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Prerequisits

Tot i que no és una assignatura que tingui prerequits per a ser matriculada, es recomana haver cursat
l'assignatura de segon "Processos educatius i aprenentatge" per tal de facilitar la comprensió dels continguts
treballats.

Les competències i l'opció metodològica que es pren sí que requereixen una actitud participativa de
l'estudiantat, 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

Aquesta assignatura forma part de la matèria Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament. En el
marc de l'escola inclusiva actual, es fa necessari un context en el que el docent com agent d'innovació i gestió
de la diversitat faciliti la transformació de l'escola ordinària a fi i efecte d'augmentar la seva capacitat per
atendre a tot l'alumnat d'educació d'infantil.

Els objectius formatius a aconseguir són:

Promoure una visió positiva de la diversitat a l'aula dins del marc de l'escola inclusiva.
Conèixer les diferents necessitats educatives de suport per tal de facilitar el procés d'inclusió.
Adaptar processos d'ensenyament i aprenentatge per donar resposta a les necessitats educatives de
tot l'alumnat en contextos de diversitat.
Entendre la necessitat de la cooperació entre els diferents agents (professional, familiar, comunitari)
implicats en la tasca educativa.

Competències

Adquirir recursos per afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
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Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets
humans.
Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes.
Identificar dificultats d'aprenentatge, disfuncions cognitives i les relacionades amb l'atenció.
Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments
i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
Observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i
integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Saber informar a altres professionals especialistes per abordar la col·laboració del centre i del mestre
en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Analitzar experiències de bones pràctiques en el procés d'inclusió educativa per abordar processos de
col·laboració entre els diferents agents educatius.
Aportar idees i saber-les integrar en el treball conjunt de l'equip.
Comprendre el procés d'inclusió educativa per analitzar la pràctica docent i el context institucional que
l'engloba.
Conèixer els diferents professionals especialistes que col·laboren amb la institució educativa.
Conèixer les diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge dels estudiants per aplicar els recursos i
serveis educatius que milloren l'atenció a la diversitat.
Desenvolupar actituds favorables vers la intervenció per al desenvolupament de totes les persones,
respectant el seu context sociocultural i natural.
Desenvolupar un treball col·laboratiu, en equip, com a pas previ per al treball en xarxa.
Dissenyar estratègies didàctico-organitzatives d'acord amb les necessitats i característiques de
l'alumnat.
Dissenyar una seqüència d'ensenyament i aprenentatge que respecti la globalitat i singularitat de cada
infant.
Elaborar recursos didàctics per donar resposta a les necessitats especifiques de l'alumnat amb
necessitats educatives relacionades amb l'afectivitat, les emocions i la conducta en un context d'escola
inclusiva.
Fomentar les interaccions positives entre iguals per la resolució de conflictes.
Integrar i analitzar les dades i informacions dels diferents tipus d'observació.
Prendre consciència de la importància de les interaccions entre iguals en el desenvolupament de la
convivència.
Reconèixer el valor social de l'educació i el valor de la diversitat d'idees, persones i situacions.
Reconèixer el valor social de l'educació i el valor de la diversitat per adquirir recursos que afavoreixin la
inclusió educativa.
Reconèixer els diferents models de sostenibilitat en les propostes educatives.
Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives,
socials i afectives.
Reflexionar sobre pràctiques observades a l'aula per tal d'avaluar els processos d'ensenyament i
aprenentatge presents, en funció dels continguts de l'assignatura.
Utilitzar correctament les tècniques i recursos d'observació i anàlisi de la realitat tot presentant
conclusions sobre els processos observats.

Continguts

Bloc 1: marc conceptual i normatiu sobre l'atenció a la diversitat i el procés d'inclusió.

« El concepte de diversitat a nivell personal i sociocultural.

« Perspectiva històrica de l'atenció a la diversitat: de la integració a la inclusió.
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« Escola inclusiva i concepte de necessitats educatives. Normativa i directrius.

« L'escola inclusiva a Catalunya.

Bloc 2: la resposta educativa en el context de l'escola inclusiva.

« Institucions i professionals de suport a l'escola i les famílies.

« Estratègies didàctiques organitzatives per atendre a la diversitat (aprenentatge cooperatiu, racons,
ambients...).

