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o. Presentació

Benvolgut/da estudiant:

Amb aquestes quatre ratlles de presentació S'enceta la «Guia de Pestudiant» per al
curs 1998-1999enla qual trobarás els aspectes básics per orientar-te en la teva ac-

tivitat a la Facultat d'Educació.

Si ets un nou estudiantdelnostre centre, et donem la benvingudai et recomanem

vivamentla lectura de la «Guia». Si ja ets estudiant de cursos anteriors tambéet

fem la mateixa recomanació perquè cada curs hi ha novetats i modificacions res-

pecte de la «Guia» anterior.

Lapart central de la «Guia» són els programesdeles assignatures, amb el nom dels

professors que les imparteixen, les metodologies, bibliografies, sistemes d'avalua-

ció. Val la pena quea l'inici de curs facis una bonalectura dels programes que cur-

saràs perfer-te una idea de l'enfocament, les temàtiquesi les tasques que hauràs de

realitzar. Un cop iniciat el curs, la «Guia»et servirà de referència constant: tingues

en compteque al mes de febrer canviaràs d'assignatures i en començaràs de noves.

També has de tenir en compte que els nostres estudis són de caràcter presencial,

raó per la quel'assistència continuada a classe és un factor que es valora per part

dels professors.

També és molt important querepassis la informació referenta l'organització de la

Facultat d'Educació de la Universitat de Vic, així com tota la informació que etcal

tenir per entendre el funcionament del Pla d'Estudis perquè d'aquesta manera

podràstriar i canalitzarels teus interessos personals amb més coneixementde cau-

sa. De la mateixa manera, és bo que sàpigues quins serveis pots tenir a l'abast du-

rant les hores que passis a la Facultat, que puguis consultar el calendari d'avalua-

cions, de festes, etc.

Esperem quela «Guia»et sigui d'utilitat i et recomanem que la tinguis sempre a

mà per poder-la consultar. Finalment, et desitgem un bon curs acadèmic i que les

previsions que professors i personal de serveis hem planificat i que consten en

aquesta (Guia de l'estudiantx es corresponguin amb la pràctica diària ambl'objec-

tiu d'oferit una bona formació universitària.
Antoni Torti Bardolet

Degà



 

  

llibreria
papereria

la tralla

No hi donis més voltes,

per a llibres,la tralla.

e Gran servei en papereria

Carrer de la riera 5 - 9, 08500 Vic / Tel. 98 885 32 28 - Fax 93 885 32 90  
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1. La Universitat de Vic

1.1. Creació. Punts d'èmfasi

La Universitat de Vic va iniciar les seves activitats el curs 1997-98 després de ser

reconeguda pel Parlament de Catalunyael dia 21 de maig de 1997.

La Universitat de Vic és el fruit de la conversió dels Estudis Universitaris de Vic en

Universitat pròpia. Els Estudis Universitaris de Vic, iniciats l'any 1977, formats

per un conjunt de centres adscrits a universitats públiques, han mantingut la

presència universitària a la ciutat de Vical llarg dels vint-i-un anys dela sevahistò-

ria i han acumulat unalt nivell acadèmic i organitzatiu que ha permèsla creació de

la nova Universitat.

La Universitat de Vic, nascudadelainiciativa local i constituida com a privada,es
justifica en els valors quela institució universitària representa en el món contem-

porani:la unitat del saber, la formació humanapera l'adquisició dela ciènciai la

pràctica dela recerca,i la innovació tecnològicaal servei del progrési de la qualitat

de vida.

L'èmfasi distintiu de la Universitat de Vic es posa en els segiients punts:

Referents catalans i europeus

Lesrealitats nacionals catalanes, en el sentit més comprensiu i alhora més identifi-

cables, són objecte privilegiat de docènciai d'estudi. La UV posa èmfasia ser iden-

tificable com una universitat catalana. La llengua catalana hi és el signe extern,

constant i comú d'identitat. L'àmbit universal dels seus interessoscientífics i for-

matius s'hi concreta des dela perspectivadels interessos dela societat catalana.Al-

hora, la UV considerales realitats d'Europa com a objecte destacat d'estudii uni-

tat superior identificadora.

Formació plurilingiie

La formació plurilingiie és per a la UV un punt d'èmfasi no solament perquè ha
esdevingut imprescindible a causa de la mobilitat creixent dels universitaris i dels
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professionals, sinó també perquèl'estudi dellengiies i cultures ha esdevingut un

vehicle privilegiat per a la formació humanística del nostre temps.

Projecte personal d'aprenentatge

La formació universitària es concreta en el projecte personal de cada estudiant. El

coneixementdeles pròpies capacitats, la informació sobre l'oferta ocupacional,la

tria adequadadel currículum i la metodologia en l'estudi formen part de l'atenció

queel professor presta a cada estudiant.

Innovació tecnològica

Igualment la UV posa èmfasi en la innovació tecnològica, tant en el camp dela

formació com enel de la recerca. Les professions de nova creació tendeixen a aug-

mentar i les tradicionals són profundament modificadesper l'aplicació de les no-

ves tecnologies. En conseqiiencia, disciplines com la informàtica són presents en

tots els currículumsdels estudiantsi l'ús de mitjans audiovisuals com a suport a la

docència és una pràctica generalitzada.

Activitat editorial

Per últim la UV es distingeix per l'activitat editorial canalitzada per les seves dues

empreses, Eumo Editorial i Eumo Gràfic. No es tracta d'un simple servei de pu-

blicacionssinó d'una activitat d'abast empresarial, inherent a la dinàmica univer-

sitària. La UV produeix i comercialitzallibres universitaris llibres per a l'ensenya-

ment. Igualment produeix disseny gràfic de marca pròpia. Les col.leccions de

llibres d'Eumo són diverses, tant com els ensenyaments de la UV, perquègairebé

cadascuna de les carreres que s'imparteixen a la UV produeix com a mínim una

col.lecció de llibres que els professors d'aquella especialitat dirigeixen, sovint en

col-laboració amb professors d'altres universitats. A més de contribuir a la produc-

ció i difusió de llibres universitaris en català, l'activitat editorial genera una dinà-

mica fecundai característicaa l'interior de la UV.

 

1.2. Centres i Ensenyaments

La Universitat de Vic està formada per cinc centres en els quals s'imparteixen un
total de divuittitulacions homologades. Sónles segiients:

Facultat d'Educació

Mestre. Especialitat d'Educació Infantil
Mestre. Especialitat d'Educació Primària
Mestre. Especialitat d'Educació Especial

Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera

Llicenciatura de Psicopedagogia (2ncicle)

Escola Universitària de Ciències dela Salut

Diplomatura d'Infermeria

Diplomaturade Fisioteràpia

Diplomatura de Teràpia Ocupacional

Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques

Diplomatura de Ciències Empresarials

Diplomatura de Turisme

Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

Diplomaturade Biblioteconomia i Documentació

Llicenciatura de Traducciói Interpretació

Escola Politècnica Superior

EnginyeriaTècnicaAgrícola, especialitat d'IndústriesAgràriesiAlimentàries
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de Tele-
comunicació

Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat d'Electrònica Industrial
Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments (2ncicle)
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1.3. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de la Universitat de Vic són els definits en els Estatuts de la

Universitat.

Junta de Rectorat

Rector: Ricard Torrents i Bertrana.

Vicerector d'Ordenació Acadèmicai de Professorat: Enric Lòpez i Ruestes.

Vicerector de Comunitat i Extensió Universitàries: Ramon Pinyoli Torrents.

Vicerector de Recercai Relacions Institucionals: Ramon Coyi YIl.

Gerent: Jaume Puntí i Busquets.

Secretària General: MontserratVilalta i Ferrer.

Junta d'Universitat

LaJunta d'Universitatés l'òrgan col-legiat d'assessoramenti de consulta dela Jun-
ta de Rectorati, si s'escau, del Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

La Junta d'Universitat està constituida per la Junta de Rectorat, els degansi direc-

tors dels centres, els directors dels Serveis i de les empreses vinculades a la UV i

participades per la FUB, així com per un representantdelprofessorati un dels es-

tudiants per cada centre i per dos membresrepresentants del personal no docent.

Claustre

És l'òrgan representatiu de tots els estaments de la comunitat universitària. Està

presidit pelrector.

El Claustre està format perla Junta de Rectorat,la Junta d'Universitati les Juntes

de Centre.

1.4. L'entitattitular: la Fundació Universitària Balmes

La Fundació Universitària Balmes (FUB) és l'entitattitular de la Universitat de

Vic. La naturalesa jurídica de la FUB és de caràcter mixt, públic i privat. Si bé es

regeix per la Llei de Fundacions privades, té tanmateix caràcter públic municipal
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pel fet que l'Ajuntamentde Vic n'és soci fundador i, com tal, assumeix els com-
promisos que emanen del'acta fundacional.Peraixò, l'alcalde de Vic ostenta esta-
tutàriamentla presidència de la FUB.

La Fundació Universitària Balmes està regida per un Patronat la composició del

qual ve determinadapels seus estatuts. A mésdel'alcalde de Vic, que n'ésel presi-

dent,i delrector dela Universitat de Vic, que n'és el vicepresident, hi figuren, com

a vocals: regidors de l'Ajuntament de Vic, membres de la comunitatuniversitària i

altres persones derelleu vinculadesa la Universitat de Vic.

La FUB és unaentitatsense finalitat de lucre. Els seus fundadors proporcionenels

edificis i les instal-lacions de la UV. El seu finançamentés mixt, ja que els recursos

de la FUB provenen d'organismes públics, dels estudiants, de donacionsi de les

activitats editorials de la UV.

La FUB disposa pera la Universitat de Vic deterrenysi edificis propis és titular
d'altres edificis atorgats en règim de cessió administrativa per l'Ajuntament de

Vic. El campusprincipal està situaten els carrers de Miramarges, de la Sagrada Fa-

mília, Martíi Pol i Perot Rocaguinarda,totsells en la zonaresidencial i esportiva

dela ciutat, no lluny del centrehistòric i a tocar del'estació de ferrocarril i de la
d'autobusos.

La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, i els seus serveis

més específics, està ubicada en un edifici històric del centre dela ciutat, conegut

com a Palau Bojonsi igualment cedit a la FUB en règim de cessió administrativa
des de l'Ajuntamentde Vic.

La FUB disposa també delocals en règim de lloguersituats al carrer de Miramar-
ges, al costat mateix del campus,i a la plaça Miquel de Clariana, just al davantdel
Palau Bojons.
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2. La Facultat d'Educació

2.1. Estructura

La Facultat d'Educació de la Universitat de Vic imparteix els segiients ensenya-
ments:

Mestre. Especialitat Educació Infantil

Mestre. Especialitat Educació Primària

Mestre. Especialitat Educació Especial

Mestre. Especialitat Llengua Estrangera

Llicenciatura de Psicopedagogia

Les unitats bàsiques de docènciai recerca de la Facultat són els Departaments, que

agrupenels professors d'una mateixa àrea disciplinària. Actualment hi ha sis De-

partaments:

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Departament de Ciències de l'Educació

Departament d'Educació Especial

Departament d'Educació Infantil

Departament d'Expressions

Departamentde Filologia

Al capdavant de cada Departament hi ha un professor/professora que exerceix de
coordinador.

2.2. Òrgans de govern

El Deganat

Lagestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Dega-

hat, constituit pels segiients membres:

Dr. AntoniTort i Bardolet, Dega

Sr. Sebastia Riera i Cusí, Cap d'Estudis
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Dr. Robert Ruíz i Bel, Coordinador dels estudis de Psicopedagogia

Sr. Joan Soler i Mata, Coordinador dels estudis de Mestre

Sr. Jaume Puntí i Busquets, Administrador

Sra. Montserrat Vilalta i Ferrer, Secretària

LaJunta de Facultat

És l'òrgan col-legiat de govern de la Facultat.

Està constituida per:

El degà dela Facultat, quela presideix.

La resta de membres del deganatdela Facultat.
Els caps de departament.

Dos representants dels professors amb docència plena o exclusiva a la

Facultat.

Dos estudiants dela Facultat.

Unrepresentantdelpersonal no docentdestinata la Facultat.

2.3. Departaments, professorati professionals de serveis

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Coordinador: Jacint Torrents i Buxó

Professors: Josep Ayats i Bancells

Josep Casanovasi Prat

Miquel Caballeriai Surifiach

Pau Casafias i Xuriach

Marta Marimon i Martí

Jordi Martíi Feixas

Joan Mir i Tubau

Santiago Ponce i Vivet

RamonRial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Rocai Prat
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Departamentde Ciències de l'Educació

Coordinador:

Professors:

Departamentd'Educació Especial

Coordinador:

Professors:

Isabel Carrillo i Flores

Benet del Rincón i Egea

Jaume Carbonell i Sebarroja

Eulàlia Collelldemonti Pujadas
Dolors Comerma i Roma

Esther Fatsini Matheu

Josep Gallart i Bau

Ramon Plandiurai Vilacís

Anna Pujol i Costa

Xavier Rambla i Marigot

Josep Santacreu i Tafià

Angel Serrai Juvany

RamonSitjà i Domènech

Núria Simói Gil

Joan Soler i Mata

Antoni Tort i Bardolet

Mercé Torrents i Bertrana

Pendent de nomenament

Montserrat Benlloch i Burrull

Jaume Carbonés i López

Manel Dionís Comas i Mongay

Jordi Escoin i Homs

Josep Font i Roura

Anna Gutiérrez i Roca

Roser Parés i Bover

Pere Pujolàs i Maset

M.Rosa Roca i Tafià

Robert Ruizi Bel

Vicenç Torrents i Garcia
Jesús Valero i Garcia

Conxita Valls i Alseda
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Departamentd'Educació Infantil

Coordinador:

Professors:

Departamentd'Expressions

Coordinador:

Professors:

Departamentde Filologia

Coordinadora:

Professors:
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M. Carme Bernal i Creus

Àngel Alsina i Pastells

Irene Balagueri Felip

M.Teresa Buscart i Corominas

M. Antònia Canals i Tolosa

Miquel Casadevall i Ginestet

Providència Daufí i Moreso

M.Teresa Feu i Vidal

Núria Franci Batlle

Teresina Maideu i Puig

M. Carme Novellas i Vivet

Maite Pujol i Mongay

Roser Reverter i Oton

Neus Sol i Mauri

Josep Vernis i Burés

Joan Arumíi Prat

Jaume Ayatsi Abeyà

Sebastià Bardolet i Mayola

MiquelPérez i Mas

Dolors Rusifiol i Cirera

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntí i Jubany
Francesc Codinai Valls

Isidor Cónsul i Giribet

Jordina Corominai Subirats

Marta Corominasi Salom

AssumptaFargas i Riera

Coordinació Pràctiques:

Professionals deserveis

Cap de Secretaria General:
Cap de Secretaria:

Secretària de Direcció:

Secretària de Pràctiques:

Secretàries auxiliars:

Josep Fornolsi Puigoriol
Núria Medina i Casanovas

M.Àngels Pifiana i Garriga

Ronald Puppo
Modest Reixach i Pla

Carme Rubio i Larramona

Segimon Serrallonga i Morer

Josep Tió i Casacuberta

Ricard Torrents i Bertrana

Anna Vallbona i González

Providéncia Dauff i Moreso

Agnès Moratói Serra

Elisabet Vila i Sala

Dolors Ruiz i Zafra

Dolors Mufioz i Vilaseca

Rosa M. Guix i Godayol

Alícia Ysamat i Faus
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3. Plánols de situació f
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Y Termini: Fins a 4 anys

v Carència: Fins a 2 anys

Y” Interés: 6,75% nominal

Y” Comissió d'obertura: 0,75%

v Import màxim: 2 milions ptes.

Y” Garantia: Aval de la família
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3.2. Campus de Miramarges

 
Carrer de la Sagrada Família
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Edifici A——b
——

Planta baixa

Area de Comunicació

Sala de reunions

Secretaria general

Planta 1

Rectorat

Geréncia

Sala de Juntes del Rectorat

Edifici B
i

Ba

Planta baixa

Sala de Dinamicai Plastica

Laboratoris de Ciència i

Tecnologia dels Aliments

Aules B1 i B6

Planta 1

Aula d'Autoaprenentatge

Laboratoris SART, Biologia,

Química i Mediambient

Departaments de l'Escola

Politècnica Superior

Direcció del SART

B2

Planta baixa

Bar/Restaurant

Aules de la B8 a la B12

Planta primera

Escola d'Idiomes

Direcció i departaments de

l'Escola de Ciències de la Salut

Aules de la B13 ala B16, B23 i

B24

Planta 1

Centre de Càlcul

Aules d'Informàtica

 

B4
Planta baixa

Aules de la B17 a la B21

Planta 1

Aula d'Informàtica i B29 i B40

Departaments de la Facultat de

Ciències Jurídiques i

Econòmiques

Edifici C

 

Planta -2

Laboratoris de Física i

Electrònica li II

Planta -1

Aula Magna

Aules C6, C9, C10, C11

Planta baixa

Aules de la C12 ala C15

Planta 1

Aula C18

Departamentsdela Facultat

d'Educació

Planta 2

Direcció i departaments de la

Facultat d'Educació

Edifici D

Planta -2

Laboratoris de Simulació de

projectesi de radiofreqiiéncia

Aula d'Estudi

Planta -1

Biblioteca

Planta 0

Aules de la D5 ala D8

Planta 1

Aules de la D9 ala D12

Planta 2

Departaments del'Escola

Politècnica Superior

Edifici E

 

Planta0

Departamentsde la Facultat

de Ciències Jurídiques i

Econòmiques

Planta 1

Departaments de l'Escola

Politècnica Superior

Planta 2

Departaments de l'Escola

Politècnica Superior

Edifici F

Planta -1

Sala Polivalent

Servei d'Estudiants

Serveis Mèdics

Planta 0

Recepció

Secretaria Académica

Administració

Planta 1

Aules Fl ala F4

Planta 2

Aules FS a la F8

Planta 3

Aules F9 a la F12

Planta 4

Deganat, Secretaria i

Departamentsde la Facultat

de Ciències Jurídiques

Edifici G

Eumo Editorial

Edifici H

Llibreria

Aula de Dibuix

25



 

  
d

  

   

   

    

Tu que pots,

emana!
Si tens entre M i 25 anys, tu si que pots venir a “la Caixa" a demanar

   

  

 

   

 

el nou Carnet Jove. Ara, a més,té el doble d'avantatges: les de sempre,

mésles de Caixa Jove.

Però això noéstot. Perquè,sí vols, el teu

Carnet Jove també pot ser Una Targeta Financer

De ben segur que en tens una a la teva mida: moneder,

de dèbit o de crèdit. L'Andreu té 33 anys. Tu que pots, demana".

Sense excuses
Per aconseguir el teu Carnet Jove nomésl'has de sol.licitar en qualsevol

oficina de "la Caixa". ilsi demanes el Carnet Targeta Financera t'emportaràs,

com a regal, el Power CD "El Terrat ja canta"". Si vols informar-te'n

millor, truca al telèfon 902 355 553

bé connecta't a   

  

  

a de "la Caixa".

 
"Promocióvàlida Fins a exhaurir-ne les existènciet

4. Calendari Académic

1ri Zn curs:

Recepció d'alumnes i presentació del curs: 30 de setembrea les 16.00 h.

Docència primer quadrimestre: del 5 d'octubre al 5 de febrer.

Exàmens:

la convocatòria: del 8 al 19 de febrer.

2a convocatòria: del 28 de juny al 2 dejuliol.

Docència segon quadrimestre: del 22 de febrer a l'11 de juny

Exàmens:

la convocatòria: del 14 al 25 de juny.

2a convocatòria: de l'1 al 9 de setembre.

Pràctiques: totel curs, un dia a la setmana.

Diesfestius a tots els centres de la Universitat de Vic:

11 de setembre de 1998 (divendres)

12 d'octubre de 1998(dilluns)

1 de novembrede 1998 (diumenge)

6 de desembre de 1998 (diumenge)

8 de desembre de 1998 (dimarts)

23 d'abril de 1999 (divendres)

1 de maig de 1999(dissabte)

24 de maig de 1999(dilluns)

24 de juny de 1999 (dijous)

5 de juliol de 1999 (dilluns)

Vacances de Nadal:

del 23 de desembre de 1998 al 7 de gener de 1999 (ambdósinclosos)

Vacances de SetmanaSanta:

del 27 de març al 5 d'abril de 1999 (ambdósinclosos)
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PRÉSTEC ESTUDIS

Caixa de Manlleu
 

Sense comissió d'obertura.
Possibilitat de formalització amb
una carència màximade 2 anys.

Termini maxim:5 anys.

Import máxim:el de la matrícula

Informació atotes les Oficines

o bé al Servei Telefónic

902.20.40.40
de 8 del matí a 8 del vespre

5. Organització de l'Ensenyament

5.1. Accésa la Llicenciatura de Psicopedagogia

Per accedir a aquestallicenciatura cal complir un dels segiients requisits:

_ Estar en possessió deltítol de Mestre en qualsevolespecialitat.

— Estar en possessió deltítol de Diplomat en Educació Social.

— Haver cursat i superatel primercicle dela llicenciatura de Pedagogia.

— Havercursati superatel primercicle dela llicenciatura de Psicologia.

Sigui quinasigui la via d'accés,cal cursar els segiients complements de formació:

a) Per a persones que disposin deltítol de mestre:

Mètodes, Dissenysi Tècniques d'Investigació Psicològica (6 crèdits).

Processos Picològics Bàsics (6 crèdits).

Psicologia de la Personalitat (6 crèdits).

Psicologia Social (6 crèdits).

b) Per a persones quedisposindeltítol de Diplomat en Educació Social:

Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològica (6 crèdits).

Processos Psicològics Bàsics (6 crèdits).

Psicologia de la Personalitat (6 crèdits).

Organització del Centre Escolar(4 crèdits).

Psicologia de l'Educació (4 crèdits).

€) Per a persones que hagin superatel primercicle dela llicenciatura de Pedago-

gia:

Mètodes, Dissenysi Tècniques d'Investigació Psicològica (6 crèdits).
Psicologia Social (6 crèdits).

Psicologia de la Personalitat (6 crèdits).

d) Per a persones que hagin superatel primercicle dela llicenciatura de Psicolo-

gia:

Didàctica General (6 crèdits).

Organització del Centre Escolar (4 crèdits).

Teoria deles Institucions Contemporànies d'Educació (4 crèdits).
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Psicologia de l'Educació (4 crèdits).
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Els complements de formació es poden cursar abans d'accedir a la licenciatura 4, Any
(com a assignaturesdelliure elecció) o bé durant el primer curs delallicenciatura

També es poden cursar amblesassignatures de segon curs, però aquestes no seray QUADAS ESATR, CRÈDITS

avaluades fins quees tinguin aprovats els complements de formació. Ir Diagnóstic en Educació 6
Ir Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum 6

1ri2n La Construcció del ConeixementAcadémic 9
5.2. Pla d'Estudis 2n Intervenció Psicopedagògica en els Trastorns

del Desenvolupament 6
El Pla d'Estudis de la carrera de Psicopedagogia haestat elaborat d'acord amble 2n Mètodes d'Investigació en Educació 6
directrius generals pròpies d'aquesta titulació establertes en el Reial Decre 1ri2n Seminari 9
916/1992 de 17 dejuliol (B.O.E. núm. 206 de 27 d'agost de 1992).

D'acord ambel Pla d'Estudis,els ensenyaments de Psicopedagogia s'organitzen en 2n Any
un únic cicle de dos cursos, amb un total de 135 crèdits, entre els quals n'hi ha de

teòrics i de pràctics. Les assignatures són anuals o quadrimestrals. Cada quadri: MESTRE CATQui Saar
mestre té una durada de 15 setmaneslectives i cada crèdit equival a 10 hores d: 3ridt Models d'Orientaciói Intervenció Psicopedagògica 9
classe. 3r Psicologia de la Instrucció 6

3r Educació Especial 6
Els 135 crèditsestan distribuits de la segiient manera: 4t Dificultats d'Aprenentatgei Intervenció Psicopedagògica 6
wicieatestitpreale 33. sabies de cats Professional 6

Matèries Obligatòries: 36 crèdits 4 : È ae,us ss =idatnieepeo 13% cbt 3r i át Paradigmes Educatius i FenòmensSocials Contemporanis 9
Matèria de Lliure Risc 13.5 crèdits 3ri4t Aspectes Sociolingiiistics i Didactics de

l'Ensenyamentdela Llengua 9
Dinsla carrera es contemplen uns períodes de pràctiques en centresi serveis vin:

culats a l'educació.

5.4. Oferta d'assignatures optatives

5.3. Ordenació temporal de l'ensenyament En el Pla d'Estudis es contemplen blocs de matèries optatives quela Facultat di-
| versifica en assignatures. Les matèries contempladessón:

Ambcaràcter general la durada dels estudis de Psicopedagogia de la Universitat di
Psicopedagogiai Intervenció Psi i: 3 3 ció P:Vic està prevista en dos cursos acadèmics. Pedagogi sicopedagògica
LlenguaAnglesa Aplicadaa la Psicopedagogia

L'ordenació temporal de l'ensenyament prevista en dos cursosésla segiient: Investigació Educativa i Recursos Tecnològics
4

o

Fonaments

i

Pràctica de l'Educació Escolar
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L'oferta concreta d'assignatures optatives per al curs 1998-99 corresponents 4

aquestes matèriesés la segiient:

QUADRIMESTRE ASSIGNATURA CRÈDITS

Ir Evolució dela Intervenció Psicopedagògica a Catalunya

i a l'Estat espanyol 45

ir Educaciói Serveis Públics a la Unió Europea 45

Ir LlenguaAnglesa Aplicadaa la PsicopedagogiaI 4,5

Ir Tecnologia Informatica Aplicadaa la Discapacitat 4,5

2n La Funció Tutorial a Secundaria 4,5

2n Intervenció Psicopedagògicai Currículum Escolar 4,5

2n Transtorns de Llenguatge Oral 4,5

1ri2n Investigacié en Psicopedagogia 4,5

2n LlenguaAnglesaAplicada a la PsicopedagogiaII 4,5

1r Assessoramenti Orientació a l'Entorn Familiar 4,5

Ir AssessoramentPsicopedagògical 2n Cicle d'Ed. Infantil 4,5

5.5. Crèdits delliure elecció

L'obtenció dels crèdits delliure elecció requerits en el Pla d'Estudis potfer-se pé

les segiientsvies:

A.Cursanti aprovantles assignatures delliure elecció que s'ofereixen en els ensen:

yaments dela Universitat de Vic.

B.Per reconeixementd'altres estudisreglats de nivell universitari.

C. Per reconeixementd'activitats d'interès acadèmic noregladesa nivell univers

tari.

