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1. OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA DINS LA FORMACIÓ DEL TÍTOL DE MESTRE

• Adquirir una formació general i comprensiva de les diferents necessitats educatives 
especials que pot presentar l’alumnat al llarg de la seua escolarització a través de 
les etapes d’infantil, primària i secundària.

• Conèixer  i  analitzar  des  d’una  perspectiva  pedagògica,  els  models  actuals 
d’intervenció en les diferents necessitats educatives especials.

• Conèixer i analitzar la legislació educativa vigent en l’àmbit de l’educació especial 
per a que des del centre i des de l’aula es duga a terme l’escolarització adequada 
de tot l’alumnat a partir de l’acceptació de la diversitat.

• Col·laborar  i  donar  una resposta  educativa  des  del  centre  i  des  de l’aula amb 
adaptacions  curriculars  individualitzades  significatives (ACIS),  per  a  optimitzar  el 
desenvolupament  personal  i  educatiu  del  l’alumnat  amb necessitats  educatives 
especials.

• Desenvolupar i plasmar en l’exercici professional actituds de respecte i comprensió 
en l’atenció educativa a les diferències individuals.

2. CONTINGUTS

PRIMER BLOC DE CONTINGUTS
1. MARC TEÒRIC DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL
1.1  Fonamentació  epistemològica  de  l’Educació  Especial  com  a  disciplina 
pedagògica
1.2 Evolució històrica de l’educació especial
1.3  La  integració  escolar  i  els  principis  que fonamenten  el  canvi  de  concepte  de 
l’educació especial
1.4 Marc legislatiu de l’Educació Especial
1.5 El nou concepte d’educació Especial: la Educació Inclusiva
1.6 Organismes i serveis de suport a l’educació especial
1.7 La resposta educativa des del currículum i des del centre escolar a l’alumnat amb 
amb necessitats  educatives especials

SEGON BLOC DE CONTINGUTS
2. CONEIXEMENT I ATENCIÓ A LES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
2.1 Necessitats educatives especials associades les discapacitats sensorials: auditives i 
visuals

2.1.1 Nocions conceptuals



2.1.2 dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials
2.1.3  Bases  pedagògiques  de  la  intervenció  educativa  i  proposta  d’ACIS: 
estratègies metodològiques, recursos i activitats d’intervenció

2.2 Trastorns i dificultats en la producció oral: d’articulació i de ritme
2.2.1 Nocions conceptuals
2.2.2 Dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials
2.2.3  Bases  pedagògiques  de  la  intervenció  educativa  i  proposta  d’ACIS: 
estratègies metodològiques, recursos i activitats d’intervenció

2.3 Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura: dislèxia
2.3.1 Nocions conceptuals
2.3.2 Dificultats d’aprenentage en la lectura i escriptura
2.3.3  Bases  pedagògiques  de  la  intervenció  educativa  i  proposta  d’ACIS: 
estratègies metodològiques, recursos i activitats d’intervenció

2.4  Trastorns  i  dificultats  en l’adquisició  i  el  desenvolupament del  llenguatge:  retard 
simple, retard moderat i retard greu

2.4.1 Nocions conceptuals
2.4.2 dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials
2.4.3  Bases  pedagògiques  de  la  intervenció  educativa  i  proposta  d’ACIS: 
estratègies metodològiques, recursos i activitats d’intervenció

2.5 Necessitats educatives especials associades a la discapacitat mental
2.5.1 Nocions conceptuals
2.5.2.Dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials
2.5.4  Bases  pedagògiques  de  la  intervenció  educativa  i  proposta  d’ACIS: 
estratègies metodològiques, recursos i activitats d’intervenció

2.6 L’Educació intercultural
2.5.1 Nocions conceptuals
2.5.2.Dificultats d’aprenentatge i necessitats educatives especials
2.5.4  Bases  pedagògiques  de  la  intervenció  educativa  i  proposta  d’ACIS: 
estratègies metodològiques, recursos i activitats d’intervenció

3. AVALUACIÓ DE L’ASSIGNATURA

3.1. Avaluació de l’assignatura. L’avaluació final i global de l’assignatura consisteix en 
superar els objectius i continguts dissenyats en el programa i que corresponen al 80% 
(8punts) de crèdits teòrics: Examen escrit,  i al 20% (2punts) de crèdits pràctics:Treball 
práctic.

