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Assignatura : Intervenció Educativa a Educació Primària I

Titulació, impartició i nombre de crèdits:
Mestre d'Ed. Primària: optativa , 1r. sem, 1er curs, 3 crèdits ECTS

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Professors: Mercè Roc i David Ribes
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
1.1. Descriure i organitzar les dades d’una recerca educativa en l’àmbit de l’educació en valors.
1.2 Facilitar les relacions interpersonals tant en l’empatia amb els subjectes entrevistats com en els
aspectes de col•laboració i treball en grup.
1.3. Interpretar els judicis morals des d’una òptica evolutiva.
1.4. Aprendre a conèixer el sentit que s’atorga a les accions pròpies i a les dels altres; descobrir criteris de
judici universals.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
2.1. Introducció: Coneixement social i desenvolupament moral
Reflexió sobre alguns conceptes bàsics:
Societat, cultura, educació social, valors, educació moral...
Rol de la família i de l’escola en l’educació moral.
2.2. Socialització i desenvolupament moral
Teories sobre desenvolupament moral.
Criteris metodològics.
Implicacions psicopedagògiques.
2.3. L’educació moral en una societat plural i democràtica
Coneixement de l’altre i valoració de la diversitat.
Les diferències entre les persones i la diversitat entre els col•lectius socials.
Propostes educatives.
2.4. L’educació ètica-moral-humanística
Àmbits i models d’intervenció educativa.
El tractament educatiu dels drets dels infants.
Propostes d’intervenció per desenvolupar alguns eixos del currículum.

3. Avaluació
Per avaluar els objectius en el camp científic es qualificarà el treball del grup (treball escrit i exposició
oral).
Per avaluar les competències sistèmiques es qualificarà mitjançant una prova presencial.
Per avaluar la competència en valors morals i ètics es valorarà l’actitud de treball duta a terme a classe,
així com l’assistència i la participació activa en les sessions de treball.
.

4. Fonts d'informació bàsica
L'estudiant tindrà un dossiers de lectures obligatòries.
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