5.5.1. Assignatures delliure elecció i

L'estudiant podràtriar les assignaturesdelliure elecció: |

— Entreles assignatures optatives o de lliure elecció ofertades en el seu propi €

senyament.
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» e
— Entrela resta d'assignatures ofertades en els ensenyaments de la UV, ja siguin

troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció per aquells ensenyaments,

ambles segiients excepcions:

e Assignatures subjectes a prerequisits i incompatibilitats.

e Assignatures queel seu contingut coincideixi en més d'un 2090 amb algu-

na de les assignatures del Pla d'Estudis que ha de cursar l'estudiantper a

l'obtenció deltítol corresponent.

5.5.2. Reconeixement de crèdits

5.5.2.1. Reconeixement de crèdits per estudis regtats de nivell universitari

El fet d'haver cursati superat assignatures d'estudis reglats de nivell universitari

pot proporcionar a l'estudiant, si ho sol-licita, crèdits delliure elecció. En aquest

cas s'hauran de reconèixer per assignatures completes i per la seva totalitat en

nombre de crèdits. No es podran atorgar crèdits parcials ni atorgar-ne mésdels

que constal'assignatura reconeguda.

El reconeixementde crèdits els autoritza el Cap d'Estudis de l'ensenyament cor-

responent.

5.5.2.2. Reconeixementde crèdits per activitats d'interès acadèmic no reglades

a nivell universitari

. * > .o. 1La realització d'activitats fora de l'ensenyament reglat que contribueixia l'establi-
L : 4 54 5

mentde vincles entrel'estudianti l'entorn social i laboral poden ser valorades amb

el reconeixement decrèdits delliure elecció. Són activitats d'aquesttipus:

aa— Pràctiques tutorades en empreses.
— Cursos d'idiomes.

-acadèmicamentdirigits (sempre i quan no coincideixin amb treballs re-

ltzats dins la carrera ni amb assignatures d'aquesta).
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— Cursos, seminarisi activitats congressuals.

—Activitats realitzades en el marc d'intercanvis amb altres universitats.

woe . > '

Larealització de cadaactivitat haurà d'haverestat autoritzada pel Cap d'Estudi,

de l'ensenyament corresponent, que serà qui autoritzi, si és el cas, el reconeixe.

mentdels crèdits.

Noestindran en compteles activitats que comportin un reconeixementinferior,

1 crèdit.
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6. Programesde les assignatures

6.1. Assignatures Obligatòries

ar curs

6.1.1. Diagnóstic en Educació

PROFESSOR: Pere PUJOLÀSi MASET

Quadrimestral. 6 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
L'assignatura pretén aproximarl'estudiant a l'àmbit del diagnòstic des de la pers-

pectiva del professional de l'educació que valora situacions d'ensenyamenti apre-

nentatge, de caire particular o global, ambla intenció d'optimitzar-les.

OBJECTIUS:
— Entendre el diagnòstic en educació com a procés d'optimització de la interven-

ció educativa.

— Situarel diagnòstic educatiu en l'àmbit dels processos avaluatius.

— Conèixeri utilitzar instruments per a diagnosticar processos educatius.

CONTINGUTS:

— Diagnòstic en educació: característiques i processos generals.

— El diagnòstic en les diferents etapes educatives.

— Les valoracionsi el diagnòstic dels processos d'ensenyamenti aprenentatge.

— Valoracions, diagnòstics i presa de decisions en el marc d'atenció a la diversitat.

— Instruments i tècniquesal servei del diagnòstic i de la millora de situacions edu-

catives.

METODOLOGIA:

Les sessions de classe tindran un caràcter marcadament pràctic, en coherència

ambel contingut del'assignatura,tot referenciantels aspectes teòrics perquè l'es-
tudiantsigui capaç d'aprofundir-los de forma autònoma.Es partirà dels coneixe-
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mentsi de les experiències prèvies dels alumnes en relació als fenòmens educatiy,

en general i de situacions avaluatives o de diagnòstic en particular.

AVALUACIÓ:

Pera l'avaluacióes tindran en compte aquests elements:

— Laparticipaciói les activitats dutes a terme durantles sessions declasse.

— Realització i exposició de treballs.

— Proves que inclouran qiiestions de reconeixement i diferenciació conceptual, d

relació d'aspectesi de donarsortida a problemàtiques concretes.

— Examenfinal.

BIBLIOGRAFIA:

Arroyo, A.; Castelo, A. El Departamento de OrientaciónyAtención a la Diversidad

Madrid: MEC Narcea, 1994.

Batanaz Palomares, L. Investigacióny diagnóstico en educación: unaperspectiva psi

copedagógica. Málaga: Aljibe, 1996.

Brueckner, L.J.; Bond, G.L. Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en y

aprendizaje. Madrid: Rialp, 1992.

Buisán, C.; Marín, M.A. Cómorealizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona: Oi

Ros Tau, 1987.

Colás, M.P. La metodología cualitativa en el estudio de cuestiones educativas. Cues

tiones pedagógicas, 4-5, p. 79-89.

Del Rincón,D.i altres. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dy

kinson, 1995.

Jorba,J.; Caselles, E. (eds). La regulació i l“autoregulació dels aprenentatges. Barct

lona: ICE UAB,1996.

Montané,J.; Martinez, M. La orientación escolar en la educación secundaria. Bara!

lona: PPU, 1994.

Pérez Juste, R.; García Ramos, J.M. Diagnóstico, evaluacióny toma de decisiones.

Ramo,Z.; Casanova, M.A. Evaluación en la educación secundaria. Madrid: Escut:

la Espafiola, 1996.

Tenbrink, T.D. Evaluación. Guíapràcticaparaprofesores. Madrid: Narcea, 1987:
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6.1.2. Disseny, Desenvolupamenti Innovació del Currículum

PROFESSOR: Robert RUÍZ i BEL

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

— Conèixerels principals continguts vinculatsa les teories curriculars i als enfoca-

ments propis dels currículums a Catalunyai a l'Estat espanyol.

— Realitzar desplegaments del currículum escolar en forma d'unitats de programa-

ció, de crèdits, de projectes curriculars i d'adaptacions del currículum escolar de

les diferents etapes educatives.

— Elaborar documents de caràctercurricular.

CONTINGUTS:

1. El currículum escolar. Aspectes generals:

1.1. Terminologia. Diferentssignificacions.

1.2. Diferents enfocamentstècnics en l'elaboració del currículum escolar.

1.3. Bases i fonts per a l'elaboració del currículum escolar:les tradicions anglo-

saxonesi europeescentrals. La nostratradiciói realitats.

2. Les aportacionsal disseny del currículum des de la Pedagogiai la Psicologia.

3, El currículum el seu disseny com elementsdel sistema educatiu.

4. Disseny Curriculari Política Educativa.

5. Currículum i compresivitat en l'ensenyament.

6. Enfocaments del disseny del currículum en l'educació obligatòria i en els trams

educatius no obligatoris.

7. El Sistema Curricular de Catalunyai l'Estat espanyol.

71. Legislació i normativa.

7.2. Bases psicopedagògiques.

7.3. Fonts del currículum.

7.4. La construcció d'una «Base Curricular Comuna».

7.5. Les assumpcions teòriques i pràctiques del disseny del currículum a Cata-

lunya. Els factors i condicions de la seva emergència. Les principals aporta-

cions tècniques. Reflexió crítica.
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7.6. El eMarc curricular per a l'ensenyamentobligatoris. Les seves característi,

ques, origen

i

utilització en el disseny del currículum català i estatal.

7.7. Anàlisi de les característiques del currículum deles diferents etapes educati,

ves a Catalunyai del seu desplegamenten els centres docents (educacióin,

fantil, educació primàriai educació secundària).

7.8. Adaptacions del currículum. Conceptes, procedimentsi instruments. En,

focaments inclusius i comprensius. Anàlisi cútica delesrealitzacionsi q;

l'evolució delessignificacions.

8. Procediments d'elaboració i desplegamentdelcurriculum escolar.

METODOLOGIA:

Classes expositivesi participatives.

Treballs dels alumnes en grupi individuals sobre els dossiers, bibliografia de l'as

signatura, i questionsi exercicis proposats a classe.

Resolució d'exercicisrelacionats ambel currículum escolar.

Exposicionsa classe de treballs individualsi/o de grup.

AVALUACIÓ:
Examen final.

Presentaciódetreballs perescrit i amb exposició oral a classe.

BIBLIOGRAFIA:

Adaptaciones Curriculares. Dins: Educaren la Diversidad. Cuadernos de Pedago

gía. Núm. 212, marc 1993.

Briggs, L. La ordenación de secuencias en la instrucción. Buenos Aires: Ed. Guada

lupe, 1973.

Coll, C. Marc curricularper a l'ensenyament obligatori. Recerca Educativa, 2. Ge

neralitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1986.

Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels enst

nyaments de l'educació infantil, l'educació primària i Peducació secundar

obligatòria a Catalunya. (DOGC núm. 1578,de 3-4-1992)

Decret 94/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de l'edi

cació infantil. (DOGC núm.1593, de 13-5-1992)

Decret 223/1992, de 25 de setembre, de modificació dels decrets 95/1992
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94/96/1992, de 28 d'abril, pels quals s'estableix l'ordenació de l'educació

primàriai l'ordenació dels ensenyamentsde l'educació secundària obligatòria.
(DOGC núm. 1662, de 28-10-1992)

Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments

de l'educació secundària obligatòria. DOGC núm. 1593, de 13-5-1992.

Del Carmen, LM. Guia per a l'elaboració delprojecte curricular de centre. MIE.
Materials Curriculars, 1992.

Del Carmen, LM. Elaboracié del curriculum escolar. Del disseny curriculara lapro-

gramació d'aula. MIE. Materials Curriculars, 1992.

Del Carmen,L.; Zabala, A. Guía para la elaboración, seguimiento y valoración de
proyectos curriculares de centro. Madrid: Cide, 1991.

Eigenmann,J. El desarrollo secuencial del curriculum. Ciencias de la Educación.

Anaya/2, 1981.

Eisner, E.W. Cómo preparar la reforma del currículo. Biblioteca Nuevas Orienta-

ciones de la Educación. Ed. «El Ateneo». Buenos Aires, 1976.

Elliot, W.; Eisner, E. Procesos cognitivosy currículum: Una basepara decidir lo que

hay que ensenar. Barcelona: Martinez Roca, 1987.

Ford, A.; Davern, L.; Schnorr, R. «Inclusive Education: ‘Making Sense’ ofthe Cu-

rriculum». Dins, Staimback, S.; Staimback, W. Curriculum Considerations in

Inclusive Classrooms: Faciltating Learningfor all Students. Baltimore: Paul H.

Brookes Publishing Co., 1992.

Galton, M. Cambiar la escuela, cambiar el curriculum. Barcelona: Martines Mora,

1986.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Disseny curricularper a

l'elaboració deprogrames de desenvolupamentindividual. Vol. 1. Documentba-

se, 1984.a.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Disseny curricularper a

l'elaboració deprogrames de desenvolupament individual, Vol. 2. Àrea de Socia-

lització, 1984. b.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. L'Ensenyament Secunda-

ri Obligatorii elBatxillerat en la novaproposta educativa. 1991.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Currículum. Educació

Primària. Barcelona: Col. Nou Sistema Educatiu, 1992.a.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Elprojecte curriculari la
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programació. Barcelona: Col. Nou Sistema Educatiu, 1992. b.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. L'Educació Primària

Exemples d'unitats de programació. Barcelona: Col. Nou Sistema Educatiy

1992. c.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Educació Secundàri,

Obligatòria. Orientacions per a l'elaboració d'un crèdit. Barcelona: Col. No,

Sistema Educatiu, 1993.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. L'avaluació a l'Educaci,

Primària. Barcelona: Col. Nou Sistema Educatiu, 1994.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Educació Secundari,

Obligatòria: Atenció a la diversitat a l'ESO: 50 idees per a l'acció. Barcelona

Col. Nou Sistema Educatiu, 1996.

Graig, L. El Currículo Abierto. Biblioteca Nuevas Orientaciones de la Educación

«El Ateneo». Buenos Aires. Madrid.

Mauri, T.; Valls, E.; Gómez,1. Els continguts escolars. El tractament del curriculum

MIE. Materials Curriculars, 1992.

Ordre de 20 de desembre de 1983, per la qual s'aprova el Pla de Presentació,
Complementacié del «Disseny Curricular per a l'elaboració de Programesd

DesenvolupamentIndividual» per a alumnes amb necessitats educatives espe

cials. DOGC de 15 de febrer de 1984.

Ordrede 12 de novembrede 1993, per la qual es determinen els documentsi re
quisits formals del procés d'avaluació a l'educació primària. (DOGC Nún

1826, 26-11-1993).

Ordre de 25 d'agost de 1994, per la qual s'estableix el procedimentpera l'autorit
zació de modificacions d'elements prescriptius del Currículum de l'etapa d

l'educació infantil i l'etapa de l'educació primària. (DOGC Num.1994, 14-9

1994. p. 6098-6100)
Rotger, B. Evaluaciónformativa. Madrid: Cincel, 1990.
Ruiz, R. Técnicas de Individualización Didáctica. Col. Educación y Futuro: Moni

grafíaspara la Reforma. Madrid: Cincel, 1988.

Ruiz, R. Adequacions Curriculars Individualitzades (ACI) per als alumnes amb ne

cessitats educatives especials. Documents d'Educació Especial 11. Barcelont'

Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1989. I

Ruiz, R. Adaptacions Curriculars Individualitzades: Un enfocament inclusiu de |
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ersonalitzacié de l'ensenyamentper a l'alumnat amb necessitats educatives espe-

cials. Vic: Eumo (en premsa), 1997.

Stainback, S.; Stainback, W. Curriculum Considerations in Inclusive Classrooms:

Faciltating Learingfor all Students. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.,

1992.
Stenhouse, L. Investigacióny desarrollo del curriculum. Madrid: Ediciones Morata,

S.A., 1984.
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6.1.3. La Construcció del Coneixement Académic

PROFESSORA: Montse BENLLOCH i BURRULL

Anual. 9 credits

OBJECTIUS:

L'objectiu general d'aquestaassignatura és donareines psicopedagògiquesperl'a,

sessoramentenl'educaciócientífica i matemàtica.

En acabar elcursels alumnes hauran de saber:

- Identificar els processos que intervenen en la comprensió de conceptesbàsics er

matemàtiques,i en ciències.

- Valorar les condicions educatives que afavoreixen l'aprenentatge del coneixe

ment en ciències i matemàtiques.

- Diferenciar les propostes didàctiques en matemàtiques i en ciències d'acord amí

els seus fonaments psicopedagògicsi epistemològics.

. Podercaracteritzar el coneixement acadèmici el coneixementintuitiu.

PROGRAMA:

1. Constructivisme.

1.1. Definició.

1.1.1. La construcció del món feta pelsartistes, les persones del carrer id

científics.

1.1.2. Psicologia i constructivisme.

1.1.3. Filosofia i constructivisme.

1.2. Teories implícites. Teories personals: característiques del coneixemet

1.3. On es construeix el coneixementquotidià: Escenaris.
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quotidià.

1.2.1. Els móns que construeix el coneixement quotidià,científic i escola

¿Per quées construeix cada un d'aquests móns? i

¿Com es construeixen?

1.2.2. Les teories com a construccionsdel coneixement.

1.2.3. Teories implícites dels pares sobre la infanciai el desenvolupamen

1.3.1. Concepte d'escenari sociocultural.

 

   

  

1.4.

1.5.

1.6.

1.3.2. Caracteristiques comunesdels escenaris.

1.3.3. Coneixementdistribuit.

L'etnografia com a mètodeperanalitzar els contextos educatius.

1.4.1. Variacions entre escenaris.

1.4.2. Etnografia, etnologia, antropologia.
1.4.3. Pràctiques socioculturals.

1.4.4. Metodologia etnogràfica: avantatges i limitacions per examinarl'e-
ducació en contextos.

El coneixementde la vida quotidiana (informal) i el coneixementescolar

(formal).

1.5.1. Universals cognitius.

1.5.2. Organització social de l'educació: conseqiiències cognitives.

1.5.3. Característiques de l'execució en una població escolaritzada: ús del

llenguatgei capacitat de generalitzar.

1.5.4. Diferències entre l'educació formal i informal.

Relacions entre el coneixement formal i no formal. Emprar continguts

matemàticsen diferents contextos.

1.6.1. Concepte de transferència.

1.6.2. Coneixement matemàtic i activitat matemàtica.

1.6.3. Coneixement matemàtici context d'adquisició.

2. Aprenentatge de coneixementscientífics.

2.1. Condicions generals de l'aprenentatge.

2.1.1. Nivells d'anàlisi per examinar l'aprenentatge.

2.1.2. Elements que intervenen en l'aprenentatge.

2.2. Processos d'aprenentatge.

2.2.1. Processos d'adquisició i construcció del coneixementcientífic.

2.2.2. Diferents nivells d'anàlisi dels processos.

2.3. El paper de les idees implícites en l'aprenentatgedeles ciències.

2.3.1. Característiques deles idees intuitives prèvies a la instrucció.

2.4. Estratègies per identificar ideesprèvies.

2.4.1. Tècniques més emprades:Elcol-loqui, pluja d'idees, cartells, dibui-

xos i questionaris, mapes conceptuals.
2.5. Estratègies per a conquerirel canvi conceptual.

2.5.1. Requeriments segons Posner.
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2.6.

2.5.2. Proposta de Hewson.

2.5.2. Exemples de canvi d'algunes idees i conceptes del tema «fotosintg

ila naturalesa corpusculardels gasos».

De l'aprenentatgeassociatiua l'aprenentatge constructiu.

2.6.1. Característiques psicològiques dels dostipus d'aprenentatge.

3. Construcció de coneixement matemàtic.

3.1.

ods

a3.

Aspectes socials i culturals de les matematiques.

3.1.1. Coneixementi practica.

3.1.2. Activitats relacionades amb l'entorn.

3.1.3. Anàliside les diferentsactivitats matemàtiquestransculturals.

Perspectivadela construcció individual del nombre.

3.2.1. Formació de la noció de nombre.

3.2.2. Desenvolupamentde la conservació.

3.2.3. Correspondències.

3.2.4. Desenvolupamentdela sèrie.

Mesura.

3.3.1. Desplaçamentsi punts dereferènciaenl'espai.

3.3.2. Longitud.

3.3.3. Quantitats físiques.

METODOLOGIA:
se . o. .

. I

Esrealitzaran classes expositivesi participatives. Els alumnes hauran de llegit u. Lave, J. Cognitión inpractice. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Tra-

seguit de textos ques'indicarana l'inici del quadrimestre. Aquests seran obligate

Bassedas, M. Video: Lorganització de la realitat. IMIPAE. IMEB.

Benlloch, M. Por un aprendizaje constructivista de las ciencias. Madrid: Visor,

1984.

Benlloch, M. Desarrollo cognitivo y teorías implicitas en el aprendizaje de las cien-

cias. Madrid: Visor, 1998.

Benlloch, M. Ciencias en elparvulario. Barcelona: Paidós, 1992.

Bishop, A. Mathematical Enculturation Norwell. Kluwer Academic Publisher,

1994.
Carrahaer, T. et al. En la vida diez, en la escuela cero. Sao Paulo Siglo XXI Editores,

1989/1991.

Driver, R.; Guesne,E.; Tiberghien, A. Children’s Ideas in Science. Milton

Keynes. Open University Press. Traduce Pablo Manzano.Ideas cientificas en la in-

fanciay la adolescencia. Madrid: MEC. Morata, 1985.

Erny, P Esbnologie de l'education. París: PUF, 1981.

Glaxton, G. ViviryAprender. Madrid: Alianza Editorial, S.A., 1987.

Jiménez, M.P; Albadalejo, C.; Caamaño, A. Curso de actualización científicay di-

dáctica. Didáctica de las ciencias de la naturaleza. Madrid: MEC, 1992.

Lenkersdorf, C. Los hombres verdaderos. Vocesy testimonios Tojolabales. Méxic: Si-

glo XXI, 1996.

Lacasa. P. Construir conocimientos. ¿Saltando entre lo científicoy lo cotidiano? Y Se-

minario sobre constructivismo y educación. Puerto de la Cruz, 1994.

duce Luis Botella. La cognición en lapráctica. Barcelona: Paidós, 1991.

ris per tothom

i

seran discutitsi analitzats a classe. Tambées farà servir materí,. Llinares, Sànchez. Teoría y pràctica en la Educación matemática. Sevilla: Alfar,h : ,

audiovisual per analitzar conductes d'aprenentatge.

AVALUACIÓ:
ta assignatura serà avaluada mitjançant un examen eliminatorial finalded Desarrollo de los conceptos básicos matemáticosy científicos en los niños. Madrid:Aques

da quadrimestre.L'assistènciaa classeés obligatòria.

BIBLIOGRAFIA:

Baroody, A.J. Children’s Mathematical Thinking . Teachers College. Traduce Ge

Sánchez Barberán. El Pensamiento matemático de los niños. Madrid: Vi

1994.
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1990. Model.

\ Lovell, K. The growth of basic mathematical and scienctific concepts in children.
London: Hodde and Stoughton, 1966, Traduce Oracio Sánchez Manzano.

Morata, 1986.

Marina, A.M. Ellaberinto sentimental. Barcelona: Anagrama, 1996.

Mead, M. Adolescencia, sexoy cultura en Samoa. Barcelona: Laia, 1972.

Piaget. La naissance de |intelligence chez l'enfant. Neuchatel: Delachaud and Nies-

tlé, 1959. Traduce Luis Fernández Cancela. El nacimiento de la inteligencia en
el niño. Madrid: Aguilar, 1972.
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Piaget, J.; Szminska, A. Génesis del número en el niño. Guadalupe: Buenos Aire

1967.
Pozo,J. I. Aprendizaje de las cienciasypensamiento causal. Madrid: Visor, 1987.

Pozo. J. 1. Teorías cognitivas delaprendizaje. Madrid: Morata, 1989.

Pozo, J. 1. AprendicesyMaestros. Madrid: Alianza, 1997.

Puig, L.; Cerdán, E Problemas aritméticos escalores. Madrid: Síntesis, 1988.

Richardson, K. Para comprenderlapsicología. Madrid: Alianza, 1991.

Rogoff, B. Aprendices delpensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto socig|

Barcelona: Paidós, 1993.

Rodrigo, M. J. Delescenario socioculturalalconstructivismo episddico: un viajealcq

nocimiento escolar de la mano de las teorías implícitas. YI Seminario sobre Cony

tructivismo y educación. Puerto de la Cruz, 1994.

Scribner, S.; Cole, M. Consecuencias cognitivas de la educación formal e informa,

Infancia yAprendizaje. 17, pp. 3-18. 1973/82.

Vergnaud, G. Lenfant, la mathématiqueet la réalité. Barcelona: Peter Lang, S.A

Traduce Luis Ortega Segura. El niño las matemáticasy la realidad. Mèxic: Ti

llas, 1991.
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6.1.4. Intervenció Psicopedagògica en els Transtorns del Desenvolupament

PROFESSOR: Jesús VALERO i GARCIA

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Proporcionar, en primer lloc, una visió integrativa del desenvolupamentinfantil
j de la seva individualitat per poder comprendre,a partit d'aquí, la realitat del nen

amb trastornsi la forma d'intervenir-hi.

Saber optimitzar la intervenció psicopedagògica des de la pròpia realitat educa-

tiva.

CONTINGUTS:

1. Les concepcionssobre els problemes de desenvolupamenten l'infant. El desen-

volupament humài els senyals de risc. Classificació dels principals trastornsdel

desenvolupament.

2, Atenció a la diversitati la intervenció psicopedagògiques.Els serveis d'interven-

ció psicopedagògica. La intervenció psicopedagògica en el medi escolar, fami-

liar i social.

3.Intervenció amb persones sordes. Desenvolupament cognitiu, socioafectiu

ilingúístic. Resposta educativa, tècniques d'avaluaciói intervenció.

4. La persona amb retard mental. Característiques diagnòstiques. El desenvolupa-

ment lingúístic, cognitiu i socioafectiu de la persona amb retard mental. Res-

posta educativa,tècniques d'avaluació i d'intervenció.

5.Altres discapacitats relacionades amb trastorns del desenvolupament.

METODOLOGIA:

Lessessions de treball combinaran les explicacions i comentaris del professor amb

el visionat de vídeosi posterioranàlisi del seu contingut. Les lectures considerades

com a obligatòries seran matèria d'examen.

AVALUACIÓ:
L'avaluació es realitzaràa partir dels segiients elements:
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a) Larealització d'unao diverses provesescrites sobreel contingutsdel'assignatura, Selvini Palazzoli, M.et al. Elmago sin magia. BuenosAires: Paidós, 1985.

 

b) Larealització de treballs individuals i de grup. Silvestre, N.et al. Sordera: Comunicacióny aprendizaje. Barcelona:Masson, 1998.
c) La lectura i la reflexió crítica d'articles i materials relacionats amb el programa,

BIBLIOGRAFIA:

AAMR.Retraso mental. Definición, clasificacióny sistemas de apoyo. Madrid: Aliay
za, 1997.

Ainscow, M, Necesidades Especiales en elaula. Madrid: Narcea, 1995.

Bassedas, E. et al. Intervenció educativa i diagnòstic psicopedagògic. Barcelon,

Laia/Cuadernos de Pedagogía, 14. 1989.

Batanaz, L. Investigacióny diagnóstico en educación. Málaga: Algibe, 1996.

Beltrán, J.A. et al. (comps.) Intervención psicopedagógica. Madrid: Pirámid;

1993.
llán, N. Didáctica y organización en la Educación Especial. Málaga: Algib,

1996.
Illán, N.; Garcia, A. (comps.) La diversidady la diferencia en la educación secunda

ria obligatoria: retos educativospara elsiglo XXI. Màlaga: Algibe, 1997.
 

Marchesi, A.et al. (comps.) Desarrollopsicológicoy educación, III. Necesidades edi

cativas especialesy aprendizaje escolar. Madrid: Alianza Psicología, 32. 1990.

Molina, S. Deficiencia mental. Málaga: Algibe, 1994.

Monereo, C.: Solé, 1. (comps.) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectit

profesionaly constructiva. Madrid: Alianza, 1996.

Moreno, M. Intervenciónpsicoeducativa en las dificultades del desarrollo. Barcelom

Ariel, 1997.

Parrilla, A. Elprofesor ante la integración escolar: investigaciónyformación. Cinc

1992,

Puigdellivol, I. (ed.) Necessitats Educatives Especials. Textos per a educadors,

Vic: Eumo Editorial, UB, UAB, 1993.

Puigdellfvol, I. Estratègies d'integració. Anàlisis dels recursos educatius en la inte

tir la nova hostaleria.
La cadena NH Hoteles renova amb unafilosofia moderna
i diferentla tradició hotelera amb un servei integral, d'acord
amb els nous temps.

   
   

  

i

Ofereix els seus serveis de salons per a

convencionsi reunions de treball,

banquets, servei de restaurant amb
menú i carta

 

ció escolar d'alumnes amb necessitats educatives. Barcelona: Fundació Priv

Catalana de l'Hemofília, 1995.

