
 

GUIA DOCENT

CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS
EDUCATIUS
Coordinació: JOVE MONCLUS, GLORIA

Any acadèmic 2021-22

2021-22



Informació general de l'assignatura

Denominació CONSTRUCCIÓ DE PROCESSOS EDUCATIUS

Codi 100894

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Educació
Primària (R 2018) i Grau en Ciències de
l'Activitat Física i de l'Esport

5 OPTATIVA Presencial

Grau en Educació Primària (R 2018) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació JOVE MONCLUS, GLORIA

Departament/s PEDAGOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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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

JOVE MONCLUS, GLORIA gloria.jove@udl.cat 4,2

SIMON MARTIN, MERITXELL meritxell.simon@udl.cat 1,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

1.      Conèixer els models, enfocaments i perspectives més rellevants en el camp de l’atenció a la diversitat al llarg
del cicle vital des d’un enfocament inclusiu.

2.      Analitzar les aportacions teòriques produïdes en el camp de l’atenció a la diversitat al llarg del cicle vital des de
diferents models, enfocaments o perspectives.

3.      Utilitzar, amb propietat i rigor, el vocabulari i la terminologia científica pròpia de la matèria.

4.      Comprendre i valorar els canvis estructurals i qualitatius que exigeix l’educació inclusiva i les implicacions
sobre els diferents components del currículum en les diferents etapes educatives.

5.      Adquirir les eines necessàries per a poder dissenyar, implementar i avaluar projectes que facilitin el procés de
transició de totes les persones.

6.      Desenvolupar la capacitat de seleccionar i utilitzar, rigorosa i críticament, les fonts d’informació pertinents a
l’atenció a la diversitat al llarg del cicle vital.

7.      Desenvolupar un pensament propi sobre les diferents temàtiques tractades, de tal forma que la informació
recollida i treballada sigui un suport per a tal pensament i mai una substitució del mateix.

8.      Ampliar la capacitat de defensar argumentalment les idees i acceptar les dels companys, de tal manera que la
solidesa de les conviccions estigui sempre oberta a la possibilitat de modificar-les.

9.      Exercitar la crítica col·lectiva i l’autocrítica com a una forma d’aprenentatge i d’enriquiment intel·lectual i
professional.

10.  Analitzar i assumir el valor de la discussió com un element necessari i positiu en l’activitat educativa.

Competències

CB2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències
que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.

CB3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una
reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4. Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CG1. Fomentar els valors democràtics, amb especial incidència en els de tolerància, solidaritat, de justícia i de no
violència i conèixer i valorar els drets humans.

CG2. Conèixer la realitat intercultural i desenvolupar actituds de respecte, tolerància i solidaritat cap als diferents
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grups socials i culturals.

CG3. Conèixer el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, en particular mitjançant la eliminació de
la discriminació de la dona, sigui quina sigui la seva circumstància o condició, en qualsevol dels àmbits de la vida.

CG4. Conèixer les mesures que garanteixin i facin efectiu el dret a la igualtat d'oportunitats de les persones amb
discapacitat.

CG5. Desenvolupar la capacitat d'analitzar críticament i reflexionar sobre la necessitat d'eliminar tota forma de
discriminació, directa o indirecta, en particular la discriminació racial, la discriminació contra la dona, la derivada de
l'orientació sexual o la causada per una discapacitat.

CG6. Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat. adaptar les
propostes d'aprenentatge a les evolucions culturals més significatives.

CE1. Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris
d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.

CE2. Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en
col·laboració amb altres docents i professionals de centre.

CE3. Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.

CE4. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos dels diversos dominis científics i culturals continguts en el
currículum escolar.

CE5. Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a la igualtat de gènere, a
l'equitat i al respecte dels drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.

CE10. Col·laborar amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.

CE11. Assumir la dimensió educadora de la funció docent i fomentar l'educació democràtica per a una ciutadania
activa.

CE14. Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.

CE15. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.

CE16. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica ia la
riquesa cultural.

