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Informació general de l'assignatura
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Codi 102812
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Coordinació JANÉS CARULLA, JUDIT
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Informació important
sobre tractament de
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Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Anglès
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

JANÉS CARULLA, JUDIT jjanes@pip.udl.cat 3,6

Si m'heu de fer un correu, feu-me'l
a: 

judit.janes@gmail.com

Horari tutories: feu-me un correu o
quedem a classe

SANUY BURGUES, JAUME sanuy@pip.udl.cat 3,6

Informació complementària de l'assignatura

RECOMANACIONS

Es recomana tenir aprovada la matèria Psicologia Evolutiva.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Comprendre l’objectiu d’estudi i d’intervenció de la Psicologia de l’Educació
Conèixer les principals teories de l’aprenentatge i del desenvolupament i la seva aportació en el
desenvolupament de programes educatius actuals
Analitzar i comprendre la incidència dels factors i components intrapersonals –diferències individuals de
tipus cognitiu, afectiu, social i de personalitat– en el procés educatiu
Ser capaç de dissenyar processos d’ensenyament i aprenentatge que s’adeqüin a les diferències individuals
dels subjectes
Analitzar i comprendre la incidència dels components i factors contextuals i relacionals del procés educatiu
Ser capaç de dissenyar processos d’ensenyament i aprenentatge que utilitzin diferents factors contextuals i
relacionals per a potenciar un millor desenvolupament educatiu dels individus
Reflexionar de manera crítica entorn de les relacions entre disseny de contextos educatius i
desenvolupament individual
Valorar la incidència de les tecnologies de la informació i de la comunicació com a eines mediadores de
l’aprenentatge i del desenvolupament

Competències

Conèixer l’objecte d’estudi de la Psicologia de l’Educació i la seva funció en la intervenció psicològica.
Conèixer les teories de l’aprenentatge i del desenvolupament.
Saber analitzar críticament els factors i components intrapersonals –diferències individuals de tipus
cognitiu, afectiu, social i de personalitat– i la seva incidència en l’aprenentatge.
Conèixer i intervenir en els processos d’interacció social i el desenvolupament educatiu –tipologies,
característiques i intervenció educativa.
Saber analitzar críticament els factors i components contextuals en el procés educatiu: tipologia de
continguts, factors espacials i temporals, recursos educatius i la seva incidència en l’aprenentatge.

Continguts fonamentals de l'assignatura

La Psicologia de l’Educació: objecte d’estudi i d’intervenció psicològica
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Teories de l’aprenentatge i del desenvolupament
Factors i components intrapersonals –diferències individuals de tipus cognitiu, afectiu, social i de
personalitat
Els processos d’interacció social i el desenvolupament educatiu –tipologies, característiques i intervenció
educativa
Factors i components contextuals en el procés educatiu: tipologia de continguts, factors espacials i
temporals, recursos educatius

Eixos metodològics de l'assignatura

L’activitat docent està organitzada segons si es treballa amb la totalitat del grup classe (Gran Grup), o amb una
part d’aquest (Grup Mitjà).

- En Gran Grup: aquestes sessions es destinaran a treballar els continguts o coneixements que conformen les
unitats temàtiques de la matèria a superar. El seu desenvolupament vindrà marcat per diferents tipus de
procediments: exposicions per part del/de la docent (orals i multimèdia), exposicions per part de l’alumnat (orals i
multimèdia), debats, proposta i discussió de casos pràctics, lectura de documents, tutories individuals presencials
i online, elaboració de treballs i síntesis, etc.

- En Grup Mitjà: l’alumnat haurà de participar activament en les diferents tasques que es proposin (debats,
preparació de material, exposicions, escenificacions, etc.).

