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Llicenciat en 
Psicopedagogia. 
Un títol polemic?1 
Sebastián Rodríguez 
Espinar* 

Un aclariment necessari 

Necessariament I 'enfocament 
i contingut d'aquest article ha de 
diferir de la resta de treballs 
que en aquest número de la re
vista aborden els altres títols de 
I'ambit dé Ciéncies de l'Educació. 
La raó és molt simple: en aquest 
moment encara no ha conclos a 
la UB el procés d'elaboració i 
aprovació del Pla d'estudis del 
títol de Ilicenciat en Psico
pedagogia. Potser hauria estat 
més adequat no incloure-hi cap 
comentari del Pla. La insisténcia, 
tal vegada en forma de raó 
estética, perqué no quedés el 

• Sebastián Rodríguez Espinar és 
Catedratic de Metodes d'lnvestigació i 
Diagnóstic en l'Educació i Director del 
Gabinet d'Avaluació i Innovació 
Universitaria de la Universitat de Bar
celona. Autor de diversos treballs i 
investigacions sobre rendiment 
academic i orientació educativa. tos 
coautor i coeditor de I'obra La evalución 
de las instituciones universitarias, pu
blicada per la Secretaria General del 
Consejo de Universidades. 

"buit" d'un títol, la gestació del 
qual no ha estat exempta de 
polémica, ha minat la resisténcia 
inicial. Assumint el risc d'allo 
que és provisional, el contingut 
d'aquest treball tindra un elevat 
ingredient técnic, deixant de 
banda opinions i argumentacions 
de caracter disciplinari i apor
tant elements d'informació sobre 
el procés, encara inacabat, 
d'elaboració d'aquest Pla 
d'estudis. 

En posteriors ocasions caldra 
sotmetre a una analisi profunda 
el producte final elaborat a la UB 
i establir els corresponents 
estudis comparatius de la resta 
de plans d'estudi aprovats en 
d'altres universitats, ja que s'ha 
pogut comprovar, no sense una 
certa sorpresa, que en algunes 
universitats on no existia ni la 
Ilicenciatura de Psicologia ni de 
Pedagogia s'ha proposat el títol 
de Psicopedagogia. Per una 
vegada hi ha veritable creació: 
alguna cosa surt del no-res. 

(1) L'autor és membre, juntament amb 
la Dra. Maria Pla (Dept. DO E) i la Dra. 
Mariana Miras (Dept. PEE), de la 
ponencia de la Divisió de Ciencies 
de l'Educació de la UB encarregada 
de fer una pro posta del Pla 
d'Estudis de Psicopedagogia per 
ser discutida en els seus órgans 
estatutaris. La informació que aquí 
s'ofereix sobre el Pla és fruit del 
treball conjunt deis membres de 
la ponencia, si bé les opinions i 
I'enfocament d'aquest article no 
necessariament han de ser 
compartits pels al tres membres. 
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El context legal-administratiu 
de la funció del futur IIicenciat 
en Psicopedagogia 

Sembla evident pensar que en 
la proposta d'una nova titulació 
universitaria cal que hi hagi 
certes condicions que vagin més 
enlla del mateix procés 
autogenerador deis académics. 
Sens dubte, la reforma educati
va empresa ha suposat un sig
nificatiu suport a I'arribada 
d'aquest títol, si bé és cert que 
en la seva línia d'ascendents 
(psicolegs i pedagogs) haurien 
pogut trobar-se els agents 
reclamats per a una intervenció 
psicopedagogica; pero no és 
menys cert que es donava una 
gran heterogene'itat en els plans 
de formació d'ambdós a les 
diferents universitats sinó també 
una falta de comunicació i 
comprensió d'aquests dos ambits 
disciplinaris. Els testimonis que 
recollim tot seguit només inten
ten mostrar la necessitat de 
trobar un únic marc de 
referéncia per donar resposta a 
les demandes legals i reals d'una 
orientació psicopedagogica en el 
sistema educatiu espanyol. 

Sen s dubte, I'aparició d'a
questa nova titulació com a via 
per solucionar la situació prévia 
esta sotmesa a crítica. Als que 
li vam donar suport i a tots 
aquells que ara I'assumeixen ens 
corres pon donar proves del seu 
encert i convéncer per la via deis 
fets aquells que només van fer 
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servir les paraules per des
acreditar aquesta titulació. 

