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Informació general de l'assignatura

Denominació ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES PER A L'EDUCACIÓ INCLUSIVA

Codi 100704

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Educació Infantil i Grau en
Educació Primària

3 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Grau en Educació Infantil 3 TRONCAL/BÀSICA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

10

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 7

Nombre de
grups

3 3

Coordinació VALLS GABERNET, MARIA JOSEP

Departament/s PEDAGOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits MATÈRIA de 10 crèdits. 6 crèdits DOE. 4 crèdits PEE

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

AGULLO MORERA, MA JESUS C. mariajesus.agullo@udl.cat 4

ALAMINOS FERNANDEZ,
FRANCISCO ANTONIO

francisco.alaminos@udl.cat 6

HINOSTROZA CASTILLO,
ÚRSULA

ursula.hinostroza@udl.cat 4

JOVE ORTIZ, MARIA maria.jove@udl.cat 4

VALLS GABERNET, MARIA
JOSEP

pepa.valls@udl.cat 12

Objectius acadèmics de l'assignatura

Demostrar un nivell de coneixement i de comprensió de les idees relacionades amb l’educació entesa des
d’un enfocament inclusiu.
Transferir els coneixements adquirits en la primera part de la matèria (Dificultats d’aprenentatge i trastorns
del desenvolupament I) al disseny d’intervencions didàctiques des d’un enfocament inclusiu.
Transferir els coneixements adquirits en la primera part de la matèria (Dificultats d’aprenentatge i trastorns
del desenvolupament I) a la identificació de dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament.
Establir reflexions argumentades sobre les responsabilitats socials i ètiques relacionades amb l’educació
inclusiva, respectant en tot moment els drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, els Drets
Humans i els principis d’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, així com els valors
propis de la cultura de pau i de valors democràtics.
Comunicar els coneixements obtinguts sobre l’educació inclusiva, així com el marc conceptual en el qual es
basen els experts de forma clara i sense ambigüitats.
Dissenyar estratègies organitzatives i didàctiques per a la intervenció educativa en contextos heterogenis
que promoguin la inclusió de tot l’alumnat.
Conèixer la teoria Ecològica de sistemes de Bronfenbrenner.
Conèixer els usuaris, objectius, professionals i atencions específiques dels serveis i organismes que atenen
als col·lectius d’infants amb dificultats d’aprenentatge i trastorns del desenvolupament.

Competències

CG1 Correcció en la comunicació oral i escrita.

CG3 Domini de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació

CG6 Reflexionar, actuar i resoldre situacions problemàtiques de l'àmbit educatiu. detectar situacions que
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requereixin intervenció específica pròpia o d'altres professionals. Saber derivar.

CE3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats
educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al l' respecte als drets humans

Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1

Aproximació teòrica de l'educació inclusiva
Barreres per l'aprenentatge i la participació (BAP) 
Disseny Universal d'Aprenentatge (DUA)
Mesures universals, addicionals i intensives 

TEMA 2

Diversitat cognitiva
Diversitat cultural i lingüística (ensenyament amb enfoc cultural i translanguaging)
Diversitat sexual i de gènere

TEMA 3

Teoria ecològica
Mestre/a d'atenció a la diversitat 
Para-professionals 
Co-docència
PI
Xarxes externes 

Eixos metodològics de l'assignatura

Exposició de la professora.
Exposicions dels alumnes.
Estudi de casos.
Anàlisi de vídeos.
Debats i reflexions en gran i petit grup.
Lectures i anàlisis de documents.
Recerca d’informació.
Elaboració de treballs i síntesi.
Tutories individuals i grupals.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

ÀREA: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

PROFESSOR QUE IMPARTEIX LA MATÈRIA: PEPA VALLS

GRUPS: GESTIONS CREATIVES I DIP

 

En les sessions es desenvoluparan continguts relacionats amb el coneixement, comprensió i anàlisis d’estratègies
didàctiques i organitzatives que permeten diversificar la planificació educativa per tal de poder donar resposta a
tots els infants i es tutoritzarà el disseny d’un projecte curricular que permeti donar resposta educativa a tots els
infants de l’aula. Es facilitarà el coneixement, la comprensió i l' anàlisi  de diferents projectes i teories amb la
finalitat de desenvolupar un argumentari que permeti justificar pedagògicament el projecte que es dissenyarà.
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DECRET D’EDUCACIÓ INCLUSIVA

