
 

GUIA DOCENT

DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ
Coordinació: JANES CARULLA, JUDIT

Any acadèmic 2022-23

2022-23



Informació general de l'assignatura

Denominació DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

Codi 102915

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Psicologia 3 OBLIGATÒRIA 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

2 1

Coordinació JANES CARULLA, JUDIT

Departament/s PSICOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició CATALÀ

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

GASA MIR, MONICA monica.gasa@udl.cat 1

JANES CARULLA, JUDIT judit.janes@udl.cat 6,8

Objectius acadèmics de l'assignatura

OBJETIUS

Assolir una formació en els coneixements teòrics-científics que fonamenten el diagnòstic en educació
Conèixer els recursos metodològics i tècnics que fem servir en el diagnòstic educatiu.
Adquirir les competències necessàries per tal de dissenyar i executar un procés diagnòstic en educació.
Diagnosticar i avaluar les necessitats socioeducatives de les persones, grups i organitzacions a partir de
diferents metodologies, instruments i tècniques; considerant les singularitats del context.

Competències

Competències Bàsiques:

CB3 Capacitat de 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 Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat).

Competències Generals:

CG1 Desenvolupar la capacitat d'adaptació a noves situacions i resoldre problemes d'una manera efectiva.

CG2 Desenvolupar la capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i col·laborar de manera eficient amb altres
professionals.

CG3 Mostrar habilitats per a les relacions interpersonals.

CG5 Demostrar capacitat crítica per prendre decisions pertinents.

CG6 Reflexionar sobre les pròpies limitacions de manera autocrítica i contemplar la possibilitat de sol·licitar
col·laboracions interdisciplinàries. 

CG7 Actuar amb creativitat, cultura d’investigació i de comunicació professional.

CG9 Reconèixer la diversitat com element estructural de l’ésser humà a la vegada que es reconegui, comprengui i
respecti la complexitat cultural de la societat actual.

CG10 Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre dones i homes, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

Competències Específiques:

CE1 Identificar i analitzar les característiques i les necessitats de les persones, grups i organitzacions, així com
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dels contextos rellevants per al servei que se sol·licita.

CE2 Planificar l'avaluació dels programes i / o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques
adequats.

CE3 Aplicar les tècniques de recollida d'informació, obtenir dades rellevants per a l'avaluació dels programes i / o
intervencions psicològiques.

CE4 Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.

CE5 Dissenyar i aplicar una estratègia / pla d'intervenció psicològica, en funció dels contextos o servei demandats.

CE6 Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte les actituds i valors de la professió,
així com el seu codi ètic i deontològic, en tots i cadascun dels processos d'intervenció.

CE7 Proporcionar informació als usuaris i establir una relació interpersonal adequada, tenint en compte els
diferents contextos de relació professional.

CE8 Elaborar informes tècnics, orals i escrits, sobre els resultats del procés d'avaluació, de la recerca o dels
serveis demandats, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.

CE9 Fer servir les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per
accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental.

CE10 Gestionar, analitzar i interpretar dades en els marcs dels coneixements disciplinaris propis dels diferents
àmbits de la psicologia.

CE11 Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció, aplicació i interpretació dels resultats derivats dels
diferents mètodes d'investigació psicològica.

Competències Transversals:

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.

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

Continguts fonamentals de l'assignatura

CONTINGUTS

1. Conceptualització del diagnòstic en educació.
2. Elements del diagnòstic en educació.
3. Tests i tècniques/instruments del diagnòstic en educació.

DESPLEGAMENT DELS CONTINGUTS PER TEMES

BLOC I: EL PROCÉS DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ: BASES CONCEPTUALS

Tema 1. Introducció

1.1. Inici i evolució dels Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica

       (EAPs)

1.2. Un marc de referència teòric

1.2.1. La concepció sistèmica de la realitat

1.2.2. La concepció constructivista del procés d'E/A

Tema 2. El diagnòstic en educació
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2.1. Definició

2.2. Subjectes i sistemes implicats en el diagnòstic en educació

2.2.1. L’escola

2.2.2. L’ensenyant

2.2.3. L’alumne

2.2.4. La família

2.2.5. El psicòleg educatiu i/o el psicopedagog

2.3. Característiques del diagnòstic en educació

2.4. Explicació i argumentació del procés

Tema 3. Elements del diagnòstic en educació

3.1. Derivació

3.2. Entrevista amb l’ensenyant

3.2.1. Objectius de l’entrevista inicial

3.2.2. Desenvolupament de l’entrevista

3.3. Anamnesi i entrevista amb els pares o tutors

3.3.1. Objectius de l’entrevista amb els pares o tutors

3.3.2. Tipus d’entrevistes

3.3.3. Entrevista inicial amb els pares o tutors

3.4. L’observació

3.4.1. L’observació de l’alumne a la classe

3.4.2. L’observació de l’alumne al pati

3.5. Revisió dels treballs de classe

3.6. Treball individual amb l’alumne

3.6.1. L’entrevista amb l’alumne

3.6.2. L’exploració individual (+ BLOC II)

3.7. Elaboració de l’informe escrit

3.7.1. Característiques de l’informe escrit

3.7.2. Organització de l’informe escrit

Tema 4. Devolució de la informació del diagnòstic i seguiment del procés

4.1. Devolució de la informació del diagnòstic

4.2. Adequacions curriculars

4.3. Seguiment del procés

BLOC II: TESTS I TÈCNIQUES/INSTRUMENTS PER AL DIAGNÒSTIC EDUCATIU
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Tema 5: El concepte de mesura en psicologia i educació: l’ús de tests en el diagnòstic educatiu

