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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
- Analitzar les variables que intervenen en els processos didàctics
- Conèixer els diferents enfocaments del procés d’ensenyament- aprenentatge.
- Emprar correctament la terminologia específica de l’àmbit didàctic.
- Aplicar els coneixements adquirits a l’anàlisi de situacions educatives.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
La didàctica com a camp de reflexió i actuació de l’educador.
Configuració socio-històrica de la didàctica. L’ensenyament i l’aprenentatge. La instrucció. Didàctica i
formació. La didàctica i les Ciències de l’Educació. Anàlisi fenomenològica de l’acte didàctic.
Estudi de les variables intervinents en l’acte didàctic (I)
El discent com a subjecte de l’aprenentatge. La maduració i el desenvolupament. Els aspectes cognitius,
afectius, psicomotrius i contextuals de l’aprenentatge. Les actituds i la motivació. La didàctica
diferencial: L’infant, el jove i l’adult en front l’aprenentatge.
Estudi de les variables intervinents en l’acte didàctic (II)
L’educador. Competències i rols de l’educador. Estils docents. L’educador com a tècnic, com a tecnòleg i
com artista. Pensament de l’educador i presa de decisions. Els continguts didàctics. Tipologies i valor dels
continguts. Les didàctiques especials. Didàctica i comunicació. Anàlisi de l’acte comunicatiu.
Estudi de les variables intervinents en l’acte didàctic (III)
Els objectius. El mètode com a configurador de l’actuació didàctica. La multivarietat d’estratègies. Les
activitats. L’avaluació. El context d’aprenentatge.
3. Avaluació
En l’avaluació es tindran en compte els següents aspectes:
- La participació i assistència a classe.
- Els treballs realitzats individualment i en grup.
- El control de lectures.
- L’examen.
4. Fonts d'informació bàsica
La metodologia bàsica es concretra en: L'exposició per part del professor. El treball amb documents. La
discussió en grup. L'exposició per part de l’alumnat. La lectura d'articles i llibres. La recerca de recursos
didàctics.
En aquesta sassignatura és necessari l'assistència i participació a classe, el treball amb grup i individual.
Es realitzaran activitats pràctiques a l'aula, recerca de recursos didàctics, lectures fora de l'aula que es
comentartan a classe. Es realitza un examen amb dues parts una sobre conceptes bàsics i una altra que
requereix procediments d'anàlisi, reflexió i relació.
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants
trobaran materials ( funcionament concret de l'assignatura, programa, fitxes de lectura, guions de treball,
informació complementària...) que els ajudaran a confeccionar els treballs en grup i els treballs
individuals.
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REVISTES:
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