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Objectius 

1. OBJECTIUS DEL CONTINGUT DECLARATIU 

Construir criteris per poder intervenir en un procés d’ensenyament i aprenentatge, això 

és: 

1. Conèixer les variables educatives que defineixen una situació d’ensenyament i 

aprenentatge determinada.  

2. Conèixer les variables psicològiques que caracteritzen els protagonistes d’una situació 

d’ensenya-ment i aprenentatge determinada.  

3. Conèixer el concepte d’estil d’ensenyament i aprenentatge, que relaciona les variables 

educatives i les variables psicològiques, i explica, en alguna mesura, l’aprofitament i la 

satisfacció del professor i de l’alumne en una situació d’ensenyament i aprenentatge 

determinada.  

4. Fer propostes per millorar un procés d’ensenyament i aprenentatge determinat, i per 

optimitzar el grau d’aprofitament i satisfacció dels seus protagonistes.  

3. OBJECTIUS DEL CONTINGUT PROCEDIMENTAL 

Saber fer un informe psicopedagògic, això és: 

1. Saber recollir informació sobre variables educatives en un procés d’ensenyament i 

aprenentatge concret.  

2. Saber recollir informació sobre variables psicològiques en un procés d’ensenyament i 

aprenentatge concret.  

3. Saber fer un diagnòstic psicopedagògic que relacioni les variables educatives i les 

variables psicològiques en aquest procés d’ensenyament i aprenentatge.  

4. Saber fer una orientació psicopedagògica per millorar el procés d’ensenyament i 

aprenentatge analitzat.  

 
Temari 



2. CONTINGUT DECLARATIU (teoria) 

1. Intervenció psicopedagògica  
1. Necessitats educatives  
2. Intervenció psicopedagògica  

2. Variables educatives  
1. Sistema educatiu  
2. Centre  
3. Currículum  
4. Metodologia  
5. Ajudes psicopedagògiques  

3. Variables psicològiques  
1. Estil d’ensenyament i aprenentatge  
2. Models teòrics sobre l’estil d’ensenyament i aprenentatge  
3. Model de Myers-Briggs: EI, SN, FT, JP  
4. Model de Keirsey: racional, guardià, artesà, idealista  
5. Només diferents  
6. Curiositats sobre els estils  

4. Avaluació de variables educatives i psicològiques  
1. Entrevista  
2. Tests  
3. Activitats per avaluar l’estil d’ensenyament i aprenentatge  

5. Informe psicopedagògic  
1. Introducció  
2. Procediment  
3. Resultats  
4. Diagnòstic psicopedagògic  
5. Orientació psicopedagògica  

4. CONTINGUT PROCEDIMENTAL (pràctiques) 

Les pràctiques consisteixen a redactar un informe psicopedagògic, que comporta 
recollir informació sobre l’estil d’aprenentatge d’un alumne i el seu context educatiu, per 
poder elaborar un diagnòstic psicopedagògic, i per poder proposar una orientació 
psicopedagògica que millori la seva adaptació instruccional, i que optimitzi els seus 
resultats acadèmics. 

 
Metodologia 
Les classes es conceben com un espai de treball, intercanvi i construcció del 
coneixement. La professora organitzarà activitats d’ensenyament i aprenentatge a l’aula 



per tal que això sigui possible. Els alumnes han de valorar si aquestes activitats els 
ajuden a aprendre, i si poden o els interessa venir a les classes. Per tant, l’assistència a 
les classes de teoria i de pràctiques NO s’ha d’entendre com a obligatòria, i en cap cas 
no serà ni necessària ni suficient per aprovar l’assignatura. 

 
Avaluació      

L’assignatura té dues parts: 

1. Teoria o contingut declaratiu, que s’avalua amb un examen de resposta múltiple.  
2. Pràctiques o contingut procedimental, que s’avalua amb la redacció d’un informe 

psicopedagògic.  

L’examen val 5 punts i l’informe 5 més. La suma és la nota de l’assignatura, siguin 
quines siguin les notes de l’examen i de l’informe. Per aprovar l’assignatura cal sumar, 
entre totes dues parts -examen i informe- un mínim de 5 punts. 
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