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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d'anàlisi, de síntesi, d'organització i de planificació. 
• Aprenentatge  autònom,  adaptació  a  situacions  noves  i  obertura  cap  a 

l'aprenentatge al llarg de tota la vida i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i 
esperit emprenedor. 

• Capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per resoldre conflictes,  
prendre decisions i desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals. 

• Compromís ètic, respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la 
promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors 
democràtics; d'assumir el compromís de desenvolupament personal i professional 
amb un mateix i la comunitat. 

• Analitzar  necessitats  així  com  dissenyar,  aplicar  i  avaluar  plans,  programes, 
projectes i activitats d'intervenció psicosocial en contexts diversos. 

• Saber  utilitzar  els  procediments  i  tècniques  per  a  la  intervenció  psicosocial,  la 
mediació  i  l'anàlisi  de  la  realitat  personal,  familiar,  comunitària  i  de  les 
organitzacions en ordre a la resolució dels seus possibles conflictes. 

• Gestionar estructures i processos de participació i acció comunitària. 
• Mostrar  una  actitud  empàtica,  respectuosa,  solidària  i  de  confiança  cap  als 

subjectes i institucions d'educació social. 



OBJECTIUS

• Conèixer els principals processos de la psicologia social. 
• Saber aplicar els conceptes teòrics en la realitat social

CONTINGUTS

1. Psicologia Social. Concepte i desenvolupament històric 
2. Els àmbits de la interacció i la comunicació social. 
3. Processos simbòlics: facilitació social, comunicació social i processos d'atribució. 
4. Processos cognitius: cognició social, comparació social i influència social. 
5. Processos afectius: emocions i sentiments i atracció i relacions interpersonals. 
6. Processos dinàmics: motivació social, actituds i prejudicis socials. 
7. Processos conductuals: agressivitat i altruisme. 
8. Psicologia social aplicada: els programes de competència psicosocial 

METODOLOGIA
Es combinarà les exposicions teòriques amb els treballs pràctics.
 

 

AVALUACIÓ

 

 Activitats presencials

            Treball en grup   30%

            Participació i presentació dels treballs a l’aula 10%

            Examen final    50%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE 

SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

1: Presencial GG Presentación de la ma-

teria  (objetivos,  com-

petencias,  contenidos, 

metodología,  evalua-

ción).

