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Prerequisits

Es recomanable haver superat les assignatures "Aprenentatge i desenvolupament I-II" i "Diferències i inclusió".

Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria Educació Inclusiva. En el marc de l´escola inclusiva actual, es fa
necessari un context en el que el docent, com agent d´innovació i gestió de la diversitat, faciliti la
transformació de l´escola ordinària a fi i efecte d´augmentar la seva capacitat per atendre a tot l´alumnat amb
necessitats educatives relacionades amb els processos d´aprenentatge.

Els dos objectius formatius a aconseguir són:

1. Adaptar processos d´ensenyament-aprenentatge per donar resposta a les necessitats educatives de
l´alumnat en contextos de diversitat.

2. Dinamitzar processos d´inclusió educativa dins un marc col.laboratiu en espais multiprofessionals.

Competències

Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les
necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar
perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar experiències de bones pràctiques en el procés d'inclusió educativa per abordar processos de
col·laboració entre els diferents agents educatius.
Analitzar i identificar necessitats educatives dels estudiants per dissenyar estratègies d'ensenyament -
aprenentatge en un context d'escola inclusiva.
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4.  

5.  

6.  

Comprendre el procés d'inclusió educativa per analitzar la pràctica docent i el context institucional que
l'engloba.
Comprendre el procés dinclusió educativa per analitzar la pràctica docent i el context institucional que
ho engloba.
Comprendre les necessitats de les famílies dels estudiants amb necessitats educatives específiques
per aplicar estratègies d'intervenció i d'orientació i afavoridores de la inclusió educativa i social.
Conèixer les diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge dels estudiants per aplicar els recursos i
serveis educatius que millorin l'atenció a la diversitat educativa i social.

Continguts

1. Trastorns vs. dificultats i necessitats educatives relacionades amb els processos d´aprenentatge. De les
teories centrades en el subjecte a les centrades en la tasca.

2. Visió general de les necessitats educatives relacionades amb l´aprenentatge escolar.

2.1. Lectoescriptura.

2.2. Raonament matemàtic.

2.3. Habilitats per l´atenció en l´aprenentatge.

3. Procés d´avaluació de les necessitats educatives relacionades amb els processos d´aprenentatge.
Instruments d´avaluació.

4. Intervenció i orientació amb relació a les necessitats educatives relacionades amb els processos
d´aprenentatge.

4.1. Pautes d´actuació i estratègies didàctiques en les diferents àrees curriculars.

4.2. TACs i programes d´intervenció

4.3. La col.laboració pares-mestres davant les dificultats d´aprenentatge escolar.

4.4. Provisió de serveis i projectes de suport educatiu.

Metodologia

El protagonista en el procés d´ensenyament-aprenentatge és l´estudiant i sota aquesta premisa s´ha planificat
la metodologia de l´assignatura.

En primer lloc, es proposaran activitats presencials en gran grup, les quals consistiran en exposicions per part
del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitzarà amb tot el grup classe i permetrà
l´exposició dels principals continguts a través de la participació oberta i activa per part dels estudiants.

En segon lloc, es faran activitats presencials en petits grups, les quals es realitzaran en el marc del grup base i
seran supervisades pel professorat i, mitjançant l´anàlisi de documents, resolució de casos o activitats
diverses, s´aprofondirà en els continguts i temàtiques treballades anteriorment en el gran grup. Aquest recull
d´evidències mostraran l´aprofitament de les tasques realitzades per part dels estudiants i es revisaran al llarg
del curs.

Finalment, es portaran a terme treballs pràctics (grupals), un per a cada bloc, i s´aniran elaborant al llarg del
quadrimestre en relació a dues temàtiques concretes a escollir entre diverses que plantegi el professorat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge
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Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 45 1,8 3, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Treballs supervisats i tutories 30 1,2 1, 1, 2, 3, 5, 6

Tipus: Autònomes

Treball autònom 75 3 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L´avaluació d´aquesta assignatura és continuada i es distribueix en els dos blocs temàtics següents:

BLOC 1 (50%): temes 1 i 2

BLOC 2 (50%): temes 3 i 4

L´avaluació es basarà en dues proves escrites que tindran un pes del 50% en la nota final de l´assignatura.
Les dues evidències han d´estar aprovades amb un mínim de 5 per poder fer mitjana. El pes restant consistirà
en treballs pràctics (40% de la nota) i activitats de classe (10%de la nota final), que han d´estar igualment
aprovats amb un 5.

Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l´assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit, se´ls donarà l´oportunitat de poder superar la matèria realitzant una avaluació final.

Si finalment no s´aprova algun dels blocs (per suspès o NP), significarà que no s´han assolit els mínims
esperats i se suspendrà l´assignatura amb la qualificació corresponent al bloc suspès.

Els resultats de cadascuna de les avaluacions s´hauran de publicar en el campus virtual en el termini màxim
de 15 dies després de la seva realització i s´haurà d´oferir una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la
seva publicació.

L´assistència a les sessions presencials és obligatòria i l´estudiant ha d´assistir a un mínim del 80% de les
classes. En cas contrari, l´avaluació correspondrà a un NP.

El tractament de casos particulars, dubtes o suggeriments s´haurà de plantejar als/les professors/es del bloc
corresponent.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Activitats de classe 10% 0 0 2

Teoria (Bloc 1 i Bloc 2) 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6

Treballs pràctics 40% 0 0 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
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Enllaços web:

http://www.edu365.cat

http://www.edu21.cat

http://www.educalia.org

http://www.didactalia.net
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