ARTíCULO 60 de la lOGSE: 

1. La tutoría y orientación de los 
alumnos formará parte de la función 
docente. Corresponde a los centros 
educativos la coordinación de estas 
actividades. Cada grupo de alumnos 
tendrá un professor tutor. 

2. Las administraciones educati
vas garantizarán la orientación aca
démica, psicopedagógica y profesio
nal de los alumnos, especialmente en 
lo que respecta a las distintas opcio
nes educativas y a la transición del 
sistema educativo al mundo del tra
bajo, prestando singular atención a 
la superación de hábitos sociales 
discriminatorios que condicionen el 
acceso a los diferentes estudios y 
profesiones. La coordinación de las 
actividades de orientación se lleva
rá a cabo por profesionales que con
tarán con la preparación necesaria. 
Además, las administraciones edu
cativas garantizarán la relación 
entre estas actividades y las que 
desarrollen en este campo las admi
nistraciones locales. 

MEC. Proyecto para la reforma 
de la enseñanza. Madrid: Centro de 
Publicaciones del MEC, 1987. 

18. 12. El Ministerio de Educa
ción y Ciencia, en su ámbito de ges
tión directa, unificará en una sola 
red los distintos servicios yequipos 
que en la actualidad dependen de él: 
Servicios de Orientación Escolar y 
Vocacional, Equipos Multipro
fesionales, Equipos de Atención 
Temprana, Equipos de Apoyo de Edu
cación Compensatoria, etc. 

18: 13. Parece aconsejable que 
todo centro escolar tenga un de
partamento de orientación, integra
do por los profesores tutores y co
ordinado por un jefe o director, que 
sea profesor del centro, y tenga 



formación específica de carácter 
psicopedagógico. 

MEC. Libro Blanco para la Refor
ma del Sistema Educativo. Madrid: 
Centro de Publicaciones del MEC, 
1989. 

15. No es posible exigir de todo 
profesor el conjunto de competen
cias técnicas para la tutoría, orien
tación, eventualmente, apoyo o re
fuerzo educativo que necesitan mu
chos de los escolares ... Parece, pues, 
aconsejable que en todo centro es
colar se establezca, a partir de cierto 
número de unidades, un departamen
to de orientación, integrado por 
profesores y coordinado por un di
rector o responsable del mismo, 
integrado en la plantilla del profeso
rado del centro y de ser posible con 
titulación universitaria superior en 
Psicología o Pedagogía ... 

18. En toda clase de centros son 
funciones del Departamento de 
Orientación: 

1. Favorecer el adecuado desa
rrollo de la función tutorial ... 

2. Contribuir al proyecto en sus 
diferentes aspectos: proyecto 
curricular, programa de integración, 
de reforma, de formación del profe
sorado, innovaciones educativas. 

3. Promover la cooperación en
tre familia y escuela en la educación 
de los alumnos. 

4. Contribuir al desarrollo de los 
elementos personalizadores de la 
educación: adaptaciones curricu
lares, programas de desarrollo indi
vidual, etc. 

5. Ayudar a los alumnos a conse
guir una buena integración en el cen
tro educativo ... 

6. Informar, asesorar y orientar 
de modo personalizado a los alum
nos ... 

Les noves titulacions 

7. Intervenir en toda clase de 
decisiones relativas a los alumnos, 
principalmente en lo relativo a la 
promoción de un ciclo a otro y a los 
refuerzos educativos. 

8. Destacar a tiempo los posibles 
problemas de aprendizaje de los 
alumnos ... 

25. Cualesquiera que sean el nivel 
escolar y la demarcación geográfica 
de su actuación, son funciones ge
nerales de los equipos: 

b) Asesorar y asistir a los 
profesores en su función orientadora 
y tutorial. 

c) Asumir las competencias que 
las disposiciones oportunas les 
asignen respecto a la evaluación 
interdisciplinar ... 

d) Favorecer y apoyar en los 
Centros actividades y programas de 
orientación educativa y profesional, 
así como aquellas que se encaminen 
a mejorar la metodología educativa, 
la calidad de los procesos enseñan
za/aprendizaje ... 

e) Prestar su colaboración y 
apoyo, en coordinación con los 
Centros de Profesores, en la ela
boración y desarrollo tanto del 
Proyecto Educativo del Centro, como 
de posibles proyectos curriculares 
en distintos ámbitos de innovación ... 

f) Participar con la Administra
ción educativa en el análisis yestudio 
del sistema escolar ... 

g) Impulsar la cooperación de los 
centros educativos con las familias, 
instituciones .. 

h) Contribuir al desarrollo 
curricular, a la investigación edu
cativa .. 

i) Colaborar con los Centros de 
Profesores en la formación perma
nente y apoyo didáctico al profeso
rado del sector ... 
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j) Colaborar en la organización 
de actividades de orientación de los 
escolares y de información acerca 
de opciones educativa y/o profe
sionales. 

