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Objectius i contextualització 

Aquest és un mòdul busca poder donar un context el suficientment ampli com per poder 

disposar d'eines i mecanismes per traslladar les funcions de la psicopedagogia al llarg de 

la vida i això implica dues vessants principals: Treball en xarxa amb tots els agents 

implicats del territori i fer un ús integrat de les xarxes digitals per poder establir 

sinergies pràctiques i reals en el món globalitzat en el qual ens trobem per tal 

d'optimitzar els recursos disponibles entre les diferents institucions. Més enllà de les 

aplicacions pràctiques, també caldrà aplicar concepcions teòriques de base per tal de 

poder elaborar projectes amb marcs teòrics sòlids. 
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Competències 

 Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per a la 

millora personal 

 Assessorar i orientar els professionals de l’educació, tenint en compte les 

mesures datenció a la diversitat en lorganització, el disseny, la 

implementació i lavaluació dels processos densenyament i aprenentatge 

 Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, els grups i 

les organitzacions a partir de laplicació de diferents metodologies, 

instruments i tècniques avaluatives 

 Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la 

comunicació.  

 Gestionar i dinamitzar equips educatius amb lobjectiu de donar una 

resposta adequada a les necessitats psicopedagògiques de lalumnat, els 

grups i les organitzacions.  

 Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin 

continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit  

 Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en 

el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca 

  Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i 

desenvolupar actituds de participació i col.laboració com a membre actiu 

de la comunitat. 
 

Resultats d’aprenentatge 

1. Afavorir el desenvolupament de laprenentatge al llarg de tota la vida en el marc 

de la societat del coneixement i els processos dinclusió sociodigital.  

2. Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per a la millora 

personal.  

3. Dissenyar accions que permetin dinamitzar els equips socioeducatius en 

institucions formatives a fi de promoure el treball en xarxa entre equips 

multidisciplinaris.  

4. Fer un ús eficaç i integrat de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

5.  Planificar, elaborar, implementar i avaluar programes dorientació i 

assessorament que permetin una optimització dels processos de 

desenvolupament personal, acadèmic, professional i laboral. 

6.  Promoure la coordinació i les estratègies de gestió de projectes de vida en 

contextos dinàmics.  

7. Promoure laplicació dels plantejaments de la inclusió socioeducativa, 

identificant-ne les possibilitats i limitacions en laprenentatge al llarg de tota la 

vida.  

8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin 

continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit  

9. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el 

desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca  
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10. Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i 

desenvolupar actituds de participació i col·laboració com a membre actiu de la 

comunitat. 

 

Continguts 

Els Continguts a desenvolupar són els següents:  

1) Psicopedagogia de l'aprenentatge acadèmic i laboral al llarg de la vida. Teories i 

models d'ensenyament i aprenentatge de les persones adultes  

2) Gestió de projectes de vida: Coordinació i estratègies de gestió de projectes de vida 

en contextos dinàmics  

3) Gestió de projectes de vida: Autoformació i Formació Permanent  

4) Psicopedagogia de l'aprenentatge en la Societat del Coneixement 

5) Necessitats formatives de la població adulta a la societat de la informació. nous 

col·lectius, nous perfils, joves, dones, minories  

6) Oferta formativa: plans i programes de formació de persones adultes 

 
 

 

 

Metodologia 

La metodologia que s'hi desenvoluparà en aquest mòdul tindrà en compte les següents 

activitats formatives:  

- Exposicions magistrals i multimèdia. 

 - Anàlisi de documents i video-documents  

- Pràctiques d'aula a través d'estudis de cas i simulacions de situacions professionals. 

 - Treball en grups cooperatius.  

- Tutories especialitzades presencials, col·lectives o individuals  

- Revisió de treballs i exercicis d'aula.  

- Consulta i lectura de la bibliografia recomanada 
 

 

 

Activitats formatives 

Títol Hores ECTS Resultats d’aprenentatge 

Tipus:  Dirigides    

Presencial en gran grup 60 2,4 2,4,5,7 

 0 0 0 

Tipus: Supervisades    

Anàlisi de documents 35 1,4 2,6,7,10 
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Avaluació 

 

Per tal de procedir a l'avaluació continua es tindran en compte els següents elements que 

atorgarà la qualificació final del mòdul.  

- Assistència i participació activa a les sessions (lectures, debats) (20%) 

 - Entrega d'informes/treballs (40%)  

- Proves teòrico-practiques (entregues aula/visites) (40%)  

La realització de totes les proves pràctiques a l'aula i les teòrico-pràctiques són 

indispensables per a superar l'assignatura. La definició de "no presentat" esdevindrà 

quan la participació en les activitats anteriors siguin insuficients dels requeriments que 

es poden veure al programa de l'assignatura.  

 

Els resultats de l'avaluació de cadascuna de les evidències s'hauran de publicar en el 

campus virtual en el termini màxim d'un mes després de la seva realització. 

 

 Per superar el mòdul, cal haver aprovat totes les evidències. En cas que el mòdul estigui 

suspès, l'estudiant tindrà que matricular-se novament del mòdul en la propera edició del 

màster. En aquest cas, no es guardarà cap nota de les evidències.  

 

Al llarg del procés avaluatiu, s'orientarà a l'estudiant sobre les evidències a presentar, si 

es cau.  

 

D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball o prova escrita es 

penalitzarà amb un 0 com a nota de l'evidència perdent la possibilitat de recuperar-la, 

tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup 

tindran un 0).  

 

L'assistència a les sessions presencials és obligatòria, l'estudiant ha d'assistir a un mínim 

del 80%. En cas contrari l’avaluació correspondrà a un NP. 

 
 

Activitats d’avaluació 

Treballs en grups cooperatius  20 0,8 1,3,6,8,9 
 

Tutoria especialitzada de seguiment 10 0,4 1,3,6,10 

Tipus: Autònomes    

Anàlisi individual de documents 40 1,6 2,4,6 

Consulta i lectura de la bibliografia 
recomanada 

40 1,6 2,7 

Organització de la documentació 25 1 3,5,6 

Preparació de proves teòrico-
pràctiques 

20 0,8 4,6,8 
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