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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
• Reflexionar sobre la funció pedagògica actual.
• Analitzar els aspectes per una major professionalitat de la funció docent.
• Identificar factors que justifiquen l’actualització pedagògica dels professionals de l'educació.
• Reflexionar sobre les vivències personals-professionals de la pràctica docent.

2. Blocs temàtics i organització dels continguts
1.
Epistemologia de la formació pedagògica.
2.
Actualització de les dimensions professionals dels agents educatius.
3.
Codis deontològics. Criteris de fonamentació.
4.
Implicacions pràctiques de diferents qüestions ètiques de les professions educatives.
3. Avaluació
El sistema d’avaluació es fonamentarà en la realització d’una prova al final del quatrimestre. De la
mateixa forma, es tindrà en compte l’assistència i participació activa dels estudiants en les classes
teòriques i pràctiques.
4. Fonts d'informació bàsica
L'estudiant haurà de fer ús de la bibliografia recomanada com a eina per a la seva formació junt amb una
tutoria i assessorament constant.
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