Salvador, A. Evaluacióny Tratamiento Psicopedagógicos. Madrid: Narcea, 1996.

Sánchez, A. Necesidades educativas e intervenciónpsicopedagógica. 2a ed. Barcelo

EUB,1996.

OBERT TOTA LA SETMANA

Passatge Mastrot, s.n.
Tel. 93 889 25 51 - Fax 93 889 14 47

08500 Vic
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6.1.5. Mètodes d'Investigació en Educació AVALUACIÓ:

L'avaluació global del'assignatura es farà a partir de:

PROFESSORA: Núria SIMÓ i GIL a) Assistènciai participació enels treballs de classe

b) Treballs en grup relacionat amb el disseny , planificaciói realització d'un pro-

Quadrimestral. 6 crèdits. jecte d'investigació (aquest treball sols es podrà dur a termesi el grup classe és

inferior a 40 persones)

OBJECTIUS: c) Prova escrita sobreels continguts de l'assignatura

Conèixer i comprendreels diferents mètodes d'investigació qualitativa en relaci,
als models de recercaen els quals es fonamenten. Desenvolupar processos d'anàli BIBLIOGRAFIA:

Alonso, C. Lecturas, vocesy miradas en torno al recurso informàtico en un centro de

secundaria. Estudio de un caso. [Tesi doctoral]. Barcelona: Universitat de Barce-

lona, 1992.

Anguera, M.T. Metodologia de la observación en las ciencias humanas. Madrid: Cá-

redra, 1985.

Arnal,J. etal. Investigación educativa. Fundamentosy metodología. Barcelona: 1992.

Arnaus, R. Complicitati interpretació. El relat d'una etnografía educativa. Barcelo-

na: Universitat de Barcelona, 1996.

Bisquerra, R. Métodos de investigación educativa Guíapráctica. Barcelona: CEAC,

1989.

Cohen, L.; Manion, L. Métodos de investigación educativa. Madrid: Muralla,
1990.

Elliott, J. Practica, recerca, i teoria en educació. Vic: Eumo Editorial, 1989.

Elliott, J. La investigación-acción en educación. Madrid: Morata, 1991.

Escudero, J. M. Tendencias actuales en la investigación educativa: los desafios de la
investigación crítica. Currículum,2, pp. 3-25, 1990.

Fox, D.J. Elproceso de investigación en educación. Pamplona: EUNSA,1981.
Goetz, J. P: Lecompte, M. D. Emografíay diseño cualitativo en investigación edu-

__ cativa. Madrid: Morata (E.O.: 1984), 1988.

Guba, E. Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. Dins Gimeno-Sa-
cristan i Pérez Gómez, A. (coord.) (1983): La enseñanza:su teoríay supráctica.

| Madrid: Akal Universitaria, pp. 148-165, 1981.
Ja Ekson, PH, W. La vida en las aulas. Madrid: Morata (E.O.: 1968), 1991.
Kemmis,S.; McTaggart, R. Cémo planificar la investigación-acción. Barelona:

Laertes, 1988.

 

  

  

  

   

  

       

  
    
   
     

  

i interpretació deles dades en el context d'una recerca. Promoure unavisió ober

i complexa sobre quèésla investigació que guila presa de decisions dels métody

a desenvoluparsegonsl'orientació dela recerca.

CONTINGUTS:

Tema l: Aproximació conceptual a la investigació qualitativa.

Tema 2: Procési disseny dela investigació qualitativa.

Tema3: La planificació de la recerca.

Tema4: Larecollida de dades.

Tema5: L'anàlisi de dades.

Tema6: L'informe d'investigació.

METODOLOGIA:

El treball de classei el desenvolupamentdel programatindran com allibre den

ferència:

Rodríguez, G.: Gil, J. García, E. Metodologia de la investigación cualitativa. Mil

ga: Aljibe, 1996.

Les sessions de classe constaran d'explicacionsinicials per part del professorat, G
mentaris de capítols dellibre i altres articles d'investigacions educatives, trebi

en petits grups, debats col.lectiusi deltreball en el desenvolupamentd'una re

qualitativa des dela pràctica.
Pertal de poderrealitzar aquesta metodologia cal queel grup classe siguiinferid

40 persones.
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Merriam, Sh. B. Case Study Research in Education. San Francisco, Jossey-Ba,

1988.

Miles, M. B. i Huberman, A. M. Qualitative DataAnalysis. EUA: Sage, 1994.

Patton, M. Q. Qualitative Evaluation Methods. California: Sage, 1980.

Rincón, D.etal. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinso;

1995.

Sancho,J. M. Entrepasillosy clases. Barcelona: Sendai, 1987.

Sancho,J. M.et al. Aprendiendo de las innovaciones en los centros. Madrid: CIDE

1993. |
Simons, H.(ed.) Towards a Science ofthe Singular. Norwich: UEA. Centre for Ap

plied Research in Education, 1989.

Stake, R. E. Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata, 1998.

Taylor, S. J. i Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigació

Barcelona: Paidós, 1986.

Walker, R. Métodos de investigaciónpara elprofesorado. Madrid: Morata, 1989.
Wittrock, M. C. La investigación en la enseñanza. Enfoques, teoríasy métodos. V

1, IL, III. Barcelona: Paidós (E.O.: 1986), 1988.

Woods, P. La escuelapor dentro. Barcelona: Paidós, 1989.
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6.1.6. Seminari

ROFESSORS:Isabel CARRILLO i FLORES
Benet DEL RINCÓN i EGEA

Àngel SERRA iJUBANY

P

Anual.9 crèdits.

OBJECTIUS:

El seminari s'estructura com un espaipera la reflexió individual i col.lectiva de te-

mesrelacionats amb l'àmbitde la psicopedagogia que permeten adoptar una pers-

ectiva interdisciplinar i globalitzadora. La presentació dels continguts serà el

punt de partida peral treball en petits grups on es desenvoluparan activitats de de-

bati anàlisi dels enfocaments teòrics o deles experiències, de l'estudi de casos, del

disseny d'activitats i programes educatius.

CONTINGUTS:

l.Educació i psicopedagogia:perfil professional.

1.1. Reflexionsa l'entorn del conceptei les funcionsdel psicopedagog.

1.2. Deontologia professional:el perfil ètic del psicopedagog.

2. Centres d'interès en l'àmbitpsicopedagògic.

2.1. Societat actual i reptes de l'educació: aprendrea ser i a viure amb elsaltres.

2.2. Infància i adolescència: problemes en la construcció de la personalitat ètica

(salut, violència...).

2.2. Intel-ligència cognitiva i emocional: autoconeixement, diàleg, resolució de

conflictes...

3. Pedagogia del'oci i animació sociocultural.

4. La investigació en l'àmbitde la psicopedagogia.

METODOLOGIA:

La dinàmica de treball compaginarà les activitats en gran grup amb les de petit

grup i individuals. La presentació de cada àmbit temàtic es realitzarà mitjançant
Conferències d'especialistes en el tema, vídeos, premsao altres recursos que possi-
bilitaran l'anàlisi i la reflexió, el debati l'intercanvi, la lectura i estudi dels temes en
grup o individualment.
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AVALUACIÓ:

L'avaluació global del'assignaturaes faràa partir de:

a) Assistència obligatòria i participació enles activitats de classe.

b) Treball en grup sobre el contingut del programa.

c) Treball individual relacionat amb la temàtica del'assignatura.

Per aprovar l'assignatura cal superarsatisfactòriament cadascun dels anteriorssj,

temes d'avaluació.

BIBLIOGRAFIA:

Arnaus, R. Complicitat i interpretació. El relat d'una etnografia educativa. Barcelç
na : Edicions de la Universitat de Barcelona, 1996.

Bonals, J. El trabajo en equipo delprofesorado. Barcelona : Graó, 1996.

Carretero, M.Palacios, J.; Marchesi, A. Psicología evolutiva. Madrid: Alianza Ed

torial, 1990.

Departament d'Ensenyament. Orientacionsper a l'elaboració d'un crèdit. Barcelo
na: Generalitat de Catalunya, 1993.

Elosua, M.R. i Garcia, E. Estrategias para enseñar y aprender a pensar. Madri

Narcea, 1993.

Esteve, J.M.; Franco, S.; Vera, J. Los profesores ante el cambio social. Barcelon,

Anthropos, 1995.

Goleman,D. Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, 1996.

Marchesi, A.; Coll, C. i Palacios, J. Desarrollo psicológico y educación. Madriú
Alianza, 1990.

Michelson, L. etal. Las habilidades sociales en la infancia. Barcelona: Martínez d

ca, 1987.

Monereo,C. i Solé, I. (coords.). El asesoramiento psicopedagógico: una perspec

profesionaly constructivista. Madrid: Alianza, 1996.

Pozo, J.L. et al. La solución deproblemas. Madrid: Santillana, 1994.

Puig, J.M. Tomade conciencia de las habilidades para el diálogo. Madrid: CU

1993.

Puig, J.M. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona: ICE-Hors
ri, 1995,

Rincón, D.; Arnal, J.; Latorre, A.; Sans, A. Técnicas de investigación social.

drid: Dykinson, 1995.
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Shón, D. Laformación deprofesionales reflexivos. Barcelona: Paidós, 1992.

quilla, J. Elprofesory los valores controvertidos. Neutralidady beligerancia en la edu-
cación. Barcelona: Paidós, 1992.

quilla, J. La educación fuera de la escuela. Ámbitos no formales y educación social.
Barcelona: Ariel, 1993.

Trilla, J. Otras educaciones. Barcelona: Anthropos, 1993.

Wanjiru, Ch.Laética delaprofesión docente. Pamplona: Eunsa, 1995.

 

 

LLOGUERD'HABITACIONS
PER A ESTUDIANTS
«RESIDENCIA MIXTA»

SERVEIS COMUNS - MENJARS - CONSERGERIA

Avda. Marti Genis i Aguilar, 28. 08500 Vic.Tel. 93 889 43 39 - 93 885 51 11   
55  



 

o

2n curs

6.1.7. Práctiques

COORDINACIÓ:Providència DAUFÍ i MORESO

Anual. 15 crèdits.

OBJECTIUS:
Les pràctiques de Psicopedagogia estan concebudes per proporcionara l'alumn,
un aprofundiment en els continguts dels estudis de Psicopedagogia en la sey

aplicació en àmbits d'intervenció psicopedagògica, àmbits que, durantel cul
|1998-99, es concreten, bàsicament, en entorns escolars i de serveis socials. Ey

aquestsentit, la Facultat d'Educació ofertarà places de pràctiques en els segiieny

     

  

  

   

contextos:

1. Instituts i Centres d'Educació Secundària.

2. Equips d'Assessoramenti Orientació Psicopedagògica (EAP).

3. Centres de Recursos per aAlumnes amb Dèficits Auditius (CREDA).

4, Centres d'Educació Especial.

5. Centres d'Educació Infantil i Primària.

6. Centres vinculats a Serveis Socials.

7. Universitatde Vic.

TEMPORALITZACIÓ:
Ambcaràcter general,les pràctiques es portaran a terme un dia a la setmana, en

període que podràabastar des del mes de setembrefins al mesdejuny.

ACTIVITATS AREALITZAR:

L'estudiantcol-laborarà en tasquesvinculadesa la Psicopedagogia amb el person

del centre o servei corresponent. Elaborarà un projecte de treball que desenvol

parà durantel curs.

El projecte detreball serà elaborat per l'alumne d'acord amb ambels professioni

del Centre o Servei de pràctiques i amb el corresponent professor-tutor dela H

cultat d'Educació.
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Al final del curs acadèmic l'alumnelliurarà una Memòria de Pràctiques al profe-

sor-tutor de la Facultat d'Educació. Aquesta memòria inclourà: a) Descripció del

Projecte de treball: b) Descripció de la seva posadaen pràctica: b) Conclusions del

treball portata terme, e) Valoració global i personalde les pràctiques.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluaciói la qualificació del'assignatura de pràctiquesel/la professor/a-tu-

de la Facultat d'Educació corresponent consideraràels segiients aspectes:tor/a
Assistència de l'alumne/a al Centre o Serveis on haurà desenvolupat les pràcti-

ues.

Arència a reunionsi participació en projectes que els Centres o Serveis de pràc-

tiquessol-licitin o admetin.

Assistènciaa sessions de formaciói seguimentdeles pràctiques.

Entrevistes amb el professor-tutor.

Memòria de pràctiques.

Informeescrit del professional del Centre o Servei de pràctiques.
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6.1.8. Psicologia de la Instrucció 3.2. Representació professor/alumne, expectativesi aprenentatgeescolar.

3.3. La interacció professor/alumneen el procés d'ensenyamenti aprenentatge.
PROFESSOR: Vicenç TORRENTSi GARCIA 3.4. Interacció entre alumnesi aprenentatgeescolar.

dels contingutsescolars
. ; 4. L'aprenentatge g È

Quadrimestral. 6 crèdits. 4.1. L'aprenentatge de continguts i desenvolupament de capacitats segons la

teoria de l'aprenentatge.OBJECTIUS:
. , : . 3 a : caracterització dels continguts escolars

1) Caracteritzarla psicologia de la instrucció com unadisciplina aplicada que 42 La 5
4.3. Els continguts defets, conceptesi principis: caracterització i aprenentatge

com a objectiu contribuir a una comprensiói explicació millors dels fenòme, .
4.4. L'aprenentatge de procediments

educatius. d d'actituds valorsi

2) Identificar la psicologia dela intrucció com la partdela psicologia de l'educaçEaera

relacionada ambels processos i Iea— o BIBLIOGRAFIA:

3) Conèixer i comprendreles principals estratègies de respostaa la diversitat de
ç v 5 a . . E Tema ds

alumnes, i la relació amblesdiferents conceptualitzacions psicològiquesi psi; Anderson, R.C.; Faust, GV. Psicologia educativa. La ciencia de la enseñanza y el

aprendizaje. Mèxic: Trillas, 1977.

. ha inditènci bre el i 2% Coll, C. Psicología de la educación: ciencia, tecnología y actividad técnico-práctica.
i valorar la incidència que tenen sobre el desenvolupament de les activity Estudios de Psicología, 14-15, 168-193. 1983.

educatives deles diferències individuals.

4) Identificar i conèixer els principals elements dels contextos educatius con

d'ensenyamenti aprenentatge. o. . 3 ay . ; y
P P 8 "Coll, C. Conocimiento psicológico ypráctica educativa. Introducción a las relaciones

5) Identificar els processos psicològics responsables de l'aprenentatge dels A entrepsicologíay educación. Barcelona: Barcanova, 1988.

Delval,J. Losfines de la educación. Madrid: Siglo XXI, 1990.

' Hunt, D.E.; Sullivan, E.V. Between Psychology andEducation. Hillsdale, NJ: The

DrydenPress, 1974.

Wittrock, M.C. An empowering conception ofEducational Psychology. Educational

Psychologist, 27, 143-161. 1992.

rents tipus de continguts escolarsi lesactivitats queels faciliten o promouen.

CONTINGUTS:

1. Introducció a la psicologia dela instrucció.

 

  

  

     

    
   

1.1. Les concepcions actuals dela psicologia de la instrucció.

1.2. La psicologia dela instrucciói les pràctiques educatives escolars.

1.3. La psicologia dela instrucció,la psicologia de l'educació,la psicologia est Tema2.

Bruner, J.S. Desarrollo cognitivoy educación. Madrid: Morata,1988.

Coll, C.: Palacios, J.: Marchesi,A. (eds.) Psicología de la educación. Madrid: Mora-

ta, 1990.

Coll, C. etal. El constructivismo en elaula. Barcelona: Graó, 1993.

Entwistle, N. La comprensión delaprendizaje en el aula. Barcelona: Paidós, 1988.

Tema 3.

Coll, C.: Solé, I. La interaccién profesorlalumno en elproceso de enseRanzay apren-
dizaje. Dins C. Coll, J. Palacios, A. Marchesi (eds.) Psicología de la educación.

Madrid: Alianza,1990.

lar i la psicopedagogia.

2. Característiques individuals, aprenentatge i aprenentatge escolar.

2.1. Les diferències individuals en l'àmbit cognitiu i l'aprenentatgeescolar.

2.1. Les diferències individuals en l'àmbit de la personalitati l'aprenentatge

colar.

2.3. L'adequació de l'ensenyamentales característiques individuals dels alumn

3. Factors psicosociològics, relacionals i contextuals implicats en l'aprenenta

escolar

3.1. Els àmbits educatius:activitats,relacions interpersonals rols.
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Melero, M.T.; Fernández Berrocal, P. (eds.) La interacción social en contextos edu

tivos. Madrid: Siglo XXI, 1995.

Hargreaves, D.H. Las relaciones interpersonales en la educación. Madrid: Narce

1977.

Rogers, C. Psicología socialde la enseñanza. Madrid: Visor, 1987.

Webb, N.M. Interacción entre estudiantesy aprendizaje en grupospequeños. Infang

y aprendizaje, 27, 159-183, 1984.

Tema4.

Coll, C.; Pozo, J.I.; Sarabia, B.; Valls, E. Los contenidos de la reforma. Madrid: Sa,

tillana, 1992.

Entwistle, N. La comprensión delaprendizaje en el aula. Barcelona: Paidós, 1988,

González, E. Temas transversalesy áreas curriculares. Madrid: Alauda-Anaya, 199]

Mauri, T.; Valls, E.; Gómez, I. Els continguts escolars. El tractament en el curri

lum. Barcelona: Graó, 1992.

Pujol, R.M.; Sanmartí, N. Integració dels eixos transversals en el curriculum.

anàlisi des de l'àrea de Ciències. Guix, 14, 7-15, 1995.

Zabala, A. Com ensenyar. Barcelona : Graó, 1995.

  

   

  
  

   

  

    
  
     

  

METODOLOGIA:

En línies generals serà la seglient: exposició dels diferents continguts del temari
l'aula: s'utilitzarà material audiovisual pertal de recolzar els continguts téorics,

facilitarà la participació dels alumnesa partir del tractament de temeso d'anàli

de textos.

AVALUACIÓ:
En finalitzar els continguts del temaries realitzarà una prova escrita. Aquesta p!

va consistirà en preguntes obertes on l'alumne exposarà els coneixements que

adquirit en l'assignatura durantel quadrimestre.

Es presentarà un treball optatiu de desenvolupamentsobre un dels punts del

mari. Eltreball haurà de ser una aportacióoriginal sobre alguns dels aspectesti

tats a la classe. La presentació del treball suposarà una millora de la qualificació

l'examen en cas quees consideri que acompleix els requisits esmentats.
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6.1.9. Orientació Professional

PROFESSORA:Esther FATSINIi MATHEU

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

En aquesta assignatura es pretén oferir un recorregutperles diferents perspectives

teòriques, models, processos, etc., en orientació professional. L'estabilitat laboral,

l'immobilisme professional, la formació per a l'exercici de la professió, entre al-

tres, han donat pas a la temporalitat, la polivalència i la formació contínua. En
aquestcontextel professional del'orientació té un paper primordial: orientar per

al canvi i per a la presa de decisions. Així doncs, es pretén fomentar la reflexió,

l'anàlisi crítica, i donar einesi estratègies pera l'orientació professional.

CONTINGUTS

1. Aspectes introductoris.

1.1. Educació i orientació.

1.2. Concepte d'orientació professional i ocupacional. La vocació.

1.3. Orientació escolar.

1.4. Altres àmbits en orientació.

2. Models d'orientació professional.

2.1. Del Model d'Ajutal d'Educació per la Carrera Professional.

3. Funcions de l'orientador.

4. Sistemes europeusd'orientació professional.

4.1, Iniciatives i Programes Comunitaris.

4.2. L'orientació professional a Catalunya.

5. Àmbits d'actuació.

3.1. L'orientació professional a la formació reglada.

3.2. L'orientació a la formació ocupacional.

3.3. Necessitats d'orientació a la formació contínuai permanent.

3.4. El desenvolupamentd'un sistemaintegrat d'Informació i Orientació Pro-
fessional.

6.Atenció a la diversitat en la tasca orientadora.
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7. Pautes pera l'elaboració del projecte professional.
7.1. Autoconeixement, autoconcepte, autoestima.

7.2. Recursosi serveis d'intermediaciófacilitadors dela inserció laboral.

7.3. Tècniques d'accés a l'ocupació.

7.4. El paperdels tests en la tasca orientadora.

8. Disseny de programes d'orientació.

8.1. Valoració de necessitats educatives.

8.2. Finalitat. Determinació dels objectius prioritaris.

8.3. Planificació de la intervenció: continguts, destinataris, recursos...

8.4. Desenvolupamentdel procés.

8..5 Avaluació i redisseny.

METODOLOGIA:

Es combinaranles explicacions amb la lectura d'algunsarticles o textos que “4

oportunamentrecomanats per fer-ne posteriorment un comentari o debat. Qu

el continguta tractar així ho permeti, es duran a terme activitats en petit grup.

AVALUACIÓ:
L'avaluacióesrealitzarà en funció de:

- L'assistènciai la participació activa a les classes.

- Elaboració i exposició a classe d'un programa d'orientació elaborat en petit

grups.

- Resum comentatindividualmentdels textos presentats a classe.  - La realització d'una prova escrita sobre continguts del programa.P gu progr

BIBLIOGRAFIA:

Álvarez, M. Orientaciónprofesional. Barcelona: Cedecs, 1995.

Álvarez, M. ¡ altres. La orientación vocacionala través del curriculumy de la tutori

Unapropuestapara la etapa de 12 a 16 años. Barcelona: ICE-Graó. Materi

para la innovación educativa (MIE), 1991.

Bisquerra, R. Serviciosy actividades de información profesional. Barcelona: PPU.

1983.

Bisquerra, R. i cols. Estudios y profesiones. (Volums 1, 2 i 3). Barcelona: PPU;

1990.
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Bisquerra, R. Orientaciónpsicopedagógica. Madrid: Narcea, 1996.

Castaño, C. Psicología y orientación vocacional. Un enfoque interactivo. Madrid:

Marova, 1983.

Cortada, N. Elprofesory la orientación vocacional. Méxic: Trillas, 1980.

Díaz Allué, M.T. La orientación universitaria ante laproblemática académicaypro-

fesionaldel estudiante. Madrid: Narcea, 1989.

Echevarría, B.et al. Quadern d'orientació als estudiants. Barcelona: Generalitat de

Catalunya, 1989.

Farriols, X; Francí,J; Inglés, M. Laformaciónprofesional en la LOGSE. Dela ley a

su implantación. Barcelona: ICE-Horsori, 1994.

FernándezSierra, J. El trabajo docenteypsicopedagógico en Secundaria. Col: Biblio-
teca de Educación. Archidona (Málaga): Aljibe, 1995.

Generalitat de Catalunya. Noves activitats professionals per als pedagogs. Informes

Documents d'estudi, 3. Barcelona: Institut Català de Noves Professions, 1994.

Hayes, J. i Hopson, B. La orientación vocacionalen la enseñanza media. Barcelona:

Oikos-Tau, 1982.

Holland, J. 1. La elección vocacional. Méxic: Trillas, 1980.

Huteau, M. Psicología y psicopedagogía de la elección profesional. Rev. Infancia y

aprendizaje, núm. 9, pp. 57-66, 1980,

Mata, M. i Udina, M.J. Pensem en l'educació. Barcelona: Rosa Sensat-Ed. 62,

1981.

Montané, J. i Tejada, J. Diagnóstico educativo y orientación de los cursos deforma-

ción ocupacional.

Montané, J. El currículum del orientador. Ponencia del Primer Congreso Nacional

de Psicología Escolar y Profesional, mayo 1984.

Montané,J. i col-laboradors. Técnicas de selección laboral. (Apunts d'ús interno).

UAB,1987. :

Montané,J. La orientaciónprofesionaly laformación ocupacional. Materiales auto-

didactas. Formación de formadores de adultos. Fondo de formación. Cuaderno

núm. 27. Madrid, 1989.
Montané, J. Orientación ocupacional. Barcelona: Ceac, 1993.

Montané, J.; Martínez, M. La orientación escolar en la educación secundaria. Una

nueva perspectiva desde la educación para la carrera profesional. Barcelona:

PPU., 1994.
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Newsome, A.; Thorne, B. i Wyld, K.L. La práctica de la orientación profesion

Barcelona: Oikos-Tau, 1981.

NN.Jóvenes en transición. Treinta experiencias piloto. Ministerio de Educación

Ciencia. Vol. Ii II. Madrid, 1987.

Peiró, J.M. i Moret, D.Socialización laboraly desempleojuvenil: La transición del

escuela al trabajo. Valencia: Nau llibres, 1987.

Peiró, J.M., Hortangas, P. i Salanova, M. Laformación profesional-1, ¿Es una y
de acceso al mercado laboral? Implicacionespara la orientación profesional. Pap

les del psicólogo. 39-40, ¿poca II, 21-30, 1989.

Poal, G. Entrar, quedarse, avanzar. Madrid: Siglo XXI, 1993.

Repetto, E. Orientación educativa e intervenciónpsicopedagógica. Madrid: UNEL

1994.

Riart, ]. Elegir unaprofesión. Proceso de reflexiónpara elegir bien unaprofesión. B
celona: PPU, 1996.

Rivas, EElasesoramiento vocacional comorelación de ayuda técnica. Reflexión te

ca y resultados de investigación. Papeles del psicólogo, 39-40, ¿pocaIL, 15-

1989.

Rodríguez, M.L. Modelos de intervención en orientación educativa y vocacio

Barcelona: PPU., 1993.

Rodríguez, M.L. Modelos de orientación curricular: el caso de la integración de

educación para la vida profesional (Educación vocacional) en el currículum es

dar. 1 Seminario Regional de Orientación Educativa. Murcia, 28-29 abril,

pàgs. 1989

Rodríguez Moreno, M.L. Orientaciónprofesionaly acción tutorial en las enseñar

medias. Madrid: Narcea, 1986.

Rodríguez Moreno, M.L. Fonaments iprospectives del'orientacióprofessional a

  
     
   

   

  

  

  
  

  
  

   

talunya. Barcelona: Laertes, 1987.

Rodríguez Moreno, M.L. L'orientació vocacional a l'escola. Vic: Eumo Edito

1986

Rodríguez Moreno, M.L. Fundamentosypràctica de la orientación educativa. i

celona: Ceac, 1988.

Rodriguez, M.L. El mundo del trabajo y las funciones del orientador. Barcelo

Barcanova, 1992. |

Rodríguez, M.L. Com orientar i educar professionalment a l'escola. Barcel
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Ceac, 1986.

Rodríguez, M.L. Orientación e intervenciónpsicopedagógica. Col: Educación y En-
señanza, serie Universitaria. Barcelona: Ceac, 1995.

Rodríguez, M.L. (coord.) i Hoyt, K.B.(col.) Educación para la carrera y diseño
curricular. Barcelona: Publicacions de la UB, 1995.

Rodríguez Espinar, S, (coord.) Teoríaypráctica de la orientación educativa. 1993.

