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Prerequisits

Cap específic

Objectius

Els objectius d'aquest mòdul són:

1.- Entendre l'orientació com un procés holístic i fonamentat en les fortaleses de l'alumnat que acompanya el
seu desenvolupament personal, acadèmic, professional/vocacional i ciutadà.

2.- Planificar i desenvolupar l'acció directa individual i grupal de l'orientador/a amb l'alumnat com l'espai i el
temps per a l'establiment de vincle, la identificació de fortaleses i barreres per al desenvolupament del seu
projecte formatiu, professional, social i de vida, i l'establiment de l'acompanyament i suports necessaris per a
que aquests projectes puguin decidir-se i fer-se efectius.

3.- Dissenyar i desenvolupar plans, programes, projectes i accions d'orientació personal, acadèmica i
professional.

4.- Identificar, planificar i consensuar accions d'orientació i tutoria en coherència a la cultura i identitat de
centre mitjançant el treball en xarxa entre els equips docents, agents externs al centre i famílies.

5.- Entendre l'avaluació com una oportunitat d'aprenentatge: de l'avaluació psicopedagògica, a la indagació i a
l'avaluació formativa.

Competències

Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per a la millora personal.
Analitzar l'organització i el funcionament dels centres educatius a fi de coordinar l'orientació personal,
acadèmica i professional de tot l'alumnat juntament amb la comunitat educativa.
Analitzar les dades obtingudes en l'avaluació psicopedagògica i emetre informes pertinents d'acord
amb la naturalesa de les dades.

Assessorar i orientar els professionals de l'educació, tenint en compte les mesures d'atenció a la
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Assessorar i orientar els professionals de l'educació, tenint en compte les mesures d'atenció a la
diversitat en l'organització, el disseny, la implementació i l'avaluació dels processos d'ensenyament i
aprenentatge.
Desenvolupar habilitats i tècniques per a l'assessorament i l'orientació de les famílies.
Determinar les necessitats psicopedagògiques dels alumnes, els grups i les organitzacions a partir de
l'aplicació de diferents metodologies, instruments i tècniques avaluatives.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de
participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per a la millora personal.
Aplicar programes de seguiment educatiu que incloguin l'orientació i l'assessorament educatiu a les
famílies per reforçar el seu paper orientador cap als seus fills.
Col·laborar amb l'equip docent de secundària en els processos de desenvolupament curricular i en
l'elaboració de plans institucionals, especialment el pla d'acció tutorial en educació secundària, FP i
batxillerat.
Col·laborar en el disseny de propostes de planificació didacticoorganitzativa per millorar la resposta
educativa dels alumnes d'educació secundària.
Desenvolupar, dins del projecte educatiu del centre d'educació secundària, el pla d'orientació educativa
(personal, acadèmica i professional) així com els criteris psicopedagògics per a l'atenció a la diversitat,
les dificultats d'aprenentatge, de convivència i la promoció de l'èxit escolar.
Dissenyar estratègies d'orientació professional per a la transició al mercat laboral i l'ocupabilitat.
Elaborar i planificar programes/serveis d'orientació i assessorament que permetin una optimització dels
processos d'ensenyament- aprenentatge i del rendiment acadèmic de l'alumnat d'educació secundària.
Elaborar informes diagnòstics i dictàmens d'escolarització per a tot l'alumnat d'educació infantil i
primària amb necessitats específiques de suport educatiu.
Elaborar o actualitzar informes psicopedagògics que incloguin orientacions per a la intervenció
educativa a secundària.
Identificar les necessitats educatives de l'alumnat de l'educació secundària, tant les que requereixin
una continuació en l'atenció educativa com les específicament detectades en l'etapa de secundària.
Intervenir en l'elaboració i el desenvolupament de programes i accions d'assessorament i orientació
educativa a partir de l'anàlisi institucional del centre educatiu d'ensenyament secundari.
Promoure l'aplicació dels plantejaments de la inclusió socioeducativa, identificant-ne les possibilitats i
limitacions en l'etapa d'educació secundària.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinaris) i desenvolupar actituds de
participació i col·laboració com a membre actiu de la comunitat.

