Curs : 08-09
diversitat

Codi :22014

Assignatura : Bases Psicopedagògiques per a l’educació en la

Titulació, impartició i nombre de crèdits:
Magisteri: Educació infantil i primària. Troncal. 6,5 ECTS, anual, 3r curs.
Magisteri: Educació musical, física, especial i llengües estrangeres. Troncal. 8 crèdits, anual, 3r curs.
Graduat en Ciències de l'Educació. Optativa. 6 ECTS, anual, 1er curs.

Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, i Pedagogia Aplicada
Professors:
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
1.- Potenciar la capacitat de situar-se en el procés de transformació cap a l' escola inclusiva (actituds i
pràctiques).
2.- Comprendre els conceptes que fonamenten l’atenció a la diversitat.
3.- Conèixer, entendre i respectar les característiques individuals resultants de factors biològics,
psicològics, culturals i socials, per tal de propiciar el màxim el desenvolupament de tots els infants sense
discriminació
4.-Saber construir i aplicar criteris per intervenir i donar respostes a les necessitats educatives, mitjançant
metodologies que promoguin la participació i l’aprenentatge de tots els alumnes.
5.- Entendre la necessitat de la cooperació entre els diferents agents (professional, familiar, comunitari)
implicats en la tasca educativa.
6. Desenvolupar una metodologia de treball a l’aula que faciliti la participació, el treball cooperatiu, la
recerca documental, l' elaboració acurada de treballs i la relació teoria pràctica.
Aquesta assignatura es compartida per professors de la Unitat de Psicologia de l’Educació i de Pedagogia
Aplicada (un semestre cadascú), d’aquesta manera s’integren els coneixements provinents dels dos camps
(Psicologia i Pedagogia) i es persegueix garantir la visió psicopedagògica que defineix l’assignatura.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
Part impartida per professorat del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Bloc 1: MARC CONCEPTUAL I NORMATIU
- Diversitat en els àmbits personal i sociocultural.
- Bases neuropsicològiques del desenvolupament i aprenentatge.
- Escola inclusiva i concepte de necessitats educatives.
- Normativa en els àmbits internacional, estatal i autonòmic.
Bloc 2: CONDICIONS QUE PODEN COMPORTAR NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT
- Contextos Socials.
- Aprenentatges Instrumentals.
- Trastorns de comportament i de relació.
- Discapacitats intel·lectuals.
- Discapacitats sensorials (visuals, auditiva, etc.).
- Discapacitats motrius.
- Altres capacitat
Bloc 3: REPTES PER AL PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ
- Percepcions ,vivències i actituds per part dels docents.
- Percepcions, vivències i actituds per part de les famílies.
- Percepcions vivències i actituds en l' entorn social.
Part impartida per professorat del Departament de Pedagogia Aplicada
Bloc 4: LA PLURALITAT I DIVERSITAT DE LA SOCIETAT ACTUAL
-Els principis educatius pel segle XXI, un repte per a l’escola

Bloc5:CONCEPTUALITZACIÓ DE LA DIVERSITAT EN L’ÀMBIT SOCIOEDUCATIU:
- Especificació terminològica (diversitat, diferencia i desigualtat)
- Perspectiva objectiva i subjectiva. El valor de la interacció
- Claus d’interpretació: les relacions i les barreres a la participació i l’aprenentatge.
Bloc 6: L'OPCIÓ EDUCATIVA DE LA DIVERSITAT: INCLUSIVITAT I INTERCULTURALITAT.
- Gestió i organització:
Fonaments per a la inclusivitat i la interculturalitat.
Estratègies d’intervenció: canvis organitzatius, metodològics i instruments per a la participació i
l’aprenentatge
- Desenvolupament curricular
Noves propostes d’aproximació curricular:
Formació del professorat i les noves competències
- Interacció i participació. Del centre educatiu a la comunitat educativa:
Professionals – alumnes – famílies – comunitat
Les xarxes de relacions a la comunitat (programes, serveis i recursos)
3. Avaluació
Es basa en una prova escrita i/o un treball individual al final de cada quadrimestre sobre la matèria
estudiada i en la realització de treballs teòrico-pràctics individuals i/o en equip. Els criteris d’avaluació
tindran en compte l’assistència, la participació, la capacitat de treball en equip i les aportacions personals
en les classes.
La nota final de l' assignatura s' extraurà de la mitjana entre els resultats dels dos semestres, partint
sempre de la superació d' ambdós períodes.

4. Fonts d'informació bàsica
L'estudiant tindrà un dossier de lectures obligatòries.
A més, aquesta assignatura en alguna de les seves titulacions funciona amb el recurs del Campus Virtual.
En aquest espai els estudiants trobaran materials (power points, fitxes de lectura, guions de treball,...) que
els ajudaran a seguir les classes, confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals.
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