Conocer los detalles 

de programación de 

la materia

Planificar,  desenvolupar  i 

avaluar la sessió

Programar  i  desenvolupar 

la sessió

Presentar la planificació als 

alumnes

Establir  i  prioritzar  objec-

tius

Seleccionar,  organitzar, 

secuenciar i  explicar  els 

continguts

Elaborar  els  recursos  ma-

terials adequats als objec-

tius, continguts, metodolo-

gia,  activitats,  temporali-

zació, avaluació

Avaluar la tasca docent

Avaluar el clima de l'aula

Avaluar l’atenció, partici-

pació,  interès de l'alum-

nat sobre el tema

Guiar el  procés  d'apre-

nentatge

Asistir a clase

Atendre  a  les  explica-

cions

Prendre notes



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

2: Presencial GG La comunicación inter-

personal

Elementos del acto co-

municativo

Identificar  los  ele-

mentos del acto co-

municativo y su fun-

ción

Planificar,  desenvolupar  i 

avaluar la sessió

Programar  i  desenvolupar 

la sessió

Presentar la planificació als 

alumnes

Establir  i  prioritzar  objec-

tius

Seleccionar,  organitzar, 

secuenciar i  explicar  els 

continguts

Elaborar  els  recursos  ma-

terials adequats als objec-

tius, continguts, metodolo-

gia,  activitats,  temporali-

zació, avaluació

Avaluar la tasca docent

Avaluar el clima de l'aula

Avaluar l’atenció, partici-

pació,  interès de l'alum-

nat sobre el tema

Guiar el  procés  d'apre-

nentatge

Fer atenció,  memorit-

zar i recordar

Prendre apunts

Mantenir  una  actitud 

receptiva,  respectuo-

sa, reflexiva i crítica

Establir un pla de tre-

ball|feina per  assimi-

lar els continguts i per 

assolir els objectius

Relacionar  els  conei-

xements  previs  amb 

els nous

Contrastar i ampliar la 

informació donada pel 

professor  amb  altres 

informacions

Elaborar  el  seu  propi 

material d'estudi i es-

tudiar

Avaluar el procés d'a-

prenentatge i prendre 

decisions  oportunes 

per millorar-lo

Consultar i ampliar bi-

bliografia



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

3: Presencial GG Llengua i comunicació Reconocer  los  prin-

cipales  obstáculos 

en el  acto comuni-

cativo 

Adquirir conocimien-

tos para poder pro-

poner y aplicar solu-

ciones  a  los  obstá-

culos comunicativos

Planificar,  desenvolupar  i 

avaluar la sessió

Programar  i  desenvolupar 

la sessió

Presentar la planificació als 

alumnes

Establir  i  prioritzar  objec-

tius

Seleccionar,  organitzar, 

secuenciar i  explicar  els 

continguts

Elaborar  els  recursos  ma-

terials adequats als objec-

tius, continguts, metodolo-

gia,  activitats,  temporali-

zació, avaluació

Avaluar la tasca docent

Avaluar el clima de l'aula

Avaluar l’atenció, partici-

pació,  interès de l'alum-

nat sobre el tema

Guiar el  procés  d'apre-

nentatge

Fer atenció, memorit-

zar i recordar

Prendre apunts

Mantenir  una  actitud 

receptiva,  respectuo-

sa, reflexiva i crítica

Establir un pla de tre-

ball|feina per  assimi-

lar els continguts i per 

assolir els objectius

Relacionar  els  conei-

xements  previs  amb 

els nous

Contrastar i ampliar la 

informació donada pel 

professor  amb  altres 

informacions

Elaborar  el  seu  propi 

material d'estudi i es-

tudiar

Avaluar el procés d'a-

prenentatge i prendre 

decisions  oportunes 

per millorar-lo

Consultar i ampliar bi-

bliografia



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

4: Presencial GG Tècniques  de  millora 

de la escriptura

Valorar la importan-

cia de la comunica-

ción oral

Valorar la importan-

cia de la comunica-

ción no verbal

Adquirir  estrategias 

para  hablar  en  pú-

blico

Planificar,  desenvolupar  i 

avaluar la sessió

Programar  i  desenvolupar 

la sessió

Presentar la planificació als 

alumnes

Establir  i  prioritzar  objec-

tius

Seleccionar,  organitzar, 

secuenciar i  explicar  els 

continguts

Elaborar  els  recursos  ma-

terials adequats als objec-

tius, continguts, metodolo-

