 Núm. 3  Estudiar les relacions 
que els  distints elements 
personals, contextuals i del 
procés d´E-A tenen amb el 
rendiment educatiu. 

 Núm. 4 Presentar diferents 
models i programes d'interven-
ció educativa diferenciada 
concebuts per adaptar l'educació 
a les diferències individuals i 
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professional. 

 

 Observar i analitzar sistemàticament el 
procés que segueix un grup. 

 

 

 Detectar necessitats d'intervenció per a 
la millora del desenvolupament grupal 
i del procés d´aprenentatge en grup i 
convertir-los en objectius educatius. 

grupals. 

 
 Núm. 5 Capacitar per al 

disseny i avaluació de 
programes senzills 
d'intervenció educativa 
diferenciada. 

 
 
 Núm. 3 

 
 Núm. 2 

 
7. de disseny 
d'accions 
educatives  
 

 
 Revisar la coherència interna i externa 

del disseny. 
 Preveure tots els elements necessaris 

per a desenvolupar una acció 
educativa: objectius, continguts, 
estratègies metodològiques, recursos, 
sistema d'avaluació. 
 Assegurar la viabilitat del disseny. 

 

 
 Núms. 4 i 5 

 
 
 
 
 
 

 
8. de presa de 
decisions  
 

 
 Analitzar la situació (problema, tema, 

disjuntiva, etc.). 
 

 
 Núms. 2 i 10 

 
9. de recerca i 
innovació 
educativa  
 

 
 Identificar contextos educatius que 

requereixen la producció de nous 
coneixements per la seva millora 

 Elaborar el disseny adient per a 
abordar la situació identificada i,  
eventualment,  promoure el canvi 

 Gestionar la implementació del 
disseny elaborat i avaluar els seus 
resultats. 

 

 
 Núms. 4 i 5 

 
11. de gestió, 
elaboració i ús de 
recursos 

 
 Elaborar els recursos didàctics en base 

als objectius d'ensenyament-
aprenentatge. 

 
 Núms. 2 i 8 

 
12. d´assessora-
ment educatiu 
. 

 
 Promoure la participació i la 

comunicació de tots els implicats en 
una situació. 

 Promoure la reflexió sobre les pròpies 
actuacions. 

 Aportar informació útil, rellevant i 
actualitzada sobre el tema.  

 

 
 Núms. 6 i 10 
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13. d’orientació i 
acompanyament 
. 

 
 Utilitzar programes i accions 

continuades, integrades als processos 
formatius. 

 
 Treballar col·laborativament amb els 

participants, docents, formadors i 
altres agents educatius. 

 

 
 Núms. 4 i 5 

 
 
 
 Núm. 9 Treballar en equip les 

qüestions bàsiques del programa 
i aportar propostes apropiades 
per a l'alumne i el grup de 
referència. 

 
14. en el desenvo- 
 lupament d´auto- 
aprenentage 

 

 
 Desenvolupar un mètode d'estudi i de 

treball adaptable i flexible. 
 Identificar objectius pel desenvolu- 

pament personal i acadèmic i treballar 
per aconseguir-los. 

 
 Aplicar els aprenentatges realitzats en 

la millora de la seva tasca. 
 
 
 Integrar els TICS en el procés del 

desenvolupament acadèmic. 
 

 Núm. 9 

 

 

 Núm. 10 

 

 Núm. 8 

 

 
15. de comporta- 
ment ètic  
 

 Es compromet i s'implica amb els 
principis educatius de la institució/ 
organització en què treballa i en la que 
estudia. 

 Aplicar el codi deontològic en el 
desenvolupament de la seva tasca 
professional i, per tant, dels programes 
o accions que realitza. 

 Núms. 6. 9 i 10 

 

 

 Núm. 6 

 
 
 
3. CONTINGUTS 
 
I.    Conceptualització de la Pedagogia Diferencial 
      Tema 1. Persona i educació.   
      Tema 2. Concepte de Pedagogia Diferencial. Principals diferències humanes     
                                   individuals i grupals. 
 