5.1. Introducció

5.2. Però ... què és mesurar?

5.3. Normes i unitats utilitzades

5.4. Propietats dels tests psicomètrics

5.5. Classificació dels tests

5.6. Pautes per a la valoració d’una prova

Tema 6: L’avaluació de la intel·ligència en l’edat escolar

6.1. Perspectiva general sobre l’avaluació de les capacitats intel·lectuals

6.2. Els tests col·lectius d’intel·ligència

6.3. Les bateries d’aptituds intel·lectuals

6.4. Els tests d’aplicació individual (verbals / no-verbals)

6.5. Els tests operatoris i la concepció piagetiana del desenvolupament intel·lectual

Tema 7: L’avaluació de la percepció gràfica

7.1. Perspectiva general sobre l’avaluació de la percepció gràfica

7.2. Tècniques i instruments d’avaluació

Tema 8: L’avaluació de la psicomotricitat

8.1. Perspectiva general sobre l’avaluació de la psicomotricitat

8.2. Tècniques i instruments d’avaluació

Tema 9: L’avaluació del llenguatge oral

9.1. Perspectiva general sobre l’avaluació del llenguatge oral

9.2. Tècniques i instruments d’avaluació

Tema 10: L’avaluació de la lectoescriptura

10.1. Perspectiva general sobre l’avaluació de la lectoescriptura

10.2. Tècniques i instruments d’avaluació

Tema 11: L’avaluació de la personalitat en l’edat escolar

11.1. Perspectiva general sobre l’avaluació de la personalitat

11.2. Qüestionaris de personalitat

11.3. Les tècniques projectives

BLOC III: ANÀLISI I DISCUSSIÓ DE CASOS PRÀCTICS DE DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ

 

Eixos metodològics de l'assignatura

2022-23



Classes magistrals: exposició dels continguts de la matèria per part dels docents de forma oral amb suports
multimèdia.
Debat dirigit a partir de les exposicions dels continguts de la matèria i de les diferents activitats realitzades.
Treball en grup.
Treball escrit.
Estudi de casos.
Pràctiques.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

BLOC I - Es desenvolupa durant les 4 primeres setmanes

BLOC II - Es desenvolupa des de la setmana 5 a la setmana 15

BLOC III - Es desenvolupa durant les hores de GM i en hores de dedicació fora de l'aula

Sistema d'avaluació

L’avaluació es basarà en els següents elements:

Dues proves escrites sobre els continguts treballats, una tipus test (amb un valor d’un 40%) i una de
preguntes a desenvolupar (amb un valor d’un 30%). En ambdues proves, el 50% de les preguntes correspón
al Bloc I del temari i l'altra 50% al Bloc II.
Treball pràctic d’aprofundiment en petit grup corresponent al Bloc III del temari (30%). 
Les activitats de recuperació quedaran restringides a les dues proves escrites (la tipus test i la de
desenvolupar), ja que el treball pràctic grupal segueix una avaluació continuada. 
L'alumnat es pot presentar a la recuperació d'ambdues proves de la matèria per a "pujar nota", però si obté
una nota més baixa que la primera es queda amb la més baixa.
L'alumnat es pot presentar a l'examen de recuperació de la matèria sempre i quan s'hagi presentat al primer
examen.
L'alumnat que superi una activitat de recuperació, només podrà optar a la qualificació màxima de 7 en
aquelles parts que recuperi (menys per a aquell alumnat que vol millorar la nota).
Es tindrà en compte l’expressió oral i escrita.

 

Requisits per superar la matèria:

Aprovar per separat cadascun dels tres elements d’avaluació amb un mínim del 50% del seu valor. En el
cas de la prova escrita de preguntes a desenvolupar, per a fer mitjana cal que l'alumne obtingui un mínim
d'un 4 (sobre 10) en les preguntes de cada bloc per separat.
Assistència mínima del 80% a les diferents sessions de classe corresponents a cada Bloc de la matèria.

 

Alumnat d'avaluació alternativa:

L'alumnat que tingui concedida l'avaluació alternativa realitzarà dues proves escrites sobre els continguts de
la matèria, una tipus test (amb un valor d’un 70%) i una de preguntes a desenvolupar (amb un valor d’un
30%), tenint l'opció de realitzar-ne una recuperació amb les mateixes condicions que la resta de l'alumnat
matriculat. L'alumnat haurà d'aprovar per separat ambdues proves amb un mínim del 50% del seu valor i, en
el cas de la prova escrita de preguntes a desenvolupar, per a fer mitjana cal que l'alumne obtingui un mínim
d'un 4 (sobre 10) en les preguntes de cada bloc per separat.

 

Bibliografia i recursos d'informació
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WEBS I RECURSOS A INTERNET

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities:

http://aaidd.org

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament

Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP):

http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/sez/eap

Centre de Recursos per a Deficients Auditius (CREDA):

http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/see/creda

Diversitat i necessitats educatives especials:

http://www.xtec.cat/web/recursos/dnee

 

Educación especial en “Educared”:

http://www.educared.edu.pe/especial/

TEA Ediciones, S.A.:

http://www.teaediciones.com/
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Grupo Albor-Cohs (catàleg de tests):

http://www.gac.com.es/ - http://www.psicologia365.com/test-evaluacion.html

Instituto de Orientación Psicológica EOS:

http://www.eos.es/DTests.html

Pearson Clinical & Talent Assessment (Pearson Educación S.A.):

http://www.pearsonpsychcorp.es/productos.php

Psymtéc:

http://www.psymtec.com/

Editorial CEPE:

http://www.editorialcepe.es/

Consejo General de la Psicología en España (Evaluación de Tests):

https://www.cop.es/index.php?page=evaluacion-tests-editados-en-espana
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