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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
 Analitzar les idees prèvies i comunament acceptades en la professió educativa en relació amb les 
estratègies de prevenció del FE, atesos els coneixements i les opcions de valors educatius més recents. 
Conèixer les principals vies d’intervenció psicopedagògica per fer front a aquestes dificultats i les 
premisses que sustenten les decisions en el seu ús.  
Elaborar i defensar una proposta d’intervenció davant d’un tipus de dificultat determinada.        
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Les normes que regulen el funcionament de la institució escolar en relació a com afrontar les dificultats 
en l’aprenentatge. 
2. Trets bàsics de l’actual cultura docent. 
3. Conceptualitzar um marc per abordar estratègies de prevenció del FE: el FE com a fenomen específic i 
com a símptoma.  
4. Tipologia de factors o de condicionants que poden ser en l’arrel del FE: neuropsicològics; culturals; 
dèficits motors i de salut; dèficits sensorials; dificultats d’aprenentatge específiques; els funcionaments 
institucionals escolars. 
5. La detecció, l’anàlisi i el diagnòstic de les situacions de dificultat. 
6. La intervenció psicopedagògica en la diversificació d’entorns, d’oportunitats i d’estratègies 
d'aprenentatge. 
7. Els passos en el disseny d’una estratègia global d’intervenció.    
 
3. Avaluació 
El treball individual podrà ser avaluat, a criteri del professor, mitjançant una prova final. 
 
La presencialitat a les sessions de treball d’aula es considera necessària. La participació en un grup de 
treball és del tot indispensable.  
 
En els casos dels alumnes que no puguin atenir-se a aquestes condicions caldrà que negociïn 
personalment amb el professor la manera de resoldre la matèria. 
 
L'avaluació considerarà, com a evidències principals, els resultats del treball individual i en equip de 
l'alumne, de la forma com s’indiqui a classe així com la participació i intervencions a la classe. S’entén 
per evidències: 
 
- La constatació documentada del treball personal de cada alumne. 
- La qualitat de la elaboració de l’informe de síntesis de grup. 
- El suport i rellevància documentals utilitzat per a elaborar l’anterior. 
- L’anàlisi realitzat respecte de les situacions de camp i el seu grau d’aprofundiment. 
- Les evidències de progrés en el treball presentades a les sessions de tutoria. 
 
En l’avaluació seran rellevants els següents aspectes: 
 
La realització del treball, el seu procés i participació:     10% 
El treball individual podrà ser avaluat, a criteri del professor, mitjançant una prova final. 
 
La presencialitat a les sessions de treball d’aula es considera necessària. La participació en un grup de 
treball és del tot indispensable.  
 



En els casos dels alumnes que no puguin atenir-se a aquestes condicions caldrà que negociïn 
personalment amb el professor la manera de resoldre la matèria. 
 
L'avaluació considerarà, com a evidències principals, els resultats del treball individual i en equip de 
l'alumne, de la forma com s’indiqui a classe així com la participació i intervencions a la classe. S’entén 
per evidències: 
 
- La constatació documentada del treball personal de cada alumne. 
- La qualitat de la elaboració de l’informe de síntesis de grup. 
- El suport i rellevància documentals utilitzat per a elaborar l’anterior. 
- L’anàlisi realitzat respecte de les situacions de camp i el seu grau d’aprofundiment. 
- Les evidències de progrés en el treball presentades a les sessions de tutoria. 
 
En l’avaluació seran rellevants els següents aspectes: 
 
La realització del treball, el seu procés i participació:     10% 
La proposta d’intervenció elaborada                                45% 
L’article produït, a partir de la proposta anterior             35% 
La seva defensa davant la resta de l’aula                         10% 
 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Es consideren tres tipus d’activitats: 
 
1. Activitats presencials (realitzades a l’aula sota la direcció del professor):  
� Exposició temàtica a càrrec del professor.         
� Dues sessions mensuals (mínim) de treball de petit grup. 
� Seminaris  
� Prova, examen, quan s’escaigui. 
 
2. Activitats de procés Ensenyament - Aprenentatge dirigit (realitzades sota la direcció de la professora 
fora de l’aula): 
� Treball en petit grup cooperatiu 
� Treball de camp 
� Elaboració de síntesis de les lectures orientades. 
� Tutories: presencials i virtuals  
 
3. Activitats de procés Ensenyament - Aprenentatge autònom (realitzades per l’estudiant fora de l’aula) 
 
� Estudi personal: preparació exàmens, organització d’apunts i/o material 
� Recerca d’informació d’ampliació 
� Lectures, ampliació 
� Tutories lliures: individuals o en grup 
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