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Objectius: 

a. Descriure alguns dels elements bàsics del sistema educatiu català, espanyol i d’alguns 
països de la UE, amb la intenció de poder situar les funcions del psicopedagog en relació a 
aquests elements.  

b. Revisar i preveure les diferents possibilitats d’intervenció professional del psicopedagog 
dins el sistema educatiu formal català.  

c. Analitzar críticament les funcions definides reglamentàriament, les habituals de facto i les 
potencialment convenients –des del punt de vista psicopedagògic– dels professors de 
Psicologia i Pedagogia de l’educació secundària.  

d. Reconèixer alguns dels camps professionals més significatius, des del punt de vista 
psicoeducatiu i de projecció de futur, que ofereix l’educació no formal per als 
psicopedagogs.  

e. Impulsar la consolidació d’un perfil professional definit, propi, integrat –vàlid tant per a 
l’educació formal com per a la no formal– i útil del psicopedagog.  

f. Explorar les possibilitats de formació i actualització de les competències del psicopedagog 
vers la millora de l’exercici de les seves funcions. 

 
Temari:  

1. Els sistemes educatius Europeus. Els sistemes educatius i d’orientació d’Alemanya, França, 
Regne Unit i Finlàndia.  

2. El sistema educatiu espanyol i català.  L’actual marc legal. 

3. Els àmbits d’intervenció del psicopedagog a l’educació formal i les seves funcions 
principals.   

3.1. El psicopedagog en centres i serveis dependents de l’administració educativa. El 
psicopedagog en l’avaluació i la inspecció educatives. 

3.2. Els Equips d’Orientació Psicopedagògica (EAP). Funcions i tasques professionals. 

3.3. Les funcions dels equips d’orientació en els IES i el paper del psicopedagog.  

- L’impuls de continguts transversals 

- L’establiment de criteris i mesures per atendre l’alumnat amb necessitats 
educatives especials 

- L’orientació educativa i professional 



- L’assessorament en el disseny i coordinació dels plans i projectes 
institucionals 

- La promoció i orientació en la formació permanent del professorat i en els 
projectes d’innovació 

- L’assessorament en els processos d’avaluació 

- La coordinació amb el territori  

4. La tasca psicopedagògica a l’educació no formal. Una panoràmica general.  

4.1. El psicopedagog en el món del treball i en l’àrea de RRHH d’empreses i 
organitzacions.  

4.2. La intervenció psicopedagògica en l’atenció a la persona, la família i la societat. 
L’assessorament i la intervenció en situacions de desadaptació social.  

4.3. El psicopedagog en els mitjans de comunicació i en les TIC.  

5. Perfil i competències professionals del psicopedagog.  

6. Estratègies per a la formació permanent i l’actualització de les funcions el psicopedagog. 

 
Metodologia 
La metodologia combinarà les explicacions del docent amb l’elaboració d’exercicis i activitats 
pràctiques per part dels estudiants.   

 

En primer lloc, la part teòrica té l’objectiu de garantir l’ensenyament-aprenentatge dels elements 
fonamentals del temari.  S’exposaran els continguts esmentats anteriorment, s’obriran vies de 
debat i reflexió sobre els seus aspectes més innovadors i/o controvertits i s’orientarà el treball 
pràctic dissenyat per a l’alumnat.  Algunes de tècniques i estratègies que s’empraran són les 
següents: 

- Exposicions sintètiques 

- Presentació de mapes conceptuals sobre la temàtica 

- Exemplificació de casos 

- Suggeriment d’estratègies per aprofundir sobre els continguts 

- Tutorització d’exercicis 

 

En segon lloc, l’objectiu de la part pràctica és realitzar activitats que permetin als estudiants 
analitzar i vivenciar els continguts fonamentals del temari.  Les pràctiques es realitzaran tant de 
tipus individual com grupal.  Tanmateix, algunes pràctiques seran genèriques per a tot 
l’estudiantat, i altres pràctiques es personalitzaran segons les seves necessitats i interessos.  
Algunes de tècniques i estratègies que s’empraran són les següents: 

- Elaboració de reflexions 

- Construcció d’esquemes de contingut 

- Anàlisi de contextos, textos i discursos 

- Resolució de problemes 

- Presentacions 

- Debats 

 



Avaluació 
El sistema d'avaluació es fonamentarà en: 

- L’assistència, la participació i la implicació activa dels estudiants 

- El procés i resultat final dels exercicis i activitats de l’assignatura  

- Un examen final 
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