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Prerequisits

L'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament I, en tant que assignatura bàsica, no té prerequisits especials
d'entrada. Però les competències i l'opció metodològica que es pren sí que requereixen una actitud
participativa de l'estudiant, que es concreta en l'assistència i participació activa a l'aula, la predisposició a
canvis conceptuals, el treball de lectura prèvia dels textos que es treballen a classe i el treball col·laboratiu
amb els companys del petit grup.

Objectius i contextualització

L'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament (I) forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i
 (Ordre Ministerial ECI/3857/2007).desenvolupament de la personalitat

Es tracta d'una formació bàsica, de caràcter obligatori, relacionada amb les matèries bàsiques de l'àrea del
coneixement de Ciències Socials i Jurídiques: Educació i Psicologia. En el seu conjunt, la matèria té 18 crèdits
ECTS, que es distribueixen en tres assignatures de caràcter obligatori, de 6, 4 i 5 crèdits respectivament:
Aprenentatge i Desenvolupament I; Aprenentatge i Desenvolupament II i Diferències i Inclusió. Cada
assignatura té una durada semestral i es situen als cursos segon, tercer i quart, respectivament.

En concret, Aprenentatge i Desenvolupament (I) és una assignatura bàsica de 6 crèdits dins del Pla d'estudis
de Graduat en Educació Primària. Conjuntament amb la resta d'assignatures del pla d'estudis, molt
especialment les de pedagogia, sociologia i didàctiques específiques, s'orienta a la professionalització creixent
de l'estudiant de Magisteri. Té l'objectiu d'ajudar a construir criteris per a l'anàlisi i comprensió de les
pràctiques educatives escolars i desenvolupar habilitats per al disseny i la pràctica de l'ensenyament.

Competències i resultats d'aprenentatge

1536:EEP05 - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en
compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els
valors de la formació ciutadana.

1536:E05.03 - Reconèixer la influència del desenvolupament de la identitat, especialment el gènere, i
del raonament moral en el desenvolupament dels valors i les normes de laula i lescola.

1536:EEP06 - Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i
contribuïr a la resolució pacífica de conflictes.
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1. Bases biològiques, socials i culturals dels processos de desenvolupament.

1.1. Les concepcions sobre el desenvolupament i la seva influència en l'orientació de l'acció educativa i en el

plantejament de l'ensenyança. Diferents perspectives teòriques.

1536:E06.01 - Prendre consciència de la importància de les interaccions entre iguals en el
desenvolupament de lempatia, les relacions socials i lestatus dins del grup.

1536:E06.02 - Conèixer els processos de desenvolupament de les normes i dels valors, així com del
raonament moral. Entendre el conflicte com una oportunitat daprenentatge.

1536:EEP09 - Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves
famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent
ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la
vida.

1536:E09.04 - Integrar el desenvolupament cognitiu i socioemocional en una visió personal sobre
lalumne que permeti lexercici de lacció tutorial.

1536:G02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1536:G02.01 - Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i als estils personals, tant
individuals com de petit grup.

1536:MP01 - Comprendre els processos d'aprenentatge relatius al període 6-12 al context familiar,
social i escolar.

1536:MP01.01 - Identificar les diferents concepcions sobre el desenvolupament, i les seves
implicacions sobre les pràctiques densenyament.

1536:MP01.02 - Comprendre les bases fonamentals de la perspectiva sociocultural i contextual del
desenvolupament.

1536:MP02 - Conèixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels
seus contextos motivacionals i socials.

1536:MP02.01 - Identificar els elements bàsics del desenvolupament cognitiu (atenció, memòria) en
lestadi evolutiu de lalumnat de primària, com a característiques generals daquests estudiants.

1536:MP02.02 - identificar els elements bàsics del desenvolupament afectiu, social i moral (normes i
valors, autoconcepte i autoestima i identitat i gènere), com a característiques generals dels estudiants
de primària.

1536:MP03 - Dominar els coneixements necessaris per a comprendre el desenvolupament de la
personalitat d'aquests estudiants i indentificar disfuncions.

1536:MP03.01 - Conèixer el desenvolupament de la personalitat de lalumnat de primària, a partir de
la formació de la identitat i de les diferències individuals.

1536:T05 - Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a
necessària anticipació de l'acció.

1536:T05.03 - Desenvolupar actituds favorables vers la intervenció per al desenvolupament de totes
les persones siguin quines siguin les seves característiques personals; vers la interacció amb els
familiars, la cooperació en equips professionals i institucions socioeducatives.

1536:T06 - Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual
es pertany.

1536:T06.01 - Participació activa i constructiva a laula, tant en els activitats dirigides com en els de
treball autònom.

1536:T07 - Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de
fortaleses, potencialitats i debilitats), per tal de desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el
desenvolupament professional.

1536:T07.01 - Dominar les competències comunicatives verbals i no verbals i les habilitats socials
que permeten optimitzar el clima relacional daula i potenciar la funció docent i tutorial.

Continguts

Continguts de l'assignatura
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1.2. La polèmica herència-ambient.

1.3. La perspectiva sociocultural i contextual del desenvolupament. L'activitat psíquica superior. La història cultural i el

desenvolupament de les capacitats humanes. El cicle vital. Paper de l'educació i de l'escolarització en el

desenvolupament.