Continguts

1. Orientació educativa amb alumnat de secundària. Fonaments, finalitats i model d'orientació per al segle XXI.

2. Necessitats i fortaleses de l'alumnat en relació al desenvolupament personal, social, acadèmic i
professional: autoconcepte i autoestima; convivència, participació, clima i conflictes; competències curriculars;
tècniques i hàbits d'estudi; motivació; coneixement de l'entorn; maduresa vocacional i projecte vital.

2. Acció directa individual i grupal amb alumnat de secundària: instruments, tècniques i dinàmiques d'actuació.
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4. Projecte educatiu de centre i l'acció tutorial i orientadora: Identitat i Cultura de centre. Horitzó compartit. De
l'equip docent de secundària a l'equip educatiu. Documents estratègics de centre: PEC i Pla de convivència.
Organització i lideratge.

5. L'orientació entesa com una mesura o suport universal d'atenció a tot l'alumnat. Disseny i desenvolupament
de programes d'orientació personal, acadèmica i professional. El Disseny Universal d'Aprenentatge. La
naturalesa de l'aprenentatge. Innovació, orientació i inclusió.

6. Treball en xarxa i co-creació d'espais i temps de reflexió i regulació. La intervenció psicopedagògica a partir
de la identificació de les fortaleses i barreres del context. La indagació com a bastida de pensament i procés
de transformació educativa per a garantir l'aprenentatge de tot l'alumnat i la millora professional docent.

Metodologia

La metodologia permetrà que l'aula sigui un laboratori d'experiències on l'alumnat i les docents puguin
experimentar des de la pràctica tota incorporació de continguts. Aplicarem el Disseny Universal
d'Aprenentatge com estructura de desenvolupament de les sessions:

Es prioritzarà l'acollida i la creació de vincles per mig de dinàmiques que ens permetin partir dels
coneixements previs de l'alumnat.
La incorporació de nous aprenentatges combinarà, entre d'altres, presentacions,la visualització de
vídeos, estudis de cas o lectures.
L'aplicació d'aquests nous continguts es realitzarà a través d'accions participatives, mitjançant el treball
cooperatiu i per projectes, desenvolupant el pensament crític i l'autonomia i propiciant l'aprenentatge
col·lectiu i social.
La integració d'aquests nous aprenentatges s'avaluaran de manera continuada, mitjançant la regulació
dels processos, de l'autoavaluació i de la coavaluació, a més de l'avaluació per mig del treball
d'evidències.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació si hi ha restriccions a
la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions per part del professorat dels aspectes bàsics dels continguts del temari.
Anàlisi de casos; simulacions de situacions professionals

60 2,4 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13

Tipus: Supervisades

Treball individual i en grups, supervisat pel professorat, on s'amplia informació i
lectures que permeten completar la resolució de casos, les simulacions o els
exemples d'evidències presentades a les classes

48 1,92 2, 3, 4, 5, 7, 9,
10, 11, 12

Tipus: Autònomes

Treball individual de recerca de documentació, reflexió i redacció d'evidències del
portfoli. Autoavaluació

140 5,6 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11,
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12, 13, 14

Avaluació

L'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge es concreta en quatre evidències, dues de les
quals seran individuals i dues grupals.
Cal aprovar amb un mínim de 5 cada evidència per a poder fer mitjana.
Les evidències que no arribin a la suficiència podran recuperar-se amb una nota màxima de 5 dins el
termini de lliurament que s'acordi amb la docent.
Si una evidència d'aprenentatge no es lliura a temps constarà com a evidència no avaluable. En aquest
cas, l'estudiant haurà de contactar amb la docent per establir una nova data de lliurament, que en cap
cas superarà el termini de dues setmanes després de la finalització de la data límit original de
lliurament. Aquest lliurament s'entendrà com de recuperació, i per tant podrà tenir una nota màxima de
5.
Les diferents evidències s'han de lliurar en el temps i en la forma proposada i rebran un retorn valoratiu
en el termini màxim d'un mes on s'indicaran els elements que permetin la seva millora.
D'acord a la normativa de la UAB, el plagi o còpia d'algun treball o prova escrita es penalitzarà amb un
zero com a nota de l'evidència perdent la possibilitat de recuperar-la.
L'assistència a les sessions presencials és obligatòria, havent d'assistir l'estudiant a un mínim del 80%
de les classes. En cas contrari l'avaluació correspondrà a un no presentat.
El tractament de casos particulars, dubtes, suggeriments, etc. s'hauran de plantejar al professorat en la

