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BLOC 1BLOC 1

PARADIGMES I MODELS DIDÀCTICS A L’EDUCACIÓ PARADIGMES I MODELS DIDÀCTICS A L’EDUCACIÓ 

SOCIAL. FONAMENTS EPISTEMOLÒGICSSOCIAL. FONAMENTS EPISTEMOLÒGICS

OBJECTIU
Comprendre els processos d’ensenyament – aprenentatge i d’acompanyament educatiu
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CARACTERCARACTER

MediacionalMediacionalFormatiuFormatiuNormatiuNormatiu

APLICAAPLICA

PràcticPràctic

MEDIAMEDIA

TecnològicTecnològic

GUIAGUIA

EXPLICAEXPLICA

teòricteòric

NIVELLSNIVELLS



3

1 Artesanal
Savi/do natural

2 Metòdica 
1632 Comenius
1633curriculum

3 Filosòfica
Paidocentrisme
Rousseau,dewey

4 Aplicativa
Escola nova

praxis

5 Explicativa normativa
Ciència, mitat del segle xx

6 Epistèmica
Paradigmes

Atalaies del coneixment

ParadigmesParadigmes--teoriesteories--modelsmodels

�� PodriemPodriem dirdir que que elsels paradigmesparadigmes sónsón un un 
universunivers coherentcoherent d’idees i principis que d’idees i principis que 
intenten donar una explicació totalintenten donar una explicació total

�� TeoriesTeories es generen es generen dinsdins d’un camp de d’un camp de 
coneixementconeixement

�� ModelModel sónsón elsels mediadorsmediadors entre la entre la 
realitatrealitat i la i la teoriateoria

Mirar les lectures del bloc 1
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5 5 paradigmesparadigmes

�� PresagiPresagi--producteproducte

�� procésprocés--producteproducte

�� mediacionalmediacional centratcentrat en l’educadoren l’educador

�� mediacionalmediacional centratcentrat en l’educanden l’educand

�� ecològicecològic

P. P. presagipresagi--producteproducte

�� ComCom benben bébé diudiu el el seuseu nomnom , , podempodem presagiar presagiar tenirtenir un un bonbon
ensenyamentensenyament si si tenimtenim elsels millorsmillors educadorseducadors (aquí (aquí podempodem
recordar la fase artesanal, recordar la fase artesanal, recordeurecordeu?)?)

�� PropiPropi de de principiprincipi del del seglesegle XXXX

�� eficàciaeficàcia de l’ensenyament és un efecte directe de les de l’ensenyament és un efecte directe de les 
característiques físiques i psicològiques, quan més bó sigui característiques físiques i psicològiques, quan més bó sigui 
l’educador millor serà l’educació.l’educador millor serà l’educació.

�� ElsEls educadorseducadors haurienhaurien de ser i de ser i tenirtenir::

�� BonBon judicijudici magnetismemagnetisme

�� autocontrol           autocontrol           adaptabilitatadaptabilitat

�� consideracióconsideració etc.etc.

�� entusiasmeentusiasme
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P.procésP.procés--producteproducte

�� CentratCentrat en buscar en buscar elsels millorsmillors mètodesmètodes
didàctics.Mètodesdidàctics.Mètodes mésmés eficaçoseficaços..

�� ((usus recordeurecordeu de la fase de la fase metòdicametòdica?)?)

�� AnysAnys 6060--70 70 moltsmolts autors:Flandersautors:Flanders, , 
Meddley,BrophyMeddley,Brophy........

P.mediacionalP.mediacional centratcentrat en en 
l’educadorl’educador

�� CentratCentrat en l’ensenyament.l’èxit educatiu en l’ensenyament.l’èxit educatiu 
radica en el bon Procés de planificacióradica en el bon Procés de planificació

�� El El mésmés importantimportant sónsón les les intencionsintencions
educativeseducatives i la presa de i la presa de desicionsdesicions

�� L’educador ha de Planificar,executar L’educador ha de Planificar,executar 
accions,i adoptar decisionsaccions,i adoptar decisions

�� l’ensenyament és un procés tecnològic l’ensenyament és un procés tecnològic 
de resolució de problemes.de resolució de problemes.
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P.mediacionalP.mediacional centratcentrat en en 
l’educandl’educand

�� CentratCentrat en l’educand.L’educand com agent actiu de en l’educand.L’educand com agent actiu de 
l’aprenentatgel’aprenentatge

�� CorrentsCorrents mésmés cognitivistescognitivistes: : Piaget,Gage,WinnePiaget,Gage,Winne y y 
MarxMarx

�� S’han de controlar tres tipus de variables:S’han de controlar tres tipus de variables:

�� 1.1.-- variables variables preinstructives:aptitudspreinstructives:aptituds de l’educandde l’educand

�� 2.2.--Variables Variables instructives:procesamentinstructives:procesament informacióinformació i i 
comportamentcomportament de l’educand i l’educadorde l’educand i l’educador

�� 3.3.--Variables Variables postinstructives:lpostinstructives:l’aprenentatge de ’aprenentatge de 
l’educandl’educand

P.ecològicP.ecològic

�� PropisPropis delsdels anysanys 70 i 8070 i 80

�� EnfocEnfoc global, contextual:global, contextual:

�� -- metodològicmetodològic

�� -- etnogràficetnogràfic

�� -- situacionalsituacional

�� -- qualitatiuqualitatiu