« Percepcions, vivències i actituds per part dels docents, de les famílies i de l'entorn social.

condicions que poden comportar necessitats específiques de suport.Bloc 3: 

« Avaluació psicopedagògica. Concepte, finalitat, procediment.

« Dificultats d'ordre cognitiu, sensorial, motriu, social i de comportament.

« Dificultats en els aprenentatges.

Metodologia

Presencial en gran grup (15 hores)

Presentació 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. S'afavorirà el treball individual, en parelles i grup. Les classes presencials en gran grup poden
implicar un treball autònom previ o posterior.

Seminaris (30 hores)

Espais de treball en grup reduïts (1/3 part del gran grup) supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de
lectures, documents, casos o activitats diverses s'aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el
gran grup (ampliació i comentaris dels apunts presos a classe, elaboració de mapes conceptuals, organització
i desenvolupament de pràctiques, grups de discussió, tasques per a la trobada d'informació i preparació de
presentacions orals, etc).

S'afavorirà la participació activa de l'alumnat de manera individual, per parelles i en equip. Les classes
presencials en els seminaris poden implicar un treball autònom previ o posterior.

Autònomes (75 hores)

El treball autònom pretén preparar o consolidar el treball fet a l'aula. En el pla de treball s'especificaran els
treballs i les dates d'entrega, tot i que poden haver algun treball autònom que s'encarregui a l'aula si es creu
que pot facilitar o millorar l'adquisició i consolidació dels aprenentatges. L'activitat autònoma serà en alguns
casos de tipus individual i d'altres en grup. Implicarà activitats com: observacions, entrevistes, cerca de
bibliografia o informació, lectures, mapes conceptuals, treballs en grup, reflexions, síntesi, anàlisi de casos,
entre d'altres.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 11,

13, 14, 15, 16,
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17, 18

Tipus: Supervisades

Seminaris (la meitat de l'alumnat del gran grup), tutories i avaluació. 35 1,4 2, 3, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 13,

14, 15, 16, 17,

18

Tipus: Autònomes

Treball autònom individual o en grup. El treball es concretarà al pla de treball o a

l'alua i implicarà activitats com:observacions, treballs en grup, reflexions, síntesis,

anàlisi de casos, entre d'altres

50 2 3, 8, 9, 12, 17,

18, 19

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme durant tot el semestre a través d'una carpeta d'aprenentatge.
L'avaluació dels blocs constarà d'entregues d'evidències durant el procés i una evidència final de cada bloc.

Bloc 1: s'iniciarà a mitjans de febrer i finalitzarà a mitjans de març.

Bloc 2: s'iniciarà a mitjans de març i finalitzarà a finals d'abril.

Bloc 3: s'iniciarà a principis de maig i acabarà a finals de juny.

Els resultats de cada una de les avaluacions es publicaran al campus en el termini màxim d'un mes després
de la seva entrega, i s'oferirà una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la seva publicació.

S'espera que l'estudiant adquireixi una formació bàsica de cada un dels blocs i per tant, per poder superar
l'assignatura, s'ha d'aprovar cada un dels tres blocs de continguts. Només es farà la nota mitja de tots els
blocs si tots els treballs i proves de cada un dels blocs estan aprovades amb una puntuació mínima d'un cinc
sobre deu.

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari
es considerarà no presentat o suspès. L'alumnat haurà de signar tant en les classes de grup gran com en els
seminaris. En cas que un estudiant no assisteixi i algú altre signi per ell o ella, tots dos alumnes tindran
l'assignatura suspesa.

Es considerarà que un alumne ha suspès si, tot i no seguir el curs, ja ha entregat alguna/-es de les activitats
d'avaluació. Els estudiants que no es presentin a cap de les avaluacions dels blocs durant el curs obtindran
una qualificació de no presentat (NP).

El professor/-a estudiarà cada cas en funció de la situació de cada estudiant i decidirà si l'estudiant suspès té
dret o no a la recuperació de l'activitat suspesa i de quina manera es podrà intentar recuperar. Així, els
estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l'assignatura (assistència, participació i
lliuraments) i tot i així els quedi algun aspecte concret no assolit, se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la
matèria, o bé realitzant un treball autònom i individual addicional, o bé una prova escrita o ambdues. Si
finalment no recupera les activitats d'avaluació de cada un dels blocs, significarà que no ha assolit el mínims
esperats i suspendrà l'assignatura amb una qualificació final que serà la nota de l'activitat suspesa o la mitjana
corresponent de les activitats suspeses dels blocs. Quan l'alumne torni a matricular l'assignatura, la
qualificació del/ls bloc/s superat/-s es podran mantenir si el professorat que imparteix l'assignatura així ho
considera.