II. Diferències humanes: origen  i significat per a l'educació 
 Tema 3. L'herència com a origen de les diferències humanes. 
   Influència de l'ambient. Interacció d'herència i ambient en el     
              desenvolupament de la persona humana. 
 
III.  Diferenciació educativa en funció del sexe 
       Tema 4. El sexe com a variable rellevant per a l'educació. 
         Educació diferenciada, coeducació, 
IV.   La diferència educativa en funció de l'edat. 
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V.   Diferències racials, ètniques i culturals i l'educació . 
      Tema 5. Educació intercultural i multicultural 
 
VI.  Diferenciació educativa en funció de les diferències socials i ambientals 
       Tema 6. La família com a àmbit d'intervenció educativa. 
       Tema 7. Medi rural, urbà i suburbà. 
       Tema 8. L'educació compensatòria: la seva aportació. 
 
VII. La diferenciació educativa en funció de les característiques personals. 
       Tema 9. L'educació personalitzada. 
       Tema 10. Descripció dels sistemes d'ensenyament individualitzat. 
       Tema 11. Educació diferencial d'alumnes amb necessitats específiques. 
        
VIII. Programes d'intervenció educativa. 
 Tema 12. Sistemes individualitzats, adaptatius i programes de desenvolupament  
   d´aptituds. 
 
 
4. PLA DE TREBALL 
 
El pla de treball s'organitza d'acord amb tres tipus d'activitats d'ensenyament-aprenentatge: 
activitats presencials, activitats dirigides i activitats autònomes. 
 
 
4.1. Activitats d'ensenyament-aprenentatge presencial  
  
El professor exposarà en classe els aspectes més significatius d´alguns temes. Aportarà el 
marc conceptual i/o tècnica d´alguns temes, que es complementa, aclareix i enriqueix a través 
de les preguntes o aportacions de l'experiència dels assistents. L'orientació bibliogràfica 
permetrà completar o aprofundir més alguns continguts presentats en classe. La finalitat 
d'aquesta activitat és presentar i aclarir els continguts, orientar l'alumne en el seu estudi i 
donar instruccions per a la realització d'activitats individuals i/o grupals. 
 
S'inclouen les activitats que l'alumne realitzi a l'aula de forma presencial i el treball en equip. 
Alguns documents, informes i articles relacionats amb els continguts de l'assignatura 
s'analitzaran en petits grups. A continuació en classe, s'exposaran i comentaran les conclu- 
sions a què cada grup ha arribat, acabant amb una síntesi sobre la informació analitzada.  
 
 
4.2. Activitats d'ensenyament-aprenentatge dirigit 
 
Aquestes activitats es realitzen fora de l'aula sota l'orientació del professor. Entre elles 
destaquem les activitats d'aprenentatge cooperatiu mitjançant les quals els alumnes realitzen 
una tasca per aconseguir un objectiu concret d'acord amb una sèrie de principis propis 
d'aquest tipus d'aprenentatge. 
 
En el procés d'ensenyança-aprendizaje pocs mitjans poden suplir l'esforç i treball personal. La 
motivació per aprendre i ensenyar que sol animar tant a professors com a alumnes, ha de 
conduir a plasmar els èxits aconseguits en uns resultats. Per això, cada grup de treball 
exposarà en classe la síntesi sobre alguna de les activitats realitzades. 
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Activitats de tutoria individual i d'equip presencial. 
 
 
4.3. Activitats d´ensenyament-aprenentatge autònom 
 
Aquestes activitats es realitzen fora de l'aula i, per tant, els principals protagonistes són els 
estudiants. Són importants per complementar un altre tipus d'activitats esmentades i per 
consolidar l'aprenentatge. Call destacar, entre d´altres, l´estudi personal dels diferents temes 
de l´assignatura, recerca d´informació, lectures complementàries i tutories presencials 
 
 
4.4. Distribució de tasques i hores estimades del pla de treball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-A  
Presencial 

 
Estudiant 

 
Presa  
d´apunts, 
consultes, 
aportacions. 
 