gia,  activitats,  temporali-

zació, avaluació

Avaluar la tasca docent

Avaluar el clima de l'aula

Avaluar l’atenció, partici-

pació,  interès de l'alum-

nat sobre el tema

Guiar el  procés  d'apre-

nentatge

Fer atenció, memorit-

zar i recordar

Prendre apunts

Mantenir  una  actitud 

receptiva,  respectuo-

sa, reflexiva i crítica

Establir un pla de tre-

ball|feina per  assimi-

lar els continguts i per 

assolir els objectius

Relacionar  els  conei-

xements  previs  amb 

els nous

Contrastar i ampliar la 

informació donada pel 

professor  amb  altres 

informacions

Elaborar  el  seu  propi 

material d'estudi i es-

tudiar

Avaluar el procés d'a-

prenentatge i prendre 

decisions  oportunes 

per millorar-lo

Consultar i ampliar bi-

bliografia



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

5: Presencial GG Com parlar en pùblic Aprender a preparar 

un  discurso su  es-

tructura y contenido

Comprender  la  im-

portancia de la  dic-

ción  en  el  discurso 

oral

Concienciarse  de  la 

influencia  del  tipo 

de  audiencia  a  la 

hora  de  hablar  en 

público

Planificar,  desenvolupar  i 

avaluar la sessió

Programar  i  desenvolupar 

la sessió

Presentar la planificació als 

alumnes

Establir  i  prioritzar  objec-

tius

Seleccionar,  organitzar, 

secuenciar i  explicar  els 

continguts

Elaborar  els  recursos  ma-

terials adequats als objec-

tius, continguts, metodolo-

gia,  activitats,  temporali-

zació, avaluació

Avaluar la tasca docent

Avaluar el clima de l'aula

Avaluar l’atenció, partici-

pació,  interès de l'alum-

nat sobre el tema

Guiar el  procés  d'apre-

nentatge

Fer atenció,  memorit-

zar i recordar

Prendre apunts

Mantenir  una  actitud 

receptiva,  respectuo-

sa, reflexiva i crítica

Establir un pla de tre-

ball|feina per  assimi-

lar els continguts i per 

assolir els objectius

Relacionar  els  conei-

xements  previs  amb 

els nous

Contrastar i ampliar la 

informació donada pel 

professor  amb  altres 

informacions

Elaborar  el  seu  propi 

material d'estudi i es-

tudiar

Avaluar el procés d'a-

prenentatge i prendre 

decisions  oportunes 

per millorar-lo

Consultar i ampliar bi-

bliografia



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

6: Presencial GG Estils  Comuni-

catius: Agressiu, 

Passiu, Assertiu

Conocer los elemen-

tos a tener en cuen-

ta para dirigir o co-

ordinar  reuniones 

efectivas

Comprender  la  im-

portancia  de  la  es-

tructuración  de  una 

reunión

Planificar,  desenvolupar  i 

avaluar la sessió

Programar  i  desenvolupar 

la sessió

Presentar la planificació als 

alumnes

Establir  i  prioritzar  objec-

tius

Seleccionar,  organitzar, 

secuenciar i  explicar  els 

continguts

Elaborar  els  recursos  ma-

terials adequats als objec-

tius, continguts, metodolo-

gia,  activitats,  temporali-

zació, avaluació

Avaluar la tasca docent

Fer atenció, memorit-

zar i recordar

Prendre apunts

Mantenir  una  actitud 

receptiva,  respectuo-

sa, reflexiva i crítica

Establir un pla de tre-

ball|feina per  assimi-

lar els continguts i per 

assolir els objectius

Relacionar  els  conei-

xements  previs  amb 

els nous

Contrastar i ampliar la 

informació donada pel 

professor  amb  altres 

informacions

Elaborar  el  seu  propi 

material d'estudi i es-

tudiar

Avaluar el procés d'a-

prenentatge i prendre 

decisions  oportunes 

per millorar-lo

Consultar i ampliar bi-

bliografia



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

Avaluar el clima de l'aula

Avaluar l’atenció, partici-

pació,  interès de l'alum-

nat sobre el tema

Guiar el  procés  d'apre-

nentatge

7: Presencial GG Processos 

simbòlics:  facili-

tació  social,  co-

municació  social 

i  processos  d'a-

tribució.

.

Identificar  los  ras-

gos  característicos 

a  nivel  de  pensa-

miento,  sentimien-

tos  y  comporta-

miento.  del  estilo 

comunicativo  agre-

sivo.