Els estudiants que no es presentin a cap de les avaluacions d'un dels blocs durant el curs ni en l'avaluació de
recuperació (si el professor/-a ho veu convenient, tal com s'ha explicat anteriorment) obtindran una qualificació
de no presentat (NP). Quan es faci una de les activitats d'avaluació dintre d'un bloc es considerarà presentat
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al bloc corresponent, i per tant haurà de fer la resta de les avaluacions obligatòriament; en cas contrari, es farà
la mitjana amb la qualificació de l'avaluació a la qual s'hagi presentat i els "zeros" corresponents a la resta de
les avaluacions no realitzades dintre d'aquell bloc.

Els resultats de cadascuna de les avaluacions s'hauran de publicar al campus en el termini màxim d'un mes
després de la seva realització, i s'haurà d'oferir una data de revisió dintre dels 10 dies següents a la seva
publicació. La qualificació final s'extraurà de la mitjana ponderada de l'assoliment dels tres blocs temàtics amb
totes les activitats aprovades (30%, 35% i 35% respectivament).

El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc., s'haurà de plantejar als/les professors/es del
corresponents. El/la coordinador/a de l'assignatura vetllarà perquè els criteris finals d'avaluació pel que fa a la
nota global de l'assignatura siguin adoptats de forma consensuada per part de tot l'equip docent, i a ell/a se li
podrà adreçar en darrera instància qualsevol demanda o necessitat addicional d'aclariment en aquest sentit.

IMPORTANT

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona
competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües
vehiculars que consten a la guia docent.

La còpia o plagi de material constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero a l'activitat i no es tindrà
dret a reavaluar-la. Recordem que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball
d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar
les fonts, siguin en paper o en format digital. Podeu veure la documentació de la UAB sobre "plagi" a: 
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Tota aquesta informació i d'altra addicional es penjarà al'inici del curs en el campus virtual de l'assignatura que
farem servir coma eina de comunicació.

Qualsevol canvi realitzat en els continguts de la guia i/o programa de l'assignatura durant el curs serà acordat
amb l'alumnat que assisteixi aquell dia a classe on es discuteixi el possible canvi i s'anunciarà posteriorment al
campus virtual de l'assignatura. Igualment, els continguts exposats en el cronograma inicial de cada bloc,
poden variar si s'arriba a un acord entre el professor/-a i l'alumnat que assisteixi a la classe el dia que es
proposi. Si s'acorda la modificació en la guia i/o programa serà informat a través de les noticies del campus
virtual de l'assignatura. Els canvis poden permetre ajustar els continguts a les característiques, coneixements,
interessos i ritmes particulars del grup classe.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Bloc I. Les evidències d'avaluació del temari es relacionen amb

els temes 1,2,3,4

35% 13,5 0,54 1, 3, 6, 12, 14, 15, 16,

18, 19

Bloc II. Les evidències d'avaluació són: temes 5,6,7,8 30

%

14 0,56 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

18

Bloc III. Les evidències d'avaluació es relacionen amb els temes

8,9 i 10

35% 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12,

17, 18, 19

Bibliografia

Lectures obligatòries

Giné, C. (coord.). (2009). La educación inclusiva. De la exclusión a la plena participación de todo el
. Barcelona: ICE- Horsori.alumnado
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Macarulla, I, y Sanz, M, (2009). Bones pràctiques d'escola inclusiva. La inclusió d'alumnat amb
discapacitat. Un repte, una necessitat. Barcelona: Graó.

Altres lectures obligatòries s'aniran informant per a cada bloc temàtic.

Recursos per atendre la diversitat

UNESCO (2000). . Forum educativo mundialEducación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes
de Dakar. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001211/121147S.pdf

WEB XTEC. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya
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Booth, T.; Ainscow, M.; Black-Hawkins, K.; Vaughan, M. i Shaw, I. (2002). . Bristol: CentreIndex for Inclusion
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