Rodríguez, S. El orientadory suprácticaprofesional. Barcelona: Oikos-Tau, 1980.
Roig, J. Fundamentos de la orientación escolar y profesional. Salamanca: Anaya,

1982.

Roman,J.M.i Pastor, E. La tutoría. Barcelona: Ceac, 1980.

Sanz Oró, R. Evaluación deprogramas en orientación educativa. Madrid: Pirámide,

1990.

| Sobrado,L. Intervenciónpsicopedagógicay orientación educativa. Barcelona: PPU.,

1990.

Tolbert, E.L. Técnicas de asesoramiento en orientación profesional. Barcelona: Oi-
kos-Tau, 1981.

Tyler, L. Lafunción del orientador. 6a Edició. Méxic: Trillas, 1983.

Valls, E. Programa autoaplicable de asesoramiento vocacional. Almería: Universidad

de Almería. Monografías Humanidades, 1996.

V.V.A.A., Anberni, S. (comp.). Lorientacióprofessional. Temes a debat. Barcelona:

Institut Municipal d'Educació de Barcelona, 1995.
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6.1.10. Aspectes Sociolingiístcis i Didàctics de l'Ensenyamentdela Llengua 1.3.3. Ús delcatalà a l'ensenyament.

1.4. La novallei del català de 1997.

PROFESSORS: Francesc CODINA i VALLS

Modest REIXACH i PLA

1.4.1. Continguts bàsics.

1.4.2. Comparació amb la de 1983.

1.5. Conclusions sobrelasituació social de la llengua catalana.

9 crèdits.
2, Fonaments didàctics.

OBJECTIUS:
El primerblocdel'assignatura pretén proporcionar un conjunt de coneixemen,

bàsics sobre la situació sociolingúística en l'àmbit català, especialment en ¢

col.lectius dels adolescents i dels joves, per tal d'analitzar les repercussio;

d'aquestasituació en l'ensenyamentdela llenguaa primàriai a secundària.

El segon bloc pretén proporcionar un conjunt de coneixements bàsics sobre

objectius, els continguts i les bases didàctiques de l'ensenyament de la llen

Tambépreténexercitar els alumnesenl'anàlisi, l'avaluació,la utilització, l'adap

ció i l'elaboració de materials didàctics adreçats a alumnes de secundària.

PROGRAMA:

1. Fonaments sociolingútstics.

1.1. Introducció conceptual i terminològica: bilingiiisme, conflicte de :

gies, diglòssia, normalització estàndard, normativització, integració i

milació.

1.2. Coneixementdela llengua catalana

1.2.1 Història, fonts: mitjans, metodologies, modalitats.

1.2.2. El coneixementdel català als diferents paisos. Visió sincrònica: di

tribució territorial, mapes. Visió diacrònica: evolució contempó

 

 

  
   

    

  

nia.

1.2.3. Algunscol.lectius específics: adolescents,joves, immigrants.

1.2.4. Coneixementi ús, competènciai performància

1.3. Ús dela llengua catalana

1.3.1. Algunes questions epistemològiques i metodològiques. Modali

d'ús: oral/escrit, públic/privat/oficial. Ús o usosè Ofertes d'ús, U

induits i usos prohibits.

1.3.2. Dades globals sobreels usos.
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2.1:

2.2.

2,3.

Lallenguai laliteratura en l'ensenyamentobligatori
2.1.1. El caràcter instrumental de les habilitats i dels coneixements lin-

gúístics.

2.1.2. L'ensenyamentdela llengua orientata l'ús.

2.1.3. La llenguai la literatura en els dissenys curriculars de primàriai se-

cundària: objectius, continguts i orientacions didàctiques.

Avaluació i ús de materials didàctics.

2.2.1 Els materials didàctics: tipologies i funcions.

2.2.2 Observació, anàlisi i avaluació de materials didàctics.

2.2.3 Utilització i adaptació de materials didàctics.

L'elaboració de materials didàctics.

2.3.1. La planificació: documentació, tant pel quefa a la matèria com als
recursos didàctics: delimitació dels objectius i dels continguts, esta-

blimentde criteris d'organitzaciói distribució del material; establi-

mentde criteris de redacciói estil.

2.3.2. L'elaboració: ideació, selecció i construcció deles activitats, redac-

ció dels textos explicatius i dels enunciats de les activitats, ordena-

ció, comprovació, sistematització i correcció del material

2.3.3. L'experimentació,la revisió i l'edició del material

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

Fonaments sociolingúfstics

Aquest bloc es proposa tres objectius principals. Primer, introduir els principals

Conceptes teòrics necessaris per a la comprensió dela situació social d'unallengua.

Després, fornir informació sobre metodologiesi resultats dels principals estudis
sociolingiístics i demolingiifstics sobre la llengua catalana de manera que els

alumnes puguin obtenir unavisió global del seu estat actual en els distints territo-
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ris on és parladai de les eines i mètodes ques'utilitzen per estudiar aquestes qiie

tions. El tercer objectiu consisteix a aplicar conceptesi a practicar l'observaciósj

temàtica en la realització de petites recerques monogràfiques personals o en gry

Seran de gran ajuda pera l'assoliment d'aquests tres objectius les lectures perg,

nalsi la realització de comentaris crítics sobre teories, metodologiesi resultats.

L'avaluació consistirà en un examen sobre les matèries explicades a classe i en]

valoració dels treballs teòrics o empírics realitzats durantel quadrimestre (un p,

alumne o grup, com a mínim).

Fonaments didàctics

Les primeres sessions (al voltant de 15 hores) tindran un caràcter introductori
. . . . aa) at

preparatori. El seu objectiu és aconseguir que els alumnes adquireixin els coneix
Iments bàsics que els permetin de plantejar adequadament un projecte d'elabo

   
   

   
  
   
   

       

    

  
    

   

ció de material didàctic. A la meitat del quadrimestrees realitzarà un examen a
l'objectiu de comprovar que s'han adquirit aquests coneixements. Els alum

que no superin aquesta prova podran recuperar-la en l'examen final de juny.

La resta deles sessions(al voltant de 30 hores) tindran un caràcter pràctic i es d

tinaran a l'elaboració (guiada i assessorada pel professor) d'un projecte de materi

didàctic relacionat amb algun aspecte de l'ensenyamentdela llenguai laliterat

a secundària. Aquesttreball es podrà realitzar individualment o en grup. El no

bre de membres d'un grup haurà de guardar proporció amb les característiqu

del projecte, i en cap cas no podràsuperar les quatre persones. Els alumnes que

puguin assistir amb regularitat a aquestes sessions pràctiques hauran derealitzar

treball individualment.

La nota global d'aquesta part de l'assignatura serà la mitjana de les puntuació

deltreballi de la prova de coneixements.

BIBLIOGRAFIA:

Fonaments sociolingiitstics

Arenas, J. Llengua i educació a la Catalunya d'avui. Barcelona: La Llar del Lli

1990.

Artigal, J.M. Elsprogrames d'immersió als territoris de llengua catalana. Barcelatl
Fundació Jaume Bofill, 1995.

Bastardas, A. Ecologia deles llengiies. Barcelona: Proa, 1996.
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Boix, E. Triar no és trair. Identitati llengua en elsjoves de Barcelona. Barcelona: Edi-
cions 62, 1993.

Branchadell, A. La normalitat improbable. Barcelona: Empúries, 1996.
van i Marí, B. Les normalitzacions reeixides. Aproximació a l'estudi de la construcció

de les llengiies nacionals a l'Europa delsegleXX. Vilasar de Mar: Oikos-Tau, 1996.
Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingútstica. Barcelona: Generalitat de Cata-

Junya, 1998.

Marí, L (coord.) La llengua als Paisos Catalans. Barcelona: Fundació Jaume Bofill,

1992.

Monés i Pujol, J. La llengua a l'escola: 1714.1939. Barcelona: Barcanova, 1984.
Plai Molins, M.El bilingitismeescolara Barcelona. Barcelona: La Magrana, 1996.
Prats, M.; Rafanell, A.; Rossich, A. Elfutur dela llengua catalana. Barcelona: Em-

púries, 1990.

Pueyo, M. Llengúes en contacte en la comunitat catalana. Valencia: Universitat de
Valencia, 1991.

Reixach, M. (coord.) El coneixementdel catala. Anàlisi de les dades del cens lingiiis-

tic de 1991 de Catalunya, les Illes Balears i elPats Valencia. Barcelona: Generali-

tat de Catalunya, Departamentde Cultura, 1997.
Serra, J.M. Immersió lingútstica, rendiment acadèmici classe social. Barcelona: Hor-

sori, 1997.

Siguan, M. Espanaplurilingtie. Madrid: Alianza Editorial, 1992.
Solé i Comardons, J. Sociolingiiistica per a joves; una perspectiva catalana. 2a ed.

Barcelona: La Llar del Llibre, 1989.
Vallverdú, F. L'ús delcatalà: unfutur controvertit. Barcelona: Edicions 62, 1990.
Vallverdú, F. Velles i noves questions sociolingiitstiques. Barcelona: Edicions 62,

1998.

Vila, L. La normalitzaciólingiistica a l'ensenyamentno universitaria Catalunya. Bar-
celona: Departament d'Ensenyamentdela Generalitat de Catalunya, 1993.

Vila, L. El català i el castellà en el sistema educatiu de Catalunya. Barcelona: Horso-
ri, 1996.

Fonaments didactics

Articles de didactica de la llengua i de la literatura (publicació trimestral iniciadael
juliol de 1994). Barcelona:Serveis Pedagògics, S.L.

69  



 

 

 

Bassols, M.; Torrent, A.M. Models textuals: teoria i pràctica. Vic: Eumo editorial 6.1.114. Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica
1996.

Cabero Almenara, ]. Análisis de medios de enseñanza: aportacionespara su selección pROFESSOR: Benet del RINCÓN i EGEA

diseño e investigación. Sevilla: Alfar, 1990.

Camps, A. L'ensenyament de la composició escrita. Barcelona: Editorial Barcanoy; (Anual. 9 crédits.

1994.

Cassany, D. Descriure escriure. Barcelona: Empúries, 1987. OBJECTIUS:

Cebrián de la Serna, M. La Didáctica, el currículum, los mediosy los recursos did4,.—. Identificar els models d'orientaciói intervenció psicopedagògica.

ticos. Málaga: Universidad de Málaga, 1992. . Conèixerels elements necessaris per intervenir en institucions educatives amb
Codina, E: Coromina, E.: Fargas,A.i Fornols,J. Llengua i comunicació3 i 4. Gu,

didàctica iprojecte curricular. Vic: Eumoeditorial, 1998.

Colomer, T. Ajudara llegir. Laformació lectora aprimària i secundària. Barcelon

Editorial Barcanova, 1992.

Colomer, T., Camps, A. Ensenyara llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona:

cions 62, 1991.

Cuenca, M.J. Comentari de texts. València: Edicions del Bullent, 1996.

Cunningsworth, A. Evaluating and Selecting EFL teaching materials. Londg

Heinemann Educational Books, 1984.

Díaz, E.i altres. Llegirper aprendre. Vic: Eumoeditorial, 1992.

vistes a optimitzar els processos educatius ques'hi desenvolupen.
. Adquirir habilitats per al treball col-laboratiu amb altres professionals de l'edu-
cació.

  

    
  

   

   

 

    

   
   

  

   

CONTINGUTS:
1, Models d'orientació i intervenció psicopedagògica.
3. Disseny de programesd'orientació.

3. Intervenció en institucions escolars d'Educació Infantil, Primària i Secundària:
assessoramentorganitzatiu, curriculari a les famílies.

4. El psicopedagog en la construcció d'un espai d'assessorament i com a agent de
Disseny curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Generalitat de Catalun canvi.

Departament d'Ensenyament, 1990.

Disseny curricular. Ensenyament Secundari. Barcelona: Generalitat de Catalun 1 METODOLOGIA:

Departament d'Ensenyament, 1990.

Ellington, H.; Race, P. Producing teaching materials: a handbookfor teachers

trainers. Kogan Page: Nichols, 1994.

GómezVilasó, J.; Quirós, J. Los materiales didácticos en el área de lenguay litera

ra:criterios de selección y elaboración. Gijón: Centro de Profesorado de Gij

1996.

Guia lingiitstica práctica 3: disseny i elaboració de materials docents. Barcelo
UPC, 1997.

Monterde, E Manualpráctico de recursos didácticos: técnicas, recursos, procedimil
tosy estrategias. Madrid: EOS, DL, 1996.

Serafini, M. T. Comose estudia. Barcelona: Ediciones Paidós, 1991.

Serafini, M. T. Comose escribe. Barcelona: Ediciones Paidós, 1994.

Es partirà de les experiènciesi dels coneixements previs dels alumnes que puguin: , a
tenir relació ambl'assignatura. Lesclasses es desenvoluparan en base a la presenta-
ció de temes, resolució de situacions pràctiques, simulacions i lectura de docu-
ments.

AVALUACIÓ:
Realitzacions pràctiques.
Examen final.

BIBLIOGRAFIA:
Alonso Tapia, J. Orientación educativa. Teoría, evaluación e intervención. Madrid:

Síntesis, 1995.
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Alvarez, M.; Bisquerra, R. Manual de orientación y tutoría. Barcelona: Praxi

1996.

Campion,J. El nifio en su contexto. La teoria delos sistemasfamiliares en psicolog

de la educación. Paidós: MEC.

FernándezSierra, J. (coord.) El trabajo docenteypsicopedagógicoen la educacióny

cundaria. Málaga: Ediciones Aljibe, 1995.

Ibáñez Sandín, C. Elproyecto de educación infantily supráctica en el aula. Madri

La Muralla.

Martín, E. i Solé, I

para una colaboración necesaria». Dins C. Coll, J. Palacios; A. Marche

(comp.) Desarrollopsicológicoy educación II. Madrid: Alianza Piscología, 1991

I. «Intervención psicopedagógica y actividad docente. Clay

Monereo, C. i Solé, I. (coords.) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiy

profesionaly constructivista. Madrid: Alianza Editorial.

Montané, J. i Martínez, M. La orientación escolar en la educación secundaria. Ba

celona: PPU, 1995.

Rodríguez Espinar,S. (coord.) Teoríaypráctica de la orientación educativa. Barg

lona: PPU, 1993.

Selvini Palazzoli, M. El mago sin magia. BuenosAires: Paidós, 1985.
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6.1.12. Educació Especial

PROFESSOR:Pere PUJOLAS i MASET

Quadrimestral. 6 crédits

OBJECTIUS:

+. Reflexionar sobre els plantejaments actuals de l'Educació Especial i la seva fo-
namentació pedagógicai ètica.

+ Plantejar els reptes que suposa l'atenció dels alumnes amb necessitats educati-

yes especials dins l'escola ordinària.

+ Construir un cos teòric que fonamentila intervenció psicopedagògica.

CONTINGUTS:

1. L'Educació Especial: del modeldel dèficit al model de necessitats educatives es-

pecials.

1.1. Del 1800 cap ençà: dela segregació a la integració escolar dels infantsi jo-

ves discapacitats.

1.2. Delllenguatge del dèficital llenguatge deles necessitats educatives especials.

1.3. Concepteactual d'Educació Especial.

1.4. Principis bàsics de la intervenció davantles necessitats educatives especials.

1.5. L'Educació Especial com a Didàctica Especial Diferenciada.

2. La integració escolar i l'atenció la diversitat

2.1. Models d'integració escolar.

2.2. Fonamentació pedagògica del'atenció als alumnes amb necessitats educa-

tives especials.

2.3. Fonamentació ètica de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives es-

pecials.

2.4. Mésenllà dela integració escolar:l'atenció a la diversitat.

2.5. Educació Especial comparada.
3. L'atenció a la diversitat de necessitats educatives dels alumnesen el marc escolar

3.1. Innovació educativai atenció a la diversitat

3.2. Necessitats educativesi necessitats educativesespecials.

3.3. Models d'atenció a la diversitat.
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3.4. Avaluació de les necessitats educatives i determinació dela resposta educ;

tiva adequada a aquestes necessitats.

3.5. Un model general d'intervenció basat en la investigació-acció.

4. Vatenció a la diversitat en el marc de la nova ordenació del sistema educatiu

l'Estat espanyol.

4.1. Opcions bàsiques que conformenel nou sistema educatiu.

4.2. Educació Especial i legislació.

5. L'Escola comprensiva, unaescola pera tothom.

5.1. Integrar o segregar? Escola comprensivaversus escola selectiva.

5.2. Què s'entén per escola comprensiva.

5.3. Principals elements i problemes dela reforma comprensiva. |

5.4. Breu estudi comparatiu d'alguns sistemes educatius europeus.

6. Necessitats educatives específiques i professionals i serveis de l'educació inte

grada.

6.1. Emplaçamentsescolars i modalitatsd'escolarització

6.2. Serveis per

a

l'atenció als alumnes amb n.e.e.

6.3. Funcionsespecífiquesd'alguns professionals.

METODOLOGIA:

Els continguts d'aquesta assignatura ja han estat treballats, en part, en altresey

senyaments, sobretot en els de «Mestre. Especialitat d'educació especiab.

aquest motiu, les classes es plantejaran com a un espai de debat, aportació d'exp

riències i confrontació d'idees i han de possibilitar i potenciar al màxim la «co

trucción de coneixementperpart dels alumnesenrelacióals contingutsde l'ast

natura a partir dels coneixements queja tenen adquirits. Per això:

e Els alumnes —juntament ambel professor— elaboraran un guió detallat de ca

tema, amb la corresponentbibliografia.

e Pera cada temaes facilitarà un dossier documental.

s A la classe, s'estudiaran documents, s'explicaran alguns continguts —els més

namentals- i, a partir bàsicament d'esquemes i mapes conceptuals, es present

ran experiències i es faran estudis de casos. |

e S'animarà els alumnes a aportar nova bibliografia, resums, esquemes o mapt

conceptualsdels continguts treballats a classe, experiències relacionades amb

integració, etc., en lalínia deltreball cooperatiu a l'aula.
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« Correspondrà als alumnes, a partir de tot plegat, desenvoluparel guió de cada
temai fer-ne unasíntesiútil per a la intervenció psicopedagògica.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluació del'assignatura es tindran en compteels segiients elements i cri-

teris:

» Un examen final o bé l'elaboració d'unasíntesi personal de cada un dels temes

treballats a classe a partir del guió elaboratpels alumnesi el professor.

se Un treball individual o en grup, sobre algun aspecte complementari, relacionat

amb el temari de l'assignatura i que no s'hagitreballat, o s'hagi treballat poc, a

les classes.

+ L'assistènciai la participació a les classes, l'aportació de material, la participació

a les tutories, etc.

BIBLIOGRAFIA:

Bautista Jiménez, R. Necesidades educativas especiales. Manual teórico práctico. Ar-

chidona (Málaga): Ediciones Aljibe, 1991.

Canevaro,A. Els infants que esperden al bosc. Vic: Eumo Editorial, 1985.

Canevaro, A. Infants amb deficiències. Barcelona: Rosa Sensat/Edicions 62, 1987.

Coll, C. Un marc curricular per a l'Ensenyament Obligatori. Barcelona: Departa-

ment d'Ensenyament, 1986.

Coll, C. «Un marco de referencia psicológico para la educación escolar», dins Coll,

C.; Palacios, J.; Marchesi, A. (comp.) Desarrollopsicológicoy educación. Volum IT:

Psicología delaEducación. Madrid: AlianzaEditorial, pp. 435-453, 1990.

Departament d'Ensenyament. L'educació especiala Catalunya. Documents d'Edu-

cació Especial, núm. 8. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 1986.

Departament d'Ensenyament. La resposta a les necessitats educatives especials dels

alumnes a l'ensenyamentinfantil i obligatori. Documents d'Educació Especial,

núm. 11. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 1991.

Echeita, G. Martín, E. «Interacción social y aprendizaje», dins Marchesi, A.;

Coll, C.; Palacios, J. (comp.) Desarrollopsicológicoy educación. Volum TIL. Ma-

_ drid: Alianza Editorial, pp. 49-67, 1990.

Perrandis Torres, A. La escuela comprensiva: situación actualy problemática. Ma-

drid: Ministerio de Educación y Ciencia (CIDE), 1988.
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González, M.T.; Escudero, J.M. Innovación educativa: teoríasyprocesos de desarro-

llo. Barcelona: Humanitas, 1987.

González, R.; Latorre, A. El mestre investigador. La investigació a l‘aula. Barcelona:

Ed. Grad, 1987.
o

López Melero, M. Laintegración escolar: otra cultura. Málaga: Consejería de Edu-

cación y Ciencia. Junta de Andalucía, 1990.

Marchesi, A.; Martín, E. «Del lenguaje del trastorno a las necesidades educativas

especiales», dins Marchesi, A.; Coll, C.: Palacios, J. (comp.) Desarrollo psicoló-

gicoy educación. Volum III. Madrid: Alianza Editorial, pp. 15-33. 1990.

Molina García, S. «Sentido y límites de la Pedagogía terapéutica», dins Enciclope-

dia temàtica de Educación Especial. Volum 1, pp. 34-46. Madrid: CEPE, 1986.

I Monereo Font, C. Integració educativa:sistemes i tècniques. Documents d'Educa-

ció Especial, núm 10. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 1988.

I Ortega, J.L.; Matson, J.L. Recerca actual en integració escolar. Documents d'Edu-

I cació especial, núm. 7. Barcelona: Departament d'Ensenyament, ió

| Parrilla, A. Elprofesor ante la integración escolar: Investigación yformación. Capital

Federal (Argentina): Cincel, 1992.

Puig, J.; Romeu, T. L'escola ha de donar resposta a tots els alumnes. Barcelona:

PPU., 1991.

Puigdellívol, I. Programació d'aula i adequació curricular. Barcelona: Ga, Els

Puigdellfvol, I. «Historia de la Educación Especial», dins Enciclopedia temática de

Educación Especial. Volum 1, pp. 47-61. Madrid: CEPE, 1986. 5

Ruiz, R. Adequacions curriculars individualitzades (ACD. Documents d'Educació

Especial, núm. 1 1. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 1989,

Sánchez Asín, A. Necesidades educativas e intervención psicopedagógica. Barcelona:

PPU., 1993.
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6.1.13. Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica

PROFESSOR:Pere PUJOLAS i MAS

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:
Delimitar conceptualmentles dificultats d'aprenentatgei la intervenció psicope-

dagògica.
e Facilitar l'adquisició dels coneixementsi les estratègies que permetin identifi-

car, delimitar i analitzarles dificultats d'aprenentatge.

e Facilitar l'adquisició dels coneixementsi les estratègies que permetin planificar,

aplicar i valorar la resposta educativa adequadaa les diferents dificultats d'apre-

nentatge.

CONTINGUTS:

1. El procés d'aprenentatge i ensenyament: Dificultats d'aprenentatge o dificul-

tats d'ensenyament2

2. Les dificultats d'aprenentatge.

3. La intervenció psicopedagògica.

4. Estratègies didàctiques generals per a la superació de les dificultats d'aprenen-

tatge.
5. Estratègies didàctiques per a la superació d'algunes dificultats d'aprenentatge

específiques.

METODOLOGIA:

Les sessions de classe tindran uncaràcter marcadament pràctic. À partir dela lec-

tura de documents, deles explicacions del professori de l'exposició d'experiències

s'intentarà anar construint entre tots —i cadascú des del seu propi bagatge de co-

neixements— un costeòric i pràctic a l'entorn dels continguts de l'assignatura.

AVALUACIÓ:

Per a l'avaluació es tindran en compte aquests elements:

1. L'assistènciai la participació en les sessions declassei en les tutories.
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2. La realització d'un treball individual amb unasíntesi personal dels continguts

del'assignatura o bé un examen final sobre els mateixos continguts.

3. La realització i l'exposició d'un treball en grup.

BIBLIOGRAFIA:

Ainscow, M. Necesidades especiales en el aula. Madrid: UNESCO-Narcea, 1995.

Alonso,J.; Carriedo, N. «Problemas de comprensión lectora: evaluación e interven-

ción», dins Monereo, C.; Solé, 1. (coord.) El asesoramientopsicopedagógico: una

perspectivaprofesionaly constructivista. Madrid: Alianza, pp. 343-364. 1996.

Barberà, E.; Gómez-Granell, C. «Las estrategias de enseñanza y evaluación en ma-

temáticas», a Monereo, C.; Solé, 1. (coord.) Elasesoramientopsicopedagógico: una

perspectivaprofesionaly constructivista. Madrid: Alianza, pp. 383-404, 1996.

Bassedas, E.; Marrodán, M.; Oliván, M.; Rossell, M.; Seguer, M.; Vilella, M. ln-

tervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidós/Cuader-

nos de Pedagogía (ed. original 1989), 1991.

Bautista, R. (coord.) Necesidades educativas especiales. Manualteórico práctico. pp.

28-43. Archidona (Málaga): Ediciones Aljibe, 1991.

Camps, A. i Castelló, M. «Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la escritu-

ra», dins Monereo, C.i Solé, I. (coord.) El asesoramiento psicopedagógico: una

perspectivaprofesionaly constructivista. pp. 321-342. Madrid: Alianza, 1996.

Cuomo, N. La integración escolar. ¿Dificultades de aprendizaje o dificultades de en-

señanza? Madrid: Visor, 1994.

Echeita, G. «El aprendizaje cooperativo. Un análisis psicosocial de sus ventajas

respecto a otras estructuras de aprendizaje», a Hernández Berrocal, P. I Mele-

ro, M.A. (comps.) La interacción social en contextos educativos. Madrid: Siglo

XXI, 1995.

Echeita, G. I Martín, E. «Interacción social y aprendizaje», a Marchesi, A.; Coll,

C.; Palacios, J. (comp.) Desarrollo psicológico y educación. Vol. IM. Madrid:

Alianza, pp. 49-67, 1990. |
Jiménez, J.; Girondo, L. Calcul a l'escola. Reflexions i propostes. Col.lecció Guix,

núm. 13. Barcelona: Graó, 1990.

Jorba, J.; Casellas, E. (eds.) Estratègies i tècniquesper a la gestió social a l'aula. Vo-
lum 1: La regulació i l'autoregulació dels aprenentatges. Bellaterra: Universitat

Autònoma de Barcelona, ICE, 1996.
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ii C.; Solé, I. (coord.) El asesoramiento Psicopedagógico: una Perspectivaprofesionaly constructivista. Madrid: Alianza, pp. 33-52, 1996
Nicasio, J. Manualde dificultades de aprendizaj

máticas. Madrid: Narcea, 1995,
Ovejero, A. El aprendizaje cooperativo. Una alter

cional. Barcelona: PPU, 1998.
Rivière,A. Problemas y dificultadesen el aprenizaje de las matemáticas: una pers-pectiva cognitiva», a Marchesi, A.; Coll, C.; Palacios, J. (comp.) Desarrollopsi-cológicoy educación. Vol. II. Madrid: Alianza, PP. 155-182, 1990Rué,J. El treball cooperatiu. Barcelona: Barcanova, 1991
asE «El aprendizaje de la lectura y sus problemas», dins Marchesi, Aoll, C., I Palacios, J. (comp.) Desarrollo psicolóoi aci Ma.

