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Prerequisits

L'assignatura Supervisió i Inspecció Educativa  com a matèria optativa de quart curs del pla d'estudis del grau,
de Pedagogia, pertany a la menció de Gestió de la Formació i d'Institucions Socioeducatives. Té com a
referents les assignatures Educació i Contextos Educatius  L'Organització i els Grups i La Coordinació i Gestió,  
de les Organitzacions Educatives, impartides a primer, segon i tercer. Això significa que, per poder
desenvolupar adequadament l'assignatura, calen uns mínims de suficiència en relació amb les assignatures
esmentades. És aconsellable tenir competències en avaluació de centres, programes i projectes.

Objectius

Comprendre i analitzar els aspectes que configuren realitats educatives i institucionals en contextos
d'educació formal i no formal.
Dissenyar, desenvolupar i avaluar processos, projectes, programes i activitats per intervenir en
contextos educatius i formatius.
Informar i assessorar persones, institucions i organitzacions sobre aspectes educatius i formatius.

Competències

Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits
professionals i institucions i serveis educatius i de formació.
Avaluar polítiques, institucions i sistemes educatius.
Realitzar estudis prospectius i avaluatius sobre característiques, necessitats i demandes formatives i
educatives.
Supervisar plans, programes, centres i professionals de l'educació i la formació.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els principis de l'ètica professional en la delimitació i desenvolupament d'activitats de supervisió
i inspecció educativa.
Dissenyar plans d'ordenació educativa territorial.
Elaborar un pla d'actuació de la Inspecció educativa per a un àmbit territorial concret.

Elaborar un pla de supervisió per a un centre educatiu.
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4.  
5.  
6.  

7.  
8.  
9.  

Elaborar un pla de supervisió per a un centre educatiu.
Idenfiticar àmbits d'analisi d'interès per a la supervisió i inspecció educativa.
Identificar i aplicar l'estratègia de supervisió i inspecció més adequada a les diferents realitats
territorials i de centres educatius.
Realitzar informes sobre situacions educatives territorials o de centres de formació.
Seleccionar i aplicar models, estratègies i instruments de supervisió educativa.
Utilitzar les tècniques de supervisió habituals.

Continguts

BLOC I. Naturalesa i sentit de la supervisió educativa

1. Aproximació conceptual a l'estudi de la supervisió.

2. Activitats i finalitats de la supervisió (marc normatiu).

3. Identitat i desenvolupament professional (problemàtiques i alternatives de la supervisió i la inspecció
educatives).

BLOC II. Models de supervisió i inspecció educatives

4. Models i tècniques de supervisió (supervisió com a inspecció).

5. Supervisió clínica / supervisió com a procés.

6. Estils de supervisió.

BLOC III. Funcions de la supervisió

7. Les funcions de la supervisió (acompanyament i assessorament, control, avaluació dels professionals i de la
direcció).

8. Els plans d'actuació de la inspecció educativa (diagnòstic de l'escola i a l'escola).

9. La realització i el seguiment d'informes tècnics (visites i informes, entre d'altres).

Metodologia

El plantejament metodològic, seguint el principi de la multivarietat d'estratègies metodològiques, ha de facilitar
la participació activa de l'alumne i la construcció del procés d'aprenentatge pel mateix alumne.

El docent, en aquest plantejament metodològic, dóna suport constant a l'alumne, facilitant-li els mitjans i els
recursos necessaris per al procés d'aprenentatge. Les tutories en aquest context esdevenen una part
fonamental de la metodologia de treball.

La metodologia que s'utilitza en les consisteix a fer classes expositives enactivitats presencials de gran grup 
què el docent assumeix un rol actiu, implicant la participació de l'alumnat en el procés. La finalitat d'aquestes
activitats és presentar els continguts i donar instruccions per a activitats individuals o de grup. Així, a més de
proporcionar informació rellevant, el docent ajuda l'alumne en el seu procés de construcció del coneixement.

En les sessions de gran grup s'organitzen, també, , que es dediquen a exercicis a l'aula,sessions pràctiques
individuals i en equips de quatre alumnes de caràcter estable per a tot el curs, en què, mitjançant l'anàlisi de
documents, la resolució de casos o les activitats pràctiques, s'aprofundeix en els continguts i les temàtiques
treballats, per tal que l'alumne pugui combinar el treball autònom amb el de grup.
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Les pràctiques es lliuren al professor, el qual les retorna revisades i anotades. Cada estudiant, si cal, les refà o
les millora individualment i les presenta en una  a final de curs. La carpeta ha de recollircarpeta d'aprenentatge
totes les activitats, elaboracions i pràctiques que fal'estudiant durant el curs. Al final de la carpeta, l'alumne ha
de recollir una reflexió sobre el seu procés d'aprenentatge en la matèria.

La combinació de les metodologies i el seguiment del docent han de permetre a l'alumne desenvolupar
estratègies analítiques i crítiques; en definitiva, aprendre a aprendre.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial de gran grup 45 1,8 5, 8

Tipus: Supervisades

Projecte de supervisió 30 1,2 2, 3, 4, 7

Tipus: Autònomes

Lectures i estudi 75 3 1, 6, 9

Avaluació

El sistema d'avaluació plantejat en aquesta assignatura té dos moments.

D'una banda, es fa una  amb la finalitat formativa de fer un seguiment del procésavaluació continuada
d'aprenentatge de l'estudiant, per tal de guiar-lo i orientar-lo. A més, ens permet prendre decisions sobre el
ritme de desenvolupament de l'assignatura.

D'altra banda, es fa una  per tal de verificar el nivell d'aprenentatge assolit, tenint com aavaluació sumatòria,
referència les competències i els objectius plantejats.

En el sistema d'avaluació, tenim bàsicament dos tipus d'evidències:

La realització d'activitats pràctiques (anàlisi de documents, resolució de casos...)  que es van,
desenvolupant al llarg de l'assignatura i es concreten en la presentació d'una   alcarpeta d'aprenentatge
final del curs.
La superació amb èxit d'una prova escrita.

La prova final de síntesi es realitzarà el dia 24 de gener de 2020 i la recuperació de la prova es farà el dia
31de gener del 2020. Per tal de poder recuperar la prova final de síntesi cal haver tret una puntuació no
inferior a 3,5.

Per tal d' aprovar l'Assignatura cal haver superat totes les parts. L'assistència és obligatòria la qual cosa
implica haver assistit com a mínim al 80% de les classes presencials.

Es farà retorn de les activitats avaluades en un període màxim de 10 dies.

El plagi en qualsevol de les activitats o treballs serà motiu de suspens.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Assistència, participació i implicació en les sessions presencials (activitats
individuals i en grup).

10% 0 0 1, 2, 5

Disseny i presentació del projecte de Supervisió i Inspecció (activitat
individual, portafoli)

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 6

Prova final de síntesi. 50% 0 0 7, 8, 9
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