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COMPETÈNCIES
- Conèixer, identificar i valorar les principals bases teòriques de referència per desen-
volupar un esquema explicatiu dels processos d'aprenentatge. 
- Identificar i valorar els principals mecanismes intrapsicològics moduladors dels pro-
cessos d'aprenentatge. 
- Identificar i valorar els principals mecanismes interpsicològics i factors moduladors 
dels processos d'ensenyament-aprenentatge: interacció entre iguals, interacció forma-
dor / professor i alumnes. 
- Dissenyar, gestionar i avaluar situacions educatives que utilitzen els mecanismes 
interpsicològics moduladors de l'aprenentatge per optimitzar els processos d'aprenen-
tatge dels subjectes. 
- Conèixer i argumentar les potencialitats de les tecnologies de la informació i de la 
comunicació com a eines mediadores i potenciadores dels processos d'ensenya-
ment-aprenentatge. 
- Ser capaç de dissenyar, gestionar i avaluar programes educatius que utilitzin les 
TIC.
− Conèixer les característiques psicològiques de l’alumnat d’Educació Secundària, els 

seus contextos socials i les seves motivacions
− Comprendre el desenvolupament de la personalitat en aquesta etapa i les possibles 

disfuncions que afecten l’aprenentatge.



− Elaborar propostes basades en l’adquisició de coneixements, destreses i aptituds 
intel·lectuals i emocionals

− Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a alumnat 
amb diferents capacitats i diferents ritmes d’aprenentatge

OBJECTIUS

1. Conèixer diferents perspectives teòriques de la psicologia de l’Educació i valorar 
les seves principals aportacions per un Disseny i implementació de situacions 
educatives apropiades per a la construcció de coneixements.

2. Analitzar, i reconèixer activitats del context educatiu, i valorar la seva adequació 
per al aprenentatge i desenvolupament .

3. Conèixer les característiques diferencials individuals dels subjectes, i relacionar- 
les amb les condicions educatives apropiades per a potenciar els seu aprenentat-
ge i desenvolupament.

4. Relacionar les característiques (cognitives, comunicatives, emocionals i socials, i 
les intel·ligències múltiples) amb els continguts curriculars i el Disseny de situa-
cions de Ensenyança – Aprenentatge.

5. Comprendre i analitzar els principals factors que incideixen en la motivació per 
l’aprenentatge i la seva dinàmica, i dissenyar estratègies per potenciar-la.

6. Comprendre i analitzar els processos cognitius, emocionals i psicomotors neces-
saris per a construir aprenentatges profunds.

7. Reconèixer els mecanismes d’influència educativa i dissenyar i valorar situacions 
d’interacció entre iguals que afavoreixi l’aprenentatge escolar.

8. Reconèixer diferents funcions i processos d’influència educativa que puguin dur a 
terme el professor/a o educador/a, i dissenyar i valorar situacions que afavorei-
xin l’aprenentatge escolar.

9. Conèixer diferents recursos tecnològics en l’àmbit de la matèria, i valorar la seva 
adequació per als processos d’ensenyança – aprenentatge.

10.Conèixer, utilitzar i valorar diferents recursos TIC per al propi procés de¡ense-
nyament – aprenentatge.

11.Emprar els coneixements psicoeducatius amb objectivitat, rigor i valoració críti-
ca. 

12.Comprendre  les  característiques  cognitives,  comunicatives  i  de  personalitat  dels 
adolescents, per a poder influir en l’optimització del seu procés d’aprenentatge i el 
desenvolupament de la seva personalitat

13.Reconèixer les principals causes que influeixen en el seu desenvolupament, per a 
poder entendre millor els diferents comportaments

14.Entendre les relacions interpersonals que manté l’adolescent,  tant amb els iguals 
com amb els adults més propers.

CONTINGUTS

1. Conceptualització de l’aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat. 
2. El desenvolupament intel·lectual de l’adolescent: abstracció i pensament lògic-

formal. 
3. La cognició social i el raonament sobre temes i problemes socials. 
4. Educació, desenvolupament i aprenentatge. Concepció constructivista de l'E/A. 

