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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 10777 - Ensenyament i Planificació Multinivell / 1
Titulació Màster Universitari d'Educació Inclusiva
Crèdits 3
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

María Dolores Forteza Forteza
dolorsforteza@uib.es

12:30 13:30 Dilluns 10/09/2018 28/02/2019 A104

Contextualització

L’assignatura “Planificasió i ensenyament multinivell “ forma part del Mòdul 4 del Màster en Educació
Inclusiva. És una assignatura obligatòria de 3 crèdits, que pretén intruduir a l’alumnat en la planificació del
curriculum de centre y d’alula des d’un enfocament inclusiu. S’hi aborden les estratègies de planificació
per a tot l’alumnat, y de planificació individualitzada de l’accés, progrés y participació en el context
de l’aula inclusiva, amb vinculació als plans per a tot l’alumnat a l’aula. Amb aquestes finalitats, s’hi
plantegen diferentes enfocaments, basats en l’Ensenyament multinivell i el Disseny universal, atenent a fons
relacionades amb pràctiques consolidades i a la recerca actual sobre aquests aspectes. El propòsit fonamental
de l’assignatura és proporcionar a l’alumnat del màster oportunitats de conèixer y emprar les esmentades
fons, tant en possibles pràctiques professionals, com pel disseny, desenvolupament i col·laboració en recerca
sobre els esmentats tòpics, tant pel que fa als entors educatius formals -des de l’educació infantil a l’educació
postobligatòria, com pel que fa a altres entorns de dimensions educatives.

Aquesta assignatura la imparteix la Universitat de Vic - Univesitat Central de Catalunya a través de
videoconferència. Professorat: Olga Pedragosa.

Requisits

Essencials
Haver cursat les tres assignatures del mòdul 1: codis 10765, 10766 i 10767.

Competències

http://www.uib.cat/personal/ABDI3MDQ
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Específiques
* Examinar críticament teories, models de planificació per a tots i totes i de planificación individualitzada,

així com conèixer l’estat actual d’aportacions internacionals de diferents organismes (OCDE, UNESCO.
EADSEN) i de la recerca. .

* Aplicar enfocaments de planificació per a tots, i individualitzada i, molt singularment, d’enfocaments que
vinculen ambdós tipus de planificació. .

Genèriques
* Integrar coneixements i formular judicis a partir d’una informació incompleta o limitada que inclogui

reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i
judicis. .

* Buscar i analitzar informació i documentació. .
* Reflexionar críticament sobre els seus pensaments, decisions i actes. .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1.. Marc general inclusiu per a la planificació per a tots i totes, i la vseva vinculació amb la
planificació individualitzada. Orientacions i recomanacions internacionals.

- Aportacions publicades per la UNESCO.

- Aportacions publicades per la EADSEN.

- Bases d’anàlisi sobre polítiques en personalització de suports. Enfocament de l’OCDE.

- Normativa i regulacions en el context estatal i autonòmic.

2.. Ensenyament i planificació multinivell
- Orígens, sentit i context de l’Ensenyament Multinivell.

- Planificació per a tots i totes en l’Ensenyament Multinivell.

- Els plans Individualitzats en el contextos de l’Ensenyament Multinivell.

- Plans per a tots i totes amb vincles amb Plans Indiviualitzats en l’Ensemament Multinivell.

- Aplicacions i aplicabilitat de l’Ensenyament Multi nivell en els nostres contextos.

3.. Disseny Universal en educació
- Orígens, sentit i context de les pràctiques en Disseny Universal.

- Universal Dessing for Learning, o Disseny universal de l’aprenentatge, en el nostre context.

- Planificació per a tots i totes en el Disseny universal de l’aprenentatge.

- Els plans Individualitzats en el contextos de Disseny universal de l’aprenentatge.

- Plans per a tots i totes i Plans Indiviualitzats en Disseny universal de l’aprenentatge. Vincles.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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- Aplicacions i aplicabilitat del Disseny universal de l’aprenentatge en els nostres contextos.

4.. El disseny de plans per a tots i totes i de plans individualitzats als nostres contextos
- Un enfocament basat en la vinculació de plans per a tohom i plans individualitzats.

- Instruments i procediments d’anàlisi de la pràctica a l’aula.

- Instruments i procediments de planificació per a tothom i la seva individualització.

- Recerca i aplicacions en els nostres contextos.

Metodologia docent

L’assignatura disposa d’una aula virtual per facilitar la comunicació entre el professorat i l’alumnat, fer el
seguiment de tasques, posar a l’abast dels estudiants la documentació adient per a l’estudi i aprofundiment en
els continguts i per oferir la proposta d’activitats a treballar de manera autònoma individualment i/o en grup.

Activitats de treball presencial (1 crèdits, 25 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) A les activitats de treball presencial es presentaran els
continguts fonamentals de l’assignatura i es resoldran
problemes i es desenvoluparan exercicis amb la participació
de l’alumnat, sobre aquests contiguts. A les activitats
de contacte personal, l’estudiant disposarà del suport del
professorat per a la realització dels treballs de l’assignatura
i per a resoldre possibles dubtes i interrogants dels/de les
estudiants amb relació als continguts de l’assignatura.

25

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (2 crèdits, 50 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Les activitats de treball no presencial fan referència a la recerca
d’informació, a l’anàlisi de casos, la lectura de documents per ampliar els
continguts de l’assignatura, la realització de treballs individuals i de grup,
etc. Es pretén que l’alumnat desenvolupi un estudi autònom que ha de
concloure en un treball en equip, el qual es concretarà en iniciar-se el curs.

50
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (no recuperable)
Descripció A les activitats de treball presencial es presentaran els continguts fonamentals de l’assignatura i es resoldran

problemes i es desenvoluparan exercicis amb la participació de l’alumnat, sobre aquests contiguts. A les
activitats de contacte personal, l’estudiant disposarà del suport del professorat per a la realització dels
treballs de l’assignatura i per a resoldre possibles dubtes i interrogants dels/de les estudiants amb relació als
continguts de l’assignatura.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Estudi i treball autònom individual o en grup

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Les activitats de treball no presencial fan referència a la recerca d’informació, a l’anàlisi de casos, la lectura

de documents per ampliar els continguts de l’assignatura, la realització de treballs individuals i de grup, etc.
Es pretén que l’alumnat desenvolupi un estudi autònom que ha de concloure en un treball en equip, el qual es
concretarà en iniciar-se el curs.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

European Agency for Development in Special Needs Education (2003). Educación Inclusiva y prácticas
eficaces en el aula. Denmark

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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European Agency for Development in Special Needs Education (2005). Educación Inclusiva y prácticas en
el Aula en Educación Secundaria. Denmark
European Agency for Development in Special Needs Education (2005). Principios fundamentales de la
Educación de Necesidades Educativas Especiales. Denmark
Collicott, J. (2000). Posar en pràctica l’ensenyament multinivell: estratègies per als mestres. Suports. Revista
Catalana d’Educació Especial i Atenció a la Diversitat. Vol. 4, núm. 1, p. 87-100.
Ruiz, R. (2008): Plans multiples i personalitzats per a l’aula inclusiva. Eumo.Vic.
UNESCO (2001). Understanding and responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms. A Guide for
Teachers. Paris: UNESCO.
UNESCO (2005). Guidelines for inclusión: ensuring access to education for all. París: UNESCO.
UNESCO (2009). Directrices sobre políticas de inclusión en la educación. París: UNESCO.
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