
Pla d'estudis conduent al títol de Llicenciat en Psicopedagogia (segon cicle) 
Any d'inici: 1997 (BOE 303, de 19 de decembre de 1997) 
PSP2 
 
 
PRIMER CURS 

Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
1483 Diagnòstic en Educació 

 
4,5 3 Els principis de diagnòstic en educació. Variables del diagnòstic en educació. Tècniques i recursos del 

diagnòstic en educació. 
2501 Disseny, Desenvolupament i 

Innovació del Currículum  
4 2 Processos d'elaboració de currículums. Mètodes, estratègies i mitjans d'ensenyament. Estratègies d'adaptació 

curricular a distintes situacions socials i personals. 
2502 Educació Especial 

 
6 1,5 Tractament educatiu de les necessitats diferencials. Estratègies i processos d'integració. Àmbits específics 

d'intervenció. Integració escolar. Integració social. Sistemes i experiències d'integració. La recuperació 
escolar. 

2503 Dificultats d'Aprenentatge i 
Intervenció Psicopedagògica 

6 1,5 Concepte de dificultats d'aprenentatge. Característiques i etiologia de les principals dificultats d'aprenentatge. 
Intervenció específica en les distintes dificultats d'aprenentatge. 

1430 Mètodes d'Investigació en 
Educació 

5,5 2 Paradigmes de la investigació educativa. Disseny de la investigació educativa. Tècniques i instruments 
d'investigació i educació. 

2505 Models d'Orientació i 
Intervenció Psicopedagògica 

4,5 1,5 Delimitació epistemològica i metodològica de la intervenció psicoeducativa. Models fonamentals de la 
intervenció psicoeducativa. Model conceptual per a la presentació de serveis psicopedagògics. 

2510 Pràctica de Psicopedagogia I   4,5 Conjunt integrat de pràctiques que proporcionen experiència directa sobre diversos aspectes de la intervenció 
psicopedagògica. 

 

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
1431 Intervenció Pedagògica en la 

Inadaptació Infantil i Juvenil 
 

4 2 La inadaptació social infantil i juvenil: concepte i problemàtica. Característiques de la inadaptació social. Cap 
a una pedagogia de la inadaptació social. Intervenció psicopedagògica en els problemes d'inadaptació social 
en medis educatius. 

 
 
 

SEGON CURS 
Codi Assignatures troncals T P Descripció del contingut 
2507 Intervenció Psicopedagògica en 

els Trastorns del 
Desenvolupament  

4,5 1,5 El desenvolupament de les persones amb dèficits sensorials, físics i psíquics. Trastorns del desenvolupament i 
necessitats educatives. Aprenentatge escolar i inadaptació. 

1484 Orientació Professional 
 
 

3 1,5 Principis, fonaments i necessitat de l'orientació vocacional. Programes i sistemes d'orientació vocacional en 
funció de la psicopedagogia diferencial. Problemàtica sociolaboral i accions d'orientació per a la transició 
escola-treball. 

2509 Psicologia de la Instrucció 
 
 

4,5 1,5 Educació, desenvolupament i aprenentatge escolar. Condicionants intrapersonals i interpersonals de 
l'aprenentatge escolar. Diferències individuals i capacitat d'aprenentatge. Processos d'aprenentatge i 
estructura dels continguts de l'ensenyament. 

2527 Pràctica de Psicopedagogia II   7,5 Conjunt integrat de pràctiques que proporcionen experiència directa sobre diversos aspectes de la intervenció 
psicopedagògica. 

     

Codi Assignatures obligatòries T P Descripció del contingut 
2511 Educació de Deficients Mentals 

 
4,5 1,5 Conceptualització de la deficiència mental. Característiques del deficient mental en l'edat escolar i en edats 

extraescolars. L'educació del deficient mental; àrees d'actuació i estratègies d'intervenció. Grans síndromes de 
la deficiència mental. 

2512 Intervenció Psicopedagògica en 
els Problemes del Llenguatge 
Parlat 

4,5 1,5 Fonaments dels problemes del llenguatge parlat. Problemes de recepció, centrals i de producció. L'avaluació 
dels problemes de llenguatge. El tractament educatiu dels problemes de llenguatge en les seves dimensions 
receptiva, d'elaboració i de producció. 

1471 Educació de Superdotats 
 

3 1,5 Contextualització: teories de la intel·ligència; principals conceptes. Antecedents històrics. Característiques 
generals del superdotat. Identificació del superdotat. Implicacions educatives: tipus d'intervenció. 