, , . ico

y

ed . Vol. -drid: Alianza, pp. 121-130, 1999. AAASánchez, E. «Estrategias de intervención en los problemas de lectura», dins Mar-chesi, A; Coll, C.; Palacios,J. (comp.) DesarrolloPsicológicoy educación. VolHI. Madrid: Alianza, pp. 139-154, 1990.
Solé, 1. Estrategias de lectura, Barcelona: Graó, 1992,
Valmaseda, M. «Los problemas de lenguaje en la escuela», dins Marchesi, A.;Coll, C. ; Palacios,J. (comp.) Desarrollo psicológico y educación. Vol. MI. Ma.drid: Alianza, pp. 101-120, 1990.

. Lenguaje, Lecto-escrituray Mate-

nativa eficaz a la enseñanza tradi-
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6.1.14. Paradigmes Educatius i Fenòmens Socials Contemporanis

PROFESSOR: Antoni TORT i BARDOLET

Anual.9 crèdits.

OBJECTIUS:

Els canvis socials i culturals que afecten el món d'avui, exigeixen del professional

de l'educació una constantactualització respecte de quins són els models, enfoca-

ments i corrents de pensament pedagògic que orienten l'evolució de l'educació

actual. L'assignatura pretén oferir una àmplia panoràmica d'aquestes aportacions

pedagògiques que malden per respondrea la dinàmica social contemporània.

CONTINGUTS:

1. Tradició i canvi en educació.

L'educació com a activitat conservadora, l'educació com a activitat innovadora,

l'educació com a reconstrucció de l'experiència.

2. L'educandi l'aprenent, avui.

La multiplicació de les formes d'excel-lència. La formació de la persona en un

móninsegur. Educació per a la qualificació, per a Ja competència, per a la com-

petitivitat.El lligam entre l'educació bàsica i l'educació al llarg dela vida

3. Educació i desenvolupament.

L'educació com a bé públic o l'educació com a bé de consum. L'educació com a

dret. Deducació com

a

inversió: entreel creixement econòmici el desenvolupa-

ment humà.

4. L'estatus del saber pedagògic en unasocietat en transformació.

Universalismei relativismeen la construcció dels curricula. La transdicisplina-

tietat. La viabilitat de la societat educativa en el marc dela societat de la infor-

mació o del'espectacle.

5. Els contextosde l'educació.

La ruptura dels paràmetres espai/temps en l'educació contemporània. Institu-

cionsescolars i xarxes de comunicació. Presènciai virtualitat. De l'autoforma-

ció als sistemes educatius. Culturalocal i cultura mundial, la «globalització».

6. Educació i democràcia.
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Autonomiai control. Liberalismei estatisme. La dualitzacié escolar. Participa-

ció i exclusió en el funcionamentde l'educació actual. El paperdel'educació en
ud Wh. ile

la construcció de l'individu,els grups, la comunitat,la societat.

METODOLOGIA:

Lessessions constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentaris de

lectures recomanades, discussions en petit grup i exposicions públiques per part

de l'alumnat. i

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaes farà a partir de:

a) assistència i participació en els treballs de classe.

b) valoraciódeles lectures i exposicions oralsrealitzades.

c) provaescrita sobre els continguts de l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
A.A.V.V. Nuevas perspectivas críticas en educación. Barcelona: Paidós, 1994. (Col.

«Paidós educador», núm. 116).

Arendt, H. Lacrisi de la cultura. Dins Arendt, H.; Finkielkraut, A. La crisi de la

cultura. Barcelona: Pórtic, 1989. (Col. «Assaig», núm.3).

Beck, U. Qué es la globalización? Barcelona: Paidós, 1998. (Col. Estado y Socie-

dad, núm. 58).

Botkin; Elmandjra; Malitza. Aprender, horizontes sin límites. Informe al club de Ro-

ma. Madrid: Santillana, 1979.

College de France (Bourdieu, P. coord.). Proposicionespara la enseñanza delfuturo.

«Revista de Educación», núm. 292. Madrid: CIDE/MEC,1990;pp. 393-416.

Colom, A.J.; Melich, J.C. Después de la modernidad. Nuevasfilosofías de la educa-

ción. Barcelona: Paidós, 1994. (Col. «Papeles de Pedagogía», núm.15).

Delorset al. Hi ha un tresor amagata dins. Barcelona: UNESCO,1996.

Duch,L. La educacióny la crisis de la modernidad. Barcelona: Paidós, 1997.

Fibla, P. Elpatrimoni ètic de la modernitat. Educació i valors. Vic: Eumo Editorial,

1995. (Col. «Interseccions», núm. 21).

Finkielkraut, A. La derrota delpensamiento. Barcelona: Anagrama, 1990. (Col.

«Argumentos», núm. 87).
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Fullan, M.; Hargreaves, A. ¿Hay algo por lo que merezca luchar en la escuela? Mo-

rón: Kikirikí Coop. Educativa, 1997.
7

4 i 171 n ense-Gardner, H. La mente no escolarizada. Cómopiensan los niñosy cómo debería “
Le Z

ñar las escuelas. Barcelona: Paidós, 1993. (Col. «Temas de educación Paidós»,

núm. 35).

Giddens, A. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Ed., 1996. 5

Hargreaves, A. Profesorado, culturayposmodernidad. Cambian los tiempos, cambia

elprofesorado. Madrid: Morata, 1993.

celona: Paidós, 1996.

1993. (Col.lecció dDSEs, núm. 1).

mentos», núm. 107).

Margalit, A. La sociedaddecente. Barcelona: Paidós, 1998.

núm. 154).

Centre Unesco de Catalunya, 1996.

Sartori, G. Homo videns. Barcelona: Taurus, 1998.

celona: Centre UNESCO de Catalunya, 1998.

Vattimo, G. La sociedad transparente. Barcelona: Paidós, 1990.
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Heilbroner, R. Visiones delfuturo. Elpasado lejano, el ayer, el hoyy el mañana. Bar-

Lesourne, J. Educación y sociedad. Los desafíos del año 2000. Barcelona: GEDISA,

Lipovetski, G. El imperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama, 1990. (Col. «Argu-

Marín, E.; Tresserras, J. M. Cultura de masses ipostmodernitat. (Elogii crítica de la

comunicació contemporània). València: Eds. 3 i 4, 1994. (Sèrie da unitat,

Marina, J. A. El misterio de la voluntadperdida. Barcelona: Anagrama, 1998.

Pérez de Cuéllar. (Informe UNESCO) La nostra diversitat creativa. Barcelona:

Soler, M. Duesvisions antagòniques de l'educació des de la talaia intenacional. Bar-, M.

Tort, A. Opinionspúbliques sobre l'educació. Barcelona: CEAC, 1997.
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6.2. Assignatures Optatives

6.2.1. Evolució de la Intervenció Psicopedagògica a Catalunya
i a l'Estat Espanyol

PROFESSOR: Robert RUIZ i BEL

Optativa. 4,5 credits.

OBJECTIUS:

1. Contixer Pevolució de la Intervenció Psicopedagógica a Catalunya (EAP) i a la
resta de l'Estat.

2. Conèixer en profunditat les actuals caraterístiques de la Intervenció Psicope-
dagògica a Catalunya.

3. Conèixerles principals característiques de la Intervenció Psicopedagògica a la
resta de l'Estat.

4. Conèixer l'àmbitlegal i normatiu de la Intervenció Psicopedagògica a Catalu-
nyai a l'Estat espanyol.

3. Conèixerla influència del funcionament dels EAP en la construcció dels con-
ceptes de psicopedagogia, intervenció, orientació i assessorament psicopeda-
gògics.

6. Conèixerl'evolució dela Intervenció Psicopedagògicaen els centres educatius.

CONTINGUTS:

1. El Pla Nacional d'Educació Especial: els equips multiprofessionals a l'Estat es-
panyol.

2. Transferències en màteria d'educació a la Generalitat de Catalunya:
2.1. Latransformació dels primers equips multiprofessionals en equips psicope-

dagògics.
2.2. La «Circular en 1981» sobre educació especial,
2.3. Els equips psicopedagògicsdetitularitat de la Generalitat de Catalunya.
2.4. Els equips psicopedagògics detitularitat municipal.

3. La creació dels Equips d'Assessoramenti Orientació Psicopedagògica (EAP):
L'Ordre de 20 de maig de 1983»:
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3.1. Composició inicial dels EAP.

3.2. Funcionsinicials dels EAP.

3.3. Dependènciainicial dels EAP.

3.4. Accésinicial de professionals als EAP.
4. El programa d'homologació d'Equips Psicopedagògics de 1983 a 1990.

5. El «Decret 117/84»: Integració Escolar i intervenció Psicopedagògica.

6. Les «Línies Básiques» d'actuació de 'EAP:resolució de 1984.

6.1. Concreció de les funcions dels EAP. 7
6.2. La influència en les funcions dels equips psicopedagògics d'altres adminis-

tracions.

7. La progressiva ampliació de la cobertura dels EAP, Dades de creient qd EAP i

nombrede professionals. Els canvis en els procedimentsi tipus d'accésals EAP

8. Concreció de les actuacions dels EAP enels diferents àmbits de la seva inter-

venció.

8.1. Els EAP «generalistes».

8.2. Els EAP «específics».

9. Els canvis en l'ordenamentcurricular la intervenció dels EAP.

9.1. L'assessoramenten l'àmbit curricular. o

9.2.Dels Programes de Desenvolupament Individual a les Adaptacions Indivi-

dualitzades del Currículum Escolar.

9.3. L'atenció a la diversitat de necessitats de l'alumnat en el desplegament del

currículum en els centresi la intervenció dels EAP.

9.4. Els «dictamens»previs a la matriculació. : I

9.5. Els EAP i la construcció dels conceptes de psicopedagògica, d Coin

psicopedagògica, d'assessorament psicopedagògic i d'orientació psicope-

dagògica.

10. Els EAP com a Servei Educatiu.

10.1. Composició, funcionsi accés als EAP en l'actualitat.

10.2. Els EAP com a òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

10.3. Organització i funcionament dels EAP.

10.4. La normalització dels serveis per a alumnat amb necessitats educativeses-

pecials i els EAP,

10.5. Intervenció a l'ensenyament secundari i professorat de l'especialitat de

Psicologia i Pedagogia en els centres docents.
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11. La intervenció psicopedagògica en el context d'altres administracionsde l'Es.
tat. Evoluciói situació actual.

12. El psicòleg-pedagog en el centre de Secundària. Evolució deles seves funcions
i comeses.

METODOLOGIA:
1. Classes expositives i participatives,
2. Treballs a classe sobre dossiers i documents,
3. Exposicions individuals i degrup a classe.

AVALUACIÓ:
1. Elaboraciói presentació de treballs a classe,

BIBLIOGRAFIA

Circular, de 4-9-81 queestableix criteris d'actuació en el camp de l'Educacióespecial.
Coll, C. ES Eixos de la Reforma Educativa en la seva dimenció qualitativa. Escola

d'Estiu Rosa Sensat-. Juliol 1990.
Decret 117/1984 de 17-4-84 sobre ordenació de l'Educació Especial per a la seva

integració en el sistema educatiu ordinari. DOGC 18-5-84.
Decret 155/94, de 28 de juny, pel qual es regulen elsserveis educatius del Depar-

tament d'Ensenyament. DOGC

8

dejuliol de 1994, núm. 1918.
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Educació Secunda-

ria Obligatòria: Atenció a la diversitat a l'ESO: 50 idees per a l'acció. Servei de
Difusió i Publicacions, 1996.

Gine, C. «Reforma Educativa y Educación Especial», dins Actas del Ir Congreso de
Educación Especial. Granada: Universidad de Granada. Instituto de Ciencias
de la Educación. Francisco Luque Martín (ed.), 1992. p. 9-14

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Comissió Tècnica d'E-
ducació Especial. La resposta educativa a les necessitats especials dels alumnesa l'en-
senyamentinfantiliobligatori. Documents d'educació especial. Núm. 13. 1991.

Hegarty, S. Educación de niñosJjóvenes adolescentes con discapacidades. Principiosy
práctica. Unesco, 1994.

Jornades de Formació per als Professionals dels Equips d'Assessoramenti Orienta-
ció Psicopedagògica. Ponències, Conferències, Taules Rodones. Sant Cugat del
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Vallès, setembre de 1993.

Ley 13/82, de Integración Social de los Minusválidos (LISMD.. Existeix traducció

al català (en edició bilingiie), dins Generalitat de Catalunya. Departament de

Sanitat i Seguretat Social, 1982.

Ley Orgánica 1/90, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educa-

tivo (LOGSE).Existeix traducció al català, dins Reculls de normativa. Genera-

litat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1991.

Marchesi, A.; Coll, C.: Palacios, J. (1990). Desarrollo Psicológico y Educación, ITI.

Necesidades educativas especialesy aprendizaje escolar. Madrid: Alianza «Psicolo-

gía», Alianza Editorial, 1990.

Marchesi, A.; Martín, E. «Del lenguaje del transtorno a las necesidades educativas
especiales», dins Desarrollopsicológicoy educación, 111: Necesidades educativas es-

pecialesy aprendizaje escolar. Compilación de Alvaro Marchesi, César Coll y Je-

sús Palacios. Madrid: Alianza «Psicología», Alianza Editorial, 1990.

Mauri, T. «Bases Psicopedagógiques de la Reforma», dins Jornades deformacióper

alsprofessionals dels Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagógica. Depat-

tament d'Ensenyamentdela Generalitat de Catalunya, 1993.

Monereo, C.«Tratamiento dela diversidad psicopedagógica en el aula», dins Actas

del ler. Congreso de Educació Especial. Granada: Universidad de Granada. Insti-

tuto de Ciencias de la Educación. Francisco Luque Martín (ed.), 1994, p. 9-14.

Muñoz, E.; Maruny, L. «Respuestas escolares», dins Educar en la Diversidad. Cua-

dernos de Pedagogía. Marzo de 1993. Núm. 212.

Newborg, J.; Stock, J.R.; Wnek, J.A. Batelle developmental inventory. Allen, TX:

DLM Teaching Resources, 1984.

Oakes, J.; Lipton, M. Making the best ofschools: A handbookfor parents, teachers

andpolicy makers. New Haven, CT: Yale University Press, 1990.

Ordre de 28-1-83 per la qual s'estableix un programa d'homologació d'Equips

Psicopedagògics. DOGC 23-2-83.

Ordre de 23-5-83 per la qual es regula la intervenció psicopedagògica als centres

escolars i per la qual es creen els Equips d'Assessorament i Orientació Psicope-

dagògica (EAP). DOGC.17-7-83.

Real Patronato de Prevención y de Atención a las Personas con Minusvalía. Pro-

grama de acción mundial para las personas con discapacidad. Ministerio de

Asuntos Sociales, 1988. Traducció del text «World ProgrammeofAction con-
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cerning Disabled Persons». Text de la Resoly,
1982 aprovat per l'Assemblea Generaldeles

Real Decreto 334/1985, de 6 de març,
BOEde16 de marçde 1985.

Resolució de la Direcció General d'EnsenyamentPrimari
per la qual s'estableixen les línies bàsiques d'actuació
menti Orientació Psicopedagògica com a Òrgans tè

ció 37/52 de 3 de desembre qe
Nacions Unides, 1983.

de Ordenación de la Educación Especial

de 21 de juliol de 1984,

dels Equips d'Assessora.
enti O cnics de carácter interdis-plinari dins el sistema educatiu de Administració Pública Catalana. Full deDisposicions i Actes Administratius del De

71, d'agost de 1984.
Resolució de 28 de maig de 1993,de la Secretaría de Estado de Educación, perla

qual es regulen els programes de diversificació curricular a l'Etapa d'EducacióSecundària Obligatòria durantel període d'implantació an
etapa. BOE núm.135.

partament d'Ensenyament, Núm,

ticipada d'aquesta
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6.2.2. Educació i Serveis Públics a la Unió Europea

PROFESSOR: Xavier RAMBLA i MARIGOT

Optativa. 4,5 credits

OBJECTIUS:
i ió i altres i ies públi ins i a fora

. Contixerlesrelacions entre l'educaciói altres instàncies públiquesa dins

de l'escola.

iri i itzar i i t dels serveis
- Adquirir els conceptes basics per analitzar i avaluar el funcionamen

públics vinculats ambl'educació.

CONTINGUTS:

1. Els serveis públics i la societat.

1.1. Quèés la societat moderna2

1.2. Debat ideològic sobreelsserveis públics.

2, L'anàlisi dels serveis públics.

2.1. Metodologia d'avaluació dels programes socials.

2.2. Debatcientífic sobreelsserveis públics.

3. Els objectius generals delespolítiques educativesi socials als anys noranta.

3.1. La potenciació (empowerment)i la justícia social.

3.2. La integració, la inserció social i la pedagogiadela inclusió.

3.3. La transversalitat deles polítiques de gènere.

3.4. Els recursos humans,el repartimentdel treball i la formació professional.

4. Primercas detreball: l'educació de les persones adultes.

4.1. Lanalfabetisme

a

lasocietat moderna.

4.2. Veducacié deles persones adultes a Espanya.

4,3. Leducacié de les persones adultes a Dinamarca.

5. Segon cas de treball:la formació professional de joves sense estudis.

5.1. Latur i la qualificació laboral.

5.2. El Programa de Garantia Social a Espanya.

5.3. El Technical andVocational Education Initiative a la Gran Bretanya.
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METODOLOGIA:

Comentaridels textosteòrics a classe

Explicació contrastada de teories i mètodes d'avaluació
Discussió dels casos de treball

Comentari d'esborranys del'assaig d'avaluació (tutoria)

AVALUACIÓ:

Un assaig escrit sobre les qiiestions discutidesa l'assignatura

BIBLIOGRAFIA:

Apple, M. Lapolítica delsaber oficial. Barcelona: Paidós, 1996.

Ballart, X. ¿Cómo evaluarlos serviciospúblicos? Madrid: MAP 1992.

Báscones, R. Programes de Garantia Social. Barcelona: ICE-UB, 1995.

Beltrán, E. Políticay reformas curriculares. València: UV, 1991.

Dale, R. The State and Education Policy Milton Reynes: Oxford University Press,

1989.

Esping-Andersen, G. Los tres mundos del estado del bienestar. Valencia: Alfons el

Magnánim.

Flecha, R. La nueva desigualdadcultural. Barcelona, 1990.

GimenoSacristán, J. «Diversidad y currículum», dins Rué,J. et al. Educació De-

mocrática i atenció a la diversitat. Barcelona: ICE-UAB,1993.

Husén, T. Nuevo análisis de la sociedaddelaprendizaje. Barcelona: Paidós, 1988.

Mortimore, J. «The Unqualified School Leaver. A Literature Review», Post-16

Education Centre Reports, núm. 9. London:Institute ofEducation, 1991.

ONUDeclaració de Beijing. Barcelona: ICD, 1996.
Pérez Díaz, V. Laprimacía de la sociedad civil. Madrid: Alianza, 1993.

Piussi, A.M. Saber que se sabe. Barcelona: Icaria, 1996.

PNUD.Informesobre desarrollo humano. Barcelona: Mundi Prensa, 1997.

Popkewitz, T. Sociologíapolítica de las reformas educativas. Madrid: Morata, 1994.

Sassoon, E.S. Las mujeresy el estado. Madrid: Vindicación Feminista, 1996.
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6.2.3. Llengua Anglesa Aplicada a la Psicopedagogia |

PROFESSORA: AnnaVALLBONA i GONZALEZ

Optativa. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Es tracta d'una assignatura práctica que pretén ajudar els alumnes a interpretari

produir textos específics de psicopedagogia.

OBJECTIUS:
a. Dotar els alumnes dels elements teòrics i de les estratègies necessaries que els

permetin entendre i produir textos especialitzats en peicopelagogia:

b. Repassar les estructures gramaticals ques'utilitzen més freqiientment en aquests

tipus de textos.

c. Aprendrela terminologia específica de psicopedagogia.

CONTINGUTS:

1. Understanding texts. Differentstrategies:

1.1. Extracting main ideas

1.2. Reading for specific information

1.3. Understanding by the use ofcontext

1.4, Dealing with unfamiliar vocabulary

1.5. Predicting

2. Analysis ofdifferent types ofacademictexts:

2.1. Descriptions

2.2. Definitions

2.3. Exemplifications

2.4. Classifications

2.5. Comparison and contrast

2.6. Cause andeffect

2.7. Generalisations

2.8. Interpreting data

2.9. Discussions
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2.10. Reports

2.11. Questionnaires

2.12. Hypothesis

3. Grammar:

3.1. Revision ofverb tenses
3.2. Questions and question words. Indirect questions.
3.3. Relative pronouns andrelative clauses
3.4. Conditional sentences

3.5. Connectors

3.6. Punctuation

3.7. Rephrasing

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuadai es valorarà la participació a classe,els treballs indivi-dualsi de grup. La nota final seràla mitjana detotselstreballs i dels exercicis rea-
litzats a classe.

BIBLIOGRAFIA:
CambridgeInternationalDictionary ofEnglish. Cambridge University Press, 1995,Collins CobuildEnglish Grammar. Collins, 1990,
Collins CobuildEnglish Language Dictionary. Collins.
Swan, Michael. PracticalEnglish Usage. Oxford University Press, 1995,
ThePenguin Dictionary ofPsychology. Penguin 1992.
Vocabulario bdsico trilingiie de Psicologia Científica (Inglés- Castellano-

Editorial Fontanella. Barcelona, 1980.

Material de classe: Antologia de textos.

Catalan).
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6.2.4. Tecnologia Informática Aplicada

a

la Discapacitat

PROFESSOR:Jordi ESCOIN i HOMS

Optativa.4,5 credits.

OBJECTIUS:

REGIO de la Informació (T.I.) proporcionen ajudes diverses que poden

ser de gran interés per a les persones amb discapacitat, ja que podenEiuna

cina alternativa que compensi Pimpacte de la discapacitat, o poden ser un e ement

quefaciliti processos de reeducació, rehabilitació i tractament. Aquesta assignatu-

ra vol donar a conèixer l'ús de la tecnologia en el camp de la discapacitat, posant

especial èmfasi en la contribució de la millora a la qualitat Mida delesE

amb disminucions, i també en la seva repercusió en l'educació,el treball, la inte-

racció social, el tempslliure...

CONTINGUTS:

1. Introducció ales T.I.

1.1. Entorns informàtics: Macintosh OS. MS Windows. MS DOS. .

1.2. Maquinari: Ordinadors Macintosh. Ordinadors PC compatibles. Ordina-

dors PowerPC.
o :

1.3. Programari: Repàs de les eines més utilitzades. Introduccióa les telecomu-

nicacions.

1.4. Aplicaciéi repercusié de les T-I. en la nostra societat.

2. Discapacitatfisica.

2.1. Discapacitat física: paràlisis cerebral, distrofia, lesions medul-lars, etc.

2.2. Tipus d'accés alternatiu o adaptat: teclats, moviment de punter, commun-

tador,altres.
o a

2.3. Tipus de sortida alternativa: feedback auditiu i visual, llenguatge alterna-

tiu, veu artificial.

2.4. Tipus de programari: resident. Obert. Especific. EAO.

2.5. Campsd'aplicació: tasques, control d'entorn,accés a la tecnologia, rehabi-

litació, reeducació, desplaçament, comunicació,accésa la informació.

2.6. Repercusió: educació, treball. Controldel medi, interacciósocial.
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3. Discapacitatsensorial.

3.1. Discapacitatvisual: ceguesa,resta visual.

3.2. Discapacitat auditiva: sordesa, hipoacusia.

3.3. Tipus de sortida alternativa: feedback auditiu i visual, llenguatge alterna-

tiu, veu artificial.

3.4. Camps d'aplicació: accés a la tecnologia, comunicació, accés a la informa-

ció, reeducació, rehabilitació.

3.5. Repercusió: professional, interacció social.

4. Problemes d'aprenentatge.

4.1. Persones amb necessitats especials: discapacitat psíquica, autisme/psicosi,

fracás escolar, manca d'atenció, hiperactivitat...

4.2. Tipus d'accés: perifèrics estàndardi d'altres alternatius més senzills.

4.3. Tipus de programari: obert. Específic. EAO.

4.4. Campsd'aplicació: accés a la tecnologia, rehabilitació, reeducació, accés a

la informació.

4.5. Repercusió: educació,treball,interacció social.

5. Estratègies d'accés a la informació, documentació i materials.

5.1. Serveis públics.

5.2. Distribuidors de material.

5.3. Formació i autoformació.

5.4. Bibliografia:revistes especialitzades, manuals,llibres.

5.5. Associacions.

5.6. Sistemes de cerca: Internet, BBSs, CDROMSs,etc.

6. Les T.I. en la discapacitat:situació actual i perspectives defutur.

6.1. Necessitat versus dependència.

6.2. Valoració deles aportacions actuals.

6.3. Discussió sobre les aportacions futures.

METODOLOGIA:

Classes teòriquesil-lustrades amb material audiovisual i informàtic.

Tallers perfacilitar el coneixementdels diferents materials.

AVALUACIÓ:

Treball pràctic en relació a un cas.
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BIBLIOGRAFIA:

Es proporcionará bibliografia molt concreta per cada una

en la unitat 4, ja que es tracta d'un camp en cons-
tará aquest tema específicament

tant evolució.

Consell Comarcal

 94
d'Osona

Pla Estratègic

Econòmic i Social

Osona XXI

Edifici El Sucre, I

Carrer de Ramon d‘Abadalide Vinyals

num. 5, 3a planta. 08500 Vic

EIAAdEEC 56 32

de les unitats, i es trac-

  

6.2.5. La Funció Tutorial a Secundària

PROFESSOR: Benet DEL RINCÓN i EGEA

Optativa.4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

Aquesta assignatura planteja la tutoria a l'educació secundària, d'una banda, com

a espai de coordinació deles diferents actuacions de l'equip educatiui, d'una altra,

com a intervenció específica (del tutor) i transversal (de tot el professorat), que

permeti donar respostaa les necessitats educatives integrals de l'alumnat.

OBJECTIUS:

— Situar la funció tutorialen l'entrellat del centre de secundària.

— Conèixerels diferents àmbits de la funció tutorial.

— Practicari utilitzarestratègies i eines d'acció tutorial.

— Dissenyar un PAT en el context del Projecte Curricular de Centre.

