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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
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Concurs

Prerequisits

No hi ha cap requisit.

Objectius

Aquesta assignatura, obligatòria de tercer curs del grau de pedagogia pretén formar orientadors i orientadores
escolars que treballaran en col·laboració amb mestres, famílies i professionals vinculats al món escolar del
territori des d'una visió inclusiva i no discriminatòria. Per això es tractaran els fonaments de l'orientació en
totes les etapes obligatòries i els principals recursos i estratègies de col·laboració. L'estudiant acabarà
l'assignatura amb una visió del conjunt de possibilitats d'acció orientadora en aquest context. L'assignatura
d'Orientació Escolar, conjuntament amb la d'Orientació Professional, és fonamentadora de la menció de Quart
curs anomenada "Orientació Educativa".

Competències

Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el seu exercici i
desenvolupament professional.
Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits
professionals i institucions i serveis educatius i de formació.

Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el
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Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el
desenvolupament de les accions educatives i formatives.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Desenvolupar correctament estratègies d'orientació, consulta i mediació, d'acord a criteris professionals
preestablerts.
Identificar els principis deontològics presents en els processos de mediació i orientació.
Identificar fortaleses i debilitats per afrontar processos d'orientació i mediació.
Identificar necessitats formatives i d'orientació a partir d'estratègies predissenyades.
Mostrar una actitud de respecte cap als principis deontològics de l'orientació i la mediació.
Programar la tutoria d'un curs a partir de paràmetres preestablerts (nivell, context).
Proposar estratègies i accions d'orientacions i mediació a partir de situacions reals o simulades.
Proposar millores de les potencialitats i minimització de debilitats per a l'orientació i la mediació.
Relacionar necessitats formatives i d'orientació amb estratègies d'orientació.
Simular el treball multiprofessional o interprofessional en relació a processos d'orientació o mediació.

Continguts

Bloc 1

1. Principis i fonaments de l'orientació escolar.
rientació escolar i perspectiva de gènere.2. O

3. Models i enfocaments d'orientació escolar.
4. Tècniques i programes d'orientació escolar.

Bloc 2

5. La tutoria i l'acció tutorial.
6. Orientació familiar, mediació i conflicte.
7. L'orientació i la tutoria en l'escola inclusiva.

Metodologia

El protagonista en el procés d'ensenyament aprenentatge és l'estudiant, sota aquesta premissa s'ha planificat
la metodologia de l'assignatura tal i com es mostra en el quadre que es troba seguidament.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Es destinaran 15 minuts per tal que els i les estudiants puguin respondre les enquestes de l'actuació docent i
d'avaluació de l'assignatura.

La metodologia utilitzada, que s'evidencia en la diversitat d'activitats programades, té com a objectiu l'atenció
de tot l'estudiantat, facilitant oportunitats de participació. S'utilitzen diferents llenguatges en les presentacions i
recursos utilitzats, diversitat de materials de treball i una metodologia cooperativa en les sessions d'aula per
facilitar la participació de tot l'alumnat. Els materials docents són accessibles per a tots i totes les estudiants, ja
que totes les lectures obligatòries són documents digitals, fàcils de consultar i a disposició d'ells i elles.

Durant el procés d'ensenyament-aprenentatge dels i de les estudiants disposen d'un acompanyament i
tutorització individual i grupal.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.
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Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats destinades a la verificació i qualificació dels assoliments. 0 0 5, 6, 7, 8

Classes magistrals en gran grup 30 1,2

Presentacions dels estudiants 15 0,6 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10

Tipus: Supervisades

Treball no presencial 30 1,2

Tipus: Autònomes

Treball propi 75 3 1, 3, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que
imposin les autoritats sanitàries.

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren a continuació:

Una primera l'avaluació es realitzarà una vegada acabat el bloc A (02/11/2021), una segona avaluació quan
finalitzi el bloc B (18/01/2022), la reavaluació uns dies desprès d'acabar el segon bloc (setmana del 24 al 28
de gener del 2021). Els blocs es refereixen als continguts de l'assignatura (veure apartat 5).

Les pràctiques, casos i problemes estaran distribuïts al llarg de tota l'assignatura, temporitzades en la data
d'inici de la pràctica i la data de lliurament. La devolució i el seguiment de les activitats que formen part de la
qualificació serà inferior a un mes. 14/09/2021 Pràctica 1 Introductòria. Individual. Itinerari acadèmic personal.
21/09/2021 Lectura i discussió d'un article. 26/10/2021 Pràctica 2. Integració d'un programa d'orientació
escolar en una asignatura. 23/11/2021 Pràctica 3. Anàlisi de l'acció tutorial. 21/12/2021 Pràctica 4 El pla
d'acció tutorial.

Els estudiants que durant el curs hagin fet un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit se'ls donarà la oportunitat de superar la matèria refent l'activitat o activitats no superades.

La còpia o plagi de material, tant en el cas de treballs, pràctiques o examen significa una qualificació final de 0
a l'assignatura, perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest
cas, tots els membres del grup tindran un 0). Es considerarà que un treball, activitat o examen està "copiat"
quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o
activitat està "plagiat" quan es presenta com a propi una part d'un text d'un autor sense citar les fonts,
independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. (més informació sobre plagi a
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

La nota final de l'assignatura serà la mitjana de les notes d'ambdós blocs. Es farà el promig a partir d'una
puntuació mínima de 5 en cada activitat d'avaluació. S'aprovarà l'assignatura amb una puntuació mínima de 5.

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari
es considerarà no presentat.

Per aprovar aquesta assignatura, cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa. Per tant es
valorarà que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un

bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Tanmateix haurà de mostrar
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bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Tanmateix haurà de mostrar
actituds d'escolta activa, participació, empatia i respecte al llarg del curs.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i
els aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha
de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o
suspesa si el professor considera que no compleix aquests requisits.

Per aquest motiu, abans d'entregar una evidència d'aprenentatge, cal comprovar que s'ha escrit correctament
les fonts, notes, citacions textuals i referències bibliogràfiques seguint la normativa APA i d'acord a la
documentació que es resumeix en fonts de la UAB:

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_03.html

També es valorarà l'actitud mostrada pels i per les estudiants, pel que es tindran en compte competències
transversals com: escolta activa, respecte, participació, cooperació, empatia, amabilitat, puntualitat, no jutjar,
argumentar, ús del mòbil i del ordinador adequat.

Es pot consultar el document "Criteris i pautes generals d'avaluació de la Facultat de Ciències de l'Educació"
aprovat per la COA a 28 de maig de 2015 (

), i també lahttp://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html
Normativa d'Avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona
(http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html).

Tots els aspectes no recollits en les anteriors normes seran resolts d'acord amb la normativa de la facultat: 
(http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html), i de la universitat: (
http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Bloc 1: examen de continguts 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 10

Bloc 1: treballs individuals. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 10

Bloc 2: Examen de continguts 20% 0 0 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bloc 2: Treball grupal 30% 0 0 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
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