 
Realitza 
activitats 
plantejades 
 
28 h. 

 
Presentació en 
classe de síntesi de 
les  lectures i acti-
vitats proposades. 
 
Treball en equip. 
 

 
Examen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 h. 

 
Total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 h. 

  
Professor 

 
Exposicions 
en classe 
dels aspectes 
més signifi- 
catius dels  
temes. 
 
 
 
 
28 h.  

 
Presenta treballs, 
activitats 
realitzades sobre 
aspectes 
diferencials  
 
Planteja activitats 
per realitzar en i 
fora de l'aula 

 
Examen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-A  Dirigit 
 (fora l´aula)  

 
Estudiant 

 
Recollida 
d´informació 
sobre 
treballs, 
documents i 
investigació 
en l'àmbit  
de  la 
Pedagogia 
Diferencial  
 
 

 
Realitza i entrega 
per escrit una sin-  
tesi dels  temes del 
programa. 
 
En equip treballa i 
aprofundeix sobre 
una qüestió o tema 
que aporta per 
escrit i que presen 
tarà en classe. 
 

 
Tutories 
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6 h. 30 h. 1h. 37 h. 
  

Professor 
 
 

 
Orientar i supervi- 
sar  
El treball que 
l'estudiant i els 
grups  realitzen du 
rant el procés 
d'ensenyament i 
aprenentatge. 
 
30 h. 

 
Tutories 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 h 

 
 
 
 
E-A 
Autònom 
(fora l´aula) 

 
Estudiant 
 
 

 
Estudi 
personal, 
recerca 
d'informació, 
lectures 
complemen-
tàries. 
 
 
20 h. 

 
Tutoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
½ h. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ½ h 
 

         
 
Professor 

 
 Tutories lliures, preparació de classes i examen, 
avaluació, reunions de coordinació amb altres pro- 
fessors ... 
                                                                           80-100h 

 
 
 
Previsió de calendari per al quadrimestre 
 
En classe és treballarà amb exposicions del professor, estudi de casos sobre informes breus 
investigació per equips, síntesi de lectures, activitats especifiquis per a alguns apartats del 
programa i debats de tot el grup. 
 
Passos per fer una síntesis: 1) llegir el text; 2) Identificar les idees/conceptes principals de 
cada text; 3) Establir les relacions entre aquestes idees mitjançant un esquema o mapa 
conceptual.; 4) Identificar idees coincidents amb altres aportacions (lectures, conceptes 
traballats a classe,..; 5) Completar el esquema o mapa conceptual de la lectura amb les 
aportacions y conceptes complementaris; 6) Redactar la síntesi. 
 
En el cas del dossier com en l'assaig individual no oblidis incloure:  

_ Portada indicant el nom de l'assignatura, títol del tema o qüestió i el teu nom complet. 
– Guió o esquema. 
– Desenvolupament 
– Cites al llarg del text.                         
_ Valoració o conclusió final 
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_ Bibliografia utilitzada (normativa APA). 
 
Fechas Distribució del procés E-A 

 
 

 2 octubre Presentació del programa de l´assignatura i del procés a seguir, 
avaluació del curs. Suggeriments i millores. 
 
Tema 1. Persona i educació 
Lectura d´algun capítol de llibre o document sobre persona humana i 
educació. Cf. Dossier de lectures 
 

 9 octubre Tema 2. Concepte de Pedagogia Diferencial. Principals diferències 
humanas individuals y grupals. 
 