CT4. Aplicar coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

CT5. Aplicar nocions essencials de pensament científic.

Continguts fonamentals de l'assignatura

·  

Construcció de situacions i contextos educatius inclusius, comunitaris i en xarxa.
El currículum com a eina preventiva i de millora de les nostres formes de vida.
Educació inclusiva: estratègies metodològiques d'atenció a la diversitat.
Processos de metaconsciència i reflexió per a la millora de la pràctica professional.
Relat autobiogràfic
Les competències bàsiques en relació amb les capacitats. Eines i estratègies bàsiques per tal de que el
currículum que oferim a les escoles esdevingui eina preventiva per evitar el fracàs i aconseguir “l’èxit”.
Processos d’ensenyament-aprenentatge i desenvolupament dels infants
L’emoció del coneixement i el desig d’existir.
Construcció de llenguatges, construcció de pensament, construcció de ser.
Processos d’exclusió/inclusió 
Alteritat
Diversitat vs diferència. filosofs de la diferència
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Interseccionalitat
Relació educativa, aspectes que incideixen en el progrés escolar.
Suport Educatiu des d’una perspectiva comunitària.
La comunitat com a mediadora del suport educatiu.
Treball escola- comunitat
Aprendre a través de l'art 
pràctica reflexiva, creadora, crítica i inclusiva
becoming teachers

Eixos metodològics de l'assignatura

Es partirà d’un context alfabetitzador i d’aprenentatge inicial, per tal de realitzar processos de recerca personal i
grupal.  

Es realitzarà una deriva sensorial i grupal per tal de cartografiar trajectòries per la ciutat.

Per tal d'elaborar el relat autobiogràfic es desenvoluparà un taller epistolar per explorar els intercanvis de cartes com
a instrument dialògic d'intercanvi, de comunicació, d'aprenentatges i de construcció de coneixement conjunt. També
es realitzaran pràctiques de revisió i escritura de relats. 

Es concretarà un diàleg epistolar amb estudiants de la Universitat de Brasília per tal de constatar la diversitat i la
diferència i afavorir el desig d'alteritat. 

Es realitzarà un projecte grupal i en les diferents sessions es compartirà el procés que cada grup realitzarà en relació
al projecte. Això implica la participació de l'estudiantat en les sessions de classe, fent partícip a la resta del grup del
seu procés d'aprenentatge, així com enriquint-se dels processos d'aprenentatge generats pel altres. En el
desenvolupament de les sessions i en funció dels projectes s'anirà a diferents contextos d'aprenentatge. 

Per mostrar el procés d'aprenentatge utilitzarem una eina web i la desenvoluparem de forma conjunta amb els
estudiants del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives de la UdL.

Cal concretar el projecte en un espai d'aprenentatge.  

 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 
SETMANA

 
DESCRIPCIÓ ACTIVITATS

1
 

context inicial d'aprenentatge treball en el context d'aprenentage fora de les aules

 
2
 

 
Deriva per la ciutat en grup i Centre

d'art la Panera
 

Cartografiar la deriva per la ciutat que fareu en grup
Treball en el context d'aprenentatge

3
 

Taller epistolar
Aprendre el paper de les "cartes"  com a eina de

construcció de coneixement conjunt

4
 

 
Relat autobiogràfic

 

Revisió dels escrits que heu fet durant la vostra formació i
aprendre l'eina del relat autobiogràfic per la millora de la

vostra pràctica professional

 
5
 

 
Relat autobiogràfic 

 

Revisió dels escrits que heu fet durant la vostra formació i
aprendre l'eina del relat autobiogràfic per la millora de la

vostra pràctica professional
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6
 

Supervisió dels projectes
Presentació del procés que esteu desenvolupant en els

projectes

 
7
 

Supervisió dels projectes
Presentació del procés que esteu desenvolupant en els

projectes

 
8
 

contextos d'aprenentatge
 
 

Cada grup continuarà compartint l'aprenentatge en un
context fora de les aules

 
9
 

contextos d'aprenentatge

 
Cada grup continuarà compartint l'aprenentatge en un

context fora de les aules
 

 
10
 

contextos d'aprenentatge
Cada grup continuarà compartint l'aprenentatge en un

context fora de les aules

11
 

 
Proposta policròmica *

 
 

realitzar un treball a partir d'allò que la natura expulsa

 
12
 

Alfabet * Personalització de l'alfabet en relació amb el projecte

 
13
 

 
Bròquil *

 
 

Diàleg amb el bròquil romanesco com a estratègia per
esdevenir mestres inclusius

14
 

Presentacions Projectes.
 
