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WEB Y XARXES SOCIALS

El professorat continua sent la clau en qualsevol
sistema educatiu. En l’actualitat l’exercici de la
funció docent ha esdevingut una activitat
complexa, que implica enfocs flexible i adaptats
a les necessitats diverses pròpies d’un mon
globalitzat, informacional, digital, canviant i 
fonamentat en l’economia del coneixement.
Els professionals de l’educació necessiten estar
en constant formació per tal de poder trobar la
resposta adequada als diferents escenaris que es
presenten a les aules i centres educatius.
L’equip EDO-UdL organitza aquest postgrau per
tal de oferir una plataforma d’actualització i
desenvolupament professional del docent des
del nou paradigma de l’educació competencial.
L’eix vertebrador del postgrau és la planificació
de d’intervenció educativa atenent a noves
estratègies didàctiques-pedagògiques, noves
formes d’organitzar l’aula, nous recursos i
materials, la consideració de les TICS en el fet
educatiu, l’enfocament inclusiu dels processos
d’ensenyament/aprenentatge i l’avaluació
competencial.
 

Durada
750h hores (30 ECTS)

(import calculat segons l’import mínim per l’ECTS establert
per la UdL)

 
Modalitat

Semipresencial
 
 

PRESENTACIÓ  

Postgrau en
desenvolupament

professional docent
(DPROD)

 
 
 
 

PER QUÈ MATRICULAR-TE?
El Treball Final de Postgrau consistirà ne la
realització d'una Programació Didàctica/Unitat
Didàctica      amb un enfocament globalitzat. Es
seguiran els criteris  establerts en  primera prova
de la convocatòria de concurs d’oposició del
Departament d’Educació per a l'ingrés i accés als
cossos docents
Cal tenir present que: Títol al que dona dret la
total superació dels mòduls és POSTGRAU:
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
DOCENT (DPROD).  I a més a més:
- Superació del M2 + M4 + treball específic = 
Acreditació: Perfil Professional Metodologies
amb enfocament globalitzat.
- Superació del M3+ M4 + treball específic
=  Acreditació: Perfil Professional Atenció a la
diversitat dels alumnes i acreditació: Perfil
Professional Immersió i suport lingüístic.



1.- Actualitzar els coneixements en
programació didàctica segons els estàndards
establers per a una educació competencial.
2.- Millorar les competències docent del
professorat.
3.- Aprofundir en l’ús de metodologies i
estratègies didàctiques que permetin un
veritable formació competencial de l’alumne.
4.- Desenvolupar estratègies d’actuació
educativa que permeti   atendre la diversitat
de l’alumnat i, des del principi, creant
dissenys flexibles per a tots els estudiants,
reduint barreres, proporcionant suports i
adaptacions tot mantenint les expectatives
altes per a tots.
5.- Conèixer i aplicar els nous enfocaments
inclusius tenint com a referència les
normatives nacionals i europees. 
6.- Desenvolupar noves estratègies
d’avaluació competencial.
 
 

ET POT INTERESSAR PER:
Tutoria personalitzada pel
TFPostgrau=Programació Didàctica. El
postgrau et prepara per a la 1a prova
d’oposicions
Ampliar coneixement competencial en
planificació didàctica,

implementació i avaluació
Acreditació de perfils professionals.

 
 

OBJECTIUS Nombre de places
Mínim 18 - Màxim 50

 
Preu
1500€

(import calculat segons l’import mínim per
l’ECTS establert per la UdL)

 
 

MÒDULS DEL POSTGRAU
Mòdul 1: La funció docent en el marc

competencial
Mòdul 2: Metodologies actives pel
desenvolupament competencial

Mòdul 3: Desenvolupament docent des de la
inclusió educativa

Mòdul 4: L'avaluació competencial
Mòdul 5: Programació competencial

 
 

La Programació Didàctica/Unitat Didàctica   es
realitzarà de forma tutoritzada durant tot el
postgrau i s'haurà de defensar davant un
tribunal.

 

FORMACIÓ RECONEGUDA

Com a  formació  contínua del professorat  del
Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Validació i reconeixement de tres perfils del
Departament d'Educació: perfil de
metodologies d'enfocament globalitzat, perfil
d'atenció a la diversitat i perfil d'immersió i
suport lingüístic.

 
 

ADREÇAT A
Diplomats i graduats en Ed. Infantil i Ed. Primària
Llicenciats i graduats de diferents branques del

coneixement que aspiren a ser professors de
secundària o cicles formatius.

Llicenciats i graduats en orientació educativa que
aspiren a formar part de serveis educatius.

Professionals de l'àmbit educatiu en exercici o
aquells que volen accedir a la funció pública via les
oposicions programades pels futurs anys per part

del Departament d'Educació.
 
 

PROFESSORAT
Experts en temes de metodologies, formadors de

formadors i professors en actiu.
I. del Arco (UdL), F. Imbernom (UB), I. Puigdellívol
(UB), J. Segura (UdL), S. Cabello (Dept. d'Educació),

D. Castillo (Dept. d'Educació), P. Silva (UdL), M.
Forns (Dept. d'Educació), F. Clavera (Dept.

d'Educació), S. Rodés (Dept. d'Educació), A.
Fondevila (Dept. d'Educació), N. Sanmartí (UAB), Ò.

Flores (UdL).