CONTINGUTS:

1. Lalumnei el centre de secundària.

2. Intervenciódel tutor/a en el dinámica del grup-classe.

3. El treball tutorial amb cada alumne.

4. Tutoria i atenció a la diversitat.

5. Eltutori les famílies.

6. Instrumentsi tècniques pera la intervenció.

7. El Pla d'Acció Tutorial en el centre de secundària.

8. Valoració de l'acció tutorial.

METODOLOGIA:

A les sessions de classe es donaran els referents necessaris per contextualitzar i dur

a termela tutoria en els centres de secundària,tot partint dels coneixementsi de

les experiències prèvies dels alumnes en alguna de les etapes o àmbits del sistema

educatiu.
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AVALUACIÓ:
» 4

. o» .
2

e i

Pera l'avaluació es tindrà en comptela participació durantles sessions de san ,

les activitats que s'hi duran a terme,la realització i exposició de treballs pràctics i
, i

altres elements que es determinaran conjuntament ambel grup d'estudiants.

BIBLIOGRAFIA:
y

Álvarez, M.i altres. La orientación vocacionala través del curriculum i de la tutoria.

Barcelona: ICE. Graó, 1991.

Alvarez, M. i Bisquerra, R. Manual de orientación i tutoria. Barcelona:Praxis,

1996.

Brunet,J. J. Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pio X, 1991. o

Buxarrais, M.R.. i altres. Èticai escola: el tractamentpedagògic de la diferència. Bar-

celona: Ediccions 62 / Rosa Sensat, 1990.

Darder, P. i altres. Elgrup classe: unpotencialeducatiufonamental. Vic: Eumo Edi-

torial, 1991.

Fabra, M.L. Técnicas degrupopara la cooperación. Barcelona: Ceac, 1994.

Martín, E.i Tirado, V. La orientación educativayprofesional en la educación secun-

daria. Barcelona: ICE Horsori, 1997.

Pastor Mallol, E. La tutoría en secundaria. Barcelona: Ceac, 1994,

Puig, J. M. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona: ICE Horso-

ri, 1995.
nested

Valdivia, C. La orientación y la tutoría en los centros educativos: Cuestionario de

evaluación y análisis tutorial. Bilbao: (CEAT), Mensajero, 1992.
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6.2.6. Intervenció Psicopedagògica i Currículum Escolar

PROFESSOR: Robert RUIZ i BEL

Optativa. 4.5 crèdits.

OBJECTIUS:

Des d'una perspectiva d'atenció a la diversitat de necessitats i característiques de

l'alumnat quecursa l'educació infantili obligatòria i tenint en compte la normati-

va vigent, es pretén quel'alumnat que cursi aquest assignatura sigui capaç de:

1. Formular procediments i elaborar materials facilitadors del desplegamentdel

Currículum Escolar en els Centres Educatius (protocols, documents sobre pro-

cedimentsi fases de desplegamentdel Currículum Escolar).

2. Elaborar instruments i procediments per a l'avaluació de l'alumnat des d'una

perspectiva curricular.

3. Disposar d'instruments i procediments per a l'assessorament sobre desplega-

mentscurriculars en centres educatius,

4. Formular desplegaments del Currículum Escolar.

CONTINGUTS:

A) Actitudinals, de valors i normes:

1. Comprensivitatescolar en l'atenció a la diversitat.

2. Normativacurricular vigenten relació a cada contingutdel'assignatura.

B) Procedimentals:

1. Elaboració de materials de desplegamentcurricular.

2. Disseny d'estratègies, procediments i estratègies de programació i d'adapta-

ció de les programacions(diversificació i personalització).

3. Aspectescrítics per a l'assessoramenten el desplegamentdel currículum.

C) Conceptuals:

1. Desplegament del Currículum Escolar: breu referència a conceptesbàsics en el

contextde l'actual ordenamentdel sistema educatiu.

2. Assessorament Curricular i Intervenció Psicopedagògica: suports tècnic, en re-

cursosi en l'avaluació, en el desplegamentdel currículum.
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METODOLOGIA: 4 pri ‘
. . : a ne i

Comentari de textos relacionats ambels continguts i objectius de l'assignatura1,

particularment, del dossier corresponent. |

Elaboració de treballs i materials per part de Palumnat amb el suport del profes-

sor.

AVALUACIÓ:

Basada enels treballs i materials elaborats per l'alumnat.

BIBLIOGRAFIA:

Normativa curricular vigent.

Publicacions sobre Currículum Escolar deles Admininistracions Educatives.

Altres fonts segonsels treballs plantejats a les classes.
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6.2.7. Trastorns de Llenguatge Oral

PROFESSORA: Maria Teresa BUSCART i COROMINAS

Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Conèixerels conceptesreferents a la comunicaciói el llenguatge oral i descobrirla
importància deles relacions entre aquests dos conceptes.

Aprofundir en l'estudi de les diferents patologies del llenguatge oral, les tècniques

bàsiques d'avaluació i els models d'intervenció.

Desenvolupar una metodologia de treball que faciliti la participació i la recerca

documental. Potenciar unaactitud crítica enversles diferents tècniquesi la relació

entre teoriai pràctica.

CONTINGUTS:

1. Comunicaciói llenguatge:

Nocionsbàsiquesintroductòries sobre la comunicaciói el llenguatge. Basespsi-

colingiiístiques per a l'estudi del llenguatge. Concepte i dimensions delllen-

guatgeverbal.

2. Teories sobre l'adquisició delllenguatgeoral:
El generativisme. El conductisme. El constructivisme. La teoria sociocultural.

Les teories de la modularitat.
3. Basespsicològiques delllenguatge:

Les relacions afectivesi el llenguatge. Relació entre pensamenti el llenguatge.

Factorspsicosocials que afecten l'adquisició del llenguatge.

4. Bases anatòmiques i funcionals delllenguatge.

Estructures neuroanatòmiquesi la seva implicació en els processos lingiístics.

Nocions bàsiques sobre la fisiologia de l'aparell fonoarticulatori i de l'audició.

Principals senyals d'alerta.

5. Classificació deles alteracions delllenguatge oral.

Enfocament mèdic i el psicolingúístic. Nivells d'afectació i bases per a la seva

classificació. Principals alteracions de l'articulació. Conceptes de retard i de

trastorn del llenguatge. Característiques dels trastornsdelllenguatgeoral.
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6. El procés diagnòstic.

Anàlisi sistèmic de les alteracions del llenguatge. Finalitat del diagnòstic. El

procés diagnòstici l'elaboració del perfil individual.

7. Avaluació delllenguatge.

Aspectes generals de l'avaluació del llenguatge. Nivells d'anàlisi de la comunica-

ció i el llenguatge. Procediments d'avaluació: screening, estandarditzats i obser-

vacionals.

8. Intervenció psicopedagògica:

Concepte sistèmic dela intervenció. Objectius de la intervenció. L'assessora-

mentfamiliar i escolar . Models bàsics d'intervenció. Anàlisi de situacions edu-

cativesi criteris perla selecció de materials.

AVALUACIÓ:

L'assignatura s'avaluarà per mitjà d'un treball teoricopràctic que representarà el

80% dela qualificació final. La participació a la classei les discussions en grupsig-

nificaran el 2096 restant. Per realitzar el treball caldrà revisar la informació bàsica

sobre el tema escollit, i desenvolupar-nel'aplicació pràctica. Es valorarà la capaci-

tat d'anàlisi i de reflexió per sobre dela recopilació de material.

BIBLIOGRAFIA:

Aimard, C., Morgon, A. Aproximación metodológica a los trastornos del lenguaje en

el niño. Barcelona: Masson, 1986.

Belinchon, M.; Riviere, A.; Igoa, J.M. Psicologia del lenguaje. Investigacióny teoría.
Madrid: Trotta, 1992.

Boada, H. Eldesarrollo de la comunicación en el niño. Barcelona: Anthropos, 1990.

Bruner, J.Laparla dels infants. Com s'aprèn afer servirelllenguatge. Vic: Eumo Edi-

torial, 1985.

Caplan, D.Introducción a la neurolingitsticay al estudio de los trastornos del lengua-

je. Madrid: Visor, 1992.

Crystal, D. Patología dellenguaje. Madrid: Cátedra, 1983.
Gallardo, J.R.; Gallego, J.L. Manualde logopedia escolar. Un enfoquepráctico. Gra-

nada: Aljibe, 1993.

Monfort, M.; Juarez, A. Los niños disfásicos. Descripcióny tratamiento. Madrid: Ce-

pe, 1997.
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Narbona, J.; Chevrie-Muller, C, E/ lenguaje en el niño, Desarrollo normal,cióny trastornos. Barcelona: Masson, 1997. arNicasio Garcia,J. Recop. Instrucción,
1997.

Rondal, J.A.; Seron, X. Trastornos dellenguaje, 3 tomos. Barcelona: Paidós, 1991ets, R.; Conesa, M.L Aprender a hablar. Barcelona: E. B., 1992,
ateJ. Manualde logopedia. Barcelona: Masson, 1994Schiefelbusch, R.L. Bases de la intervenció LL e. Madrid.
E

nen et Lenguaje. Madrid: Alhambra Uni-

Siguan, M.; Colomina, R.; Vila, L Metodologiaper lestudi
Vic: Eumo Editorial, 1989,

Torres, J. Como detect 7 7
we ectary tratar las dificultades en el lenguaje oral. Barcelona: Ceac,

Triadó, C.; Forns, M. Laevaluación dellenguaje. Barcelona: Anthropos, 1989Zimm i cach
ermann, D. Observacióny comunicación no verbalen la escuela infantil. Madrid: Morata, 1987.

aprendizajey dificultades. Barcelona: E.L.U

del llenguatge infantil,
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6.2.8. Investigació Psicopedagógica

COORDINADOR:Robert RUIZ i BEL

Optativa. 4.5 crèdits.

Per poder-se matricular d'aquesta assignatura l'alumne haurà de tenir aprovatsels
crèdits corresponentsa les assignatures de Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Inves-

tigació Psicològica i de Mètodes d'Investigació en Educació, ambdues de 1r curs

de l'especialitat de Psicopedagogia.

OBJECTIUS:

L'objectiu general de l'assignatura és posar en pràctica i ampliar els coneixements
quel'alumnat ha anat assimilant durantel primet curs de l'especialitat en relació

ambel dissenyi realització de projectes de recercainterdisciplinaris.

En aquestsentit l'assignatura ofereix un espai pertal d'assolir els segiients objec-

tius específics:

- Capacitar l'alumnat per a l'elaboració de projectes de recerca en psicopedagogia.

- Reflexionardes d'una perspectiva pluridisciplinària al voltant de les aportacions

queens pot proporcionarel mètodecientífic perfer créixerl'actual corpusde co-

neixements en psicopedagogia.

- Desvetllarl'actitud constructivai crítica alhora davant de qualsevolrecerca.

- Introduir en l'ús de sistemes d' anàlisi de dades mitjançantsuportinformàtic.

- Aprendre a redactartextos expositiusi científics.

- Possibilitar la vinculació en els equips de recerca especialitzada propis de la Fa-

cultat d'Educació.

METODOLOGIA:

L'assignatura tindrà un caràcter eminentmentpràctic, on la implicació de l'alum-

natés fonamental. Es concep com un espai on, mitjançantla tutorització indivi-

dual o en grups reduits, l'estudiant portarà a terme un projecte de recercaescollit

lliurement o en el marc deles investigacions que actualmentes porten a termea la

Facultat. La tasca realitzada s'estructuraràal voltant de dos tipus de sessions de tre-

ball, cadascuna deles quals correspondrà als dos quadrimestres del curs:

102

- durantel primer quadri iquadrimestre les sessions de i i
si Ó treball es dedicaran al disseny d'unprojectede recerca vinculatalsinteressos professionals de cada alumne/a

-durantel segon es procedirà a la recollida i anàlisPoni i de dadesi posterior redacció
un informe, tot i explicant tant el procès de Preparació com la recollida de da.

des i els resultats del projecte duta terme.

AVALUACIÓ:
A través del'exposició deltreball d'investigació.
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6.2.9. Llengua Anglesa aplicada a la Piscopedagogia Il

PROFESSORA: AnnaVALLBONA i GONZALEZ

Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Amb aquesta assignatura es pretén potenciar la capacitat d'escriure de manera or-

ganitzadai fluida en llengua anglesa. D'una banda es donaranestratègies adequa-

des per millorar l'expressió escrita, i de l'altra s'estudiaran i/o repassaran algunes

estructures gramaticals així com exercicis de vocabulari per ajudar l'alumne a ex-

pressar-se correctamenten anglès.

CONTINGUTS:

1. The writing process: Introduction.

2. Generatingideas.

3. Focussing:

3.4. Notetaking

3.5. Drafting.

3.6. Narrowing downtopics.

3.7. Considering the audience.

3.8. Considering the purpose ofthe academic writing.

4, Structuring a text:

4.1. Arranging ideas accordingto different types oftexts.

4.2. Text organization: introduction, paragraphs, conclusion.

4.3. Titles.

4.4, Definition.

4.5. Exemplification.

4.6. Classification.

4.7. Comparison and Contrast.

4.8. Cause and Effect.

4.9. Generalisation.

4.10. Discussion.

4.11. Reports.
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4.12. Surveys and Questionnaires.
4.13. Summarizing

5. Using Footnotes, Quotations, References and Bibliographies
6. Grammar Revision:

,
6.1. Punctuation and Capital Letters.
6.2. Tense Revision.
6.3. Subject-Verb Concord.
6.4. Pronoun References,

6.5. Connectors.
6.6. Sentence Building.

AVALUACIO:

La nota final serà la mitjana dela provaescrita i dels diversos exercicis i treballsrealitzats durantel curs.

BIBLIOGRAFIA:

GrammarBooks:

Swan, M. PracticalEnglish Usage. Oxford: Oxford University Press, 1995.
Swan, M & Walter, J. HowEnglish Works. Oxford: Oxford University Press, 1997,

Dictionaries:

CobuildEnglish Language Dictionary. London:Collins, 1987,
Diccionario Oxford Español-Inglés, Inglés-Español. Oxford: Oxford University

Press, 1994,
LanguageActivator. London: Longman, 1993,
OxfordAdvancedLearner’ Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Ingram, B & King, C. From Writing to Composing. Cambridge: CUP 1988.
Flower, L. Problem SolvingStrategiesfor Writing. Prentice Hall, 1995
Reid, Joy. TheProcess ofComposition andEdition, Prentice Hall, 1989.
Write, R 82 Arndt, V. Process Writing. London: Longman,1991.
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6.2.10. Assessoramenti Orientació a l'Entorn Familiar

PROFESSORA: Anna GUTIÉRREZ

Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Tenir un coneixementbàsic deles principals característiques de l'entorn familiar,
sobretotdels alumnes amb NEE basant-nosenles principals teories vigents.

Conèixerles principals estratègies d'avaluació de les necessitats que es puguin pre-

sentaren l'entorn familiar dels alumnes

Conèixerels recursos comunitaris existents, en l'etapa de secundària,pera l'orien-

tació a les famílies.

Prendre consciència del rol de psicopedagog com a assessori orientadordeles fa-
milies d'alguns alumnes, principalment d'alumnes amb N.E.E.

CONTINGUTS:

1. Característiques de l'entorn familiar.

1.1. Introducció al concepte de família.

1.2. Principalsteories sobre l'entorn familiar.

2. Les famílies d'alumnes amb N.E.E.

2.1. El cicle vital de les famílies amb fills amb N.E.E.

2.2. Possibles conseqiiències deles dificultats dels fills en la familia.

Principals actituds.

3. La detecció de necessitats dins l'àmbit familiar.

3.1. L'entrevista com a principal sistema d'avaluació.

3.2. Altres proves derecollida d'informació.

4. Recursos comunitaris relacionats en l'etapa de secundària (organització actual

dels recursos de formació laboral, treball,i altres serveis com:els serveis socials,

especialistes...).

5. El rol del psicopedagog en la relació amb les famílies dels alumnes.

AVALUACIÓ:

- Exercicis pràctics relacionats amb el contingut de l'assignatura.P gu 8
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- Ressenció dellibres i articles.
- Provaescritaal final del quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:

Bott, E. Familiay redsocial. Madrid. Taurus, 1990.
Cunningham,C.; Davis, H. Trabajo con padres. Marcos de colaboración, Madrid:MEC,Siglo XXI, 1988.
Freixa Niella, M. Familia

y

deficienci ici 4 i
Biometen y deficiencia mental. Ediciones Amarú. Universidad de

he P. Apoyo educativoy tutoría en Secundaria. Narcea S.A. de Ediciones 1995artínez García, M. Contexto Familiary Desarrollo Psicológico. Orientacionesara la evaluación e intervención. En: Rosa, A.; Montero,I.; Garcia, M C. Elniñconparálisis cerebral. En: Culturación, desarrollo

e

i a CL DE I
aaASaeer olo e intervención, C.I.D,E. Capí-

«Estrés Familiar (1)», Siglo Cerovol. 25 (1), n. 151, FEAPS, Gener-Febrer, 1994«Estrés Familiar (2)», Siglo Cero vol.25 (2), n. 152, FEAPS, Març-Abril 1994
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6.2.11. Assessorament Psicopedagògic al 2n Cicle d'Educació Infantil,

PROFESSORA: Roser REVERTER i OTON

Optativa. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
En aquest curs s'analitzarà la pràctica assessora en el cicle de Parvulari. Les prime-

res sessions es destinaran a exposarles característiquesde l'etapa d'Educació Infan-

til, i l'organització i les funcions dels Equips d'Assessorament Psicopedagògic. En

la resta de sessions e treballarà a partir de situacions concretes d'assessorament.

OBJECTIUS:
Identificarels trets característics d'aquestcicle.

Analitzar les demandesd'assessorament més fregiients en relació a:

— aspectes organitzatius i curriculars

— grups d'alumnes

— alumnes

Reflexionar sobre els factors escolars, familiars i socials que podien incidir en les

problemàtiques detectades.

Analitzar la relació entre organització del centre i formulació de la demanda.

Valorar possibles estratègies d'intervenció.

CONTINGUTS:

1. Caraterístiques de l'etapa d'Educació Infantil. Organització curricular.
2. Organització i funcions dels E.A.P.

3. Elementsdela intervenció psicopedagògica. L'atencióa la diversitati l'organit-

zació del centre.

4. L'organització del'aula.

5. La resposta educativaals infants amb necessitats educatives especials.

6. La intervenció ambles famílies.

7. La coordinació entre els diferents professionals que intervenen en un mateix

centre.
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8. La col-laboració amb altres serveis sectoritzats: Servei d'Atenció Precoç, Sal
Comunitària, Serveis Socials... _—

AVALUACIO:
Esvaloraranels exercicis individualsi de grup realitzats a classe

BIBLIOGRAFIA:

cament de Catalunya. Currículum . Educació Infantil. Barcelona: Departa-ment d'Ensenyamentdela Generalitat de Catalunya, 1992.
qrde Catalunya. Formació Bàsicaper a la Reforma. Educació Infantil Cicle¢ Parvulari. Barcelona: Departament d'Ensenyamem it de la G.
Emie y: e la Generalitat de

Generalitat de Catalunya. La resposta a les necessitats educatives especials dels alumnes a l'ensenyament infantil i obligatori, Documents d'Educació Especial 13Barcelona: Departament d'Ensenyament de la Generali
1991.

Sellarés, R. (coop) L'atenció de les diferències a l'escola. Col.lecció Estudis i Recer-ques. Barcelona: Ajuntamentde Barcelona, 1993.
"Triadó, C. (coop) Psicologia Evolutiva, Vic: Eumo Editorial, 1993.

tat de Catalunya,
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fent assegurances

de vida.

Estem al seu costat de totala vida.

Oferint-li les millors assegurances

¡ambla qualitat de servei que vosté demana.

Aquestés el nostre compromís des de 1880.

Tenim l'experiència de tota una vida

fent assegurances devida.
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6.3. Complements de formació

6.3.1. Mètodes, Dissenys i Tècniques d'investigació Psicològica

PROFESSORS: Jesús VALERO i GARCIA

Quadrimestral.6 crèdits.

OBJECTIUS:

L'objectiu general de l'assignatura és proporcionar una sèrie d'eines metodològi-

ques que capacitin l'alumne per comprendre l'aplicació del mètode científic en

l'àmbit de la psicologia.

Els objectius específics que ha d'assolir l'alumneal finalitzar l'assignatura són:
1. Posseir capacitat per conèixer l'aplicació del mètode científic en l'àmbit de la

psicologia.

2. Caracteritzar els principals trets propis del coneixementcientífic aplicat a l'àm-

bit de la psicologia.

3. Saberaplicarles eines bàsiques de recercai d'anàlisi de les dades.
4. Adquirir criteris per valorarla qualitat dels treballs de recerca.

5. Posseir capacitat per dissenyar recerques de tipus bàsic en l'àmbit de la psicolo-

gia.

6. Dominarel lèxic emprat en recerca científica i comunicar el procés d'investiga-

ció ajustant-se a les normes estàndard acceptadesinternacionalment.

7. Adquirir consciència dels problemesètics de la recerca en psicologia.

CONTINGUTS:

1. Ciència i mètode científic.

1.1. Característiques bàsiques del coneixementcientífic.

1.2. Delimitació de conceptes: mètode, metodologiai tècniques d'investigació.

2. Disseny d'investigacions en psicopedagogia.

2.1. Principals tendències en la investigació psicopedagògica.

2.1.1. El plantejament hermenèutic o interpretatiu.

2.1.2. La perspectiva empiricoanalítica o racionalista.

2.2. Investigació no experimental.
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2.2.1, Tipus de mètodes: Mètodesdescriptius.

2.2.1.1. L'observació sistemàtica.

2.2.1.2. Tècniquesselectives: l'enquesta.

2.2.1.3. Les escales de mesurai elstests.

2.3. Investigació experimental.

2.3.1. Dissenys experimentals amb grups de subjectes diferents.
2.3.2. Dissenys experimentals amb els mateixossubjectes.

2.3.3. Dissenys experimentals complexos.

2.3.4. Experiments amb N - 1.

2.4. Investigació quasiexperimental

2.4.1. Disseny pre-post amb un sol grup.

2.4.2. Disseny pre-post amb grup de control no equivalent.

2.4.3. Disseny de sèries temporals interrompudes amb grup de control no

equivalent.

3. Publicació dels resultats.

3.1. Pautes pera la presentació d'un projecte d'investigació.

3.2. Elaboració de l'informede recerca,difusió i publicació.

4. Normeslegals i ètiques dela recerca.

METODOLOGIA:

Lesclasses constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentaris d'ar-

ticles d'investigacions realitzades en l'àmbit de la Psicologia, treballs en grup i ex-

posicions/defensa de projectes duts a terme pels alumnes.

AVALUACIÓ:
La nota global del'assignaturaes faràa partir de:

— Unaprova de matèria relacionada ambel contingutdeles classes expositives.

— L'assistènciai participació en els treballs de classe.'

— El dissenyi planificació d'un projecte de recerca.

BIBLIOGRAFIA:

Anguera, M.T. Metodologia de la observación en las ciencias humanas. 5a ed. Ma-

drid: Cátedra, 1988.
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Arbós, A.; Vidal, M.C. Evolucié, concepte j 7
, As , M.C. , pte ifonaments de la tigaci 3
Restaas investigació educativa,

Arce, C. Técnicas de construcción de escalaspsicológicas. Madrid: Síntesis, 1994Arnal, J.: Del Rincón, D.i Latorre, A. Investigación educativa. Fundamentos

y

me-todología. Barcelona: Labor, 1995. 2Arnal, J. Metodologies de la investigació educativa. Barcelona:UOC,1997,
Arnau, J. Diseños experimentales enpsicologíay educación. Méxic:Trillas, 1986.Arnau,J.; Anguera, M. T. i Gómez, J. Metodologia de la Investigación en cienciasdelcomportamiento. Murcia: Universidad, 1990.
Barlow, D. i Hersen, M. Diseños experimentales de caso único, Barcelona: MartínezRoca, 1988.

Botella, J. etal. Análisis de datos enpsicología, Madrid: Pirámide, 1993.Briones, G. Métodosy técnicas de investigaciónpara las ciencias sociales. 2a ed. Mè-xic: Trillas, 1990.
Castro, L. Diseño experimentalsin estadística, 2a ed. Mexic:Trillas, 1987Col-legi Oficial de Psicòlegs de C e.gs de Catalunya. Codi Deontologic. Psicolovi ;Context, 0, 12-15, 1989. poA
Del Rincón, D.; Arnal, J. et al. Técnicas de Investigación en ciencias sociales. Ma-drid: Dykinson, 1995,
Fernàndez-Ballesteros, R. Introducción a la evaluaciónpsicológica. Madrid: Pirámi-

de, 1992.

Hopkins, D.Investigación en elaula: Guía delprofesor. Barcelona: PPU, 1989.Kemmis, S. i McTaggart. CémoPlanificar la investigación-acción. Barcelona: Laer-
tes, 1988.

Latorre, A. et. al. Bases metodológicas de

l
a

investicación educar
3 . gicas de la investigación educativa, 3

eine ane iG educativa. Barcelona:

León, O, i Montero,I. Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la inves-tigación enpsicologíay educación. Madrid: McGraw-Hill, 1993.
Mateo,J. La investigación «expost-facto», Barcelona:UOC, 1997.
Pardinas, E Metodologíay técnicas de investigación en ciencias sociales. 29a ed. Ma-

drid: Siglo XXI, 1986.

Salvador,Ei Pelegrina, M. Elmètode científic enpsicologia. Barcelona: Proa, 1993.Taylor, S. J. i Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación.
Barcelona: Paidós, 1986.
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Welkowitz, ]. et al. Estadística aplic

Santillana, Aula XXI, 1981.

Wood, G. Fundamentos de la investigación

ada a las Ciencias de la Educación. Madrid:

psicológica. Mèxic: Trillas, 1984.
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6.3.2. Processos Psicológics Básics

PROFESSORA: Montserrat BENLLOCH i¡ BURRULL

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:
L'objectiu més general és donar una formació psicològica bàsica al professional de
l'educació.

Esposarà especial èmfasi en la influènciadeles funcionspsicològiques bàsiques en

"àmbit educatiu, ja que aquestes estan implicades tant en la vida quotidiana com

en l'activitat dels escolars.