 

 
Presentació Projectes.

 

Les activitats marcades podran ser alterades en el temps, depenent del procés realitzat.

Sistema d'avaluació

·     

30% Relat

30% Projecte

30% Evidències  dels diàlegs amb Brasilia, amb l'entorn natural i social i amb el bròquil

10% Participació

 

Criteris de qualificació de les evidències d’avaluació:

 

Compartir el procés que cada grup realitzarà en relació al projecte. Això implica la participació de l'estudiantat en les
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sessions de classe, fent partícip a la resta del grup del seu procés d'aprenentatge, així com enriquint-se dels
processos d'aprenentatge generats pel altres

Identificar continguts teòrics propis de la matèria

Mapa conceptual

Participació obligatòria a les tutories de grup i participació en el diàleg epistolar proposat amb la Universitat de
Brasilia

Qualitat del guió del treball i de les argumentacions per a defensar la proposta de treball Incorporació dels principals
continguts treballats ambdues matèries de la menció i mostra del procés amb la Web 

Creativitat en la posada en escena de la producció i del context d'aprenentatge

Creativitat de la presentació oral i del treball escrit. Establir ponts amb les pràctiques i/o experiències viscudes

La metodologia de la matèria fa que adquereixi molta importància l'avaluació formativa i processual, per la qual cosa
cal un seguiment setmanal de les tasques proposades i una entrega d'elles en el campus virtual.

Requisits: per poder aprovar l’assignatura és necessària una nota mitjana de 5 en les diferents evidències. Una
vegada feta la recuperació, l'equip docent es reserva la valorar en el cas que una de d’elles estigui suspesa podrà fer
mitjana sempre i quan la nota sigui igual o superior a 4 . 

Treball en grup: aprovar cada una de les evidències grupals amb una nota igual o superior a 5. Assistència:
Assistència obligatòria. L’assistència ha de ser igual o superior al 80% del total de les sessions de classe. Les faltes
d’ortografia penalitzen. En el cas que el volum de faltes sigui molt elevat es considerarà la possibilitat de no poder
superar l’assignatura encara que totes les evidències estiguin aprovades.

Per cadascuna de les evidències es facilitaran els criteris d'avaluació corresponents

AVALUACIÓ PELS ESTUDIANTS AMB NEE (Condició: certificat de discapacitat o de tenir alguna dificultat
específica d’aprenentatge). El professorat de l’assignatura podrà modificar el sistema d’avaluació i la realització
d’activitats presencials, i no presencials, en funció de les Necessitats Educatives Específiques de cada alumne,
sempre consensuat amb la comissió d’Atenció a la Diversitat de la UdL.

AVALUACIÓ PELS ESTUDIANTS AMB FEINA (Condició: aprovació per part de la comissió pertinent el permís per a
fer avaluació alternativa). L’avaluació serà d’un examen final amb un valor del 50% i d’un treball del 50%.

Bibliografia i recursos d'informació
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José María, GIRÓ Xavier y FRAGA, Leticia. Aprender a ser docente en un mundo en cambio. Barcelona: Dipòsit
Digital de la Universitat de Barcelona, 2013. 113-119. Disponible en: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/50680 
Acceso en: 01 abr, 2021.
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en: 01 abr, 2021.
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desembre de 2011]. Sánchez Asín, A. (2006): Dejar hacer o aprender a vivir. Barcelona: Ed. Experiencia.

Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: Morata
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