 primera setmana del mòdul.
La iniciativa, l'actitud compatible amb la professió educativa, respectuosa en el diàleg, amable, de
crítica constructiva, argumentació i participació activa, rigorosa en el treball autònom, feedback assertiu
enfocat en solucions i ús adequat dels dispositius electrònics serà imprescindible en el
desenvolupament de totes les sessions.
Per aprovar l'assignatura és necessari que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa en
general, tant oral com escrita, i un bon domini de les llengües vehiculars que consten a la guia docent.
En totes les activitats (individuals i grupals) es tindrà, doncs, en compte, la correcció lingüística, la
redacció i els aspectes formals de la presentació. L'estudiant haurà d'expresar-se amb fluidesa i
correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió de textos acadèmics. Una activitat pot retornar-se
(no avaluada) o suspesa si la professora considera que no compleix aquests requisits.
Es exigible el compromís ètic amb el codi deontològic de la professió.

Les  d'avaluació seran les següents:evidències

Evidència 1: Simulació de tutoria individual amb un/a estudiant de secundària. Evidència individual (35%).
Data aproximada de lliurament: 2 setmanes després d'acabar el bloc de contingut corresponent

Criteris d'avaluació:

Justicació apropiada de la fonamentació teòrica de les tècniques aplicades.
Aplicació de tècniques holístiques, enfocades en fortaleses, creació de sentit i coherents amb la
situació de partida de l'alumne.
Incorporació de la perspectiva de gènere i, en general, de la diversitat de l'alumnat.

 Evidència 2: Disseny d'acció grupal d'orientació professional. Evidència grupal (15%). Data aproximada de
lliurament: 2 setmanes després d'acabar el bloc de contingut corresponent.

Criteris d'avaluació:

Perspectiva holística i de construcció de coneixement
Continguts actualitzats
Utilització de criteris metodològics apropiats
Sistematització i precisió.
Viabilitat d'utilització en el context per al què s'ha creat
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Evidència 3: Proposta d'actuació d'orientació educativa i acció tutorial com a mesurai suport universal per a
l'aprenentatge de l'alumne, a partir d'una sitiuació educativa. Evidència individual (35%) Data aproximada
d'entrega: dues setmanes després de que acabi el bloc de contingut corresponent.

Criteris d'avaluació:

Coneixement del significat i de l'abast de l'orientació i l'acció tutorial com a processos de mesura i
suport universal.
Planificació de la proposta d'actuació estructurada a partir de la relació lógica entre objectius,
actuacions i avaluació.
Avaluació de la resposta educativa prevista, a curt, mig i llarg termini.

Evidència 4: La funció de l'orientació com a suport a la comunitat educativa. Evidència grupal (15%). Data
aproximada de lliurament: 2 setmanes després de finalitzar el bloc de contingut corresponent.

Criteris d'avaluació:

Coneixement de les funcions de lideratge del psicopedagog per a promoure en equip l'orientació
educativa.
Exemplificació de propostes d'orientació educativa en el marc del projecte educatiu de centre i elseu
entorn.
Avaluació de l'orientació com a funció i servei en xarxa.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Evidències d'aprenentatge 85% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Evidències d'autoaprenentatge 5% 2 0,08 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Percentatge d'assistència 10% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
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Per a la realització d'aquest mòdul es necessita una càmara com les que es troba en els dispositius mòvils per
poder registrar una de les evidències d'avaluació.
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