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Objectius 

• Analitzar els fonaments teórics de la didactica diferencial.  
• Analitzar les característiques que defineixen els grups diferencials d’educació 

secundària i d’educació d’adults.  
• Planificar estratègies metodològiques d’acord amb aquests grups diferencials.  
• Compartir experiències en el marc de l’educació secundària i l’educació d’adults.  

 

Temari 

Els continguts que es proposen intenten, des de la didàctica diferencial, analitzar la necesària 

homogeneització-heterogeneització com a base de la planificació didàctica. Per això, partint de 

les característiques diferencials de dos grups (adolescents en el marc de l’educació secundària 

obligatòria i adults en el marc de l’educació d’adults) configurarem els elements diferencials 

que, sens dubte ens condueixen a l’atenció a la diversitat des de l’alteritat. 

1. INTRODUCCIÓ. Didàctica diferencial. Relacions amb la didàctica General i amb les 

didàctiques especials. Variables instructives diferencials. Requisits de l’aprenentatge.  
2. L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA. Característiques generals de l’etapa. El 

procés d’aprenentatge de l’adolecent. Treball interdisciplinar en l’educació secundària 

obligatoria.  
3. .L’EDUCACIÓ D’ADULTS. Característiques del grup diferencial. Evolució històrica. 

Trets definitoris. El procés d’aprenentatge de l’adult. Contextos diferencials de 

l’educació d’adults (formació de base, formació cultural, formació laboral, etc)  
4. ACTUACIÓ DIDÁCTICA EN FUNCIÓ DELS GRUPS DIFERENCIALS. La selecció i 

seqüenciació de continguts. Globalització i interdisciplinarietat. Les estrategies 

metodológiques. La multivarietat d’estrategies metodològiques.L’aprenentatge 

cooperatiu. L’avaluació criterial.  

 

Metodologia 

-Exposicions magistrals per part del docent. 



-Anàlisi i discussió de textos i realització de treballs en petits grups. 

-Planificació d’activitats didàctiques segons els grups i els contextos diferencials. 

 
Avaluació 

Es considerarà, la participació activa en les sessions de treball a l'aula, la correcta execució 

dels treballs i activitats proposatsdes. Prova escrita sobre el contingut de l’assignatura i 

bibliografia proposada. 
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