PD-2000, Unidad Didáctica I, (apartados 1, 2 y 3).            
Bordón (1988), vol.40, núm. 4, pp. 543-563 
Gracía Hoz, V. (1978). Principios de Pedagogía Sistemática. Madrid:   
                                      Rialp.cap. XII 
Pearson-2005, cap. 2. 
PD-2000, Unidad Didáctica I (apartado 4). 
 

16 octubre 
 
 
 
 
 
 

Tema 4. El sexe com a variable rellevant per a l'educació 
PD-2000, Unidad Didáctica III  
Revista Española de Pedagogía, núm. 238 (2007). Lectura d´algun dels  
articles. 
Coeducació, ensenyament diferenciat 
 
www.diferenciada.org;   
www.singlesexschools.org;        
www.igualesperodiferentes.org;  
 
cf. Bibliografía; dossier de lectures. 
 

23 octubre Actividad 1. Cuestió a desarrollar: Ensenyament diferenciat o 
coeducació, una opció de libertat;  o bien, Ensenyament diferenciat 
en EEUU y Reino Unido en l´ actualitat.                    
                                                                                          (1), (2) pág. 12 
Presentació de l´ activitat en classe i entrega. 
 

30 octubre Tema 3. L'herència com a origen de les diferències humanes 
CBDE-1990, Tema II 
Influència de l'ambient. Interacció d'herència i ambient 
en el desenvolupament de la persona humana. 
PD-2000, Unidad Didáctica IV, apartados 1 a 3 
 

 6 noviembre  
 
 
 

Tema 5. Educació intercultural i multicultural 
PD-2000, Unidad Didáctica IV apartado 2 
Pearson-2005, cap. 5 
 

http://www.diferenciada.org/
http://www.singlesexschools.org/
http://www.igualesperodiferentes.org/
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13 novembre 
  
 

Tema 6. La família com a àmbit d'intervenció educativa. 
               Pedagogia diferencial i educació per a la ciutadania. 
 

20 noviembre Tema 7. Medi rural, urbà i suburbà 
PD-2000, Unidad didáctica IV, apartado 3 
PD-2000, Unidad Didáctica IV apartado 4 
 

27 noviembre Activitat 2. Cuestió a desenvolupar: Una societat intercultural i 
realitat a Catalunya;  o bé, Anàlisi de continguts de quatre llibres 
sobre Educació per a la ciutadania. Síntesi 
 
Presentació de l´ activitat en classe  i entrega.  
 

  4 diciembre 
 
 
 
 
 

Tema 8. L'educació compensatòria: la seva aportació 
PD-2000, Unidad Didáctica IV, apartado 6 
Pearson-2005, cap. 3 
Bordón (1988), vol. 4, núm. 4, pp. 582-584 y CBDE-1990, 
pp 317-327 
 

11 desembre Tema 9. L'educació personalitzada 
PD-2000 Unidad Didáctica VI apartados 5 y 6 
 
 

18 desembre Tema 10. Educació diferencial d'alumnes amb necessitats especí -
fiques.  
PD-2000, Unidad Didáctica VII 
Pearson-2005, capítulos 7, 12 y 13 
 

 8 gener Tema 11. Sistemes individualitzats i programes de desenvolupa- 
ment d'aptituds. 
PD-2000, Unidad Didáctica VI, págs 193-224 
Pearson-2005, cap. 3 y 4 
CBDE-1990 cap. VII 
 

15 gener Activitat 3. Cuestió a desenvolupar: Educació personalitzada; o bé, 
estudi i síntesi d'un sistema individualitzat. 
  
Presentació de l´activitat en classe i entrega. 
 
Entrega del dossier grupal amb índex setmana per setmana 
 

22 gener Examen per curs 
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(1)  Observacions en relació a l´activitat individual: 

 
PD-2000        Jiménez, Mª.C. (2000). Pedagogía Diferencial.Madrid: UNED. 
 
CBDE-1990        Jiménez, Mª.C.(1990). Cuestiones sobre Bases Diferenciales de la  
                                          Educación. Madrid: UNED. 
 
