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COMPETÈNCIES

-  Conèixer,  identificar  i  valorar  les  principals  bases  teòriques  de  referència  per 
desenvolupar un esquema explicatiu dels processos d'aprenentatge.
- Conèixer i saber utilitzar els principals mètodes i tècniques de detecció i avaluació de les
necessitats educatives
- Conèixer, analitzar i donar resposta a la diversitat i a les diferències individuals en els 
processos d'ensenyament i aprenentatge
-  Adquirir  la  conceptualització  sobre  les  dificultats  d'aprenentatge  i  dificultats  del 
desenvolupament.
-  Identificar  i  valorar  els  principals  mecanismes  intrapsicològics  moduladors  dels 
processos d'aprenentatge.
- Identificar i valorar els principals mecanismes interpsicològics i factors moduladors dels
processos d'ensenyament i aprenentatge, interacció entre iguals, interacció professorat i
alumnat.
-  Dissenyar,  implementar  i  avaluar  situacions  educatives  per  optimitzar  els  processos 
d'aprenentatge de l'alumnat.

OBJECTIUS

 Saber identificar els trastorns del desenvolupament i les dificultats d’aprenentatge en contextos 
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educatius.
 Conèixer i saber identificar les necessitats educatives d’aquest alumnat.
 Conèixer  i  dissenyar  estratègies educatives que permetin  la  inclusió  i  el  desenvolupament 

d’aquest alumnat.
 Identificar, planificar, col·laborar i avaluar amb altres professionals l'atenció a les necessitats 

educatives dels alumnes.

CONTINGUTS
 Concepte de dificultats d'aprenentatge i dificultats en el desenvolupament dels individus. De 

les  necessitats  educatives  especials  de  l’alumnat  a  les  barreres  per  a  l’aprenentatge  i  la 
participació que pot presentar l’entorn.

 Dificultats del desenvolupament originades per deficiències sensorials 
 Dificultats del desenvolupament originades per deficiències físiques.
 Dificultats del desenvolupament originades per deficiències cognitives.
 Dificultats del desenvolupament originades per retards generalitzats (p. Ex. autisme).
 Dificultats en el TDH.
 Dificultats específiques del llenguatge oral, escrit i matemàtic.
 Dificultats del desenvolupament originades per altes capacitats.
 Dificultats del desenvolupament originades per deficiències afectives i socials.
 Tecnologies de la informació i comunicació en els processos d'intervenció psicopedagògica.

ACTIVITATS FORMATIVES

Presencial (40%)
• Propostes i discussió de casos pràctics (25%)
• Exposicions del professor: orals i multimèdia (25%)
• Exposicions de l'alumne: orals i multimèdia (25%)
• Debats (25%)

No presencial (60%)
• Treball de casos pràctics (20%)
• Lectura i anàlisi de documents (10%)
• Preparació de les exposicions de l'alumne: orals i multimèdia (20%)
• Recerca d'informació (10%)
• Elaboració de treballs i síntesis (20%).
• Tutories individuals i grupals (10%)
• Ús de plataformes virtuals (10%)

AVALUACIÓ

• Assistència, participació a classe i tutories. Per poder valorar a l’alumnat és necessari 
haver assistit a un 80% de les classes presencials. La participació activa a les classes pot 
incrementar un 10% la nota final de l’alumnat.

• Treball de grup sobre l’aprofundiment d’un tema del temari i presentació (25%)
• Resolució de casos pràctics en petit grup (25%) 
• Examen (50%)
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CRONOGRAMA
Distribució aproximada dels continguts de la matèria 

SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ

Setmana 1 P Presentació

Setmana 2 P Concepte 

 Setmana 3 P Dificultats llenguatge oral 

Setmanes 4 P Dificultats del llenguatge oral

Setmanes 5 P Dificultats del llenguatge oral

Setmanes 6 P Dificultats llenguatge escrit 

Setmanes 7 P Dificultats llenguatge escrit 

Setmanes 8 P Dificultats llenguatge escrit

Setmanes 9 P Dificultats del llenguatge matemàtic 

Setmanes 10 P Dificultats sensorials: Sords 



SESSIÓ MODALITAT DESCRIPCIÓ

Setmanes 11 P Dificultats sensorials: Sords

Setmanes 12 P Dificultats sensorials: Sords

Setmanes 13 P Dificultats sensorials: Cecs

Setmanes 14 P Dificultats sensorials: Cecs

Setmanes 15 P Dificultats sensorials: Cecs

Setmanes 16 P Presentació de treballs de grup sobre continguts del temari

Setmanes 17 P Dificultats afectives i socials

Setmanes 18 P Dificultats físiques

Setmanes 19 P Dificultats físiques

Setmanes 20 P Dificultats físiques

Setmanes 21 P Dificultats cognitives

Setmanes 22 P Dificultats cognitives

Setmanes 23 P Dificultats cognitives

Setmanes 24 P Dificultats generalitzades del desenvolupament: Autisme

Setmanes 25 P Dificultats generalitzades del desenvolupament: Autisme

Setmanes 26 P Dificultats generalitzades del desenvolupament: Autisme

Setmanes 27 P TDH

Setmanes 28 P TDH

Setmanes 29 P TDH

Setmanes 30 P Altes capacitats

Setmanes 31 P Altes capacitats

Setmanes 32 P Presentació de treballs de grup sobre continguts del temari



Indicacions  generals  del  l  treball  de  grup  sobre  l’aprofundiment  d’un  tema  del  temari  i 
presentació (25%)

Objectiu: Recerca bibliogràfica i aprofundiment sobre algun aspecte d’un tema del 
temari. Aquest aprofundiment ha de comportar la millora de la intervenció 
psicopedagògica en l’àmbit estudiat.
Temes:
1r. Semestre
Sords i SAC
Dificultats en el desenvolupament del llenguatge oral
Dificultats afectives i socials.
Dificultats del llenguatge matemàtic

2n Semestre
Cecs i SAC
Motòrics i SAC

Grups de tres-quatre persones

Extensió: 8.000-10.000 paraules
Parts del treball:

• Objectiu del treball
• Recensió personal sobre el tema
• Línies que poden millorar la intervenció psicopedagògica sobre el tema
• Conclusions i valoracions
• Bibliografia