2514 Assessorament Educatiu en els 
Problemes Afectius i de Relació 
de la Infància i l'Adolescència 

4,5 1,5 Conceptes bàsics. Els problemes afectius i de relació en la infància i adolescència. L'assessorament educatiu 
en el marc de la col·laboració família-escola. Estratègies de resolució dels problemes en l'àmbit escolar. 

2515 Tècniques d'Assessorament 
Personal en la Infància i 
l'Adolescència 

3 1,5 Objectius de l'assessorament psicopedagògic. L'orientació des de la perspectiva del consell i el 
desenvolupament. Instruments de mesura. L'assessorament personal en la infancia i l'adolescència: tècniques 
d'intervenció. L'orientació familiar. Assessorament per a la presa de decisions. 

2516 Disseny i Estratègies per a 
l'Elaboració d'Adaptacions 
Curriculars  

4,5 1,5 Concepte d'adaptació curricular. Resposta a les necessitats educatives. Estratègies per a l'elaboració 
d'adaptacions curriculars individuals; funcions i components. Tipus d'adaptacions curriculars. Adaptació dels 
elements d'accés al currículum i adaptació dels elements bàsics curriculars. 

 
 
 

OPTATIVES SEGON CICLE 
Codi Assignatures optatives T P Descripció del contingut 
1472 Tècniques d'Intervenció 

Primerenca 
3 1,5 Bases teòriques. La coordinació i la multidisciplinarietat com a estratègies d'intervenció. Els programes 

d'atenció primerenca. Estratègies i alternatives d'intervenció. 
1473 Estratègies de Treball en Grup 4 2 Concepte de grup. Processos de comunicació. Elements i estructura dels grups. Tipologia i funcions. 

Tècniques de grup. 
1474 Estratègies de Treball en la 

Família 
3 1,5 La família com a medi educatiu. Contribucions educatives de la família al desenvolupament personal i social 

de l'infant. Factors que condicionen la influència familiar: actituds, ambient, disciplina, etc. El pares com a 
col·laboradors de l'escola. 

1475 Avaluació i Assessorament 
Psicopedagògic 

3 1,5 Principis de l'assessorament pedagògic. Tècniques i recursos de l'assessorament. L'avaluació pedagògica en el 
context del diagnòstic educatiu. Tècniques d'avaluació pedagògica. Redacció d'informes. 

1476 Desenvolupament i Educació en 
l'Adolescència 

3 1,5 Aprofundir en el desenvolupament de l'adolescent. Família i adolescència. L'adolescent enfront de l'escola, 
l'activitat d'estudi i el treball. Adolescència i comportament sexual. Actituds i comportament social. Actituds i 
creences en l'adolescència. Desenvolupament i temps lliure en l'adolescència. 



1477 Disseny, Realització i Avaluació 
de Materials Curriculars 

3 1,5 Dissenys curriculars, unitats didàctiques, mòduls i recursos didàctics. El procés de disseny i desenvolupament 
de mitjans didàctics. Aspectes didàctics del desenvolupament de materials. Procés d'elaboració de recursos 
tecnològics per a la formació. L'avaluació de mitjans didàctics. 

1479 Intervenció Psicopedagògica per 
a la Millora dels Processos de 
Pensament 

3 1,5 La naturalesa de la intel·ligència. Programes d'enriquiment cognitiu: objectius, materials, disseny i 
organització. Indicadors del progrés del funcionament cognitiu. Avaluació i control dels efectes dels 
programes per a la intel·ligència. 

1480 L'Educació de les Habilitats 
d'Interacció Social 

3 1,5 Desenvolupament i habilitats socials. Models d'adquisició de les habilitats socials. L'ensinistrament 
psicopedagògic de les habilitats socials. L'educació de les habilitats de conversa i de les habilitats 
heterosocials. L'entrenament de l'assertivitat. Les habilitats d'entrevista tutorial. 

1481 Gestió de Recursos Humans 3 1,5 Organització i gestió de recursos humans: noves perspectives. Planificació i selecció dels recursos humans. 
Organització del treball. Formació, desenvolupament i avaluació de recursos humans. Tècniques de gestió de 
recursos humans en contextos organitzatius, educatius i no educatius. Motivació i comunicació. Cultura i 
clima organitzatiu. El departament de recursos humans. 

