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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 és pren sí que requereixen una
actitud activa de l'estudiant, que es concreta en l'assistència i participació en les activitats que es realitzen a
l'aula, predisposició a canvis conceptuals, treball de lectura prèvia de les lectures bàsiques i
complementàries i el treball col·laboratiu amb els companys del petit grup.

Objectius

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 se situen als cursos segon, tercer i quart,
respectivament.

Aprenentatge i Desenvolupament (I) és una assignatura bàsica de 6 crèdits dins del Pla d'estudis de Graduat
en Educació Primària. Aquesta assignatura s'orienta a la professionalització creixent de l'estudiant de
Magisteri, conjuntament amb la resta d'assignatures del pla d'estudis, molt especialment les de Pedagogia,
Sociologia i Didàctiques específiques. En concret, 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

Educació primària
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Comprendre els processos d'aprenentatge relatius al període 6-12 al context familiar, social i escolar.
Conèixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos
motivacionals i socials.

Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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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.

1.2. La perspectiva sociocultural i contextual del desenvolupament. Paper de l'educació i de
l'escolarització en el desenvolupament.

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

1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
10.  

11.  

12.  

13.  

Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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.
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.
Dominar els coneixements necessaris per a comprendre el desenvolupament de la personalitat
d'aquests estudiants i indentificar disfuncions.
Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuïr a la resolució
pacífica de conflictes.
Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació
de l'acció.

Resultats d´aprenentatge

Comprendre les bases fonamentals de la perspectiva sociocultural i contextual del desenvolupament.
Conèixer el desenvolupament de la personalitat de l'alumnat de primària, a partir de la formació de la
identitat i de les diferències individuals.
Conèixer els processos de desenvolupament de les normes i dels valors, així com del raonament
moral. Entendre el conflicte com una oportunitat d'aprenentatge.
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.
Dominar les competències comunicatives verbals i no verbals i les habilitats socials que permeten
optimitzar el clima relacional d'aula i potenciar la funció docent i tutorial.
Identificar els elements bàsics del desenvolupament cognitiu (atenció, memòria) en l'estadi evolutiu de
l'alumnat de primària, com a característiques generals d'aquests estudiants.
Identificar les diferents concepcions sobre el desenvolupament, i les seves implicacions sobre les
pràctiques d'ensenyament.
Integrar el desenvolupament cognitiu i socioemocional en una visió personal sobre l'alumne que
permeti l'exercici de l'acció tutorial.
Participació activa i constructiva a l'aula, tant en els activitats dirigides com en els de treball autònom.
Prendre consciència de la importància de les interaccions entre iguals en el desenvolupament de
l'empatia, les relacions socials i l'estatus dins del grup.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i als estils personals, tant individuals com de
petit grup.
Reconèixer la influència del desenvolupament de la identitat, especialment el gènere, i del raonament
moral en el desenvolupament dels valors i les normes de l'aula i l'escola.
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.

Continguts

Continguts de l'assignatura

Aprenentatge i desenvolupament I   2013 - 2014

2



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.

3. El desenvolupament psicomotor

3.1. Desenvolupament , coordinació i regulació del moviment en l'edat escolar.

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

4. El desenvolupament cognitiu i linguistic

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

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

4.3. Desenvolupament del llenguatge i alfabetitzacions múltiples.

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 (grups de Seminari) 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. Tutories obligatòries relacionades
amb la realització de la minirecerca (treball en grups).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 30 1,2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13

Seminaris 15 0,6 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
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Tipus: Supervisades

Avaluaciò 8 0,32

Treball supervisat. Mini recerca 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Treball autònom 75 3 1, 3, 7, 8, 10, 12

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:

Condició necessària: Assistència i participació activa en les activitats docents

L'estudiant ha d'assistir un mínim del 80% de les classes (tant presencials com seminaris), en cas
contrari es considerarà no presentat. Si el motiu d'absència és justificat, caldrà portar el justificant
corresponent a la següent classe.
Es considera participació activa l'adequada preparació (apunts i síntesis de lectures, etc.) i el
lliurament, en el format i termini previst, de les activitats de preparació prèvies als Seminaris. Així
mateix es valorarà la realització preguntes, dubtes i les aportacions argumentades en les diferents
activitats docents (conferències i seminaris).

L'assistència i la participació són, per tant, condicions necessàries per al lliurament de les tres activitats
d'avaluació:

1. Elaboració d'un Manual (a modo de llibre de text didàctic)

, al voltant del contingut de l'assignatura (30% de la nota final):Treball reflexiu individual

Aquest treball es concreta en l'elaboració d'un Manual escolar. Aquest producte d'aprenentatge ha
d'oferir una idea de conjunt (no reproductiva) dels temes que integren el programa de l'assignatura i
molt especialment de la seva utilitat per a la pràctica professional dels mestres de Primària.
El Manual es realitzarà de manera sistemàtica, al llarg del curs i ha de permetre comprovar en quina
mesura s'han aconseguit els objectius següents:

a) Identificar diferents concepcions sobre el desenvolupament i les seves implicacions en les
pràctiques educatives.

b) Comprendre les base fonamentals de la perspectiva sociocultural i contextual del
desenvolupament humà.

c) Identificar els elements bàsics del desenvolupament afectiu, social, psicomotriu i cognitiu que
distingeixen els escolars.