Pearson-2005         Jiménez, C. (coord.) (2005). Pedagogía diferencial. Diversidad y  
                                         equidad. Madrid:  Pearson. 
Dossier de lectures 
 

 a) Les tres activitats propusades són obligatòries i putuen fins a 1,5. 
 b) El redactat ha de ser original; per tant, aquí no s´accepta “copiar i enganxar” 
 c) El text ha d'incloure 6 fonts; almenys 3 de les lectures propusades.   
 d) Referenciar segons la normativa APA és un requisit en l´assignatura. 
 e) Extensió de quatre pàgines; 2,5 configuració de pàgina i interlineat senzill. 
 f) El document elaborat es donarà a conèixer entre les companyes i companys  
                 de classe. 
 

(2)  Se't demana que estudiïs el tema de l'educació diferenciada/coeducació i que presents 
 per escrit una síntesi clara i concreta recolzant-te en autors de prestigi en el tema 
 d'estudi i/o en evidències. Aquesta activitat individual la presentaràs i entregaràs en 
 classe en la data que correspongui segons la programació. 

 
 
 
5.  AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ D´APRENENTAGES 
 
   L'avaluació de l'aprenentatge de l'alumne, segons el moment, serà contínua i final. És 
pretén avaluar la participació i activitats realitzades en classe, els coneixements bàsics 
proposats en el  programa de l´assignatura i la realització dels treballs proposats en classe i 
per a fora de classe. 
 
 Acudim a la proactivitat per formar persones capaces de desenvolupar les competències 
(coneixements, habilitats i aptituds) relacionades amb el desenvolupament del seu treball. 
Orientem l'avaluació cap a la comprovació dels nous coneixements, la integració de 
conceptes i coneixements que li permetin a l'alumne assolir la consecució d'habilitats, actituds 
positives davant moltes de les qüestions plantejades en l'assignatura  i arribar a conclusions 
que li ajudin en l'avenç autònom del coneixement científic. 
 
Convocatòria de febrer: 

a) Prova escrita; puntua fins a 7 
b) Dossier grupal;  puntua fins a 1,5. 
c)   Activitats individuals; puntua fins a 1,5. 
     Observació: referenciar segons la normativa APA és obligatori en l´assignatura. 
 

 
Convocatòria de juliol: 

a) Prova escrita; puntua fins a 7. Consistirà a desenvolupar diverses  qüestions del progr. 
b) El dossier grupal puntua fins a 1,5 i las activitats individuals 1,5.  Observació: es 
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manté la qualificació del dossier grupal i activitats individuals als alumnes 
procedentes de la convocatòria de febrer. 

 
Alumnes sense el requisit d´assistència a clase: Examen 8 punts i 2 el dossier i activitats 
individuals.La qualificació d´aprovat o superior es determinarà sumant la puntuació 
obtinguda en el examen, a partir de 4 o més, i avaluar el dossier i activitats individuals 
com apte (2 punts).  
Observació: referenciar segons la normativa APA es obligatorio en l´assignatura. 

 
                             Data: 01-07-2010, 11,30 h.; aula, per determinar. 
 

 
 
6. MATERIALS I RECURSOS 
BIBLIOGRAFIA  BÀSICA: 
 
JIMÉNEZ, Mª. C. (2000). Pedagogía diferencial. Madrid: INED. 
 
Dossier de lectures 
 
BIBLIOGRAFIA D´AMPLIACIÓ 
 
ABAT, M. L. y otros (2002).Género y educación. La escuela coeducativa. Barcelona: Graò.  
AGUADO, M.T. (1996). Educación Multicultural. Su teoría y su práctica. Cuadernos de la 

UNED n.152. Madrid: UNED 
AGUADO, Mª.T., GARCIA, M. y JIMÉNEZ, C. (1997). Aportaciones conceptuales y 

metodológicas en tres ámbitos de la pedagogía diferencia: Educación Intercultural, 
Educación Adaptativa y Educación de los alumnos más dotados. Revista de Investigación 
Educativa, 15, 2, 217-271. 

