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1. CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A LA FORMACIÓ DELS FUTURS PEDAGOGS 
I PEDAGOGUES 
 
Aquesta assignatura ofereix al l’estudiant de pedagogia la oportunitat d’adquirir competències 
per al desenvolupament de processos formatius i/o d’ensenyament/aprenentatge a fi de 
comprendre, interpretar i valorar críticament els elements constitutius de la funció docent i les 
relacions existents entre ells i amb altres elements del context formatiu.  
 
 
2. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES A ASSOLIR 
 
Objectius Competències que s’hi relacionen 
Comprendre els conceptes i contextos 
relacionats amb la Funció Docent. 

 Interpretació de les informacions de 
l’àmbit educatiu 

Identificar les principals problemàtiques que 
incideixen en el desenvolupament de la Funció 
Docent. 

 Adaptació de les accions educatives a 
contextos i situacions diverses 

Desenvolupar propostes de millora de les 
condicions de desenvolupament de la pràctica 
docent. 

 Adaptació de les accions educatives a 
contextos i situacions diverses 

Analitzar els components i les dinàmiques de 
la Funció Docent. 

 Interpretació de les informacions de 
l’àmbit educatiu 

Formular relacions entre els diferents 
components de la Funció Docent. 

 Anàlisi de fenòmens educatius  

 
 
 
 
3. CONTINGUTS 
 
Conceptuals 

 La situació de l’estudi de la Funció Docent en l’àmbit de les ciències de l’educació. 
 Definicions de conceptes clau 
 Qüestions entorn a la professionalització docent. 
 La investigació en Funció Docent. 
 Etapes en la vida del docent. 
 Docència i gènere. 
 La salut dels docents. 
 Desenvolupament de les funcions docents. 
 Treball en equip i equip de treball. 
 Avaluació docent i del docent. 

 

 



 

 

Procedimentals 

 Us de diverses fonts de documentació en la confecció dels informes a realitzar. 
 Us de diversos llenguatges, procediments i tècniques per a la comunicació tant oral com 

escrita. 
 Desenvolupament de la capacitat de reflexió critica vers un mateix i vers els altres. 
 Anàlisis crític de “textos” de tot tipus: escrits, àudio-visuals, gràfics, etc. 
 Habilitats comunicatives empàtiques i sinèrgiques. 
 Argumentació d’alineaments i enfocaments des dels que es conceptualitza i s’explica la 

matèria. 
 

Actitudinals 

 Participació en les propostes realitzades por altres persones. 
 Col·laboració i cooperació en les tasques a desenvolupar. 
 Iniciativa en l’acció. 
 Autocrítica individual i grupal. 
 Responsabilitat vers els compromisos adquirits. 
 Respecte cap a les altres persones, tant pel que fa al que son com pel que poden representar. 

 
 
4. PLA DE TREBALL I HORES ESTIMADES 
 
1. Ensenyament-Aprenentatge presencial  
Activitats realitzades a l’aula sota la direcció del professor:  
• Reflexió d’inici 
• Exposició de continguts a càrrec de la professora 
• Exposició de treballs per part de l’estudiant, en petit grup 
• Debat sobre lectura obligada, debat sobre textos, debat sobre el visionat d’una pel·lícula 
 
2. Ensenyament-Aprenentatge dirigit 
Activitats realitzades sota la direcció del professor fora de l’aula 
• Selecció d’articles 
• Preparació d’exposicions 
• Anàlisi crítica de lectura 
• Tutories: presencials i virtuals 
• Fòrums virtuals 
 
3. Ensenyament-Aprenentatge autònom 
Activitats realitzades per l’alumne/a fora de l’aula 
• Estudi personal: preparació 
• Preparació d’exposicions 
• Organització d’apunts i/o material 
• Recerca d’informació general 
• Lectures d’ampliació 
 
 
 
 
 
 



 
 distribució de tasques i hores estimades del pla de treball 

professora 
 

• explicació  
 

• examen 
 
 

• cine fòrum 
 

• debats i 
exposicions 
 

 
32 h • 16 h • 2 h • 4 h • 10 h 
estudiant 
 

• assimila pren 
notes, planteja 
dubtes, qüestions 
complementàries 

• resol 
 
 
 

• pren notes 
• debat 
• contrasta 
• sintetiza 
 

• presenta, 
• debat 
• contrasta 

E-A 
presencial 

32 h • 16 h • 2 h • 4 h • 10 h 
professora 
 

 activitats 
pràctiques i 
exposicions 

 

• lectures 
orientades 

• fòrum 
virtual 

 

 

14 h • 10 h • 4h • 4 h  
estudiant 
 

• busca documents 
• contrasta 
• debat 
• resol 
• exposa 

• analitza 
críticament

• sintetitza 
• valora 

• participa 
• discuteix 
• síntesi 

personal 

 

E-A dirigit 

30 h • 13 h • 12 h • 5 h  
professora 
 

• tutories i atenció alumnes 
• preparació classes 
• preparació d’exàmens 
• coordinació altres professors 

50 h  
estudiant 
 

• estudi personal: 
• preparació 

d’exàmens i 
autorganització del 
material 

• tutoria 
lliure 

• recerca 
informació 

• lectura 
d’ampliació 

E-A 
autònom 
 
 

18 h • 15 h • 1 h • 1 h • 1 h 
• total hores professor: 96 
• total hores alumne: 80 
 
 
 
5. AVALUACIÓ I ACREDITACIÓ DELS APRENENTATGES 
 
 criteris opció - A opció - B 
presencial 1. assistència i participació activa a les classes teòriques i 

pràctiques i als fòrums 
2. prova escrita al final de l'exposició teòrica del temari 

45% 40% 

dirigit 3. elaboració i presentació de treballs 45% 40% 
autònom 4. valoració conjunta de les activitats indicades a la fitxa 

d’autoregulació dels aprenentatge 
5. autoinforme d’avaluació 

10% 
 
 

10% 
 
10%1

 
                                                 
1 opcional 



6.MATERIALS 
 
 Informes de progrés de les carpetes d’aprenentatge. 
 Guia per a la realització de l’anàlisi crítica de la lectura (llibre). 
 Guia per a la realització de l’anàlisi crítica de la lectura (article). 
 Guia per a la realització de l’anàlisi crítica de la lectura (pel·lícula). 
 Campus virtual de l’assignatura. 
 Pel·lícules en format VHS o DVD. 
 Pàgines electròniques referides als continguts de l’assignatura. 
 Tires de còmic. 
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