30. El desempeño de las funcio
nes en los distintos servicios de 
orientación educativa ... requiere de 
profesionales especializados y alta
mente cualificados ... Por esta razón, 
el Ministerio de Educación y Ciencia 
impulsará la creación de un Servicio 
Técnico de profesionales de 
cualificación psicopedagógica para 
dicho desempeño ... 

MEC. La Orientación Educativa y 
la Intervención Psicopedagógica. 
Madrid: Centro de publicaciones del 
MEC, 1989. 

Se dan diferentes niveles de in
tervención que reclaman diferentes 
niveles de competencias profesiona
les: 

"De modo semejante, el centro 
educativo en cuanto tal tiene res
ponsabilidades institucionales ... en 
relación con la orientación e inter
vención psicopedagógica. Pero es 
conveniente especializar y cualifi
car estas responsabilidades en pro
fesores orientadores en unidades o 
en Departamentos de Orientación, al 
frente de los cuales haya un profe
sor con cualificación psicopedagógica. 
Finalmente, desde el distrito ,edu
cativo, provincial o sectorial, es 
preciso dar una repuesta plena, y 
técnicamente especializada, a las 
distintas clases de demandas que en 
el sector se presentan ... a los efectos 
del sistema de orientación e inter
vención psicopedagógica, pasa prin
cipalmente a través de los Equipos 
Interdisciplinares de sector, gene
rales o especializados (pag. 20). 

Es necesario en los Centros el 
Elspecialista en orientación psico
pedogógica: 

148 

"Algunos de los profesores 
especificamente responsables en las 
tareas orientadoras y de apoyo de
ben ser profesionales especi
ficamente cualificados. Es verdad que 
todo profesor, por el mero hecho de 
serlo, es también orientador ... Sin 
embargo, no se puede pretender que 
todo profesor domine un amplio es
pectro de conocimientos, técnicas y 
métodos, especificas y especializa
dos, que son objeto propio de la 
competencia profesional que se ad
quiere en los correspondientes es
tudios superiores ... Por ello, es 
necesario poner a disposición del 
sistema educativo profesionales 
cualificados, que, ya integrados en 
el propio centro escolar, ya actuando 
desde el sector en estrecha colabo
ración, hagan viable su función y 
compartan con los profesores las 
funciones, complejas a veces, que 
integran la orientación" (pag. 23). 

Sembla lógic pensar que la 
demanda de graduats en 
Psicopedagogia se centrara, 
d'una manera especial, en el 
sector escolar si a Catalunya 
s'acompleixen les expectatives 
de creació deis departaments 
d'orientació en els centres de 
secundaria, encara que el seu 
camp d'actuació abastara 
d'altres ambits educatius no 
escolars. La previsió de la 
necessitat de graduats en el 
sector escolar és de facil 
determinació per part de 
I'autoritat finanyadora. 



Analisi del marc general de la 
titulació a la UB 

Amb excessiva freqüencia es 
creu que la posada en marxa 
d'una nova titulació i la gestació 
del corresponent pla d'estudis és 
una qüestió d'exclusiu caracter 
científic, i que no cal considerar 
aspectes com ara els de: tipologia 
de possibles alumnes, volum de 
I'oferta de places i demanda de 
graduats, organització estruc
tural del pla i la seva seqüencia 
curricular, recursos docents 
humans i materials, cost, etc. 

Els punts que s'exposen a 
continuació han estat considerats 
per la ponencia com a marc de 
referencia o context específic a 
tenir present en el moment de 
parlar d'assignatures i con
tinguts concrets de formació. Una 
altra qüestió sera si les diferents 
persones i organs que inter
vindran en I'aprovació del pla els 
faran seus. 