2. El desenvolupament emocional i social en l'edat escolar

2.1. Regulació de les emocions i evolució del comportament social.

2.2. Construcció de la identitat personal i de gènere.

2.3. Les interaccions entre iguals. Amistats i grups.

2.4. Coneixement social i desenvolupament moral.

3. El desenvolupament psicomotor

3.1. Desenvolupament , coordinació i regulació del moviment.

3.2. Construcció del esquema corporal i evolució del gest gràfic.

3.3. Educació psicomotriu i desenvolupament de la personalitat.

4. El desenvolupament cognitiu i linguistic

4.1. Desenvolupament dels processos cognitius bàsics: percepció, memòria i atenció.

4.2. Desenvolupament del pensament: la formació de conceptes i la resolució de problemes.

4.3. El desenvolupament del llenguatge.

4.4. L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

Metodologia

Activitat Metodologia

Presencial en gran

grup

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions

bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet

l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta

i activa per part dels estudiants.

Seminaris Espais de treball en grup reduïts (1/3 part del gran grup) supervisat pel

professorat, per tal d'aprofundir en els continguts i temàtiques

treballades en el gran grup a través d'activitats diverses (discussió de

lectures, resolució de casos, entre d'altres).

Treball autònom Lectures de textos, preparació i anàlisi de casos, activitats

complementàries i tutories lliures: individuals i de grup.

Treball supervisat Treballs individuals i de grup obligatoris. Tutories obligatòries de grup

relacionades amb la realització de la minirecerca.
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Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en

gran grup

35 1.4 1536:E05.03 , 1536:E06.01 , 1536:E06.02 , 1536:MP01.02 , 1536:MP02.02 ,

1536:T06.01 , 1536:T07.01 , 1536:MP03.01 , 1536:MP02.01 , 1536:E09.04

Seminaris 15 0.6 1536:E09.04 , 1536:T06.01 , 1536:T07.01 , 1536:T05.03 , 1536:G02.01

Tipus:
Supervisades

Avaluaciò 8 0.32

Treball

supervisat. Mini

recerca

17 0.68 1536:G02.01 , 1536:T05.03

Tipus:
Autònomes

Treball autònom 75 3.0 1536:E09.04 , 1536:T07.01 , 1536:T06.01

Avaluació

L'avaluació es considera l'eina per recollir tant el procés com el resultat de l'aprenentatge. Es promourà
periòdicament la reflexió sobre la marxa de la matèria, per tal de fer els ajustos que s'escaiguin. Pendent dels
ajustaments que hi faci cada professor en relació al grup concret, es tendirà a avaluar:

Assistència i participació durant les activitats docents (conferències i seminaris) es considera
condició necessària.

La participació es concreta en la presentació d'evidències de preparació de les activitats,
formulació de preguntes que promoguin la reflexió i el debat en el si del grup classe, plantejar
dubtes i aportacions reflexionades, aportar exemples, etc., que ajudin a la millora de la dinàmica
de les activitats d'aprenentatge. Per la seva rellevància, l'assistència a les sessions de seminari
és obligatòria. L'estudiant ha d'assistir a un mínim del 80% dels seminaris, en cas contrari les
activitats es consideraran no presentades.

Treball individual de caràcter obligatori (30% de la nota final)
Dossier d'apunts amb síntesis de lectures, resolució de dubtes i ampliacions per interessos.

Treball de grup: Desenvolupament i presentació de una mini recerca (30% de la nota final).
La realització del treball es desenvolupa en dues etapes. La primera etapa és basa en la revisió
crítica d'un article de recerca sobre Psicologia del Desevolupament en l'edat escolar,. En la
segona etapa el grup d'estudiants ha d'elaborar una mini recerca.

Prova individual final organitzada en dues parts (30% de la nota final).
La primera part consistirà en l'elaboració de un mapa conceptual del contingut essencial de
l'assignatura. La segona part de la prova consisteix en preguntes curtes que impliquen aplicació
dels conceptes clau.

Per tal de superar l'assignatura cal tenir aprovades amb un 5 cadascuna de les activitats del sistema
d'avaluació. Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els
quedi algun aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball
autònom addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en
funció de la situació de cada estudiant.
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Tota aquesta informació i d'altra informació addicional es publicarà al inici del curs en el campus virtual de
l'assignatura que farem servir com a eina de comunicació.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Asistencia y participación condición

necesaria

0 0.0 1536:T06.01 , 1536:T07.01

Prova final escrita 30% 0 0.0 1536:E05.03 , 1536:E09.04 , 1536:E06.01 ,

1536:E06.02 , 1536:MP01.01 , 1536:MP02.01 ,

1536:MP03.01 , 1536:MP02.02 , 1536:MP01.02

Treball de grup: Mini recerca amb

seguiment

40% 0 0.0 1536:E09.04 , 1536:T06.01 , 1536:T07.01 ,

1536:T05.03 , 1536:G02.01

Treball individual: Dossier

dapunts de les lectures, debats i

pràctiques de classes.

30% 0 0.0 1536:E05.03 , 1536:E06.02 , 1536:E09.04 ,

1536:MP01.01 , 1536:MP02.01 , 1536:T06.01 ,

1536:MP02.02 , 1536:MP01.02 , 1536:G02.01 ,

1536:E06.01
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