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OBJECTIUS GENERALS 

• L'alumne coneixerà l'àmbit de la Psicologia de la Instrucció i la seva ubicació dins de 
la Psicologia. 

• L'alumne coneixerà les variables i interaccions que caracteritzen la Psicologia de la 
Instrucció, diferenciant-les de les pròpies d'altres enfocaments teòrics de tipus 
psicològic i/o educatiu. 

• L'alumne adquirirà procediments d'anàlisi de situacions pràctiques des de la 
perspectiva psicoeducativa. 

 

TEMARI 

 

PART TEÒRICA 

  Bloc temàtic 1:   Introducció a la psicologia de la instrucció. 
   - Definició i conceptes bàsics. 

   - Antecedents. 

 Bloc temàtic 2:  Els models d’aprenentatge des d’una perspectiva psicològica. 
   -Teories clàssiques. 

   -Psicologia cognitiva. 

   -Constructivisme. 

    

Bloc temàtic 3: Les emocions a l´aula. 
  -L’afectivitat dels alumnes. 

  -Autoconcepte i autoestima. 

  -L’estrés i l’ansietat. 

 



 

 

 

Bloc temàtic 4: La comunicació no verbal a l´aula. 
  -Els espais físics i personals. 

  -Conductes tàctils i visuals. 

  -El gest i l´expressió facial. 

  -La prosòdia. 

 

Bloc temàtic 5: Els trastorns de la conducta i de l’aprenentatge. 
  -Conceptes i classificacions. 

  -Diagnòstic. 

  -Intervenció a l’aula. 

 

Bloc temàtic 6: Les NTIC en educació. 
  -El software educatiu. 

-Internet. 

-Creences sobre tecnologies. 

 

Bloc temàtic 7:   Els professors i la tasca docent. 

    -Variables cognitives del professor  

   *Els processos de pensament: Planificació, presa de decisions, 
tipus d´informació utilitzada ... 

       -Variables afectives i personals: Afectivitat, motivació,cicle vital ... 

  

Bloc temàtic 8:   Els alumnes i la diversitat             
*Diversitat intel.lectual. 

*Diversitat personal. 

 

Bloc temàtic 9:   La gestió a l´aula 

    *Metodologies instruccionals. 

*L´espai i temps. 

     *Clima de l´aula (disciplina, bulling). 

 



 

AVALUACIÓ 

 Elaboració d´un projecte (part teòrica i part aplicada) individual o en grup 
(màxim 4 persones), sobre un tema de l´assignatura, les característiques del qual 
s´indicaran al llarg de les primeres sessions de classe. El projecte serà tutoritzat a 
les hores de pràctiques. (70% de la nota) 

 Elaboració d’un dossier individual, amb els continguts de classe, lectures, 
resums, etc. Es pot fer en forma d’actes, de diari, o de la forma que cadascú 
cregui convenient. Es tracta de tenir els apunts al dia, ampliats i de fer un 
seguiment de l’assignatura. Es demanarà el dossier a les tutories. (30% de la 
nota) 

 Per poder ser avaluat caldrà entregar les dues parts, el projecte i el dossier. 
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