1) Sobre el volur:n tipologia 
d'alumnes 

La Ilicenciatura de Psico
pedagogia és un títol que no 
amplia I'oferta de places per a 
I'inici d'estudis universitaris. 
Com a títol hauria d'implicar un 
finanr;:ament específic i nou. La 
característica de títol de només 
segon cicle porta a I'establiment 
de criteris específics d'admissió 
i a la determinació d'un nombre 
previ de places ofertes. 

Les noves titulacions 

Tres grups de possible accés: 

a) Alumnes del primer cicle 
de les tituiacions de Pedagogia i 
Psicologia. L'oferta del títol 
s'entén com a ampliació de la 
titulació elegida inicialment. El 
seu cost es podria considerar 
alternatiu al del segon cicle de 
les seves trajectories inicials. 

b) Alumnes procedents de les 
titulacions d'educador social i 
mestre. Per a aquests alumnes, 
I'accés a Psicopedagogia podria 
tenir el caracter de continuació 
natural d'estudis per accedir al 
grau de Ilicenciat, si bé és cert 
que ja han consumit i cris~ 

tal'/itzatuna opció de formació 
universitaria. Per a ambdós 
grups el legislador ha previst una 
forma d'accés explícita pel que 
fa a les exigencies academiques 
(passarel'les) sense cap 
garantia de plaga en la titulació. 

c) Possibles alumnes ja 
titulats en Pedagogia i Psicologia. 
Com a reciclatge es podria con
siderar la seva situació, tant pel 
que fa a la possible actualització 
professional per als ocupats com 
a consolidació/ampliació per als 
no ocupats. Per a aquest grup 
s'haurien de determinar les 
condicions d'accés, via conva
lidacions. 

Tot aixo ens porta a plantejar 
dues alternatives en I'oferta de 
places: 

- 80 places i en torn de tar
da-nit (única manera de donar 
satisfacció -als tres possibles 
grupsd'accés). Aquesta oferta 
és la que podria assegurar millor 
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la qualitat de la posada en marxa 
de la titulació, si bé podria ge
nerar u na forta pressió de la 
demanda. 

- 160 places i en torn de tar
da-nit. Un possible desdoblament 
en torns de matí i tarda-nit 
representara un increment de 
cost considerable i que haura de 
ser determinat. Aquesta oferta 
podria resoldre mi/lor la possible 
pressió deis demandants de 
plaga, si bé crearia desajustos 
interns en els departaments 
encarregats de la docencia pel 
que fa a la necessitat de nous 
recursos humans. 

2) Sobre la situació actual deis 
departaments (arees de 
coneixement) implicats en la 
troncalitat 

El disseny previ i posada en 
marxa de la titulació de Psi
cologia, realitzat sense consi
derar I'existencia de Psico
pedagogia (perque no es va deci
dir paral'lelament), posa en 
evidencia: 

a) La duplicitat encoberta 
d'una part significativa del per
fil de formació del psicopedagog 
en I'oferta d'optativitat que 
I'alumne té a la titulació de 
Psicologia. 

b) Aquesta oferta d'op
tativitat recau en el Dept. de 
Psicologia Evolutiva i de l'Edu
cació -especialment a la subarea 
de Psicologia de l'Educació-. Aixo 
implica una situació difícil 
d'assumir -sí de manera tran-
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sitoria-, ja que es produiria des 
de la mateixa universitat la 
confusió en el perfil de formació 
de dos possibles graduats de la 
UB (psicoleg i pedagog). 

D'altra banda, la desigual 
situació produ'ida, quant a 
carrega docent, deis tres de
partaments (arees) majori
tariament implicats en la tron
calitat de Psicopedagogia, com a 
conseqüencia de la seva par
ticipació en les titulacions de 
Psicologia, Pedagogia, Educació 
Social i Mestre, podria produir 
asslgnacions de docencia uni
laterals en funció exclusiva de 
manca de docencia. Aquesta 
situació s'hauria d'evitar, pro
curant-se un desenvolupament 
harmonic deis tres departaments 
en els inevitables increments de 
recursos docents que hauran 
d'aportar-se per fer efectiva 
aquesta titulació. 