AGUADO, Mª.T. (1993). Análisis y evaluación de modelos y programas de educación 
infantil en el marco de la Reforma de la Enseñanza. Madrid: Cuadernos de la UNED 

AGUADO, Mª.T. (2003). Pedagogía intercultural. Madrid: McGraw Hill/Interamericana. 
ALEGRE, M.A. y SUBIRATS, J. (2007). Educación e inmigración: nuevos retos para 

España en una perspectiva comparada. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. 
BLANCO, N. (coord.) (2001). Educar en femenino y en masculino. Madrid:  Universidad  
     Internacional de Andalucía/Akal. 
BARTOLOMÉ, M. (1995). La escuela multicultural:del diagnóstico a la propuesta de cambio 
     Educación 30,  75-126. 
BARTOLOMÉ, M. (1992). Diseños y metodologías de investigación desde la perspectiva de 

la educación intercultural. X Congreso Nacional de Pedagogía: Educación Intercultural 
en la perspectiva de la Europa Unida. T. II. Salamanca: Imprenta Provincial.pp. 647-674. 

BARTOLOMÉ, M. et al. (1994). Modelos de investigación en la intervención educativa 
diferencial. Revista de Investigación Educativa, 23, 15-92. 

BERNARDO CARRASCO, J. (coord.), Javaloyes, JJ. Y Calderero, J. F. (2007). Cómo 
personalizar la educación. Una solución de futuro. Madrid: Narcea.  

BONAL, X. (1997). Las actitudes del profesorado ante la coeducación. Propuestas de 
intervención. Barcelona: Graò. 

CALVO, M. (2005). Los niños con los niños, las niñas con las niñas. El derecho a una 
educación diferenciada. Córdoba: Almuzara. 

CALVO, M. (2007). Iguales pero diferentes: cerebro, hormonas y aprendizaje. Córdoba: 
Almuzara. 
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CARDONA, C. (1995). Educación en la diversidad: evaluación y perspectivas. Alicante: 
Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana, Textos Universitarios. 

CASANOVA, Mª. A. y SIPÁN, A.(2000). Educar para la diversidad en el siglo XXI. 
Zaragoza: Congreso “Educar para la Diversidad”. 

COLL, C. y  MIRAS, M. (1990). Características individuales y condiciones de aprendizaje: la 
búsqueda de interacciones. En C. COLL et al. (eds.): Desarrollo psicológico y educación. 
Tomo II: Psicología de la Educación. Madrid: Alianza ed, 395-417. 

CONTRERAS, J.M. (1998). Comunicación hombre-mujer.¿Realidad o utopía? Madrid: 
Doce Calles. 

ESCANDELL, J.J., CEBALLOS, J.A. y PÁRAMO, A. (2009). Diecinueve manuales de 
Educación para la ciudadanía. Madrid: Ceu Ediciones. 

ESPÍN, J.V. (1994). Diferencias de género en la intervención educativa. Revista de 
Investigaicón Educativa, 23, 48-63. 

EYSENCK, H.J. (1988). El lugar de las diferencias individuales en la psicología científica. 
Estudios de Psicología, 39-40, 161-206. 

GARCÍA, M. (1995). Estrategias de investigación en la adaptación educativa a las diferencias 
individuales. En AIDIPE (comp.). Estudios de investigación educativa en intervención 
psicopedagógica: Valencia, 176-179. 

 
GARCÍA, M. (1997). Educación Adaptativa.Revista de Investigación Educativa, 15 (2), 247-

271. 
GARCÍA, M., MAFOKOZI, J. y MARTIN, C. (1995). La adaptación educativa a las 

diferencias individuales en los últimos cinco años (1990-1995). En AIDIPE (comp.). 
Estudios de investigación educativa en intervención psicopedagógica:Valencia,91-94. 