PROGRAMA:

1. La percepció.

1.1. Processos perceptiusi cognitiusdelarealitat.

1.1.1. Estructura i components del procés perceptiu.

1.1.2. Reconeixementde patrons.
1.1.3. Les representacions.

1.2. La percepció visual.

1.2.1. Principis dela pèrcepció figura/fons.

1.2.2. Percepció del moviment.

1.2.3. Percepció delcolor.

1.3. Percepció auditiva.

1.3.1. Percepció delto i la sonoritat.

1.3.2. Agudesaauditiva i sordesa.

1.3.3. La percepció dela parla.

1.4. Desenvolupamentperceptiu.

1.4.1. Desenvolupamentdela capacitatvisual.

1.4.2. Desenvolupamentdela capacitat auditiva.

1.4.3. Sordesa i desenvolupamentcognitiu.

2. Atenció.

2.1. Funcionsde l'atenció.

2.1.1. Atenció focalitzada.
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2.1.2. Atenció dividida.

2.2. Processos automàticsi processos controlats.

2.3. Patologia del'atenció.

2.3.1. La hiperactivitat.

2.3.2. Atenciói dificultats d'aprenentatge.

3. Memòria.

3.1. Diversitat dels processos de memòria.

3.2. Aspectes funcionals de la memòria.

3.2.1. La memòriasensorial.

3.2.2. La memòria operativa.

3.2.3. La memòriaa llarg termini.

3.3. Com s'emmagatzemai organitza la memòria.

3.3.1. Les representacions.

3.3.2. La memòria processal i declarativa.

3.3.3. La memòria semàntica.

3.3.4. La memòria episòdica.

3.4. Memòria i aprenentatgesignificatiu.

3.4.1. Tècniquesi processosd'associació, de codificaciói de reestructuració.

4. Pensament.

4.1. Definició de pensament.

4.2. Situacions de pensament.

4.2.1. La solució de problemesi el raonament.

4.2.2. La formació de conceptes.

4.2.3. Models de pensament.

4.2.4. Desenvolupamentcognitiu.

5 L'experiència emocional.

5.1. Els factors emocionals en el desenvolupamenti l'aprenentatge.

METODOLOGIA:

S'impartiran classes expositivesi participatives. Es posarà especial atenció en la in-

fluència dels processos psicològics bàsics sobre l'activitat educativa. Els alumnes

podran preparari exposar experiències professionalsen relació als temestractats.
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AVALUACIÓ:
Des

L'assignatura quedarà avaluada mitjjançant un examenal final delAquells alumnes que presentin un treball relacionat amb alguna dedel programa, gaudiran d'un complement de nota.

Quadrimestre
| ea€s temátiques

BIBLIOGRAFIA:
De Vega, M.Introducción a laPsicología cognitiva. Madrid: Alianza, 1984Goldstein, E.G. Sensation andPerception. Belmont: Wadsworth Py .any, 1984. : Julio Li ib;
oa 984. Traductor: Julio Lillo. Sensacién y percepción. M

Norman, D.A. Learning andMemory. New York: Free
Traductors: M. Victoria Sebastián
Madrid: Alianza, 1985.

blishing Com-

adrid: Debate,

man and Company, 1982y Tomás del Amo. Aprendizajey memoria,
Ruiz Vargas, J. La memoria humana. FunciónJ estructura. Madrid: Alianza, |Salzberger, I; Henry, G.; Osborne, E. The emotionalexperience ofotras ateaching. London: Routledge and Kegan Paul, 1983. Traductora: 1 elpez. L'experiència emocionaldensenyar i aprendre. Barcelona: Edicions62. eTaylor, A.; Sluckin, W/; Davis, D.: Reason, T.; Thomson, R.; Colman A. dicing Psychology, HarnondswordMiddlexer Penguin Boocks, 1982. TiaducronsSoledad Bl i Enri 2 7
eee anco 1 Enrique Lafuente. Jetroducción a lapsicología. Madrid: Visor,
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6.3.3. Psicologia de la Personalitat

PROFESSOR: Angel SERRA iJUBANY

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS.
Aquesta assignatura té com a objectius facilitar als alumnes de Psicopedagogiael

coneixement dels models de personalitat que s'han elaborat per descriurei expli-

car la conductadeles persones.

Tambéofereix la possibilitat d'aplicar els coneixements aportats des de l'àmbit de

la Psicologia de la Personalitat als processos d'ensenyament-aprenentatge.

De manerapràctica es pretén facilitar la confecció d'informes psicològics que ofe-

reixin l'avaluació i descripció de la personalitat.

CONTINGUTS:

1. Personalitati diferències individuals.

2. Estudi científic de la personalitat.

3. Àrea d'estudi dela Psicologia dela Personalitat.

4. Teories i models dela personalitat.

4.1. Teories psicodinàmiques.

4.2. Aproximacionsfactorials.

4.3. Aproximacions fenomenològiques humanístiques.

4.4. Models cognitius.

4.5. Models sociocognitius.

4.6. Teoria conductista.

4.7. Models interpersonals.

5. Avaluació de la personalitat.

6. Funcionamentinadaptat dela personalitati processos de canvi.

METODOLOGIA:

El contingutdel programaes realitzarà combinantsessions expositives amb exer-

cicis pràctics.
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AVALUACIÓ:
DA

Volupa-desal Ilarg del :curs en un 209 Saa8 2096 i la resta, un 8006, consistirà en un examen escrit
so-breel "assiprogramadel'assignaturatreballat a les sessions teòriques.

BIBLIOGRAFIA:
Avia, M.D.; Sánchez, M.L. Personalidad: a 3soles 19, idad: Áspectos cognitivosy sociales, Madrid: pj

Dicaprio, N. Teorías de la pe Edad Mèxic: que1987 Ga ed). personalidad. Mèxic: Nueva Editorial Interamericana,

Eysenck, H.; Eysen k, M. P. , : Ede tae, ysenc ersonalidady diferencias individuales. Madrid: Pirámj-

Gilbert, D.G.; Connoll 3 ys, ” ys J.J. Personalidad, habilidades sociale 7
enfoque diferencial. Barcelona: Omega, 1994. 7)poicopatologia, Un

Martesanz, A. Evaluaci 7
ve valuación estructurada de la Personalidad Madrid: Piràmide,

Maslow, A. Motivaciónypersonalidad, Madrid: Díaz de Santos, 1991.Millon, Th.; Everly, 7aa verly, G. Lapersonalidady sus trastornos. Barcelona: Martinez Roca,

Pelechano, V. Psicologta de lapersonalidad. Barcelona: Ariel, 1996.Pervin, A.L. La ciencia de lapersonalidad. Madrid: McGraw-Hill, 1998.Richardson, R. Elorden delnacimientoysu carácter. Barcelona: Urano, 1992.
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6.3.4. Psicologia Social

PROFESSOR:Josep SANTACREU i TANA

Quadrimestral. 6 crédits.

OBJECTIUS:

a) Adquirir uns coneixements basics sobre aspectes rellevants de la Psicologia

Social.

b) Prendre consciéncia de la repercussió dels processos socials en els individus

c) Ser capaç d'analitzar els processos psicosocials que poden aparèixer en unain-

tervenció psicopedagògica.

CONTINGUTS:

1. Concepte i història de la Psicologia Social

2. El procés de socialització

2.1. Naturalesa dela socialització

2.2. Aspectessocials de la personalitat

2.3. Desocialitzaciói resocialització

3. Productes dela Interacció Social

3.1. La pressió cap la conformitat

3.2. Obediència

3.3. La desviació social

3.4. Linfluència deles minories

À. Les actituds

4.1. Formació d'actituds

4.2. Funcionsdeles actituds

4.3. El canvi enles actituds

5. Estereotips i prejudicis

5.1. Conceptei funcions

5.2. Teories explicatives

6. Agressivitat, violència i conducta prosocial

7. Identitat personali identitat social

8. Psicologia dels grups

120  

8.1. Processosintragrupals

8.2. Cooperació i competició

9. Lideratge

9.1. Teories clàssiques
9.2. Teories modernes

10. La conductacol.lectiva

METODOLOGIA:

lectures d'articlesi llibres, debats i exercicis pràctics en grup per aprofundiren els
continguts del'assignatura.

AVALUACIÓ:
Els alumnes haur: ’assoli jectian de demostrarl'assolimentdels objectius de l'assignaturaa tra-

4 .Vés de una prova escrita (que representará un 70 per cent de la qualificació final)

i exercicis i treballs realitzats dins la dinámica dela classe

BIBLIOGRAFIA:
Gonzá : I . ,
saDEnes teóricasfundamentales enpsicología de los grupos. Bar-

Mann,L. Elementos de Psicología Social. Mèxic: Limusa, 1990.

Moscovici, S. Psicologia Social (I i 11). Barcelona: Paidós, 1988.

Munné, E. La Psicologia Social comociencia teórica. Barcelona: PPU, 1994.

Myers, D.G.Psicología social. Madrid: Médica Panamericana, 1991

Salazar, J.M. ¡ altres. Psicología Social. Méxic:Trillas, 1990.

Shaw, M.E. Dinámica degrupo. Barcelona: Herder.

Tajfel, H. Grupos Humanosy categorías sociales. Barcelona: Herder, 1984.

121



 

 
 

 

 

     
 
  

  

A

 

 

  
 
  

7. Temesd'interès per a l'estudiant

7.1. Beques

Beques del Ministeri d'Educació i Cultura

Es potsol.licitar beca pera la realització de qualsevol estudi universitari homolo-

gat amb validesa acadèmica oficial a tot l'Estat espanyol, amb la qual cosa només

en queden esclososels estudis que no tinguin aquesta validesa.

Requisits

-No estar en possessió de cap títol acadèmic que habiliti per exercir activitats pro-

fessionals,llevat dels diplomats que accedeixin a un ensenyamentdesegoncicle.

- L'alumne/a s'ha de matricular d'un mínim de crèdits, que dependrà delpla d'estu-

dis de la carrera en la qual es vol matriculari del nombre d'anys de què es compon.

- L'alumne/a ha d'haver superat un mínim de crèdits dels matriculats en el curs an-

terior (6096 en les carreres tècniqueso el 8096 en la resta d'estudis).

- Nosuperar els barems de renda neta que estableix el Ministeri en funció el nom-

bre de membres computablesde la família, així com no superarels límits per pa-

trimoni. Aquests barems/límits són fixats pel Ministeri i poden variar en cada

convocatòria.

Tipus d'ajut (els imports d'aquests ajuts són els corresponents a la convocatòria
97198) :

1. Gratuitat de la matrícula oficial. L'import serà el que es fixi en el decret
de taxes de la Generalitat.

2. Ajut compensatori: 261.000 ptes.

3. Ajut per material escolar: 26.000ptes.

4. Ajut per transport urbà (noméssi s'utilitza més d'un transport urbà per

accedir al centre universitari ): 18.000 ptes.

5. Ajut per desplaçaments. Dependràdela distància entre el domicili fami-

liari el centre docent:

- De 5 a 10 km.: 19.000 ptes.

- Més de 10 a 30 km.: 40.000ptes.

- Més de 30 a 50 km.: 83.000ptes.

- Més de 50 km.: 100.000ptes.
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6. Ajut per desplaçament amb avió o vaixell: 42.000 ptes.

7. Ajut per residència (quan l'alumne resideix fora del domicili familiar):

272.000 ptes.

Procediment

Els impresospera sol.licitar la beca es compren a qualsevolestanc a partir de la se-

gona quinzenadejuliol, i es presenten en el centre on es cursaran els estudis en el

mateix momentde la matriculació o fins a finals d'octubre. El termini de presenta-

ció de sol.licituds el determina el Ministeri d'Educació i Cultura a cada convo-

catòria (en el curs acadèmic 97/98 s'acabava el 31 d'octubre).

Beques de Caixa Estalvis de Manresa

La Caixa de Manresa atorga ajuts a estudiants universitaris per un importtotal de

80.000.000(vuitanta milions) de pessetes.

Requisits

- Residir en una de les segtients comarques catalanes: Alt Urgell, Anoia, Bages,

Berguedà, Barcelonès, Baix Llobregat, Cerdanya, Noguera, Osona, Segarra, Se-

grià, Solsonès, Urgelli Vallès Oriental.

- Cursar els estudis en un centre universitari de Catalunya queestigui ubicat a un

mínim de 30 Rm del domicili familiar.

- Tenir un bon expedient acadèmic.

Procediment
Les sol.licituds es presenten a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis de

Manresa a partir del 15 de juliol i fins al 3 de novembre de 1998.

Bequesde col-laboració de la Universitat de Vic

S'atorguenals estudiants que fan pràctiques a la Universitat de Vic i col-laboren

en els seus centres, departamentsi serveis. .

L'imprès desol-licitud es facilita a l'administració de la UV.

La durada d'aquestes bequesés d'un curs acadèmic prorrogable fins a tres.

Beques a l'Escola d'Idiomes dela Universitat de Vic

Tots els estudiants de la Universitat de Vic tenen beca equivalent a la meitat del
cost de la matrícula en qualsevol dels cursos que imparteix l'Escola d'Idiomes.
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Beques Erasmus
S hi poden acollir els estudiants que participen en el programa ERASMUS de laUnió Europea. Poden demanar aquests ajuts els estudiants dela/’ :

- Diplomatura de Ciències Em i ,presarials, que cursen el Dipl
de Gestió Internacional (DEGI). pors Europeu- Llicenciatura de Traducció i Interpretació, que participen en els progra-mes internacionals de la mateixa facultat. ™-E o i . 5scola Politécnica Superior, per realitzar el projecte de final de carrera enunauniversitat europea.

La tramitació de les sol-licituds es fa directament a cada Facultat o Escola

Beques Caixa de Manlleu
La Caixa de Manlleu concedeix cada jany ajuts a tots el i aen el programa DEGI. ya ots els estudiants que participen

Beques Caixa de Catalunya
La Caixa de Catalunya Posa a disposició de la Universitat de Vic:
- 2beques per un import delcost total de la matricula, que seran atorgadesperlaomissió de beques de la Universitat entre els estudiants que hagin sol-licitar labeca del Ministeri d'Educació i Cultura.

- 10 beques del 5096 del cost de la matrícula se sortejaran entre els estudiants delcurs 1998/99 que vinculin el seu carnet Universi :
. versitat de V.Caixa de Catalunya. at de Vic a un comptedela

Beques del Programa"Viure i conviure" de l'Obra Social de la Caixa deCatalunya
Tenen com a objectius:

J a S 82. Experimentar mesuresalternatives perfer front al problema desolitud de lagentgran.
3. Facilitar alternatives d'allotjament.Ena ci —quest programa hi participen totesles universitats catalanesi els ajuntamentsde les ciutats on estan ubicades,
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Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol treball remunerati les atorga

una comissió de la Caixa de Catalunya atenent criteris de situació econòmica fac-

miliar i el perfil de l'estudiant per adaptar-se al programa.

El nombredeplaces que correspon a la Universitat de Vic és de 8, amb una dota-

ció de 75.000 pessetes mésallotjamentgratuit a la llar d'una persona gran.

Els estudiants interessats poden recollir les bases de la convocatòria i omplir la

sol-licitud al Servei d'Estudiants.

Beques per a membres d'una mateixa unitat familiar a la Universitat de Vic

L'estudiant quetingui un o més familiars de primer grau matriculats a qualsevol

deles carreres que imparteix la UV pot sol.licitar aquest ajut.

L'importdel'ajut és una reducció del 1096 deltotal de la matrícula.

Procediment

La sol.licitud d'ajut és podràrecollir a la recepció de l'edifici E

La sol-licitud es presentarà a l'administració del centre entre P1 d'octubre i el 16

de novembrede 1998.

Aquesta convocatòria esresoldrà abans del dia 31 de desembre de 1998.

Incompatibilitats

1. L'estudiant que sol-licita aquest ajut no potestar en règim d'adscripció, encara

quela seva matrículaestindrà en comptea l'hora de concedirl'ajut a un seu fa-

miliar matriculat a la UV.

2. L'estudiant que haventestat en règim d'adscripció, s'hagi integrat a la UV i pu-

gui acollir-se al descompte per família nombrosa de 1o 22 categoria, haurà de

triar entre els dos tipus de matrícula.

Bequesde la Generalitat de Catalunya

El Comissionatper a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya conce-

deix cada any unsajuts pera estudiants universitaris que cursin estudis conduents

a l'obtencióde títols universitaris oficials de primercicle, de primeri segoncicle o

de noméssegoncicle.

Els requisits i procediments surten publicats en el Diari Oficial dela Generalitat

de Catalunyaa finals de setembreo principis d'octubre.
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L'import del'ajut varia segonsla carrera. En el curs acadèmic 97/98

- Traducciói Interpretació 110.000 ptes. ses

- Administració i Direcció d'Empreses 110.000ptes.

- Escola Politècnica Superior 86.000ptes.

- Infermeria 83.000 ptes.

- Ciències Empresarials 80.000 ptes.

~ Mestre 77.000 ptes.|

7.2. Ajuts d'estudi mitjançant préstecs i beques d'interessos

de la Caixa de Sabadell

Els estudiants podran optar a un préstec, l'import del qual serà el que figuri en
os 5 ¿os
l'imprès de matrícula (fins a un milió de pessetes per curs), a retornar en un termi

ni màxim de 12 mesos, a un tipus d'interès preferencial, que serà del 096 amb la
. >. NN

concessió de la beca d'interessos, sense comissió d'obertura , ni d'estudi, ni de can

cel-lació anticipada.

A l'octubre del curs segiient, en un acte académic,es lliuraran les beques d'interes-

sos als estudiants que gaudint d'un CrediEstudis de la Caixa de Sabadell hagin su-

peratel 7096 dels crèdits matriculats del cursrealitzat.

: mete de .
E hala possibilitat d'aconseguir finangamentper a altres cursos, seminaris o estu-

dis organitzats durant el curs académic o en els cursos d'estiu de la Universitat de

Vic, a través del Sistema d'Ajut d'Estudis de la Caixa de Sabadell.

Els estudiants de la Universitat de Vic poden tenir també accés en condicions es-

pecials a altres productesi serveis de la Caixa de Sabadell.

Per a més informació us podeu adreçaral Servei d'Estudiants, a qualsevol oficina
de la Caixa de Sabadello al servei Línia,tel. 901.22.22.33.

7.3. Préstecs d'entitats financeres

Les entitats financeres que atorguen préstecs en condicions preferents als estu-

diants de la Universitat de Vic són :
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Caixa de Catalunya

Caixa de Manlleu

Caixa de Manresa

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Caixa de Sabadell

Per més informació, adreceu-vosal Servei d'Estudiants o les pròpies entitats.

7.4. Assegurança escolar

Tot estudiant menor de 28 anys, en el moment de formalitzar la matrícula queda

obligatòriamentacollit a una assegurança escolar que té les segiients prestacions:

accidents en activitats relacionades amb els estudis, directament o indirectament:

malalties, infottuni familiar: cirurgia general, tuberculosi pulmonar o òssia, toco-

logia i neuropsiquiatria.

En cas de contingència, l'estudiant ha d'adreçar-se a l'Administració de la UV i

demanar el document de Comunicat d'Accident.i la «Sol-licitud de Prestació».

Qualsevoltipusde prestació es farà en els centres concertats de la SeguretatSocial,

on caldrà omplir la documentació que pertoqui.

L'entitat que gestiona totes les qiiestions referents a l'assegurança escolar és

PINSS- Mutualitat de l'Assegurança Escolar, que a Barcelonaté la seu al Passeig de

Sant Joan núm. 191, 2n pis.

Si l'estudiant viatja a una ciutat de l'Estat espanyol, cal que porti el resguard de
matrícula. En cas de contingència,cal que telefoni a una universitat de la ciutat on

s'hagi esdevingutel cas i demani pels centres concertats. Siés atès en un d'aquests

centres, l'INSS tramita els afers econòmics. En cas que s'hagi adreçat a un altre

centre, s'hauran de pagat les facturesi presentar-les desprésa l'INSS.

Si viatja a l'estranger, l'estudiant pot adreçar-se a qualsevolcentre hospitalari, ferel

pagamentcorresponenti presentarles facturesi altres documentsa l'INSS.

Si voleu rebre més informació, podeu adreçar-vosa l'Administració de la UV o di-
rectament a:

128

 

INSS- Mutualitat de l'Assegurança Escolar
Passeig de SantJoan, 191, 2n Pis. 08037 BarcelonaTelèfon: 93 284 93 58

7.5. El carnet de la Universitat de Vic i altres carnets
L as E ,a Universitat de Vic lliura als seus estudiants el Carnet de la UV en elformalitzar la matrícula.

OAques i i
; quest carnet acredita el receptor com a estudiantoficial de la Universitat d Vici1 permetaccedir als diferents serveis universitaris. Ll

Altres carnets
Tots . ts qa eia universitaris poden obtenir el Carnet Internacional d'Estlant

i
d

(ISIC). Aquest carnet permetobtenir descomptesen les entrades a museteatres, ci i i i a
catres, cinemes, etc. i en la compradebitllets d'avió o autobús a les oficines derisme juvenil de la Generalitat de Catalunya. nPer a obtenir-lo cal que pre | ar ;

matrícula. que Presenteu el DNI(original), 1 fotografiai el resguarddela

A més a més, si tenimes, si teniu menys de 26 anys, recordeu que podeuobtenir el Carnet Jo-ve ambels a ivantatges que ofereix en: comerços, empreses, institucions i entitatsquehi col-laboren. És vàlid a la majori iI ajoria de comunitats autòno : i paímes
csi?

de l'Estati pai-

Pelsol fet de ser i rtan
estudiants, t é iri

mao , ante podeu obtenir importants descomptesen viat-g ' vió, en tren, en autobúso en vaixell. Us donaran més informació a qualsevol oficina de turismejuvenil de la Generalitat de Catalunya.

7.6. Esports

La Universi i iri
versitat de Vic, ambla finalitat d'oferir i fomentar tota mena de possibilitats esporti i iversi

: Pre als membres de la comunitat universitària, ha signat convenis decol-la 5 i ioració amb diverses entitats de reconegutprestigi a la ciutat, que disposenVi ] | . 1 i ] 3 . lli y . P cos i
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Les entitats signants són: el Club Patí Vic (excepte juliol i agost), el Club Atlètic

Vic, l'Squash Horitzó Vic, l'Institut Carovii el Fitness Vic. Tots els estudiants de

la UV poden accedirlliurement a les sevesinstal-lacions, per a la qual cosa només

caldrà reservar-les quan s'escaigui o, quan es tracti d'activitats dirigides, pagar un

preu subvencionat.

El Servei d'Estudiants de la UV té a disposició dels interessats la relació de preus

vigentsper al curs 1998-99.

Adreces

Club Patí Vic. Avda. d'Olímpia, sin

Club Atlètic Vic. Avda. d'Olímpia,s/n

Squash-Horitzó Vic. Ctra. de Sant Bartomeu, km. 0.8

Institut Carovi. Rambla Davallades, 10

Fitness Vic. Gallissà, 5, entresol

Competicions esportives

El Servei d'Estudiants organitza cada any diverses competicionsesportives inter-

nes de futbol-sala, bàsquet, esquaix i tennis (masculí i femení). Per inscriure un

equip,cal que us adreceu al Servei d'Estudiants, on s'us informarà del reglamenti

el calendari de cada competició.

La programació de la Universitatinclou l'organització de campionats per a la mi-

llora esportivadels participants. Hi ha tambéla possibilitat de participar, en repre-

sentació de la Universitat de Vic, en els campionats universitaris de Catalunyai,si

és el cas, en els campionats universitaris del'Estat espanyoli en torneigs interuni-

versitaris.

7.7. Borsa d’Habitatge

A fi de poderfacilitarals estudiants de la UV els contactes per trobar un allotja-

ment a Vic d'una manera ràpidai eficaç, el Servei d'Estudiants, en col-laboració

amb l'Oficina d'Informaciói Turisme de l'Ajuntamentde Vic, informadeles pos-

sibilitats d'habitatgea la ciutat. Aquestes possibilitats es concreten en:
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Residències d'estudiants

Existeixen a la ciutat les segijen i i ñ i

Seminaride Vic. TL.eeseaeaaeu

Residéncia «La Guia». Tel. 93 889 43 39 - 93 885 51 11

Residència Sant Miquel. Tel. 93 886 22 47

Centre d'acolliment d'estudiants. Tel. 93 889 42 58 - 93 888 77

Apartaments AUSA.Tel. 93 885 53 11 >

Alberg de la JoventutJaume Collell. Tel. 93 889 49 38

Si vol és 1 16 ieu més informació sobre les característiques de cada centre i les persOnes
am ib qui podeu contactar, podeu adregar-vos al Servei d'Estudiants de la UV

trucar directamentals telèfons de referència. 1

adelloguer. Allotjament amb famílies. Fondes, hostals i hotels

i opteu per una d'aquestes modalitats, al Servei d'Estudiants podeu trobar una
base de dades informatitzada amb diverses ofe P P > p 3rtes classificades er preus resta

cions o situació.

El contracte el farà personalment l alumne, la q ual cosa vol dir que tant I estat dels

habitatges ituaci iges com qualsevol situació que es pugui produir no són ni competènciani

responsabilitat del Servei d'Estudiants.

7.8. Borsa de Treball

La Borsa de Treball de la UV és gestionada pel Servei d'Estudiants i té com a ob-
jectiuposar en contacte els estudiants que vulguin una feina compatible ambel

estudis, amb les empreses, particulars o institucions que n'ofereixin. D'a ee

manera, l'estudiant pot desenvolupar i perfeccionar els coneixements que ad i

reix en els estudis i adquirir alhora experiència en el món laboral. ° -

A començament de curs,el Servei d'Estudiants envia unacarta a les empresesde la

comarca per informar-les d'aquest servei. A mesura que es reben ofertes, s'actualit

za la base de dades i es busca aquells estudiants que s'ajustin a cada fe ,

les seves disponibilitats. —
L'estudiant que vulguiacollir-s'hi haurà d'omplir una fitxa amb les seves dadesi
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segonsaixò, se li faran arribar les ofertes. A partir d'aquest moment, serà Pestu-

dianti l'empresa o entitat que ofereix la feinaels quiarribaran al tracte final. La re-

solució s'haurà de comunicaral Servei d'Estudiantsa fi d'actualitzar la fitxa.

Tipus de feines: classes particulars, cangurs, treballs en empreses, escoles, hospi-

tals, etc.

Aquestesfeines estan desvinculades deles pràctiques en empreses que puguin fer

els estudiants dins el seu pla d'estudis. No estan dirigides per cap tutor ni estan

sotmeses

a

capcontrol acadèmic.

7.9. Participació dels estudiants als òrgans de govern de la UV

Els estudiants són presents en un conjunt d'òrgans de govern de la Universitat de

Vic, tant generals com propis del centre on cursen els estudis i que són: Junta

d'Universitat, ClaustreiJunta de Centre.

Altres òrgans

Els estudiants de PET de Telecomunicaciói els d'ET d'Informàtica de Gestió de

l'Escola Politècnica Superior han constituit dues associacions: la DAT (Delegació

d'alumnes de Telecomunicacions) ila DAI (Delegacié d’Alumnes d'Informàtica) i

participen activamenten les reunions quese celebren arreu del'Estat entre totes

les delegacions semblants sorgides en els centres homòlegs.

7.10. Publicacions periòdiques de la UV

A la UV s'editen diverses ublicacions periòdiques de caràcter informatiu i divul-
qi

gatiu queesdistribueixen de maneragratuita entretotsels membres dela comuni-

tat universitària. Sónles segúents:

Revista Miramarges

Ésel butlletí de la UV. Recull articles confeccionats per professors dels diferents

centres, de caràcterdivulgatiu,vinculats a les disciplines ques'hi imparteixen.

132

 

Informatiu Campus

És un full i iu d'aparicióa inforsatia d'aparició mensual que recull les notícies que es produei
. = . . . Ñ

si de la universitat:activitats, conferències, publicacions d'EumoEditorial xirial, etc.