3) Sobre I'estructura del 
currículum de formació 

La realitat deis marcs d'ac
tuació professional -diversos i 
en ocasions poc precisos- hauria 
d 'orientar la pertinenga i 
validesa científico-professional 
del contingut curricular ofert. 
Una certa dosi de flexibilitat ha 
de presidir el disseny malgrat 
tractar-se d'una titulació de 
segon cicle. Així: 

a) La totalitat de credits 
obligatoris per a I'alumne no 
hauria de sobrepassar la xifra 
de 90 (60%). 



b) L'estructura, reflectida en 
el volum d'assignatures neces
saries per completar els 150 
credits així com en la seqüencia 
del seu acompliment (itineraris 
curriculars), cal que respongui 
a criteris racionals i raonables. 
Tot allo que sigui sobrepassar 
I'exigencia de cursar I'alumne un 
nombre total de 20 assignatures, 
o no oferir un itinerari adequat 
per a la possibilitat de cursar la 
titulació en 6 quadrimestres (a 
més de I'obligada de 4 qua
drimestres), suposaria allunyar
se de les característiq ues, 
interessos i possibilitats deis 
futurs demandants de la titulació. 

c) L'optativitat haura d'o
ferir-se emmarcada en certs 
ambits tematics (3 o 4) que 
responguin a' uns perfils més 
espe.cífics de c,aracter pro
fessi'onal-ocupacional. En la 
definició d'aquests perfils caldra 
tenir en compte 'Ies necessitats 
socials i la propia tradició, 
experiencia i competencia del 
professorat de la UB. 

d) El vo.lum d'oferta d'aquesta 
optativitat hauria de considerar: 

- La participació d'altres 
arees de coneixement (depar
taments) que, en la realitat de la 
UB, siguin pertinents per 
assegurar la major qualitat 
possible de I'oferta. 

- Que la ratio global mitjana 
d'ocupació de places d'optatives 
per quadrimestre no se situ'¡ per 
sota de 30 ni sobrepassi els 50. 

- L'alumne haura de poder-se 
matricular en més d'un ambit/ 

Les noves titulacions 

perfil específic complet d'op
tativitat, sobretot si empra 
també el 10% de lliure elecció. 

4) Sobre la posada en marxa de 
la titulaci6 

La previsió seria comengar el 
curs 94-95, si es dóna la situació 
següent: 

a) Haver eliminat I'accés 
natural a I'actual segon cicle de 
Pedagogia en les especialitats 
d'Educació Especial, i Orientació 
Escolar i Professional; pot ser 
de difícil viabilitat poder abastar 
simultaniament el4t curs del pla 
antic d'aquestes especialitats i 
el primer any de Psicopedagogia. 

b) Haver implantat el primer 
cicle de Pedagogia en el curs 93-
94. 

c) Haver pogut completar els 
requisits de passare,-Ies per 
part deis alumnes de primer cicle 
de Psicologia i Pedagogia (hem 
de tenir en compte que els nous 
titulats en Educació Social i 
Magisteri no apareixeran fins el 
curs 95-96). 

Són evidents les dificultats 
per complir el punt c), per la 
qual cosa hauria de suposar-se 
que la posada en marxa en el curs 
94-95 podria provocar un 
col'lapse de convalidacions 
d'antics lIicenciats. 
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La proposta de contingut del 
pla 

El fet que la pro posta de la 
comissió estigui inacabada fa que 
el contingut d'aquest apartat 
calgui considerar-lo amb gran 
cautela; no obstant aixo, el 
consens en els aspectes 
assenyalats en I'apartat anterior 
fixaven alguns parametres en el 
disseny del pla. La pertinen<;:a de 
totes i cadascuna de les matéries 
troncals aparegudes a les 
directrius generals del títol, 
unida a I'escas pes que en termes 
de crédits tenien, porta a la 
proposta d'un increment lineal 
del 50% en el nombre de crédits 
en totes elles (a excepció de les 
practiques 25%), i a no pro posar 
cap altra matéria obligatoria 

d'universitat. La taula següent 
recull la situació final pel que fa 
a les assignatures obligatories 
per a I'alumne (62%). 

Pel que fa a la proposta d'op
tativitat, encara s'ha de perfi
lar i ajustar. Si bé s'assumeixen 
quatre grans matéries o ambits 
d'aprofundiment (assessorament 
curricular, educació especial, 
orientació professiona/ i 
tecniques instrumenta/s), enca
ra hi ha una manca de concreció 
quant al seu contingut definitiu 
deguda a diverses causes: 

- El fetde no haver dese n
volupat encara amb continguts 
específics i de manera detallada 
la proposta d'obligatorietat i les 
seves relacions amb la formació 
prévia d'accés al títol en les 
matéries específiques. 