1482 Història de l'Escolarització i la 
Instrucció 

4 2 La formació dels sistemes educatius estatals a l'època contemporània. Evolució de la funció social i educativa 
dels distints nivells escolars. L'evolució de la fonamentació psicològica de l'educació. L'evolució dels 
currículums escolars al segle XX. De l'educació general bàsica a la diversificació curricular. 

1498 Psicologia de l'Edat Adulta 4 2 El desenvolupament en l'edat adulta primerenca, intermèdia i tardana. Desenvolupament i maduresa física, 
desenvolupament intel·lectual, de la personalitat, afectiu i social. El treball i la seva influència en el 
desenvolupament adult. Família i parella en l'edat adulta. Envelliment. La mort i el dol. 

2117 Pedagogia Laboral 4 2 Economia, empresa i formació. La gestió integrada de recursos humans a l'empresa. El paper de la formació. 
Instruments i tècniques d'intervenció pedagògica en l'empresa. Disseny i avaluació de programes. 

2118 Disseny i Desenvolupament de 
Programes d'Educació Flexible i 
a Distància 

3 3 Aspectes didàctics del disseny i desenvolupament de programes en educació flexible i a distància. Formació 
semipresencial i a distància basada en aplicacions telemàtiques. Mitjans i recursos tecnològics: els centres de 
recursos multimèdia i les xarxes interactives per a l'aprenentatge. Instruments de disseny i desenvolupament 
d'accions formatives: llenguatges hipertext. 

2124 Programes de Formació-
Ocupació per a Joves 

3 1,5 La problemàtica de la inserció laboral dels joves. Respostes dels sistemes d'educació, formació i ocupació a la 
problemàtica de l'atur juvenil. Polítiques, programes i accions de formació-ocupació per a joves. La formació 
en alternança. Altres models de formació-ocupació. Anàlisi de necessitats formatives i disseny, 
implementació i avaluació de programes. 

2135 Intervenció Psicopedagògica 
sobre les Drogodependències 

3 1,5 Conceptes bàsics. Models de comprensió de les drogodependències. Les normatives europees i espanyoles 
sobre drogodependències. La recerca en drogodependències: estat de la qüestió. Models i tipologies de 
programes de prevenció de consum de drogues. Les tipologies de tractament de les drogodependències. 
Recursos sobre les drogodependències. 

2517 Avaluació de Programes, 
Centres i Professors 

4 2 Paradigmes d'avaluació. Elaboració d'instruments d'avaluació. Avaluació i comunicació de resultats. 
Elaboració d'informes. 

2518 Formació i Actualització en la 
Funció Pedagògica 

4 2 Models de formació. Estratègies d'actualització. Domini de destreses. 

2519 Pedagogia Contemporània 4 2 Models d'educació social contemporània: de la Il·lustració a John Dewey. La situació educativa a Espanya. 
Ciència i Societat. L'Escola Nova: principis, fonaments i transcendència. La desescolarització. La pedagogia 
de la postmodernitat. Ecologisme, pacifisme i educació.  

2521 Tecnologia Educativa II 3 3 Disseny, producció i avaluació de mitjans individualitzats per a l'ensenyament. Noves tecnologies de la 
informació aplicades a l'ensenyament. Realització de materials informàtics per a l'ensenyament. 

2522 Pedagogia Social 4 2 Àrees i processos d'intervenció en la pedagogia social. Els agents de l'educació social. Educació i models 
d'aprenentatge social. 

2523 Política i Legislació Educatives 4 2 El marc jurídic del sistema educatiu. Planificació del sistema educatiu. 
2524 Tècniques de Modificació de la 

Conducta 
3 1,5 Tècniques d'intervenció i tractament psicològic. Procediments derivats del condicionament. 

2525 Psicologia del Pensament i del 
Llenguatge 

6 3 Mecanismes de raonament i solució de problemes. Pensament productiu. Comprensió i producció del 
llenguatge. Llenguatge i pensament. 

2529 Economia de l'Educació 4 2 Anàlisi econòmica del sistema educatiu. Models de finançament del sistema educatiu. Educació i ocupació. 
1944 Intervenció Educativa per al 

Desenvolupament del 
Llenguatge 

3 1.5 El llenguatge i la comunicació en diversos contextos educatius i la seva relació amb el desenvolupament i 
l’aprenentatge. Habilitats lingüístiques i comunicatives en mestres i alumnes. Millora dels estils comunicatius 
i lingüístics de mestres i alumnes. 