  3.2. Criteris d’Avaluació.

• Coneixer  y  analitzar  l’evolució  de  l’Educació  Especial  com a disciplina  i  el  seu 
àmbit d’actuació.

• Coneixer i identificar la situació de l’Educació Especial en el sistema educatiu:  en 
la legislació educativa, l’organització del centre i  en el currículum escolar.

• Coneixer i identificar les diferents dificultats d’aprenentatge que poden presentar 
els alumnes segons les diferents discapacitats i necessitats educatives especials.

• Com  a  futur  mestre/mestra  donar  una  resposta  educativa  a  una  necesitat 
educativa  especial  per  mitjà  d’una adaptació  curricular  individualitzada més  o 
menys siognificativa, partint del currículum ordinari i els objectius establerts com a 
generals per atots els alumnes.



  3.2.1. Modalitat d’Avaluació. L’Avaluació de l’assignatura té dues parts:

1. L’avaluació dels crèdits teòrics.
      Un examen Final cuadrimestral que avaluarà el 80% dels crèdits( 8punts). L’Examen 
conssisteix: 

• 8  preguntes de  resposta  curta  (tipus  prova  objectiva)  de  0,25p.  cada 
pregrunta. Total de punts 2.

• 3 preguntes de resposta més o menys llarga,  de 2 punts cada pregunta. Total 
de punts 6.

Per aprovar l’assignatura hi  ha que tindre 4 punts en l’examen i  fetes totes les 
práctiques obligatories.

2. L’avaluació dels crèdits pràctics
      Un Treball pràctic obligatori que avaluarà el 20% dels crèdits (2 punts) i que té les 
      següents pràctiques
             Práctica A. (0,5p.)

A. Pràctica individual: Fer un resum  del Capítol I i II del següent llibre:
Arnaiz  Sánchez,  P.  (2003).   Educación  Inclusiva:  una  escuela  para  todos. 
Málaga:  Aljibe.  (Hi  ha   en  la  biblioteca  de  la  Facultat  d’Educació  varios 
exemplars d’aquest llibre). Aquest resum servirà de complement als continguts 
explicats a la classe.

               Data d’entrega: 6 de novembre 2003.  S’entregarà amb un disket.

               Práctica B (0,25p)
A. Práctica  Individual:  Fer  un  dossier  de  recursos  d’educació  especial  en 

Internet. S’explicará a la classe com fer la reçerca en Internet.
                Data d’entrega: 6 de novembre de 2003. S’entregarà amb un disket.
              

Práctica C. (0,25p.)
B. Pràctica individual. Passar a un alumne o alumna de 6n. de Primària o de 

1n o 2n d’ESO un questionari sobre Tolerància a les diferències individuals.
               Data d’entrega: 20 de novembre de 2003.

Práctica D (0,75p.)
C. Pràctica  amb  dues,   tres  o  quatre  persones.  Dissenyar  una  respota 

educativa  d’una  necessitat  educativa  especial,  d’un  situació  real  dins 
d’una  etapa  educativa,  cicle,  curs  i  aula  ordinària,  per  mitjà  d’una 
Adaptació  Curricular  individualitzada  amb  un  caràcter  més  o  menys 
significatiu. El procès d’elaboració de l’ACI s’explicarà a la classe.

 Data d’entrega el 19 de desembre de 2003.

E. Práctica optativa (0,5p): Passar el Questionari de Tolerància a les diferències 
individuals a tota una classe d’un dels nivells esmentats. 

Totes  les  Práctiques s’explicaran  en  classe  i  hauran  de  ser  entregades  en  l’horari 
d’atenció alumnes de la professora i al despatx ubicat en l’edifici de Ciències Sociales, 
planta 1ª, despatx nº18.

MATERIALS DE LA ASSIGNATURA.

http://hdl.handle.net/10045/12876

http://hdl.handle.net/10045/12876


Nota.
Per a presentarse  en la convocatòria de Setembre es obligatori  presentar el Treball 
pràctic en les dates que s’indiquen en el Programa de l’assignatura. 
En  la  convocatòria  de  desembre  pel  seu  caràcter  d’extraordinària  no  requerirà 
presentació  de  Treball  pràctic  però  l’examen  inclourà  preguntes  que  avaluen  els 
crèdits pràctics de l’assignatura.


