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OBJECTIUS
• Comprendre el concepte d’estratègia d’aprenentatge i la seva incidència determinant en la pràctica
educativa.
• Analitzar les principals estratègies que poden afavorir l’aprenentatge de continguts específics dins les
diferents àrees curriculars.
• Conèixer els principals mètodes d’ensenyament estratègic i valorar la importància del seu domini per
part del professorat.
• Aplicar els coneixements adquirits a l’elaboració i aplicació d’un Projecte instruccional centrat en
les Estratègies d’Aprenentatge.

TEMARI
TEMA 1: Les estratègies d’aprenentatge: marc conceptual.
1.1. El concepte d’estratègia en el sí de l’enfocament constructivista de
l’ensenyament-aprenentatge: la construcció del coneixement condicional o
"estratègic".
1.2. Nocions vinculades al concepte d’estratègies d’aprenentatge: capacitats,
habilitats, procediments, mètodes i tècniques.
1.3. La capacitat metacognitiva i les estratègies d’aprenentatge.
TEMA 2: Tractament de les estratègies d’aprenentatge en el currículum escolar
2.1. L'avaluació de les Estratègies d'Aprenentatge.
2.2. Model instruccional per l'Ensenyament-Aprenentatge d'Estratègies.
2.3. Mètodes d'ensenyament de les estratègies (I).
2.4. Mètodes d'ensenyament de les estratègies (II).
2.5. Programes generals per "Ensenyar a Pensar" (I).
2.6. Programes específicts integrats en el currículum escolar (II).
TEMA 3: Disseny d'Unitats Didàctiques a les diferents etapes educatives
3.1. Ús estratègic de procediments per afavorir l'aprenentatge de la lectura.
3.2. Ús estratègic de procediments per afavorir l'aprenentatge
de
la
escriptura.
3.3. Ús estratègic de procediments per afavorir l'aprenentatge de les
matemàtiques.
3.4. Ús estratègic de procediments per afavorir l'aprenentatge de les Ciències.
3.5. Ús estratègic de procediments interdisciplinars: els mapes de conceptes i la
presa d'apunts.

METODOLOGIA
La metodologia d’ensenyament tractarà de ser coherent en tot moment amb l’enfocament
psicopedagògica subjacent als continguts de l’assignatura, en aquest sentit sovint el “missatge serà el
propi mitjà”. Concretament es treballarà en diferentes dinàmiques grupals i amb procediments de
modelatge, interrogació, anàlisi i discussió, cooperació i “ensenyament recíproc”.
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AVALUACIÓ
L’avaluació es realitzarà en base al desenvolupament i presentació d’un Projecte realitzat en un grup
reduït, consistent en l'estudi, aplicació i/o anàlisi de les estratègies d’aprenentatge en algún àmbit
educatiu, vinculat a un programa de formació general o a un contingut curricular específic.