GARCÍA HOZ, V. (1995). Tratado de Educación Personalizada. Madrid: Rialp. (tomos 2, 
27 y 33) 

GAVIRIA, J.L. (1986). El enfoque diferencial en la investigación pedagógica. Bordón, 262, 
199-221. 

JIMÉNEZ, M. C. (coord.) (1991). Lecturas de Pedagogía Diferencial. Madrid: Dykinson.  O  
     bien, la edición de 1998. 
JIMÉNEZ, Mª.C. (2002). La atención a la diversidad: educación de los alumnos más capaces.   
     Bordón, 54 (2 y 3) Número monográfico. 
JIMÉNEZ, Mª.C.(coord.) (2005). Pedagogía diferencial. Diversidad y equidad. Madrid:    
    Peason. 
JORDÁN, J.A. (1994). La escuela multicultural. Un reto para el profesorado.Barcelona:  
     Paidós.  
LÓPEZ, E. (1988). Problemas de investigación en algunos campos de la Pedagogía 

Diferencial. Bordón, 40 (4), 611-629. 
LÓPEZ, E., TOURÓN, F.J. y GONZÁLEZ, M.A. (1991). Hacia una Pedagogía de las 

diferencias individuales: Reflexiones en torno al concepto de Pedagogía Diferencial. 
Revista Complutense de Educación, 2 (1), 83-92. 

MAFOKOZI, J. (1994). Diferencias individuales en el aprendizaje y tratamientos instructivos 
adaptados. Bordon, 46 (1), 69-82. 

MASSOT, Mª. I. (2004). Jóvenes entre culturas. La construcción de la identidad en 
contextos multiculturales. Bilbao: Desclée de Brower. 

ORDEN, A. de la (1988). Conceptualización de la Pedagogía Diferencial". Bordon, 40 (4), 
543-551. 

PÉREZ JUSTE, R. (1993). Evaluación de las adaptaciones curriculares. Revista de Ciencias 
de la Educación, 153, 51 

PÉREZ JUSTE, R. (1986). Elementos de Pedagogía Diferencial. Madrid: UNED. 
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PERRENOUD, F. (2007). Educación diferenciada. De las intenciones a la acción. Madrid: 
Editorial Popular. 

REP (2007). El reto de la educación de mujeres y varones. Revista Española de Pedagogía, 
núm. 238, septiembre-diciembre, pp.  

RODRÍGUEZ ROSALES, F. (1998). Coeducación. Un tratamiento interdisciplinar desde 
una perspectiva psicopdagógica. Córdoba: Universidad de Córdoba. Servicio de 
Publicaciones. 

SNOW, R. (1987). Diferencias individuales en el aprendizaje: Perspectivas sobre la 
interacción persona-situación en el marco de la Educación Adaptativa. En A. ALVÁREZ 
(comp.). Psicología y Educación. Realizaciones y tendencias actuales en la investigación 
y en la práctica. Madrid: Visor-MEC, 30-43. 

SNOW, R.E. y YALOW, E. (1988). Educación e inteligencia. En R.J. STERNBERG (ed.). 
Inteligencia Humana. III: Sociedad, cultura e inteligencia. Barcelona: Paidós, 791-918. 

VIDAL, E. (2006). Diferentes, iguales, ¿juntos? Educación diferenciada. Barcelona: Ariel. 
VVAA (1988). Cuestiones clave de Pedagogia Diferencial. Bordón, vol.40, núm.4 
VON MARTIAL, I. y GORDILLO, Mª. V. (1992).Coeducación. Ventajas, problemas e 

inconvenientes de los colegios mixtos. Pamplona: EUNSA. 
WANG, M.C. (1995). Atención a la diversidad. Madrid: Narcea. 
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