Es realitzaran dos lliuraments parcials, el primer en acabar el tema 2 i l'últim una setmana abans de la
realització de l'examen final. Cada lliurament es qualificarà de manera independent. La nota final serà
la suma de totes dues qualificacions.

2. Mini-recerca

Treball cooperatiu en petit grup (40% de la nota final).
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Aquest treball es realitzarà en petits grups (aprox. 5 estudiants) i consisteix en el
desenvolupament i presentació de una "Mini recerca".
Per la seva relativa complexitat i novetat com experiència d'aprenentatge cooperatiu, es facilitarà
una guia detallada, així com suport sistemàtic, ajustat a les necessitats individuals i dels grups.
La Mini recerca es desenvolupa en dues etapes. La primera etapa és basa en la revisió crítica
d'un article de recerca sobre Psicologia del Desenvolupament en l'edat escolar, a triar dintre d'un
conjunt de referències que recomanarà la professora. En la segona etapa el grup d'estudiants ha
d'elaborar una investigació a petita escala (Mini recerca), prenent com a referència el contingut
de l'article revisat en la primera etapa.
Aquesta experiència d'aprenentatge ha de permetre estudiar en profunditat problemàtiques
relatives al desenvolupament de la personalitat dels alumnes a l'escola, amb la finalitat de
projectar la intervenció educativa per afavorir el desenvolupament dels processos psicològics i
promoure l'ajustament dels comportaments dels escolars.

3. Examen final

Prova final escrita i individual (30% de la nota final).

Aquesta prova consisteix en preguntes curtes de caire conceptual i aplicat, que impliquen
connexió de continguts i que s'hauran de respondre en el moment que es convoqui la prova.
Durant la realització de l'examen no es permetrà la consulta de cap tipus d'apunts. 

:Observacions importants

a) Cadascuna de les tres activitats constarà amb criteris particulars  que s'especificaran prèvia ad'avaluació
la seva realització. Pel que fa al Manual i a la Mini recerca es faran servir Rúbriques.

b) Per poder valorar l'evolució de l'aprenentatge dels estudiants i d'acord amb la Normativa de Drets i
Deures de la Universitat, cal que les seves activitats siguin versions originals elaborades per ells mateixos
(NO PLAGIS) que demostrin la comprensió i reflexió realitzada respecte als continguts de la matèria. Les
activitats que no respectin aquesta premissa, atès que no serà possible avaluar-les en termes de
l'aprenentatge de l'estudiant, seran suspeses.

c) Els terminis de lliurament de les activitats d'avaluació continuada s'han de respectar escrupolosament. Els
resultats de cadascuna de les avaluacions s'hauran de publicar al campus en el termini màxim de 15 dies
després de la seva realització, i s'haurà d'oferir una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la seva
publicació. Un cop lliurades les qualificacions de cadascuna de les activitats de l'avaluació continuada, es
proporcionarà una valoració global que serveixi com a orientació i com a devolució del treball realitzat. A
partir d'aquesta informació l'estudiant podrà dur a terme un exercici d'autoavaluació fent una comparativa
entre la seva activitat i les pautes ofertes al document de valoració. Aquest exercici d'autoavaluació facilita la
competència sobre el propi procés d'aprenentatge. A més, l'estudiant podrà fer la revisió de la nota en les
hores que el professorat té destinades a tutories.

d) El lliurament de les tres activitats d'avaluació (el Manual, la presentació oral i l'informe per escrit de la Mini
recerca, i la Prova final escrita i individual) es consideren condicions necessàries per aprovar l'assignatura.

e) A més, per aprovar l'assignatura s'hauran de superar totes les activitats d'avaluació. El còmput de les tres
puntuacions s'aplicarà a partir de 4. En el cas de suspendre alguna de les tres activitats d'avaluació amb una
nota inferior a 4, l'alumnat suspendrà l'assignatura. En aquesta circumstància es valorarà el dret a
recuperació que es considera com una oportunitat per pujar nota en alguna de les activitats suspeses. El/la
professor/a haurà d'estudiar cada cas en funció de la participació en les activitat al llarg del semestre. La
nota obtinguda en aquesta activitat d'avaluació extraordinària farà mitjana amb les dues activitats d'avaluació
prèviament superades.

f) Podran optar a una Matrícula d'Honor (MH) aquells estudiants que hagin obtingut una avaluació excel·lent
en totes les avaluacions i que hagin participat de manera activa i sistemàtica en les activitats docents.En el
cas que hi hagi més estudiants en les citades condicions que MH disponibles (un 5% del total de persones
matriculades en la assignatura), el/la professor/a decidirà a qui adjudicar aquesta qualificació en funció de la
qualitat de les seves activitats.
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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

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència i participació activa en les activitats
docents

Condició
necessària

0 0 4, 5, 7, 8, 9, 10

Elaboració d'un Manual (a modo de llibre de text
didàctic)

30% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13

Prova final escrita 30% 4 0,16 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13

Treball de grup: Mini recerca amb seguiment 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13
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http://tu.tv/videos/redes-394-educacion-emocional-11-04-06
http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-antes-despues-conocer-cerebro/1031639/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg9MTcwNSZhZHZTZWFyY2hPcGVuPWZhbHNl
http://www.ub.edu/valors/bac/recursos_ACTIVITATS.html
http://www.xtec.cat/
http://www.edu365.cat/
http://www.senderi.org/


http://tip.psychology.org/

http://www.xtec.es/eap/index.htm

http://portal.unesco.org/education/
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