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COMPETÈNCIES

• Identificar  dificultats  d’aprenentatge,  disfuncions  cognitives  i  relacionades  amb 
l’atenció 

• Saber informar a altres professionals especialistes per abordar la col·laboració del 
centre i del mestre en l’atenció a les necessitats educatives que es plantegin. 

• Adquirir recursos per afavorir la integració educativa dels estudiants amb dificultats 
• Dominar les TIC
• Expressar-se correctament de manera oral i escrita

OBJECTIUS

• Adquirir un nivell de coneixement i de comprensió de les idees relacionades amb 
l’educació entesa des d’un enfocament inclusiu 

• Conèixer i  analitzar les estratègies didàctico-organitzatives per la construcció de 
l’escola per a totes les persones en el marc del paradigma  de l’educació inclusiva 

•

• Establir  les  bases  de  la  relació  entre  dificultats  d'aprenentatge  i  trastorns  del 
desenvolupament 

• Conèixer  els  aspectes  propis  del  desenvolupament  dels  alumnes  amb  dèficits 
sensorials, físics i psíquics 



• Adquirir  una  visió  global  de  les  implicacions  educatives  que  afecten  aquests 
trastorns  i  constatar  la  importància  de  proporcionar  una  resposta  educativa 
adequada a l’especificitat de cada una de les persones 

CONTINGUTS

Educació inclusiva, escola per a tots  i atenció a la diversitat. 

Estratègies didàctiques i metodològiques d’atenció a la diversitat. 

Dificultats en el desenvolupament del llenguatge oral i implicacions educatives: 

Dificultats en el  desenvolupament de la parla;   Dificultats en el  desenvolupament del 

llenguatge; Dificultats en el ritme; Dificultats en la comunicació. 

Desenvolupament prenatal, origen d’algunes  deficiències i atenció primerenca. 

Deficiència auditiva: aspectes evolutius i implicacions educatives. 

Deficiència visual: aspectes evolutius i implicacions educatives. 

Deficiència motriu: aspectes evolutius i implicacions educatives. 

Deficiència mental: aspectes evolutius i implicacions educatives. 

TDAH: aspectes evolutius i implicacions educatives. 

Autisme: aspectes evolutius i implicacions educatives.

METODOLOGIA

• Exposicions dels professors. 

• Exposicions dels alumnes. 

• Debats. 

• Lectures i anàlisis de documents. 

• Recerca d’informació. 

• Elaboració de treballs i síntesi. 

• Tutories individuals i grupals.

AVALUACIÓ

Producció individual: 30%
Examen teòric: 30%
Treball grupal: 20%
Assistència: 20%

Per aprovar la matèria, s’han de superar totes les parts amb una nota igual o superior a 
cinc.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

SETMANES MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

1 SESSIÓ : PRESENTACIÓ MATÈRIA

2: EDUCACIÓ INCLUSIVA Conèixer algu-
nes de les bases 
teòriques de l’e-
ducació inclusi-
va.

Revisar la pro-
ducció individu-
al en base als 
criteris d’avalua-
ció establerts.

Exposar

Potenciar el debat

Relacionar teoria-pràctica

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic

Cercar i analitzar infor-
mació

Argumentar

Relacionar teoria-pràcti-
ca

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic

3: EDUCACIÓ INCLUSIVA Conèixer es-
tratègies didàcti-
ques i metodolò-
giques d’atenció 
a la diversitat.

Revisar la pro-
ducció individu-
al en base als 
criteris d’avalua-
ció establerts.

Exposar

Potenciar el debat

Relacionar teoria-pràctica

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic

Cercar i analitzar infor-
mació

Argumentar

Relacionar teoria-pràcti-
ca

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic

4: EDUCACIÓ INCLUSIVA Analitzar la 
pràctica educati-
va des de la 
perspectiva de 
la diversitat.

Revisar la pro-
ducció individu-
al en base als 
criteris d’avalua-
ció establerts.

Exposar

Potenciar el debat

Relacionar teoria-pràctica

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic

Cercar i analitzar infor-
mació

Argumentar

Relacionar teoria-pràcti-
ca

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic



SETMANES MODALITAT (P/NP) DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

5: EDUCACIÓ INCLUSIVA Prendre cons-
ciència de la ne-
cessitat de que 
el sistema edu-
catiu s’ha de 
construir tenint 
en compte el pa-
radigma de l’es-
cola per a totes.

Revisar la pro-
ducció individu-
al en base als 
criteris d’avalua-
ció establerts.

Exposar

Potenciar el debat

Relacionar teoria-pràctica

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic

Cercar i analitzar infor-
mació

Argumentar

Relacionar teoria-pràcti-
ca

Mantenir una actitud de 
reflexió i qüestionament 

sistemàtic