ENSENYAMENT MULTINIVELL (IM)

ENSENYAMENT MULTINIVELL (NCC)

APRENENTATGE PER PROJECTES

APRENENTATGE PER PROJECTES I APS

RACONS, CONTEXTOS, TALLERS I AMBIENTS

AMBIENTS PREPARATS, EXEMPLES

AMBIENTS PREPARATS. PRINCIPIS

AMBIENTS PREPARATS. DISSENY

INSTAL.LACIONS ARTÍSTIQUES

ACOMPANYAMENT

MATERIALS

AVALUACIÓ

ADAPTACIONS CURRICULARS INDIVIDUALITZADES

 

A l’apartat de RECURSOS del campus virtual hi trobareu una carpeta per cada bloc de contingut amb el material
utilitzat a classe i les lectures complementàries. Tota la informació continguda a les carpetes (lectures,
esquemes, powers,....) són continguts avaluables. Aquest material té l'objectiu de poder argumentar el i
defensar el projecte pedagògic dissenyat

 

CURRÍCULUM
Text
Jaume Martínez Bonafé., J. (2020). Un debat sobre el currículum, quins sabers són socialment
necessaris?. Diari de l’ Educació
https://diarieducacio.cat/un-debat-sobre-el-curriculum-quins-sabers-son-socialment-
necessaris/?fbclid=IwAR0JsOC5P2YA7I3PSCT67Tg51pLATw4-
NCUIeFMJVYN_xp2MWgp91PeZhKg
 

TRANSFORMACIÓ VERSUS INNOVACIÓ
 
Text:
Hernández, F. (2017). Pensar en la transformación y no en la innovación. Diario de la Educación
https://eldiariodelaeducacion.com/2017/05/11/pensar-en-la-transformacion-y-no-tanto-en-la-
innovacion/

FINALITATS DE L’EDUCACIÓ
Text:
Álvarez Rodríguez, CH. (2018). Paideia. Una experiencia extremeña de escuela en libertat. El Salto
https://www.elsaltodiario.com/saltamos-extremadura/experiencia-extremena-escuela-libertad-
fregenal
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CONTINGUTS VS COMPETÈNCIES
Text:
Cañadell, R. (2019). El perquè de les competències bàsiques. Diari de l’educació
https://diarieducacio.cat/el-perque-de-les-competencies-basiques/?
fbclid=IwAR2sHQyRPid81pS8lMbD9SesqfulkcwToz9UldqBI3vMayYgFs9e9HG4GXQ
 

CULTURA D’INFANCIA
Text:
Bonàs, M (2018). Nous imaginaris per a l’escola. Cultura d’infància a l’escola el Martinet. Temps
d’Educació,  Núm. 55, p. 213-29,
https://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/348750/439968

AVALUACIÓ
Text:
Sanmartí, N. (2010). Avaluar per aprendre. Generalitat de Catalunya.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0024/fc53024f-626e-423b-
877a-932148c56075/avaluar_per_aprendre.pd
 

LA PLANIFICACIÓ EN EL MARC DE L’EDUCACIÓ. LES INTENCIONALITATS EDUCATIVES
Text: (PENJAT AL SAKAI)
Gimeno Sacristán, J. (2004). El currículum como texto de la experiencia. De la calidad de la
enseñanza a la del aprendizaje. En BONAL, X. ESOMBA, M. A. Y FERRER, F. (Coordi.), 2004,
Politica educativa i igualtat d’oportunitats. Barcelona. Editorial Mediterrània. Págs. 177-197

 

ÀREA: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR

PROFESSOR QUE IMPARTEIX LA MATÈRIA: PACO ALAMINOS

GRUPS: INFANTIL ESTANDAR

 

 

 

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES

1 SESSIÓ :
PRESENTACIÓ
MATÈRIA
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2:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

3:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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4:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

5: INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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6:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
cassos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

7:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casss
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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8:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

9:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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10:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

11:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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12:
INTERVENCIÓ
DIDÀCTICA

Dissenyar
intervencions
didàctiques
des d’un
enfocament
inclusiu
Establir
reflexions
argumentades
Comunicar les
conclusions i
coneixements
sobre educació
inclusiva, així
com el marc
conceptual en
el qual es
basen,  de
forma clara i
sense
ambigüitats.

