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Course guide
410101 - ADP - Learning, Behaviour and Personality
Development

Last modified: 18/09/2022
Unit in charge: Barcelona School of Informatics
Teaching unit: 410 - ICE - Institute of Education Sciences.

Degree: MASTER'S DEGREE IN SECONDARY AND UPPER SECONDARY EDUCATION, VOCATIONAL TRAINING AND
FOREIGN LANGUAGE TEACHING (Syllabus 2009). (Compulsory subject).

Academic year: 2022 ECTS Credits: 4.0 Languages: Catalan

LECTURER

Coordinating lecturer: CRISTINA TUDELA FABREGAT

Others: Primer quadrimestre:
AROA GÓMEZ DE LA TORRE - TEC1, TEC2
PATRICIA PUEYO PEREZ - FP1, FP2
CRISTINA TUDELA FABREGAT - FP1, FP2, TEC1, TEC2

DEGREE COMPETENCES TO WHICH THE SUBJECT CONTRIBUTES

Specific:
CEMG2. (ENG) Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a
l'aprenentatge
CEMG1. (ENG) Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions
CEMG3. (ENG) Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals
CEMG4. (ENG) Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten als estudiants amb diferents capacitats i
diferents ritmes d'aprenentatge

Generical:
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció
de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CG1. (ENG) Emprenedoria i innovació: identificar els elements que caracteritzen l'organització d'un centre docent, relacionar la
planificació de l'ensenyament aprenentatge amb els resultats obtinguts i fer propostes de millora.
CG4. (ENG) Treball en equip: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar i contribuir a desenvolupar tasques i
projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.

TEACHING METHODOLOGY

LEARNING OBJECTIVES OF THE SUBJECT

--

STUDY LOAD

Type Hours Percentage

Self study 72,0 72.00

Hours medium group 24,0 24.00

Guided activities 4,0 4.00
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Total learning time: 100 h

CONTENTS

(ENG) Psicologia del desenvolupament i de l'educació

Description:
--

Specific objectives:
--

Related activities:
--

Related competencies :
CG4. (ENG) Treball en equip: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar i contribuir a desenvolupar tasques
i projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i
l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CEMG1. (ENG) Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions

Full-or-part-time: 14h
Theory classes: 4h
Guided activities: 2h
Self study : 8h

(ENG) La classe com a grup i rols del professorat

Description:
--

Specific objectives:
--

Related competencies :
CG1. (ENG) Emprenedoria i innovació: identificar els elements que caracteritzen l'organització d'un centre docent, relacionar la
planificació de l'ensenyament aprenentatge amb els resultats obtinguts i fer propostes de millora.
CG4. (ENG) Treball en equip: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar i contribuir a desenvolupar tasques
i projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i
l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CEMG2. (ENG) Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a
l'aprenentatge

Full-or-part-time: 17h
Theory classes: 9h
Guided activities: 2h
Self study : 6h
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(ENG) Processos de construcció i organització del coneixement

Description:
--

Specific objectives:
--

Related competencies :
CG4. (ENG) Treball en equip: ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinar i contribuir a desenvolupar tasques
i projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i
l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CEMG1. (ENG) Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions
CEMG2. (ENG) Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten a
l'aprenentatge

Full-or-part-time: 17h
Theory classes: 7h 20m
Guided activities: 1h
Self study : 8h 40m

(ENG) La planificació de l'ensenyament

Description:
--

Specific objectives:
--

Related activities:
--

Related competencies :
CG6. (ENG) Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i
l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CEMG4. (ENG) Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten als estudiants amb diferents capacitats i
diferents ritmes d'aprenentatge
CEMG3. (ENG) Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals

Full-or-part-time: 14h
Theory classes: 4h
Guided activities: 1h
Self study : 9h
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ACTIVITIES

(ENG) AUTOAVALUACIÓ

Specific objectives:
--

Delivery:
--

Full-or-part-time: 1h
Guided activities: 0h 30m
Self study: 0h 30m

(ENG) RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS

Full-or-part-time: 9h
Theory classes: 0h 30m
Guided activities: 2h
Self study: 6h 30m

(ENG) COMENTARI D¿UN ARTICLE

Full-or-part-time: 3h
Theory classes: 0h 30m
Guided activities: 0h 30m
Self study: 2h

(ENG) ACTIVITAT COOPERATIVA

Description:
--

Specific objectives:
--

Material:
--

Delivery:
--

Full-or-part-time: 1h
Guided activities: 1h
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--

Description:
--

Specific objectives:
--

Material:
--

Delivery:
--

Full-or-part-time: 3h
Self study: 3h

--

Description:
--

Specific objectives:
--

Material:
--

Full-or-part-time: 7h
Theory classes: 0h 30m
Self study: 6h 30m

GRADING SYSTEM

EXAMINATION RULES.
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