
PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ: PROCESSOS 
FONAMENTALS 21141 
Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació 
Departament de Psicologia de l’Educació 
 
Professores: Concepció Gotzens,. Mercè Clariana, Maria Aymerich 
 

DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA 

Es tracta d'una assignatura introductòria a l'àmbit de continguts i d’activitats professionals de la 
Psicologia de l'Educació, a partir de la presentació d'una perspectiva general en la qual s'analitzen les 
principals variables psicoeducatives, alhora que les relacions més destacades entre aquestes. En el vessant 
pràctic d'aquesta matèria, s'analitzen les situacions psicoeducatives més representatives, en concordància 
amb les propostes teòriques presentades. 

OBJECTIUS GENERALS 

• L'alumne coneixerà l'àmbit de la Psicologia de l'Educació i la seva ubicació dins de la Psicologia. 
• L'alumne coneixerà les variables i interaccions que caracteritzen la Psicologia de l'Educació, 

diferenciant-les de les pròpies d'altres enfocaments teòrics de tipus psicològic i/o educatiu. 
• L'alumne adquirirà els procediments d'anàlisi de situacions pràctiques des de la perspectiva 

psicoeducativa. 
• L'alumne coneixerà les pautes generals adreçades a la intervenció professional en àmbits 

psicoeducatius. 

TEMARI 

Introducció 
• Objectius generals de la Psicologia de l'Educació 
• Epistemologia i metodologia de la disciplina 
• Conceptualització en el marc de la Psicologia 

Variables fonamentals del procés d’ensenyament-aprenentatge: 

• Les variables analitzades aïlladament: 
Professor 
Alumne 
Contingut 
Context 

• Les situacions reals: interaccions entre variables 
interaccions a nivell cognitiu: professor-contingut-alumne 
interaccions a nivell social: professor-alumne i alumne-alumne 
interaccions a nivell contextual: entorn i materials en relació a professor i alumne 

Anàlisi intrapersonal: 
• elements lligats a la intel·ligència 
• elements lligats a les emocions 
• elements lligats a l'atenció 
• elements lligats a la motivació 



PRÀCTIQUES 

A les classes pràctiques es facilitaran les informacions necessàries per a la seva realització. En tot cas, a 
grans trets, el funcionament per a cada un dels temes serà el següent: 
• Es disposarà d’una sessió preparatòria i informativa prèvia; 
• Es destinaran les sessions oportunes al tractament de casos pràctics relacionats amb el tema treballat; 
• Finalment es destinarà una sessió a la correcció i comentari dels casos treballats. 
Els treballs de pràctiques caldrà realitzar-los individualment i es lliuraran en les dates que s’indiquin 
durant el semestre. 
 

AVALUACIÓ 

La nota de pràctiques correspon al 30% de la nota final de l’assignatura. 
Aquesta nota de pràctiques s’obtindrà a partir dels treballs lliurats en les dates fixades, així com a partir 
de les intervencions i exposicions a classe. 
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AVALUACIÓ 

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant una prova objectiva (d'elecció múltiple) a final de 
semestre. La teoria aporta el 70% de la nota final i les pràctiques el 30% restant. Cal haver aprovat teoria 
i pràctiques per a aprovar l'assignatura. 
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