Planificar,  desenvolupar  i 

avaluar la sessió

Programar  i  desenvolupar 

la sessió

Presentar la planificació als 

alumnes

Establir  i  prioritzar  objec-

tius

Seleccionar,  organitzar, 

secuenciar i  explicar  els 

continguts

Elaborar  els  recursos  ma-

terials adequats als objec-

tius, continguts, metodolo-

gia,  activitats,  temporali-

zació, avaluació

Avaluar la tasca docent

Avaluar el clima de l'aula

Avaluar l’atenció,  partici-

pació,  interès de l'alum-

Fer atenció, memorit-

zar i recordar

Prendre apunts

Mantenir  una  actitud 

receptiva,  respectuo-

sa, reflexiva i crítica

Establir un pla de tre-

ball|feina per  assimi-

lar els continguts i per 

assolir els objectius

Relacionar  els  conei-

xements  previs  amb 

els nous

Contrastar i ampliar la 

informació donada pel 

professor  amb  altres 

informacions

Elaborar  el  seu  propi 

material d'estudi i es-



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

nat sobre el tema

Guiar el  procés  d'apre-

nentatge

tudiar

Avaluar el procés d'a-

prenentatge i prendre 

decisions  oportunes 

per millorar-lo

Consultar i ampliar bi-

bliografia

8: Presencial GG

Processos cogni-
tius:  cognició 
social, compara-
ció  social  i  in-
fluència social.

Identificar  los  ras-
gos  característicos 
a  nivel  de  pensa-
miento,  sentimien-
tos  y  comporta-
miento.  del  estilo 
comunicativo pasivo

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 
secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés  d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

9: Presencial GG Processos  afec-
tius:  emocions i 
sentiments  i 
atracció  i  rela-
cions interperso-
nals.

Valorar  las  conse-
cuencias  psicoemo-
cionales  y  sociales 
de los estilos comu-
nicativos  pasivo  y 
agresivo

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 
secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia

10: Presencial GG .
Processos  dinà-
mics:  motivació 
social,  actituds i 
prejudicis  so-
cials.

Identificar  los  ras-
gos  característicos 
a  nivel  de  pensa-
miento,  sentimien-
tos  y  comporta-
miento.  del  estilo 
comunicativo aserti-
vo

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 
secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als objec-

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia

11: Presencial GG

Processos  con-
ductuals: agres-
sivitat  i  altruis-
me.

Conocer  las  princi-
pales  técnicas  de 
asertividad

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 
secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als  objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo



SESSIÓ MODALITAT 
(P/NP)

DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUA-

CIÓ

Consultar i ampliar bi-
bliografia

12: Presencial GG Psicologia  social 
aplicada

Conocer  las  princi-
pales  técnicas  de 
bloqueo de la aserti-
vidad

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar, organitzar, se-
cuenciar i explicar els con-
tinguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia

13: Presencial GG La  comunicación  no 
verbal (I)

Valorar la importan-
cia de la comunica-
ción no verbal en la 
comunicación  inter-
personal

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 



SESSIÓ MODALITAT 
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secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia

14: Presencial GG La  comunicación  no 
verbal (II)

Analizar  los  princi-
pales   indicadores 
no  verbales  en  la 
comunicación oral

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 
secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

Fer atenció,  memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
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prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia

15: Presencial GG La  comunicación  no 
verbal  (III):  análisis 
transcultural

Comprender  la  in-
fluencia de la cultu-
ra  en  la  comunica-
ción no verbal

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes
Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 
secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar els recursos mate-
rials  adequats  als  objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia

16: Presencial GG La  teoría  de  l’escolta 
activa

Reconer  las  condi-
ciones para una es-
cucha eficaz

Valorar la importan-
cia de escuchar, ha-

Planificar,  desenvolupar  i 
avaluar la sessió
Programar  i  desenvolupar 
la sessió
Presentar la planificació als 
alumnes

Fer atenció, memorit-
zar i recordar
Prendre apunts
Mantenir  una  actitud 
receptiva,  respectuo-
sa, reflexiva i crítica
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CIÓ

blar,  comprender, 
dialogar y criticar a 
los demás en el pro-
ceso  de  la  escucha 
activa.

