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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
1. Conèixer les possibilitats de la simulació com un medi per preparar i millorar la intervenció 
psicopedagògica. 
2. Aprendre a classificar diferents tipus de simulacions segons tipologies d’intervenció 
psicopedagògica 
3. Adquirir el domini de la utilitat de la simulació: Aprendre a detectar una necessitat 
psicoeducativa, dissenyar una intervenció i preparar l’esmentada intervenció amb un procés de 
simulació.   
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Continguts teòrics 
 
1. Introducció: Concepte d’intervenció. Els tres passos de la intervenció: teoria, preparació i 
aplicació real. La simulació com un medi per ajudar i preparar la  intervenció psicopedagògica.  
 Pràctica 1. Descripció d’un exemple 
2. Criteris de classificació dels mètodes de simulació en funció de les possibilitats d’intervenció. 
a. Funcions i tasques dels psicopedagog. Classificació de les funcions, àmbits de la intervenció. 
Valoració de la intervenció  i necessitats d’incloure activitats de simulació. 
Pràctica 2. funcions dels psicopedagogs, intervenció i processos de simulació 
  
3. La simulació a altres àmbits d’intervenció psicoeducativa.  
a. Activitats de simulació per millorar el pensament creatiu en un context de grup i de presa de 
decisions. Simulació d’un brainstorming- (conima). 
Pràctica  3. Desenvolupament d’una sessió col•lectiva de preparació per a una acció de grup participativa 
i creativa 
b. Les TIC en la intervenció psicoeducativa. Aportacions de la Demo en el marc de la simulació de 
problemes.  
Pràctica 4. Recerca de la importància que es dona a les DEMO en els programes informàtics d’intervenció 
psicoeducativa 
c. L’adquisició de destreses en el marc de la psicopedagogia. (formació ocupacional, aprendre a 
aprendre, adquisició de competències professionals, etc). Aportacions de la simulació de problemes. 
Pràctica 5. Anàlisi de situacions on les TIC realitzen simulació de problemes per a la millora de 
l’adquisició de destreses. 
 
Continguts d’aplicació 
4. Practica 1  Aportacions de la simulació en el marc de la intervenció educativa. Descripció d’un 
cas pràctic 
5. Pràctica 2  Funcions dels psicopedagogs, intervenció i processos de simulació. 
6. Pràctica 3 Desenvolupament d’una sessió col•lectiva de preparació per a una acció de grup 
participativa i creativa 
7. Pràctica 4 Recerca de la importància que es dona a les DEMO en els       programes informàtics 
d’intervenció psicoeducativa 
8.  Pràctica 5. Anàlisi de situacions on les TIC realitzen simulació de problemes per a la millora de 
l’adquisició de destreses. 
 
 
3. Avaluació 
Per aprovar l’assignatura cal superar amb èxit cada un dels següents apartats que conformen l’assignatura: 
Criteri % Qualificació final 
Examen teòric de la matèria  teòrica i de la  



  inclosa a les pràctiques i exposada a classe. 20   
   preguntes de selecció múltiple              20% 
• Presentació de cada una de les pràctiques d’aula segons l’esquema presentat prèviament i 
realitzades a classe. 30% 
• Realització i exposició del treball de l’assignatura (màxim 5 persones) 40% 
 
• Valoració dels treballs exposats a classe segons la fitxa lliurada  prèviament 10 % 
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