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A.- OBJECTIUS 
 
L'assignatura pretén fer una aportació al perfil professional del psicopedagog 
concretada en els següents objectius: 
1. Conèixer el funcionament del sistema educatiu internament i en relació al 
context que l'envolta. 
2. Conèixer i analitzar el sistema educatiu espanyol, així com les peculiaritats 
específiques que té a l'entorn català. 
3. Conèixer sistemes educatius estrangers així com algunes de les tendències 
més significatives en l’àmbit internacional. 
4. Conèixer les possibilitats d'intervenció del psicopedagog en els diferents 
àmbits del sistema educatiu. 
 
B.- TEMARI 
 
Bloc temàtic I: El sistema educatiu 
 1.- El sistema educatiu: concepte i característiques 
 2.- El sistema educatiu: relacions amb el context 
 
Bloc temàtic II: El sistema educatiu espanyol i l'educació a Catalunya 
 3.- Legislació i política de l'educació a Catalunya 
 4.- Legislació i política de l'educació a Espanya 
 
Bloc temàtic III: Sistemes educatius estrangers 
 5.- El sistema educatiu francès 
 6.- El sistema educatiu anglès 
 7.- El sistema educatiu alemany 
 8.- El sistema educatiu dels E.U.A. 
 9.- El sistema educatiu Japonès 
 10. Tendències de l'educació en l’àmbit internacional 
 
Bloc temàtic IV: Experiències d’intervenció del psicopedagog al sistema 
educatiu 
  
 
 
C.- METODOLOGIA 
 



Les sessions teòriques es basaran, fonamentalment, en exposicions sintètiques 
per part del professor dels temes apuntats al temari, amb els següents objectius: 
presentar els aspectes fonamentals de cada tema, clarificar els aspectes més 
problemàtics del mateix, ressaltar els seus aspectes més innovadors, i orientar 
les lectures que els estudiants hauran de realitzar 
D'altra banda, els crèdits pràctics podran adoptar el format d’ exposicions 
públiques per grups. 
 
D.- AVALUACIÓ 
 
El sistema d'avaluació es fonamentarà en: 
 - la participació a classe 
 - exposicions  
 - un examen final 
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PROJECTE TUTORITZAT 
 
1.- Nom: VALORACIÓ SOBRE EL SISTEMA EDUCATIU A 
CATALUNYA / ESPANYA. 
2.- Matèria: El sistema educatiu i les funcions del psicopedagog 
3.- Nombre de crèdits pràctics de la matèria: 1,5 cr. 
4.- Professor: Ferran Ferrer Julià 
5.- Justificació: l'assignatura pretén l'acostament de l'estudiant al coneixement i 
comprensió del propi sistema educatiu. Aquest pot èsser valorat tant des de la 
perspectiva teòrica de funcionament de qualsevol sistema educatiu com a partir 
de la realitat d'altres sistemes educatius extrangers. És coherent, amb aquest 
objectiu general, fer un projecte tutoritzat a ón s'apliquin aquests coneixements 
per a la reflexió de l’entorn educatiu ón s'incorporarà professionalment en el 
futur. 
6.- Objectiu: fer un estudi valoratiu d’un aspecte del sistema educatiu espanyol 
o de l’educació a Catalunya. 
7.- Fases d'elaboració del projecte i seguiment (15 hores): 
 1º/ Sessió conjunta amb tots els estudiants per explicar les 
característiques que ha de tenir el projecte. Lloc: aula. Durada: 1 hora 
 2º/ Sessions individualitzades amb cada grup (3-4 persones) per comentar 
i aprovar una proposta de projecte. Lloc: despatx. Durada: 4 hores. 
 3º/ Sessió conjunta amb tots els grups per resolució de dubtes de caire 
general sobre els projectes. Lloc: aula. Durada: 1 hora 
 4º/ Sessions individualitzades amb cada grup per resolució de dubtes de 
caire especific de cada projecte. Lloc: despatx. Durada: 4 hores 
 5º/ Sessions individualitzades per entregar el projecte i entrevista amb el 
grup. Lloc: despatx. Durada: 5 hores. 
8.- Avaluació:  
 El projecte serà avaluat des d'una triple perspectiva: 
  * Suport bibliogràfic emprat 
  * Capacitat de síntesi i aprofondiment temàtic 
  * Valoració personal 
 El projecte constituirà el 30% de la nota final de l'assignatura 
9.- Nombre de crèdits pràctics que amortitza: 1'5 cr. 
 


