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Departament: Pedagogia Aplicada 
Professors: Antoni Mas Faz 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
• Conèixer i reflexionar sobre el valor dels continguts en el procés d’ensenyament - aprenentatge.  
• Analitzar críticament el sentit dels continguts en l’esmentat procés des del punt de vista didàctic.  
• Conèixer i practicar amb tècniques de selecció i seqüenciació de continguts per tal de racionalitzar el 
currículum des d’una perspectiva crítica.  
• Contrastar la realitat actual dels continguts en l’ensenyament a partir de les característiques de les 
Didàctiques Especials.          
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Les didàctiques especials: Conceptualització. 
2. Les didàctiques especials: Caracterització. 
3. La procedència dels continguts d’aprenentatge: La teoria de la comunicació. 
4. La procedència dels continguts d’aprenentatge: La gènesi de la cultura. 
5. Tipologies de continguts:  
 a. Conceptuals 
 b. Procedimentals 
 c. Actitudinals 
6. Elements de planificació dels continguts: La selecció de continguts. 
7. Elements de planificació dels continguts: La seqüenciació de continguts.          
 
3. Avaluació 
L’avaluació de l’assignatura es basarà en:  
• La realització i exposició de les activitats pràctiques desenvolupades en les sessions de classe. 
• La participació regular i activa en les sessions de treball a l’aula. 
• Lectura d’un dossier de textos diversos. 
• La presentació dels treballs individuals i en grup.  
• La realització d’una prova escrita final.  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
L'alumnat tindrà un dossier de lectures obligatòries. Aquesta assignatura funciona amb el recurs del 
Campus Virtual. En aquest espai l'alumnat trobara materials (Dossier de pràctiques i materials per al 
seguiment de les classes) que seran necessaris per realitzar els treballs en grup i els treballs individuals. 
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