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 “Com situar-se en l’assignatura” 

 

 

 

El present document ofereix una primera aproximació al funcionament i organització de 

l’assignatura. S’estructura en tres apartats: 

 

1) Esquema general dels diferents tipus de materials. 

2) Descripció dels materials de l’assignatura. 

3) Proposta d’una seqüència de lectura i estudi dels documents. 
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1. Esquema general dels diferents tipus de materials (s’inclou el present 

document). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Com situar-se en 
l'assignatura

2. Pla docent

3. Proposta 
d’avaluació 

contínua

4. Material Base: 
Eixos fonamentals 

de l'assignatura

5.Recursos 
d'aprenentatge 

6.Orientacions per a 
elaborar les activitats 
d’avaluació contínua 

(PACs)
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2. Descripció dels materials de l’assignatura 

 

Materials relacionats amb el 
funcionament i l’organització de 

l’assignatura 

Materials vinculats a l’estudi dels 
continguts de l’assignatura 

Materials relatius a les activitats 
d’avaluació contínua 

 
1. Com situar-se a l’assignatura 
És el document que ara llegiu. Compleix la 
funció preliminar d’introduir al funcionament 
i organització de l’assignatura  
 
2. Pla docent de l’assignatura 
És un document que proporciona 
orientacions generals sobre l’estructura i la 
dinàmica de funcionament de l’assignatura. 
Hi consten els objectius, les competències, 
els continguts, la metodologia de treball i la 
proposta d’activitats d’avaluació contínua, 
els recursos, el calendari de treball i el 
sistema d’avaluació. 
(Disponible a l’aula virtual) 
 
3. Proposta d’avaluació contínua 
Document que defineix el plantejament 
metodològic de l’avaluació de l’assignatura 
i la seva traducció en la proposta 
d’activitats que constarà de tres activitats: 
PAC 1:L’avaluació i intervenció 
psicopedagògica: condicions, concepcions, 
principis. Es vincula als tres primers eixos de 
contingut.  
PAC 2: L’avaluació i intervenció 
psicopedagògica: procés, estratègies. Tot i això, 
es tenen em compte els tres primers Eixos de 
contingut estudiats en la primera activitat. 
PAC 3. L'avaluació i intervenció 
psicopedagògica: Condicions (Eix 1), 
Concepcions (Eix 2), Principis (Eix 3), Processos 
(Eix 4) i Estratègies (Eix 5). De manera individual 
cada estudiant realitzarà un procés de reflexió 
sobre (i) el canvi de perspectiva en el procés d’ 
avaluació i d’ intervenció psicopedagògica, (ii) el 
procés de treball realitzat en l’assignatura, i (iii) el 
grau d’assoliment obtingut. 

 
4. MATERIAL BASE. 

Eixos fonamentals de l’ assignatura: 

una opció epistemològica, 

metodològica i ètica de l’avaluació i la 

intervenció psicopedagògica .  

 
Presenta el desenvolupament dels 6  
eixos  de l’assignatura plantejant el marc i 
posició conceptual del professorat 
respecte als continguts de l’assignatura i 
una proposta de lectures 
complementàries per contrastar i 
reflexionar. 
 
 
5.Els recursos d'aprenentatge: 
materials i fonts d’informació 
 
Són disponibles al Campus  
A l’espai de Recursos d’aprenentatge teniu un 

conjunt de lectures i d’ altres recursos en tots 

els formats disponibles. 

Recursos d’ aprenentatge i eixos: Així 

mateix es facilita en el Tauler un document en 

pdf que posa en relació els recursos d’ 

aprenentatge i els diferents eixos fonamentals 

de l’ assignatura 

6.Orientacions per a fer les activitats 
d’avaluació continua 
(PACs) 
 
En la presentació de cada activitat, els 
estudiants trobaran les orientacions 
específiques per a elaborar l’activitat: 
tipus de tasques, calendari, format de 
presentació, les principals referències 
bibliogràfiques i webs de consulta sobre 
la part específica del contingut i, al 
mateix temps, algunes lectures d’interès 
i d’ampliació sobre la temàtica. 
 
Es facilita un document d’orientacions 
per a cada activitat. 
 
 
 

Són disponibles a l’inici del semestre al 

tauler de l’aula 

 

A l’inici del semestre es facilitarà el 
Material Base corresponent als tres 
primers eixos vinculats a la primera PAC i 
a mesura que avanci el semestre es 
facilitaran els eixos  corresponents a la 
segona PAC. 
 
 

  

S’hi accedeix via Campus en format 

PDF, facilitat pel professorat quan 

comença cada activitat. Dins de l´aula 

posant el cursor al damunt del 

cronograma veureu informació sobre 

l’activitat 

Disponibles a mesura que avança el 

semestre  

 

 

 

 



 
 

 

 

Com situar-se a l’assignatura                                   Avaluació i intervenció psicopedagògica 
 

 
 

 

4 

 

 

 

 

 

Recursos d'aprenentatge: materials i fonts d’informació 

 

3. Proposta d’una seqüència de lectura i estudi dels documents. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

                                 

                                      

                                         

                                      

                                 

 

         

PROPOSTA 

D’AVALUACIÓ 

CONTÍNUA 

CONTINGUT 

ASSIGNATURA 

EIX 1 

CONDICIONS 

ORIENTACIONS 

PER A ELABORAR  

LA PRIMERA PAC 

PAC1 

ORIENTACIONS 

PER A ELABORAR  

LA TERCERA PAC 

PAC3 

CONTINGUT 

ASSIGNATURA 

EIX 2 

CONCEPCIONS 

CONTINGUT 
ASSIGNATURA  

TOTS ELS 
EIXOS 

(1,2,3,4,5) 

CONTINGUT 

ASSIGNATURA 

EIX 3 

PRINCIPIS 

COM SITUAR-SE A 

L’ASSIGNATURA 

PLA DOCENT 

CONTINGUT 

ASSIGNATURA 

EIX 5 

ESTRATÈGIES 

CONTINGUT  

ASSIGNATURA

EIX 4 

PROCESSOS 