Establir  i  prioritzar  objec-
tius
Seleccionar,  organitzar, 
secuenciar i  explicar  els 
continguts
Elaborar  els  recursos  ma-
terials adequats als objec-
tius, continguts, metodolo-
gia,  activitats,  temporali-
zació, avaluació
Avaluar la tasca docent
Avaluar el clima de l'aula
Avaluar l’atenció, partici-
pació,  interès de l'alum-
nat sobre el tema
Guiar el  procés  d'apre-
nentatge

Establir un pla de tre-
ball|feina per  assimi-
lar els continguts i per 
assolir els objectius
Relacionar  els  conei-
xements  previs  amb 
els nous
Contrastar i ampliar la 
informació donada pel 
professor  amb  altres 
informacions
Elaborar  el  seu  propi 
material d'estudi i  es-
tudiar
Avaluar el procés d'a-
prenentatge i prendre 
decisions  oportunes 
per millorar-lo
Consultar i ampliar bi-
bliografia

1 Presencial GM L’escolta activa Comprender a nivel 
cognitiu  la  estrate-
gia de la escolta ac-
tiva

Vivenciar  a  nivel 
emocional  l’escolta 
activa

Programar i desenvolupar 
la sessió 

Presentar  la  planificació 
als alumnes 

Consensuar els  objectius 
didàctics 

Disenyar activitat
de dramatització 

Avaluar la producció dels 
alumnes 

Aclarar dubtes 

Facilitar els processos de 
desinhibició,anàlisi,  refle-

Participar  activament 
en la dramatització
Avaluar  el  faci  role-
planing realitzat  a  l'-
aula
Avaluar  la  posada en 
pràctica  dels  principis 
rectors  de  l'escolta 
activa  per  part  dels 
agents implicats en la 
dramatització

Prácticas (5%)
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xió i debat

2 Presencial GM Estils comunicatius Aplicar  los  distintos 
estilos  comunicati-
vos  en  distintas  si-
tuaciones cotidianas

Analizar  las  conse-
cuencias de usar un 
estilo  comunicativo 
u otro a la hora de 
resolver conflictos

Programar i desenvolupar 
la sessió 

Presentar  la  planificació 
als alumnes 

Consensuar els  objectius 
didàctics 

Disenyar activitat
de dramatització 

Avaluar la producció dels 
alumnes 

Aclarar dubtes 

Facilitar els processos de 
desinhibició,anàlisi,  refle-
xió i debat

Participar  activament 
en la dramatització
Avaluar  el  faci  remo-
lins-planing realitzat a 
l'aula
Avaluar  la  posada en 
pràctica  dels  principis 
rectors  de  l'escolta 
activa  per  part  dels 
agents implicats en la 
dramatització

Prácticas (5%)

3 Presencial GM Tècniques  d’assertivi-
tat

Aplicar tècniques de 
comunicación en di-
ferents situacions.

Programar i desenvolupar 
la sessió 

Presentar  la  planificació 
als alumnes 

Consensuar els  objectius 
didàctics 

Disenyar activitat
de dramatització 

Avaluar la producció dels 
alumnes 

Aclarar dubtes 

Recerca  d’informació 
mitjançant  revisió  bi-
bliogràfica,  webgrafía, 
sobre el tema de la co-
municación.

Resoldre  les  situacions 
plantejades aplicant di-
ferents  tècniques  d’as-
sertivitat

Prácticas (5%)
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Facilitar els processos de 
desinhibició,anàlisi,  refle-
xió i debat

4 Presencial GM Obstacles en el procès 
comunicatiu

Analitzar  un  cas 
práctic vers els obs-
tacles en el proces-
sos de comunicació

Programar i desenvolupar 
la sessió 

Presentar  la  planificació 
als alumnes 

Consensuar els  objectius 
didàctics 

Disenyar activitat
de dramatització 

Avaluar la producció dels 
alumnes 

Aclarar dubtes 

Facilitar els processos de 
desinhibició,anàlisi,  refle-
xió i debat

Avaluar  un  cas  pràctic 
envers els obstacles en 
els  procesos de  comu-
nicación

Presentar conclusions

Prácticas (5%)