ESBORRANY DE PROPOSTA DE MATERIES OBLlGATORIES 

MATERIA 

Diagn6stic en Educació 
Disseny, Des. i Innov. del Currículum 
Educació Especial 
Dificult. d'Aprendre i InteN. 
Interv. Psicop. en Trast. Desenvolup. 
Métodes d'lnvest. en Educació 
Models d'Orient. i Interv. Psicop. 
Orientació Professional 
Psicologia de la Instrucció 
Practiques 

TOTAL 

CREDITS 
Te6rics Practics 

6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
6 3 
4 2 
6 3 

15 

52 41 
(56%) (44%) 

Percentatge d'obligatorietat... 62% (93/150) 

'Total de credits a les directrius generals del trtol 
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TOTAL 

9 (6) * 
9 (6) 
9 (6) 
9 (6) 
9 (6) 
9 (6) 
9 (6) 
6 (4) 
9 (6) 
15 ( 12) 

93 (64) 
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- El fet de no tenir desen
volupada encara I'oferta 
d'optativitat que s'ha proposat 
en el títol de Pedagogia pel que 
fa a certs ambits de I'asses
sorament curricular. 

les primeres propostes indi
rectes provinents deis 
departaments majoritariament 
implicats. 

- A la situació d'una certa 
dispersió tematica observada en 

En conseqüéncia, la infor
mació que es detalla tot seguit 
pot tenir un alt grau de pro
visionalitat. 

ESBORRANY DE PROPOSTA D'OPTATIVITAT 

Assumint I'existencia de QUATRE blocs configuradors d'optativitat, es 
presenta una primera formulació de materies optatives (amb especificació 
de possibles assignatures). L'objectiu d'aquesta primera formulació és, 
d'una banda, fer explícits descriptors específics d'índole disciplinar que 
permetin la comunicació entre académics; d'altra banda, fer palesa la 
necessitat de deixar alguna cosa del saber per a d'altres moments de la 
formació del psicopedagog (formació permanent). 

Es parteíx de donar per su posada una optativitat que pugui ser operativa, 
així com de la racionalitat en el nombre d'assignatures a cursar per 
quadrimestre. L'optativitat esta entre 120-150 crédits (representa una 
proporció entre 2,1 i 2,6 en relació als 57 credits que I'alumne ha de 
tr i ar). 

PRIMERA FORMULACIÓ DE MATERIES OPTATIVES 
BLOC A. ASSESSORAMENT CURRICULAR 

MATERIA CREDITS 

ASSESSORAMENT CURRICULAR I NIVELLS EDUCATIUS 
Tres assígnatures podrien desenvolupar aquesta tematica, 
considerant nivells obligatoris i postobligatoris. Els descriptors 
de cadascuna de les assignatures prendran el nivell educatiu com 
la variable diferencial per abordar: enfocaments (models), 
funcions, estratégies, organització ... de I'assessorament 
psicopedagogic. 

PSICOPEDAGOGIA DELS APRENENTATGES ESCOLARS 
Dues assignatures podrien desenvolupar aquesta tematica. 
considerant tant els processos psicologics d'aprenentatge en 
relació als diferents continguts escolars, com la concepció 
constructivista i les estratégies d'intervenció psicopedagogica. 

18 

12 

DIFERENCIES INDIVIDUALS I ADAPTACIONS CURRICULARS 9 
Dues assignatures podrien desenvolupar aquest contingut; una, 
enfocada a la conceptualització: enfocaments, estratégies i 
metodología; una altra, dirigida a I'analisi de casos d'intervenció 
psicopedagogica i a les seves conseqüéncies d'assessorament 
curricular. 
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BLOC B. EDUCACIÓ ESPECIAL 
De manera orientativa podria fer-se la pro posta següent: 

MATERIA CREDITS 

DIAGNÓSTIC I INTERVENCIONS ESPECiFIQUES EN 
L'EDUCACIÓ ESPECIAL 
Tres assignatures es podrien configurar a I'entorn de continguts 
com ara: atenció primerenca, trastorns de conducta, trastorns 
del Ilenguatge, problemes familiars ... 

