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COMPETENCIES

Competències específiques

-  Elaborar  propostes  basades  en  l'adquisició  de  coneixements,  destreses  i  aptituds 

intel·lectuals i emocionals. 

- Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país. 

-  Conèixer i  aplicar recursos i  estratègies d'informació, tutoria i  orientació acadèmica i  

professional. 
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- Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana. 

-  Participar  en la definició del  projecte educatiu i  en les activitats  generals del  centre 

atenent a criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes 

d'aprenentatge i convivència. 

- Relacionar l'educació amb el mitjà i comprendre la funció educadora de la família i la 

comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatges com en l'educació en el  

respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i  

en la igualtat de tracte i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

-  Conèixer l'evolució històrica de la família,  els seus diferents tipus i  la incidència del  

context familiar en l'educació. 

- Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar. 

- Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent. 

Relació de Competències Generals

- Treball en equip i en equips interdisciplinars.

- Comunicació oral i escrita.

- Capacitat d'ànàlisi i síntesi.

- Capacitat d'organització i planificació.

- Habilitats de gestió de la informació.

- Capacitat crítica i autocrítica.

OBJECTIUS

• Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, 

l'educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i do-

nes, la formació ciutadana i el respecte dels drets humans que facilitin la vida en 

societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

• Adquirir estratègies per estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat 

per aprendre per si mateix i amb els altres,  desenvolupar habilitats de pensament i 

de decisió que facilitin l'autonomia, la confiança i la iniciativa personal.

• Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre 

un lloc de participació i cultura en l'entorn on estigui situat; desenvolupar les fun-
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cions de tutoria i d'orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada; 

participar en l'avaluació,  la investigació i  la innovació dels processos d'ensenya-

ment i aprenentatge.

• Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i els models 

de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.

• Conèixer i analitzar les característiques històriques de la professió docent, la seua 

situació actual, perspectives i interrelació amb la realitat social de cada època.

• Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i  

sobre l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.

CONTINGUTS

-Organització del sistema educatiu a nivell de secundària: organització i gestió

-Lleis i decrets referents a l’educació secundària obligatòria

-Programes i recursos de suport a l’aula

-L’atenció a la diversitat en l’aula de secundària.

-Innovació docent.

-L’avaluació com a procés regulador de l’aprenentatge

-La tutoria com a responsabilitat compartida. 

-Objectius i funcions de la tutoria: alumnat, famílies i professorat. 

-Recursos i estratègies per a l'orientació acadèmica, personal i professional. 

-El Projecte de Convivència de Centre.: El Pla d’acció Tutorial

METODOLOGIA

L’assignatura es realitzarà de forma semipresencial.

Es comptarà amb material bàsic que es penjarà al Campus Virtual
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La part no presencial de l’assignatura es portarà a terme via el Campus Virtual Sakai de la 

UdL. 

Les professores obriran el FÒRUM en el Campus Virtual de la UdL a l’inici del curs i per  

mitjà d’aquesta eina, es realitzarà la tutorització de les activitats a desenvolupar a l’assig-

natura. Aquest espai serà perquè tots els integrants del grup participin i cooperin en la re-

solució de dubtes, amb noves aportacions i desenvolupament d’activitats encomanades, 

serà un instrument de comunicació i intercanvi de reflexions, dubtes i d’autoajuda i treball  

col·laboratiu

CRONOGRAMA

                

PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
Calendari setmanes 1er semestre curs 2013-14

14 d’octubre  9-11h Sessió presencial. Dra Isabel del Arco
Aspectes organitzatius d’un centre de secundaria

21 d’octubre 9-11h Sessió presencial. Dra Isabel del Arco
L’organització a l’aula

28 d’octubre 11,30-
13,30h

Sessió presencial.  Dra Isabel del Arco
L’atenció a la diversitat a Secundària.
Innovació educativa

11 de novembre 9-11h Sessió presencial.  Dra Gemma Filella
Tutoria: Legislació i marc teòric. PCC i PAT

2 de desembre 11,30-
13,30h

Sessió presencial.  Dra Isabel del Arco
L’avaluació com a reguladora del procés 
d’aprenentatge

9 de desembre 11,30-
13,30h

Sessió presencial.  Dra Gemma Filella
Atenció  a les famílies.

16 de desembre  11,30-
13,30h

Sessió presencial.  Dra Gemma Filella
Atenció a l’alumnat:  Individualment i  en el grup-
classe.

NADAL

13-17 de gener 9-13h Sessió presencial.  Dra Gemma Filella
Intermatèries:Bones pràctiques d’acció tutorial.
L’Educació emocional a Secundària.

3 de febrer 9-11h Sessió presencial.  Dra Isabel del Arco
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Intermatèries:Bones pràctiques d’atenció a la  
diversitat a secundària

PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS
Calendari setmanes 2n semestre curs 2013 - 14

2
17 de febrer 9-11h Sessió presencial.  Dra Isabel del Arco

Intermatèries:  Bones  pràctiques  d’atenció  a  la  
diversitat a secundària

5
10 de març DATA ÚLTIMA D’ENTREGA DE TREBALLS

14 19 de maig Prova escrita
Signatura d’actes:    20 de juny de 2014 

AVALUACIÓ

IMPORTANT

EL LLIURAMENT DE LES ACTIVITATS ES REALITZARÀ VÍA CAMPUS VIRTUAL 
SAKAI I A L’APARTAT D’ ACTIVITATS. NO S’ADMETRAN TREBALLS FORA D’A-
QUEST APARTAT DE SAKAI. TOTS ELS TREBALLS HAURAN DE SER LLIURATS 
VIA ON-LINE I L’ARXIU ESTARÀ IDENTIFICAT AMB EL NOM I COGNOMS DE L’AU-
TOR. No s’admetran exercicis que no siguin d’elaboració pròpia: la bibliografia de 
consulta, tant publicada per mètodes tradicionals com accessible a través d’inter-
net, ha de servir com a base i no copiar-la literalment, a més ha d’estar puntual i 
convenientment referenciada. 

La qualificació final de l’assignatura serà la mitja ponderada del valor de les diferents 
activitats a desenvolupar.
Es tindrà en compte la participació al Fòrum

Seguint la normativa de la UdL, les activitats que tinguin fixat en el programa 
un valor menor del 30% no s’han de recuperar; en canvi, les activitats amb  
un percentatge del 30% o superior caldrà recuperar-les en el període marcat  
per cada professor o professora, que, pot ser durant la setmana de recupera-
ció o abans, segons el criteri del professorat de cada assignatura.

EN EL NOSTRE CAS CAP ACTIVITAT TINDRÀ UN VALOR SUPERIOR AL 
30% I PER TANT NO CALDRÀ RECUPERACIÓ
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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%

Prova escrita 

TEST

Test de 55 preguntes de continguts a resoldre en 60 

minuts. Preguntes amb quatre opcions a escollir

25%

2 activitats 

intermatèries

Conferència relacionada amb Organització i Gestió: 5%
Conferència relacionada amb Tutories 5%

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 25%
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