En ambdós casos, quan s’escaigui, l’alumnat haurà hagut de realitzar activitats prèvies a les sessions presencials.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CRONOGRAMA

1a setmana: BLOC I

GG: Presentació de la matèria. Explicació i organització de les evidències corresponents al BLOC I –
planificació GM

2a setmana

            GG: La psicologia de l’educació: objecte d’estudi i  intervenció psicològica

GM: Lectura i anàlisi d’articles

3a setmana

            GG: Teories de l’aprenentatge i del desenvolupament

GM: Visionat i anàlisi d’un vídeo

4a setmana

            GG: Teories de l’aprenentatge i del desenvolupament

GM: Lectura/debat/anàlisi relatius a les teories de l’aprenentatge

5a setmana

GG: Teories de l’aprenentatge i del desenvolupament

GM: Lectura/debat/anàlisi relatius a les teories de l’aprenentatge

6a setmana

GG: Teories de l’aprenentatge i del desenvolupament / Entrega de treballs

2016-17



7a setmana

GG: Teories de l’aprenentatge i del desenvolupament

GM: Exposicions treballs

8a setmana

GG: Exposicions treballs

GM: Exposicions treballs

9a setmana: BLOC II

GG: Factors i components interpersonals – diferències individuals de tipus cognitiu, afectiu, social i
de personalitat / Explicació i presentació de les evidències corresponents al BLOC II – planificació
GM

10a setmana

GG: Processos d’interacció social i el desenvolupament educatiu – tipologies, característiques i
intervenció educativa

11a setmana

GG: Processos d’interacció social i el desenvolupament educatiu – tipologies, característiques i
intervenció educativa

GM: Lectura/debat/anàlisi de casos

12a setmana

GG: Factors i components contextuals en el procés educatiu: tipologia de continguts, factors
espacials i temporals, recursos educatius

GM: Lectura/debat/anàlisi de casos

13a setmana

GG: Factors i components contextuals en el procés educatiu: tipologia de continguts, factors
espacials i temporals, recursos educatius

GM: Lectura/debat/anàlisi de casos – Entrega de treballs

14a setmana

GG: Factors i components contextuals en el procés educatiu: tipologia de continguts, factors
espacials i temporals, recursos educatius

GM: Exposicions treballs

15a setmana

GG: Factors i components contextuals en el procés educatiu: tipologia de continguts, factors
espacials i temporals, recursos educatius / Exposicions treballs          

GM: Exposicions treballs

Sistema d'avaluació

L’avaluació es basarà en els següents elements:
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- La totalitat de les evidències (en grup o individuals) realitzades per part de l’alumnat (treballs, reflexions,
exposicions, etc.), tindran un valor del 60%. Aquestes evidències estaran separades en dues parts (30% + 30%),
corresponents a les dues parts de la matèria (una realitzada per la professora Janés i l’altre pel professor Sanuy) i
tindran un mateix fil conductor.

- Dues proves escrites, independents, sobre els continguts treballats (exàmens): 20% + 20%

* No es realitzaran activitats de recuperació

Requisits per superar la matèria:

- Aprovar per separat cadascuna de les 4 evidències de la matèria (2 de la part de la professora Janés
(treball + examen) i 2 de la part del professor Sanuy (treball + examen)) amb un mínim del 50% del valor
total que tenen

- Assistència mínima del 80% a les diferents sessions presencials

Rúbrica d'avaluació

Part I: professora Judit Janés

1) Treball a desenvolupar en una plataforma virtual: marc teòric-conceptual d'un tema pròpi de la psicologia
educativa, i realització d'un video expositiu d'aquest marc teòric: 30 punts

2) Prova escrita continguts teòrics: preguntes curtes a desenvolupar o d'omplir buits: 20 punts

Part II: professor Jaume Sanuy

3) Realització d'un video: disseny i intervenció educativa: 30 punts

    Preparació i discussió: 0-12 punts

    Minuts video: 0-3 punts

    Context, demanda, model E/A, experiència: 0-3 punts

    Nova informació proposta i fonamentació: 0-3 punts

    Construcció coneixements: proposta i fonamentació: 0-3 punts

    Reflexió, alternatives: proposta i fonamentació: 0-3 punts

    Muntatge, materials i recursos: 0-3 punts

4) Preparació i realització proves escrites: 20 punts
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