Zona de desenvolupament proper. Concepte i tipus d’ajuda educativa. El dis-
seny de processos d’ensenyament-aprenentatge de tipus constructivista.

5. Estratègies d'aprenentatge. Processos d'aprenentatge i estructura, organització 
i seqüenciació dels continguts. Condicionants psicològics en la seqüenciació 
dels continguts. 

6. Condicionants interpersonals  de l'aprenentatge. Els processos d'interacció  i l'a-



prenentatge escolar. Rols d’educador.  Interacció entre iguals. Mecanismes 
d'influència educativa. De la interacció a la interactivitat. 

7. Anàlisi, disseny i avaluació de programes educatius. 
8. Les TIC en la mediació i amplificació dels processos d'aprenentatge: com a eina 

d’ampliació de continguts i com a eina de construcció col·laborativa de conei-
xements. Anàlisi, disseny i avaluació de materials TIC. 

METODOLOGIA

- L’assignatura es realitzarà de forma semipresencial.-
- Es comptarà amb material bàsic que es penjarà al Campus Virtual
- La part no presencial de l’assignatura es portarà a terme via el Campus Virtual Sakai 
de la UdL. S’utilitzarà diferents eines tecnològiques per orientar i ajudar l’alumnat en 
la realització dels treballs.
La metodologia durant les classes presencials serà eminentment activa i participativa.
- S’utilitzarà un grup d’activitats variades: exposició i anàlisi de casos, exposició per 
part  del  professorat  de power points,  exposició  de treballs  per  part  de l’alumnat, 
visualització i anàlisi de vídeos de casos pràctics, visualització d’entrevistes i parts de 
pel·lícules,  treballs  cooperatius  d’articles,  preguntes  a  partir  de  lectures,  vídeos... 
susceptibles d’ajustaments a les diferents situacions de treball.

AVALUACIÓ

L’avaluació  de  la  matèria  serà  continuada  al  llarg  de  tot  el  curs.  L’avaluació  es 

centrarà en  l’adquisició de les competències i constarà de les següents 5 evidències:

Prova Data i descripció Percentatge en 

la qualificació 

final de 

l’assignatura
Examen escrit 

després del 

visionat d’un 

video

19/05/2014

Visionat d’un video i es resoldrà les qüestions 

relacionades amb l’assignatura

20%

Evidències 

escrites sobre 

les diferents 

lectures i 

continguts de la 

matèria

Realització de petits treballs de síntesi i de reflexió 

sobre les lectures de la materia.

25%

1 activitat 

intermatèries

Conferència relacionada amb el treball per projectes 

a l’aula de secundària

10%

Pràctica 

d’Observació a 

l’Aula

Durant les primeres setmanes de practiques s’ha de 

fer un treball d’observació segons les fitxes 

establertes.

20%

Treball en equip Disseny interdisciplinar (EF i anglès) d’una proposta 25%



d’ensenyament/aprenentatge basada en fomentar la 

creació de coneixement en els adolescents
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CRONOGRAMA 
 

7 d’octubre Sessió presencial. 
Desenvolupament intel·lectual. Concepte d’intel·ligència múltiple.

21 d’octubre Sessió presencial. 
Desenvolupament  intel·lectual:  L’ensenyament  basat  en  la 
comprensió i en desenvolupament de processos cognitius.

28 d’octubre Sessió presencial.  
Desenvolupament intel·lectual. El treball per projectes com a eina 
per  promoure  el  desenvolupament  intel·lectual  i  social  dels 
adolescents. 

4 de novembre Sessió presencial.  
Desenvolupament intel·lectual

2 de desembre Sessió presencial.  
Reflexió psicològica sobre el període de pràctiques d’observació 

20 de gener Sessió presencial.  
Desenvolupament social: Interacció i aprenentatge

27 de gener Sessió presencial.  
Desenvolupament social: Interacció i aprenentatge

10 de febrer Sessió presencial.  
Intermatèries:  Presentació  d’una  experiència  de  treball  per  
projectes. 

27 de febrer Sessió presencial.  
Presentació del treballs interdisciplinars dels diferents grups. 

24 de febrer Sessió presencial.  
Presentació del treballs interdisciplinars dels diferents grups. 


	AVALUACIÓ