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

13

PRESENTACIÓ
BLOC II:
INTERVENCIÓ
PSICOLOGICA

Ser capaç de
treballar  la
intervenció
Psicològica
des de d’un
enfocament
Ecològic
Conèixer els
objectius,
funcions i
atencions
específiques
de les xarxes i
organismes
que atenen als
col·lectius
d’infants amb
deficiències i/o
dificultats
d’aprenentatge.

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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14
INTERVENCIÓ
PSICOLOGICA

Ser capaç de
treballar  la
intervenció
Psicològica
des  d’un
enfocament
Ecològic
Conèixer els
objectius,
funcions i
atencions
específiques
de les xarxes i
organismes
que atenen als
col·lectius
d’infants amb
deficiències i/o
dificultats
d’aprenentatge.

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

15
INTERVENCIÓ
PSICOLOGICA

Ser capaç de
treballar  la
intervenció
Psicològica
des de d’un
enfocament
Ecològic
Conèixer els
objectius,
funcions i
atencions
específiques
de les xarxes i
organismes
que atenen als
col·lectius
d’infants amb
deficiències i/o
dificultats
d’aprenentatge.

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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16
INTERVENCIÓ
PSICOLOGICA

Ser capaç de
treballar  la
intervenció
Psicològica
des de d’un
enfocament
Ecològic
Conèixer els
objectius,
funcions i
atencions
específiques
de les xarxes i
organismes
que atenen als
col·lectius
d’infants amb
deficiències i/o
dificultats
d’aprenentatge.

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

17
INTERVENCIÓ
PSICOLOGICA

Ser capaç de
treballar  la
intervenció
Psicològica
des  d’un
enfocament
Ecològic
Conèixer els
objectius,
funcions i
atencions
específiques
de les xarxes i
organismes
que atenen als
col·lectius
d’infants amb
deficiències i/o
dificultats
d’aprenentatge.

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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18
INTERVENCIÓ
PSICOLOGICA

Ser capaç de
treballar  la
intervenció
Psicològica
des de d’un
enfocament
Ecològic
Conèixer els
objectius,
funcions i
atencions
específiques
de les xarxes i
organismes
que atenen als
col·lectius
d’infants amb
deficiències i/o
dificultats
d’aprenentatge.

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
 
 

Presentació de
casos
Relació teoria-
pràctica
Argumentació
teòrica
Resolució de
problemes
Reflexió
sistemàtica

 

 

 

 

SETMANES

MODALITAT (P/NP) OBJECTIUS
TASQUES

PROFESSOR/A
TASQUES
ALUMNES
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Sistema d'avaluació

EXAMEN DOE 30%

EXAMEN PEE 15%

TREBALL GRUPAL DOE 30%

TREBALL GRUPAL PEE 20%

PRESENTACIÓ PEE 5 %

GRUP EDUCACIÓ INFANTIL TARDA.

Cal tenir aprovades les dues àres de DOE i PEE.

     En el cas de la part de l'assignatura que correspon a l'àrea DOE, l'avaluació es concreta de la següent
manera:

        - Prova examen final tipus test sobre el conceptes teòrics de l'assignatura, amb un valor del 25% del total de
la nota final de l'assignatura.

        - Treball de grup amb un valor del 25% del total de la nota final de l'assignatura.

        - 2 pràctiques individuals (síntesi de classes) amb un valor del 10% de la nota final de l'assignatura.

*Cal tenir pressent que l'assistència a classe és obligatòria ( mínim 80% de les sessions per poder ser avaluat).
Les dates d'entrega de les pràctiques es concretaran a partir de la dinàmica de classe però amb un mínim d'un
més d'antelació. Cal tenir aprovada cada part per poder fer mitja de totes les notes i aprovar l'àrea DOE de
l'assignatura.

 

     En el cas de la part de l'assignatura que correspon a l'àrea PEE, l'avaluació es concreta de la següent
manera:

        - Prova examen final tipus test sobre el conceptes teòrics de l'assignatura, amb un valor del 20% del total de
la nota final de l'assignatura.

        - Treball de grup amb un valor del 15% del total de la nota final de l'assignatura.

        - 1 pràctica individual (síntesi de classes) amb un valor del 5% de la nota final de l'assignatura.