Nota: Les assignatures optatives s’oferiran cada curs acadèmic.  
 
 
 
 

Organització per cursos 
Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits de lliure configuració 

 1 46,5 6 13,5                  9 
2 2 24 33 12                  6 

Total  70,5 39 25,5                  15 
 
 
 
Prerequisits del pla d'estudis de Llicenciat en Psicopedagogia: 
2516 Disseny i Estratègies per a l'Elaboració d'Adaptacions Curriculars 2501 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 
2511 Educació de Deficients Mentals 2502 Educació Especial 
2512 Intervenció Psicopedagògica en els Problemes del Llenguatge Parlat 2503 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica 
2521 Tecnologia Educativa II 1129 

6018 
2104 

Tecnologia Educativa I (1) 
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació (1) 
Tecnologia Educativa (1) 

2527 Pràctica de Psicopedagogia II 2510 -Pràctica de Psicopedagogia I 
-Haver aprovat o estar matriculat de totes les assignatures 
troncals i obligatòries de Psicopedagogia 

2501 Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 1127 Didàctica General 
2509 Psicologia de la Instrucció 1192 

1178 
Psicologia Educativa (2) 
Psicologia de l’Educació (2) 

(1) Per aprovar l’assignatura 2521, Tecnologia Educativa II, cal  haver aprovat qualsevol d’aquestes tres assignatures. 



(2) Per aprovar l’assignatura 2509, Psicologia de la Instrucció, cal  haver aprovat qualsevol d’aquestes dues assignatures. 
 
 
 
 
 
 

En cap cas no es convalidarà la Pràctica de Psicopedagogia per altres ja realitzades. 
2510  Pràctica de Psicopedagogia I 
2527  Pràctica de Psicopedagogia II 
 
 
 
Mecanismes de convalidació i/o adaptació entre els plans d'estudis de la llicenciatura de Psicopedagogia (totes aquelles assignatures que en 
ambdós plans tenen el mateix codi es convaliden automàticament): 
 

Pla 1983  (Ciències de l’Educació)            Pla 1997 
0277 Trastorns d'Aprenentatge 2503 Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica 
0274 Teoria de l'Orientació 2505 Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica 
0112 Deficients Mentals 2511 Educació de Deficients Mentals 
0234 Patologia del Llenguatge 2512 Intervenció Psicopedagògica en els Problemes del Llenguatge Parlat 
0237 Pedagogia de la Inadaptació Social 1431 Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil 
0256 Psicopatologia 2514 Assessorament Educatiu en els Problemes Afectius i de Relació de 

la Infància i l'Adolescència 
0244 Psicodiagnòstic  1483 Diagnòstic en Educació 
 

Pla 1993            Pla 1997 
2513 Educació de Superdotats 1471 Educació de Superdotats 
2528 Intervenció Psicopedagògica per a la Millora dels 

Processos de Pensament 
1479 Intervenció Psocipedagògica per a la Millora dels Processos de 

Pensament 
2506 Intervenció Psicopedagògica en els Problemes 

d’Inadaptació Social 
1431 Intervenció Pedagògica en la Inadaptació Infantil i Juvenil 

2500 Diagnostic Psicopedagògic 1483 Diagnostic en Educació 
2508 Orientació Vocacional 1484 Orientació Professional 
1478 Disseny i Desenvolupament de Programes d’Educació 

Flexible i a Distància 
2118 Disseny i Desenvolupament de Programes d’Educació Flexible i a 

Distància 
 
 
 

Assignatures que no són de lliure configuració per als alumnes matriculats d'aquests estudis:  
2564 Psicopedagogia de l’Educació Secundària 
1930 Pensament i Llenguatge 
1174 Avaluació Psicològica 
 
 
 
 

Especificacions del pla d'estudis del títol de Llicenciat en Psicopedagogia: 
S’atorguen per equivalència crèdits de lliure configuració a: 
—Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades, etc. (màxim 6 crèdits). 
—Estudis realitzats en l’àmbit de convenis internacionals subscrits per la Universitat i altres activitats (màxim 15 crèdits). 
Els crèdits atorgats en cada cas s’ajustaran als criteris que la Universitat determini. 
Allò que no s'hagi previst ho resoldrà una comissió d'estudi específica, d'acord amb el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre. 