TECNIQUES I RECURSOS EN L'EDUCACIÓ ESPECIAL 
Dues/tres assignatures que tractessin tematiques com ara: 
técniques cognitivo-conductuals, psicomotricitat, recursos 
informatics i tecnológics ... 

BLOC C. ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 

18 

15 

MATERIA CREDITS 

DESENVOLUPAMENT I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
Tres assignatures es podrien configurar a I'entorn de tematiques 
com ara: educació per a la carrera professional, informació 
académica i professional, diagnóstic (psicopedagógic) en orientació 
professional. 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
Tres assignatures sobre temes com ara: socioeconomia de les 
professions, formació professional, polítiques comunitaries 
d'orientació i formació professional (atenció a les diferéncies). 

16,5 

16,5 

BLOC D. TECNIQUES INSTRUMENTALS EN PSICOPEDAGOGIA 

Tal vegada aquest bloc pugui configurar-se com una única matéria si 
tenim en compte la flexibilitat i adaptabilitat que ha de tenir, així com la 
segura implicació de diverses arees. 
Amb un possible pes de 30-33 crédits i generant assignatures que giressin 
a I'entorn de continguts com ara: avaluació de programes i serveis 
psicopedagógics, estratégies qualitatives de recollida d'informació, 
elaboració i analisi de proves psicopedagógiques, models qualitatius 
d'investigació en psicopedagogia, ... 
El total de crédits optatius seria de 135 o 138, que representen un índex 
de 2,4 en relació a aquells que ha de cursar I'alumne (57). 
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Algunes consideracions de 
caracter organitzatiu 

Una Ilicenciatura de segon 
cicle ha de prendre el módul de 
80 alumnes/grup per a assig
natures obligatóries i teóriques, 
i ha de satisfer una qualitat en la 
dimensió de les practiques, 
especialment en el component de 
practiques. No crec que es pugui 
considerar exagerat un plan
tejament organitzatiu que 
assumís el módul de 40 alumnes 
a les classes practiques i de 20 
alumnes en la preparació 
supervisió de les practiques. 

Si prenem com a punt de par
tida un volum de 160 alumnes en 
un únic torn i I'exemple 
d'organització curricular que es 

Les noves titulacions 

presenta, no és difícil determi
nar el volum de carrega docent 
(expressada en crédits) que 
representa el pla d'estudis 
provisionalment proposat. A fi 
de fer comprensible la informació 
a aquells que no són gaire experts 
en aquests temes, considerarem 
només el supósit de la carrega 
docent per a una única generació 
(160 alumnes que entren i es 
graduen). No és difícil, partint 
d'aquest supósit, calcular la 
carrega docent per quadri
mestres i per a una situació 
normal de ciclicitat de la 
titulació; és a dir, de 160 en el 
primer any, peró de 320 en el 
segon i següents (simultaniament 
160 en el primer i segon any). 
No cal dir que en la mesura que 
s'alterin les dimensions deis 
grups es modificara la carrega 
docent. 

EXEMPLE D'ESQUEMA D'ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

PRIMER QUADRIMESTRE 

4 assignatures obligatories 
4 x 9 c. = 36 crédits 

SEGON QUADRIMESTRE 
3 assig. obligatories 
2 x 9 = 18 crédits 
1 x 6 = 6 c. 
practiques I 6 c. 
1 assign. optativa 6 c. 

TOTAL 36 credits 

TERCER QUADRIMESTRE 

2 assignatures obligatories 
2 x 9 c. = 18 credits 
2/3 assign. optatives 13,5 c. 
Iliure elecció 7,5 c. 

TOTAL 39 c. 

QUART QUADRIMESTRE 
practiques II 9 credits 
4 assign. optatives 22,5 c. 
lliure elecció 7,5 c. 

TOTAL 39 credits 
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CARREGA DOCENT DEL PLA 

ASSIGNATURES OBLlGATORIES 
Crédits teorics ... 
Crédits practics .. 
Practiques ......... 
ASSIGNATURES OPTATIVES 

52 x 2 (grups) = 104 
26 x 4 (grups) = 104 
15 x 8 (grups) = 120 ..... 328 

Primer quadrimestre RES (tot obligatori) 
Segon quadrimestre 4 x 6 = 24 
(només 4 assignatures de 6 crédits i es garante ix una mitjana de 40 
alumnes) 
Tercer quadrimestre 8 x 6 = 72 

4x4,5=18 
(8 assignatures de 6 c. i 4 de 4,5 c. per satisfer les 480 places resultants 
de 160 alumnes per 3 assignatures que cursen) 
Quart quadrimestre 12 x.6 = 72 

4 x 4,5 = 18 ............ . 180 
(12 assignatures de 6 c. i 4 de 4,5 c. 
per satisfer les 640 places resultants 
de 160 alumnes per 4 assign. que cursen) 

TOTAL ..... 508 

Hem suposat que els crédits de Iliure elecció els cursen fora de la titulació. 