*Cal tenir pressent que l'assistència a classe és obligatòria ( mínim 80% de les sessions per poder ser avaluat).
Les dates d'entrega de les pràctiques es concretaran a partir de la dinàmica de classe però amb un mínim d'un
més d'antelació. Cal tenir aprovada cada part per poder fer mitja de totes les notes i aprovar l'àrea PEE de
l'assignatura.

 

GRUP GESTIONS CREATIVES:

En el cas de la part de la matèria que correspon a l'àrea de DOE, l'avaluació es concretarà de la següent forma:

Un examen on es comprovarà la comprensió dels continguts desenvolupats durant la matèria (calendari d'examens
de la fepts)

Un treball grupal que constarà del disseny d'una proposta educativa vinculada amb el pràcticum 2. Aquest disseny
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es defensarà en sessió oral davant d'un tribunal i, com a conseqüència que l'avaluació té un caràcter contínuo,
l'assistència és obligatòria (80%) a les sessions on es tutoritzarà aquest disseny pedagògic.

 

En el cas de la part de l'assignatura que correpon a l'àrea de PEE, l'avaluació es concreta de la següent forma:

L’avaluació té un caràcter continu, per tant, l’assistència a les sessions de grup mig és obligatòria (80%) i
l’elaboració i lliurament dins de les dates establertes de les tasques que s’especifiquen com a evidències
d’avaluació de l’assignatura són obligatòries per superar-la. (NO SE SI QUITARLA)

1. Resolució del treball grupal 20% de la nota final.

2. Presentació de les xarxes esternes 5% de la nota final.

3. Prova tipus test. 15% de la nota final.

Par poder aprovar la part de PEE és requisit obtenir una nota igual o superior a 5. 

 

En cas que hi hagi estudiant que demani l'avaluació única per feina acreditada (formal a través de secretaria),
l'avaluació serà:

1. Lectura del llibre indicat i resolució de 5 tasques. 40% de la nota final. (CAMBIAR)

2. Prova tipus test. 60% de la nota final.

Par poder aprovar la part de PEE és requisit obtenir una nota igual o superior a 5. 

DATES RELLEVANTS Lliuraments

Setmana de l'1 de desembre Presentació de les xarxes externes

Setmana del 12 de desembre Lliurament del treball grupal

Per definir Prova tipus test

Les dates d'avaluació poden canviar lleugerament segons festius i eventualitats.  

 

 

GRUP DOBLE GRAU D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

En el cas de la part de la matèria que correspon a l'àrea de DOE, l'avaluació es concretarà de la següent forma:

Un examen on es comprovarà la comprensió dels continguts desenvolupats durant la matèria (calendari d'examens
de la fepts)

Un treball grupal que constarà del disseny d'una proposta educativa. Com a conseqüència que l'avaluació té un
caràcter contínuo, l'assistència és obligatòria (80%) a les sessions on es tutoritzarà aquest disseny pedagògic.

En el cas de la part de l'assignatura que correpon a l'àrea de PEE, l'avaluació es concreta de la següent forma:

L’avaluació té un caràcter continu, per tant, l’assistència a les sessions de grup mig és obligatòria (80%) i
l’elaboració i lliurament dins de les dates establertes de les tasques que s’especifiquen com a evidències
d’avaluació de l’assignatura són obligatòries per superar-la.

1. Resolució del treball grupal 20% de la nota final.

2. Presentació de les xarxes esternes 5% de la nota final.
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3. Prova tipus test. 15% de la nota final.

Par poder aprovar la part de PEE és requisit obtenir una nota igual o superior a 5. 

 

En cas que hi hagi estudiant que demani l'avaluació única per feina acreditada (formal a través de secretaria),
l'avaluació serà:

1. Lectura del llibre indicat i resolució de 5 tasques. 40% de la nota final. (CAMBIAR)

2. Prova tipus test. 60% de la nota final.

Par poder aprovar la part de PEE és requisit obtenir una nota igual o superior a 5. 

DATES RELLEVANTS Lliuraments

Setmana de l'1 de desembre Presentació de les xarxes externes

Setmana del 12 de desembre Lliurament del treball grupal

Per definir Prova tipus test

Les dates d'avaluació poden canviar lleugerament segons festius i eventualitats.  

 

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

En el cas que hi hagi estudiants que demanin  Avaluació Alternativa (de manera formal a través de secretaria),
aquesta consistirà en un exàmen final de les dues àrees de DOE i PEE (60%) juntament a la realització d'un treball
individual (40%).
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