
PLA DOCENT 
 
 

MÒDUL : PSICOLOGIA 

Bloc: Atenció a la diversitat i psicologia de grups. 

Apartat: Atenció a la diversitat 2 

 

DEDICACIÓ DE L’ALUMNAT 
Hores totals del bloc:   50h 

Hores presencials del bloc:   25h(50%) 
Treball autònom del bloc:   25h(50%) 
 

Hores presencials apartat:                                 7,5h 
Treball autònom apartat:   7,5h  

 
Nombre de crèdits totals del bloc:   2 ECTS 
 

Descriptor: Diferències individuals, inclusió, intel·ligències. 

 

Dates: 9  de novembre 2019 

Professors/es: Jesús Soldevila / Gemma Riera 

Coordinació: Pastora Villalón 

Tutoria: Pastora Villalón, Ona Marco 

Tipus d’activitat:  Teòrica i pràctica 

 

 

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL POSTGRAU 
 

Número de la competència competències 

 

CT1 

 

Adquirir una representació significativa i funcional dels 

coneixements per afavorir el seu ús en la pràctica educativa teatral 

CT2 Conèixer recursos per a la gestió i desenvolupament del grup   

CT3 

Desenvolupar la capacitat per a analitzar, avaluar i entendre les 

característiques específiques de cada individu, aplicant tot allò en 

el desenvolupament i acompliment professional. 

CT9 
Aportat noves mirades a la pràctica docent i al treball dels 

continguts curriculars integrant la dramatització i potenciant la 



capacitat expressiva del públic al qui va dirigit. 

CT12 

Reflexionar sobre la pròpia praxis per a innovar i millorar la labor 

docent i educadora, integrant els conceptes teòrics i la seva 

repercussió sobre la pràctica professional. 

CT15 
Adquirir la capacitat per a respondre adequadament als problemes 

emergents prenent decisions i gestionant els continguts apresos. 

CT21 

Utilitzar l’experiència pròpia i les habilitats creatives en els 

projectes i treballs per a innovar i evolucionar en l’àmbit 

professional d’actuació 

 
 

Competències específiques 

● Plantejar mesures raonables i adequades, per a atendre les necessitats 

singulars de l'alumnat. 

● Mostrar sensibilitat, compromís i habilitats per a l'exercici de pràctiques 

professionals que permetin la participació de tothom des d'una 

perspectiva inclusiva. 

● Mostrar habilitats per a la reflexió crítica en l'aplicació d'estratègies 

professionals d'atenció a la diversitat rigorosament contrastades amb 

aportacions científiques i recomanacions i orientacions d'organismes 

internacionals. 

● Resoldre problemes i situacions pròpies de l'acompliment professional 

amb actituds emprenedores, innovadores i contextualitzades. 

 

Objectius generals de l’aprenentatge 

● Proporcionar els fonaments bàsics de pensament en relació a l’atenció de 

l’alumnat amb diversitat funcional en els entorns generals, des d'una 

perspectiva inclusiva. 

● Aportar elements per a la reflexió crítica a l’entorn dels processos 

d'inclusió de persones amb diversitat funcional. 

● Proporcionar els coneixements i destreses fonamentals per organitzar, 

planificar i desenvolupar l’activitat professional garantint la presència, 

participació i aprenentatge de persones amb diversitat funcional. 

 

Metodologia docent 

El treball a l'aula combinarà les explicacions i comentaris del professor amb la 

visualització de vídeos, la lectura d'articles i el posterior anàlisi del contingut. 



Es realitzaran activitats pràctiques -individuals i en grup- per part dels 

estudiants. Es buscarà la participació activa per part de l'estudiant. 

 

Criteris i metodologia d’avaluació  

L’avaluació es durà a terme tenint present els següents criteris: 

● Assistència a les hores del mòdul 

● Participació activa en la realització de les diferents dinàmiques i 

activitats programades al llarg de la sessió 

 

TEMARI 

Blocs de continguts: 

● La consideració a les persones amb discapacitat. L'evolució dels models 

de la discapacitat. 

● Conceptes bàsics: Necessitats educatives, necessitats educatives 

especials, necessitats específiques de suport educatiu, barreres per a 

l’aprenentatge. 

● La veu de les persones amb diversitat funcional. 

● Polítiques Educatives i atenció a la diversitat: El treball dels drets a 

l'aula. 

● L’atenció educativa a l’alumnat amb alguna diversitat funcional. Com 

abordar casos individuals. 

● L'emoció de conèixer i el desig d'existir: projectes per a la inclusió de 

tots els infants. 

● El disseny universal de l'aprenentatge. 
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