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OBJECTIUS: 
 
Que els estudiants coneguin els principals objectius de la disciplina i es 
familiaritzin amb els continguts que la vertebren, a partir dels quals cal 
analitzar i entendre els temes nuclears i els problemes que poden 
apareixen en el desenvolupament del processos d'ensenyament-
aprenentatge.   
 
BLOCS TEMÀTICS I ORGANITZACIÓ CONTINGUTS: 
 
Introducció a la psicologia de l’educació (PE) 
1. Definició i continguts de la PE 
 
Els professors i els alumnes 
2. Aspectes de la personalitat 
3. Intel.ligències i excepcionalitat Intel.lectual 
4. Motivacions i expectatives 
5. Tipus de coneixements: idees prèvies i coneixement formal 
 
Aprenentatges de continguts, procediments i actituds 
6. Teories conductuals dels aprenentatges 
7. Teoria observacional dels aprenentatges 
8. Teories cognitives dels aprenentatges  
 
FUNCIONAMENT I AVALUACIÓ: 
 
El funcionament de l'assignatura alternarà sessions presencials amb 
sessions no presencials en les quals es treballaran els blocs temàtics 
indicats. L'avaluació es realitzarà a partir de treballs breus que l'estudiant 
desenvoluparà sobre els blocs temàtics. 
 
FONTS D’INFORMACIÓ BÀSICA: 
 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest 
espai els estudiants trobaran materials i indicacions del que cal fer per 
l'estudi dels temes, realització dels treballs que seran objecte d'avaluació, 
així com la programació i tipus de feina a realitzar en les sessions no 
presencials. 
 
El llibre de M. Clariana que es troba referenciat a la bibliografia, és bàsic 
pel seguiment del curs. 
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