Hem volgut concloure la pre
sentació de la proposta/esbor
rany del pla d'estudis de Ilicen
ciatura de Psicopedagogia a la UB 
amb aquesta qúestió "tan pe
destre», peró heus ací la im
portancia que en el disseny d'un 
pla d'estudis s'arribi a la con
creció d'aquest::¡ aspectes, ja que 
ens "i l· I u m i na» si proposem 
alguna cosa viable o no amb un 
cert nivell de qualitat. L'hora de 
la veritat arriba quan es gene-
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ren les peticions de recursos, i 
en aquest tema generalmentes
tem bastant tluixos en el sentit 
d'anticipar el quadre de neces
sitats. 

En una propera ocasió, 
d'altres tindran I'oportunitat de 
centrar la seva analisi en una 
dimensió només científica; al
guns, sens dubte, estem exces
sivament contaminats per la idea 
de ter realitat alió possible. 



En primer término se 
expone el marco 
lega I-admini s tra tivo 
que encuadra la 
función del futuro 
profesional que ha de 
surgir de esta 
titulación. La LOGSE y 
los documentos 
técnicos del MEC 
avalan su pertinencia. 
En segundo lugar, se 
expone el marco 
general que se 
presenta en la U.B.: 
número de alumnos, 
situación actual de 
Departamentos, 
tradición curricular 
previa, la propuesta 
de estructura 
curricular y la 
secuencia temporal de 
su implantación. 
Finalmente, y asu
miendo la 
provisionalidad de la 
propuesta, se 
explicitan las 
asignaturas y los 
créditos que compon
drlan el currículum de 
formación. Se 
concluye con una 
propuesta de organi
zación temporal del 
currículum del alumno. 

Palabras clave: 
Desarrollo curricular -
Planificación 
curricular - Planes de 
estudios - Estudios de 
psicopedagogla. 

Abstracts 

Cet article présente 
en premier lieu le 
cadre juridique et 
administratif 
applicable aux futurs 
titulaires de ce 
dipl6me. La Loi sur 
/'éducation (LOGSE) et 
les documents 
techniques du 
ministére de 
l'Éducation et des 
Sciences avalisent leur 
statut. 
Vient ensuite une 
description 
d'ensemble du 
fonctionnement de 
l'Université de 
Barcelone : nombre 
d'étudiants, situation 
actuelle des 
départements, 
curriculum 
traditionnel, 
proposition de 
structure du 
curriculum et étapes 
de sa mise en place. 
Étant entendu qu'il 
s'agit d'une 
proposition 
provisoire, I'auteur 
explicite les matiéres 
et les unités de valeur 
devant composer le 
curriculum de 
formation, pour 
proposer en conclusion 
I'organisation dans le 
temps du curriculum 
de I'étudiant. 

Mots clés: Mise en 
ceuvre du curriculum -
Planification du 
curriculum -
Organisation des 
études - Études de 
psycho-pédagogie. 

Les noves titulacions 

First of all the article 
explains the legal and 
administrative 
framework for the 
staft who will hold this 
qualification. The 
LOGSE and the Ministry 
of Education and 
Science technical 
documents will confirm 
their status. 
Secondly, there is an 
explanation of the 
general framework at 
the University of 
Barcelona: number of 
students, present 
situation of the 
departments, 
traditional curriculum, 
proposal for the 
structure of the 
curriculum and time 
sequence for its 
introduction. 
Lastly, taking account 
of the provisional 
nature of IHe proposal, 
the subjects and 
credits which will make 
up the training 
curriculum are 
specified. The paper 
concludes with a 
proposal for the time 
scale for the student's 
curriculum. 

Key words: Curriculum 
development -
Curriculum planning -
Organisation of studies 
- Educational 
psychology studies. 
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