
 
Curs 2008-09    Codi :23233     Assignatura : Psicologia del Professor  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Psicopedagogia: optativa, 1er sem, 2on curs, 4 crèdits.       
 
 
Departament: Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació 
Professors: Concepció Gotzens 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 Aquesta assignatura pretén apropar a l'estudiant al coneixement psicològic del professor, tant pel que fa 
a les variables clàssicament reconegudes com a significatives per al desenvolupament del procés 
instruccional (ex.: el pensament del professor, els processos de planificació, etc.) com d'altres de 
contingut personal emocional i social (motivacions, expectatives, etc.) que, tal vegada amb menys 
reconeixement explícit, exerceixen tanmateix una molt notable influència en la seva actuació 
professional. D'altra banda les esmentades variables es relacionen i analitzen a la llum del criteri de 
funcionalitat instruccional.        
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
Introducció 
Tema 1. Els rols dels professors dins el procés instruccional. 
Tema 2. Els models psicoeducatius d'explicació de la qualitat docent: del presagi producte al model de 
l'expert. El tema de l'eficàcia docent.Variables cognitives. 
Tema 3. Els processos de pensament del professor: planificació, presa de decisions, el dilemes. 
tema 4. Els tipus de coneixement del professor. 
Variables personals afectivo socials. 
Tema 5. Les motivacions dels professors. 
Tema 6. La personalitat del professor i els estils d'ensenyar. 
Tema 7. L'actuació docent des de la perspectiva del cicle vital.          
 
3. Avaluació 
L'avaluació de l'assignatura serà global tant de la part teòrica com de la part pràctica i es basarà en la 
realització d'un treball d'anàlisi sobre el comportament docent. Aquest treball es realitzarà al llarg del 
curs. 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Els alumnes disposaran d'un dossier de lectures relatives al temari de l'assignatura. 
És molt important tenir en compte que aquesta assignatura funcionarà amb el recurs del 
Campus Virtual, eina de gran utilitat per aconseguir un seguiment acurat de l'assignatura, del que s'està 
fent o cal fer així com l'obtenció de materials i lectures complementàries al "dossier" per la preparació del 
treball.      
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