Revista LaAmoral:

Ésla revi i i ii ara dels estudiants. El Servei d'Estudiants s'encarrega de la seva confecciópera , ; ecci
rdinació entre els diversos autors que hi participen. Es tracta d'unarevievista

oberta a to i i i icits els estudiants quehi vulguin participar aportant-hiarticles d'opinió
passatemps,notícies, etc. Apareix trimestralment.

Butlletí IBIS

Recul ibli iversiI lesere de la Biblioteca de la universitat: noves adquisicions o dona.
cion i . . ., oof -

s qualsevol canvi o innovació quees produeixi en aquestservei que puguite
nir un interè i iES terés especial per a qualsevol usuari. Es reparteix a tots els departaments

. itz
e la UV i sempre n'hi ha exemplars a la mateixa Biblioteca.

Revista INTERAULA
És una icació edi aj' mer editada conjuntamentpertotesles escoles de mestres de Cata:
unya. iències didàcti Iy hn ou debats, reportatges, experiències didàctiques, articles d'opinió i no

vetat 'interé ògic i iisabré temes d'interès pedagògic i de funcionament d'aquests centres. Lare-

vista és coordinada per la Facultat d'Educació i editada per Eumo Editorial

7.11. Mitjans de transport

Els 8 ce Hey
=que tenen el domicili familiar fora de la ciutat de Vic poden accedir

ala a .
niversitat de Vic mitjangant un vehicle particular, en tren o en autocar.

Xarxa de carreteres

Vic é i jés el nucli de la major part de carreteres comarcals que comuniquenla ciutat
amb . we
: els diversos municipis de la comarca. La carretera Nacional 152 està desdo-

lada en totel tram Barcelona- Vic.

LEix Transversal Lleida-Vic-Gironafacilita els accessos dels estudiants que prove-

nen de les comarqueslleidatanes, del Bages i de les comarquesgironines.
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Tren

Lalínia ascendenti descendent Barcelona - Puigcerdà de RENFEté paradade tots
els trensa l'estació de Vic, situada davant mateix de la Universitat.

Autocar

Hiha dues empreses d'autocars que cobreixen la línia específica Barcelona-Uni-

versitat de Vic amb horaris concordants amb els acadèmics:

EMPRESA POUS S.A. EMPRESA SAGALÉSS.A.

Directe: Barcelona - Vici Vic - Barcelona Barcelona - Granollers - Vic

Vic - Granollers - Barcelona

Per a més informació, adreceu-vosal Servei d'Estudiants.

Tambéexisteixen línies d'autobusosregulars entre Vic i la majoria de municipis de

la comarca. L'estació d'autobusos de Vic està situada davant mateix del campus

Miramargesde la Universitat de Vic.

 
 

Quadre d'horaris d'Empresa PousS.A.- Barcelona

Sortides de St. Pere T.-St. Vicenç T.-Borgonyà-Torelló-Manlleu-Roda de Ter-Vic a Barcelona  
 

  
  

 

      
 

Diesfeiners de dilluns a divendres Dissabtes Diumenges
. » * * * * . . . . ifestius

St. Pere T. igumi Ras i145) TS 1845
St. VicençT. 850) 113300 50 MED :8:50
Borgonyà A Sesh: 1855 dei Di 1855
Torelló 45) 0} MOO) DB: 005) NADO: 00; 18:00 19:00
Manlleu DO: ASC TOC TAS I BO: BS: [9015 14:10 514115: :15+18:10:18:15: :9:15 i
RodaTer pat fete?E151 218015: 9:15 : 1815: i
Vic 200616: 7:00: 7:30: 7:30: 8:30 9:30 : 9:30 34:30 11430:15:30 :15:30:18:30/18:30 9:30 : 9:30(18:30 18:30:
Barcelona 1780: 8100: 830: 8:30 9:30: 9:30 10:30: 10:30/15:30 ;15:3016:30 : 16:30; 19:40:19:30 }10:30:10:30] 19:30 :19:30:

tArribaa l'estació del Nord. —-Totesles arribades a Barcelona tenen parada a la Sagrera Nocirculen el mesd'agost

 

 

  
   

 

 

 
     

Diesfeiners de dilluns a divendres Dissabtes JDiumenges
.. E * e 4 * * . e * a e ifestius

Barcelona 17:20 : 9:00: 71:00: 11:00' 13:00: 13:00:14:00 :14:00 15:00: 15,00: 18:00 :18:0019:90719:00 20:00: 20:0011 1:00: 11:00 (20:00: 20:00
Vic 18:85 | 102005 12:00: 42:00: 14:00; 14:00! 15:00 ! 15:00 18:00 16:00! 19:00 19:00: 20:00:20:00 ¿21:0021:00(12:00: 12:00|21:00: 21:00
RodaTer p00: TRA NIB: CB BASI MS MOB ZAS 12:15 221:15
Manlleu [908 (10:15: 1298: (MS) i15:15115:204646)— abe: 12:15 21:15
Torelló 1805 10:30 12:90: 430: 15380: 4630: 2130 12:30: 21:30:
St. Vicenç igagi. lames 149bi 18385: 1688: i 12:35; 21:35:
St. Pere iggdl ans A BH 12:45: 21:45; |
Borgonya elei ges: EUA I E

"Sortides 25 minuts abansdel'estació nord, **Parada les cases noves de Roda de Teren direcció a Manileu. Nocirculen el mes d'agost. E: Horari escolar.
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7.12. Aula de Teatre de la UY

El curs 1994-95 es va constituir a la Universitat de Vic unaous
.

.

a

qual participen estudiants dels diferents e .
te

nsenyaments. atre en la
, 'A l'Aula es fan cursets de preparaciói s'organitzen muntatgesteatsenten en dates assenyalades: SantJordi, ,inauguració del curs, etc. ——

LATEUV participa cada an
l'Institut del Teatre dela Dip
universitaris.

y en la Mostra de Teatre Universitari que organiutació de Barcelona per a grups de teat Ei>

TC d'estudiants

pos f ym. 4 3 ] 1 * P .
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8. Els serveis de la Universitat de Vic

8.1. L'Escola d'Idiomes

L'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic és un servei que té com a objectiu pro-

moure l'aprenentatge de llengúes i la seva difusió cultural, i que està adreçatals

membresde la Universitat (professors, alumnes i personal no docent)i al públic

en general. A part d'altres cursos que en el seu momentes puguin organitzar a pan

tir de peticions concretes, els cursos previstos peral curs 1998-99 sénels segiients:

- Cursos ordinaris dellengua francesa, anglesa, alemanya,italianai russa.

- Cursosextraordinaris:

- Conversaen anglès, francès i alemany.

- Cursosd'anglès per a usos acadèmics.

- Cursosespecífics: anglès tècnic i anglès per a Infemeria.

- Curs de Xinès.

- Cursos de preparació d'exàmens:

A. University ofCambridge:

- First Certificate.

- Certificate inAdvancedEnglish.
B. British Chamber ofCommercein Spain.

- Nivell operatiu

La majoria d'aquests cursos poden ser reconeguts com a crèdits delliure elecció
perals estudiants de la UV o per a qualsevol estudiant de les Universitats de Barce-

lona i Autonoma de Barcelona. A Secretaria General s'informa dels crèdits que

s'assignen a cada curs.

Els despatxosi les aules pròpies de l'Escolaestansituatsa l'edifici B.

El mes dejuliol es donaran a conèixerels horaris.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Sra. Núria Costa a la Secretaria

Acadèmicade la UV.
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8.2. La Biblioteca

La Biblioteca de la Universitat de Vic tè setze anys d'existència. Està situada a

l'edifici E i s'hipot accedir des de l'interior, entrantpel carrer de Miramarges O pel

Carrer de la Sagrada Família, o des de l'exterior, pel carrer de Martíi Pol. La Facul-

tat de Traducció i Interpretació té una biblioteca pròpia al Palau Bojons. Totes

dues formen part de la mateixa unitat funcional.

La Biblioteca és d'accés obert, no es demana cap acreditació per usar-la; per al ser-

vei de préstec, en canvi, cal presentar el carnet de la UV.

Actualment,la Biblioteca de la UV té un fons d'aproximadament 50.000 volumsi

està subscrita a unes 600revistesi publicacions periòdiques. El fons té un caràcter

enciclopèdic a causa de la diversitat de disciplines de què està compost i que cons-

titueixen el contingut dels estudis impartits als diversos centres de la UV.

Des del curs 1988-89, forma part de la Biblioteca un fons dellibres procedents de

la col.lecció particular del Sr. Josep Miquel i Macaya, adquirit per l'Ajuntament

de Vical propietarii dipositat a la Biblioteca de la UV. La Biblioteca disposa tam-

bé d'un fons de material videogràfic.

Hi ha una guia per als usuaris de la Biblioteca on es dónainformació sobre el fun-

cionament,elservei de présteci la recerca d'informació bibliogràfica. La guia es

pot aconseguira la Secretaria o a la Biblioteca.

La Biblioteca publica mensualment un Butlletí de sumaris de revistes i Pinforma-

tiu IBIS, que dóna compte de les últimes novetats, que han passat a formar part

del fonsbibliogràfic, i comunicaels canvis i les innovacions produits en aquestser-

vei de la UV que poden tenir un interès especial per a qualsevol usuari. Aquestes

dues publicacions són repartidespertots els departaments de la UV i sempre se'n

pot trobar exemplars a la Biblioteca.

Horari: de dilluns a divendres,de les 8 del matí a les 9 del vespre

dissabtes, de 9 del matí a 1 del migdia
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8.3. El Servei de Documentació Europea (SDE)

El Servei de Documentació Europea (SDE) de la Biblioteca de la Univers:

Vic va començar l'activitat de cara al públic el mes de maig de 1997ica=

litzat en temes d'integració comunitaria. ° A

El SDE està integrat dins dels serveis bibliotecaris i va dirigit a la comuni

versitaria i a qualsevolpersona, institució o empresainteressades Dm

Aquest servei compta amb un fons documental propi que conservai processa, i

ciel també a informació remota a través de les noves tecnologies de la info oad

cid. Es especialment interessant per a qui necessita informació sobre inte na er

ropea, legislació comunitària i estatal, programes i convocatòries d vn +

desenvolupament,ajuts comunitaris, etc. LN

El servei de préstec i reprografia de documents dela Biblioteca de la Universi

Vic també s'estén a tots els usuaris del Servei de Documentació Eur e

Horari: Dedilluns a divendres, de les 8 del matí a les 9 del vespre. un

Dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia.

8.4. El Servei d'Assaig i Recerca Tecnològica. SART

. 7 | » . | 1 ] | . fi . 3

nicaln ibui i io ostre país, contribuir a la millora de la qualitat i la competitivitat dels pro-

ductes,i fomentarel control i la conservació del medi

Pera assolir aquests objectius, el SART ha anatdefininttres granslínies de treball:

les activitats de recerca de professors, dels tècnics propis del SART i del

dies el desenvolupamentd'activitats de formació especialitzada en les sevedi

venta Ames d'actuació i, com a aspecte de gran transcendència pera la relació de ,

erLa amb la societat en què està inserida,la prestació de serveis tecnolò ja

a. lest amikinnes quis ee requereixin. Aquests treballs i serveis es regulen mitjan I

convenisde col-laboració entre el SART i l'entitat contractant “

tasques i tíf ues i o tecno. 6 1 ues, C 2
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dins el marc organitzatiu d'aquest Servei i de les possibilitats reals que ofereixen les
8 q

seves línies de treball.

El SART comptaactualment ambcincàrees d'actuació:

— Laboratoris SART

— Medi ambient

— Indústries agroalimentàries

— Informàtica

— Control i comunicacions

El SART és ubicata l'edifici B del campus de Miramarges.

8.5. Servei d'Estudis i Empresa -SEREM-

ElServei d'Estudis i Empresa —SEREM- és una entitat dela Facultat de Ciències

Jurídiques i Econòmiques queté per objectiu coordinar, desenvolupar i promoure

els necessaris lligams amb l'entorn institucional i empresarial. Aquestes relacions

es materialitzen en tres àrees d'actuació: l'organització d'estudis de Postgrau i For-

mació Continuada,la gestió deles pràctiquesi la Borsa de Treball i, en tercerlloc,

Ja realització d'estudis de recerca i consultoria encarregats per institucions i em-

preses. El SEREM proporciona als alumnes de la Facultat importants oportuni-

tats formativesi de desenvolupament personal.

- Estudis de postgrau i Formació Continuada: L'objectiu d'aquestaàrea del SE-

REM és desenvolupar una oferta formativa per a postgraduatsi professionals.

Constantments'estudien les darreres innovacions dins l'àmbit de la gestió empre-

sarial pertal d'oferir una actualització permanent de coneixementspera aquelles

personestituladesde la Universitat de Vic o de qualsevolaltra que vulguin millo-

rar la formació. Es proporciona també un punt de contacte entre aqueststitulatsi

els professionals queassisteixen com alumnesals diferents cursos.

- Pràctiques i Borsa de Treball: La realització de pràctiques en empreses abans de

finalitzar els estudis es considera un element fonamental petla inserció professio-

nal. El SEREM ofereix aquesta possibilitat a tots els alumnes que ho desitgin. Sota

el marc dels «convenis de cooperació educativa» signats entre la Universitat i les
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empreses, els alumnes poden gaudir d'una experiència laboral afegid

tulació. Els estudiants querealitzen pràctiquess'integren a les = reAS

pla detreball prèviament pactati tutoritzats per un professor de laFasi= A

persona de l'empresa. Les pràctiques donen dret alro4a de

acadèmics de lliure elecció sempre que l'alumne presenti una memòriad.aa

tribunal corresponent. La Borsa de 'Ireball gestiona les ofertes de cabellqea

empresesfan arribar a la Facultat, i selecciona els currículumsdelstitulat E.

len gaudir d'aquestservei i que méss'ajustenals perfils demanats. ui.

- Estudis de Recerca i consultoria: El SEREM dóna resposta a demandes d'

presesi d'institucions públiques que necessiten assessoramenttècnic en els e. vé

empresarial i socioeconòmic. S'ha treballat amb ajuntamentsi altres ens ib

en eect de desenvolupamentlocal i estudis de conjuntura econdmica. Esfan 7

tudis de mercati tasques de consultoria per empreses. Els alumnes tenen aqui na

altra possibilitat de desenvolupament professional perquè participen com a du.

dants en els diversos projectes i comencen a veure un altre camp d'actuació molt

interessant.

8.6. El Servei d'Informàtica

Es un servei oberta tots aquells estudiants que requereixen l'ús de la informàtica

urantels seus estudis. En el Servei d'Informàtica es dóna informació i assessora-
2 . .

ment sobre l'ús dels aparells i sobre els diferents programes que es podenutilitzar

segons cada necessitat.

El servei disposa desis aules d'informàtica situadesa l'edifici B i equipades ambel

segúient material informàtic:

- Aula 1: 20 ordinadors PC 486i tres impressores d'agulles.
- Aula 2: 15 ordinadors PC386i tres impressoresd'agulles.

- Aula 3: també anomenada aula XARXA, amb5 17 PC 8086cria connectats en xarxa

- Aula VAX: 8 terminals connectades a dos MiCROVAX 3400 i 3100 (sistema

operatiu VMS), 4 PC Pentium, una impressoralàser i una matricial.

- Aula de CAD: 16 PC 486, dues impressores d'agulles i una impressora làser.
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I

Paula s'utilitza essencialmentper a CAD.

- Aula de simulació: 22 PC 486 amb pantalles de 17"i dues impressores d'injecció

de tinta.

A la Facultat de Traducció i Interpretació hi ha també dues aules d'informàtica

amb 31 ordinadors PC 486 que formenpart de la mateixa unitat funcional.

Durantel períodelectiu les aules estan reservadesals alumnes dels diferents ense-

nyaments que tenen Pestudi de la informática en el seu pla d'estudis. En horari no

lectiu, les aules estan a disposició de tots els estudiants que vulguin anar-hi. Al Ser-

vei hi ha personal amb dedicació exclusiva que està al servei dels usuaris per a as-

sessorar-los.

El Servei d'Informàtica disposa de 3 ordinadors connectats a la xarxa global de la

UV. Un d'ells controlatotes les aplicacions DOSi elsaltres dos s'encarreguen de

tots elsserveisd'Internet(correuelectrònic,
FTP i pagines www).

És també al Servei d'Informática on es dissenyen i creen les pagines www de la

UV.

El Servei d'Informàtica dóna també suport informàtic a tots els departaments i

serveis de la Universitat de Vic queel requereixin. Des del Servei d'Informàtica

s'ha treballat en la informatització dela Secretaria, l'Administració, la Biblioteca i

EumoEditorial.

Horari: Dedilluns a divendres, deles 8 del matí a les 9 del vespre

Dissabtes, de les9 del matí ala 1 del migdia

El mes d'agostelserveiestà tancat.

8.7. L'Aula d'Autoaprenentatge

L'Aula d'Autoaprenentatge és un servei de la Universitat de Vic pensat per apren-

dre llengiies de manera autónoma. S'hi pot estudiar el catala, el francès, l'anglès i

l'alemanyi està equipada amb material autocorrectiui classificat en nivells de difi-

cultat que es presenta en diferent suport: paper(llibres de text, diccionaris i fitxes

d'exercicis autocorrectius), audiovisual (cassets, TV via satèllit i vídeo) i electrò-
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ncEICD-ROM i Internet), la qual cosa facilita un aprenentar

ual i complet dela llengua, ja que permettreballar les quatre habilitats me.a-

guísti-

ues n ies: i iques meses la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió iP

pressió escrita. “3

L'accésa l'Aula d'Autoaprenentatgeés gratuit per als membres de la UV

rat, alumnat i personal d'administració i serveis), els usuaris externs a0

dsuna quota quadrimestral i els alumnes del Centre de Mite ió de

plllstice de Vic, els exalumnesi els exprofessors de la Universitat, una mie

Pula està situadaa la primera planta de l'edifici B i està oberta de 9 dein aval

a divendresi de 3 a7 de dillunsa dijous. sis

8.8. El Servei d'Estudiants

El Servei d'Estudiants s'encarrega de donar informació i assessorament als

diants sobre qiiestions diverses, gestiona els serveis referents fonamentalm mie

teins, habitatgei esports i dóna informació concreta sobre beques Soret .

mis, cursets de postgrau i activitats diverses. Podeu trobar informació especifica

sobre la Borsa de Treball,1 EC 4. . a

iodo eball, la Borsa d'Habitatge i el Servei d'Esports en el capítol

,

A mésde gesti ionar aquests serveis,el Servei d'Estudi i; studiants s ocupa dels asa p pectes se-

— Organi .
ganitza actes extraescolars: festes d'inauguració de curs i de SantJordi, cine-

club, teatre, exposicions, etc.

— Edit. i ifusió i UV: ala revista La Amoral, òrgan de difusió interna dels estudiants de la El

Secret coordina els autors dels diferents articles, promoula participació dels es-

tudiants, confeccionael sumarii escriu l'editorial.

— Dómai . a ol E
na tiobmació de la vida universitària i cultural i de beques, cursos de post-

grau i ajuts a la recerca.

_ Prom ve ‘
A ou la participació dels estudiants en els òrgans interns de la UV en els

4 a
quals tenen representació: Junta d'Universitat, claustrei juntes de centres.
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— Coordinai posa en contacteels estudiants que pertanyen a una associació o a un

col-lectiu de representaciód'altres estudiants:

, Comissions pro-viatge de final de carrera dels centres.

. DAT (Delegació d'Alumnes de Telecomunicacions).

. DAI (Delegació d'Alumnes d'Informàtica).

— Proporciona informació dels comerçosdela ciutat que ofereixen descomptes es-

pecials perals nostres estudiants.

— Recull qualsevol suggeriment, reflexió, idea o projecte que surti periniciativa

dels alumnes.

El Servei disposa d'un despatx propi ubicata l'edifici F. Perfacilitar la feinai agili-

tar la informació, es disposa d'un ordinador amb bases de dades per a la Borsa de

Treball, la Borsa d'Habitatgei el Servei d'Esports.

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 1 del matí i de 3 a 7 de la tarda.

8.9. El Servei d'Audiovisuals

El Servei d'Audiovisuals de la Universitat de Vic satisfi les necessitats de tota la co-

munitat universitària en el camp de la imatgei del so, assessorant i donant suport

tècnic a la docènciai a la recerca. El SAV és ubicata la planta baixa del'edifici B i

funciona durant les hores lectives.

Des del Servei d'Audiovisuals es porta al dia l'arxiu fotogràfic i videogràfic de la

universitat. Es fotografien i es graven totesles activitats, conferències, jornades, se-

minaris, visites... i s'elabora una videomemoria de cada curs. El SAV també elabo-

ra material per a la promoció i difusió de la Universitat de Vic, falques de ràdio,

fotografies i produccions videogràfiques.

El SAV estàal servei del professorat per a la creació de material de suport (diaposi-

tives i vídeo) per a les classes, exposicions, xerrades, ponències, i per assessorar-lo

en totel quefaci referència als mitjans audiovisuals.

144

 

 

 

El SAVestàal serveidels estudiantsdetotesles Facultats i Escoles de la UV
sutanti proporcionantel material necessari (càmeres, gravadores, magn piPis...) i uns espais adients (plató, sala d'editatge, cabina de sonorització 3 ee:realització de treballs en suport fotogràfic, videogràfic i gravacions d'àudio ES
Desdel Servei d'Audiovisuals esrealitzen produccions didàctiques,tant en sfotogràfic com videogràfic, conjuntament ambequipsespecialitzats de r iande les Facultats i Escoles i es duen a terme cursos de formacié en Llen vat aikendiovisual, de realització de videoi televisió, i també de publicitat, es aaderealització i producció d'espots. DN

ON hs :Des del Servei d'Audiovisuals es coordinai canalitza la compra de material necessari, en el camp audiovisual, de totala Universitat, i se'n fa el manteniment

8.10. El Servei de Traducció ¡ Interpretació

És un servei vinculat a la Facultat de Ciències Humanes, Traducciói Documenta-ció i ubicatal Palau Bojons.

Té per objectius:

1. Oferi E] ha a 04d 5ferir serveis de traducció, interpretació i correció a empreses, institucionsipersones.
|

2. Facilitar als estudiants de la Facultat de Ciéncies Humanes, Traducció i Docu-
mentacióla inserció en el món professional.

3. Contribuir, de manera general, al milloramentdela qualitat en les traduccions.

Més concretament, el Servei de Traducció i Interpretació ofereix a les empreses,institucionsi persones que ho desitgin,serveis de traducció,revisió i redacció de
textos, selecció de traductors segons experiència i perfil determinat entreelsestu-
diants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació per a con-

A 4 ? . . oretractes de pràctiques o d aprenentatge:i la possibilitat d'establir convenis de coo-
peració educativa.
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Als estudiants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentacióels

ofereix la possibilitat de completar la seva formació acadèmica ajudant-los en els

primers contactes amb el món professional a través de l'obtenció defeinestutorit-

zades en el mateix Servei o en pràctiques en empreses.

8.14. Eumo Editorial:

Publicacions de la Facultat d'Educació

Nascuda amb l'Escola Universitària de Mestres pertal d'estimular els professors i

els alumnes a publicar recerques i treballs didàctics, Eumo Editorial ha anat crei-

xent juntament amb la Universitat de Vic, amb el convencimentque entre univer-

sitat i producció editorial hi ha una relació necessària i mútuament enriquidora.

D'altra banda, sempre haestat un dels principis bàsics d'Eumo contribuir a la nor-

malització lingiifstica nacional de les publicacionsuniversitàries, per això,l'edito-

rial també ha signat convenis de coedició amb altres universitats de Catalunya: la

Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat

Pompeu Fabrai la Universitat de Girona.

Avuiel catàleg d'Eumo,l'editorial de la Universitat de Vic, té més de 700títols dis-

tribuits en dues gransseccions:el catàleg escolar, que incloullibres per als alumnes i

llibres de didàctiques i complementsperals educadors,i el catàleg universitari prò-

piament dit, amb manuals per als educadors, textos de pedagogia, monografies

d'història, manuals d'economia,llibres de ciènciai tecnologia, estudisliteraris, etc.

Eumo Editorial també publicales revistes Reduccions. Revista depoesia, i Cota Zero.

Revista d'arqueologia i ciència, Suports. Revista Catalana d'Educació Especial iAten-

ció a la Diversitati Estudis d'HistòriaAgrària, i l'Anuari Verdaguer, publicació des-

tinada a promourei difondre estudis sobre Verdagueri el seu temps.

Totsels llibres del catàleg d'Eumo Editorial es poden adquirir a la llibreria de la

Universitat de Vic amb un descompteespecial perals professorsi els estudiants.

Les col.leccions universitàries d'Eumo Editorial més vinculades a la Facultat

d'Educació són:

Textos Pedagògics
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Textos per a Educadors
Interseccions
Didàctiques i complements per als educadors
Suports. Revista Catalana d'Educació Especial i Atenció a la Divere:L

ersitar

Els despatxos d'Eumo Editorial es troben a l'edifici G reaEl saline 493889128 ci de la Universitat de Vic.

8.12. Eumo Gráfic. Taller de disseny ¡ fotocomposició

El taller Eumo Gràfic fou en els seus inicius inicis el taller de di i osd'Eumo Editorial. Dany 1990, a causa del consi vet Precomposicisderable augmentde la produce;a e . Producciót de llibres com de disseny pera clients externs, l'editorial i el taller es van cons-tituir en dues societats anònimes, toti que es van continuar manteni imenta l'interior de la Fundació Universitària Balmes. wnEeeAnivell intern, Eumo Gràfic s'ocupadeles publicacions,
dela imatge corporativa dela UV, i tambédeles portades
fotocomposició delsllibres d'Eumo Editorial. La seva pro
extensai variadai ha estat mereixedora de diversos premis

el seguimenti l'aplicació
i els diferents treballs de
ducció per

a

l'exterior és

Destaquem les produccions d'Eumo Gràfic per a la UV:
-Llibres memòria
"Guies de l'estudiant.
“Revista Miramarges.
-Burllerí informatiu intern Campus.
“Butlletí del Servei d'Estudiants dela UVLaAmoral.
~Estandde la UV del Mercat del Ram de Vic.
-Estand de la UV del Saló de l'Ensenyament.
-Tríptics, fulletons, targes,etc.

Eumo Gràfic disposa d'unslocals propis situats al carrer Perot de Rocaguinarda, 6de Vic.El telèfonés el 93 889 48 77 i el fax el 93 889 53 04.
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8.13. Secretaria

Hi ha unasecretaria acadèmica comunaa tots els centres. S’ocupadeles qiiestions

acadèmiques i administratives pròpies d'un centre universitari. Les seves tasques

més importants són:

- Formalització de les matrícules detots els estudiants, tant dels ensenyamentsre-

glats com dels de l'Escola d'Idiomes,els cursos de postgrau, els cursos de forma-

ció ocupacional i els cursos i seminaris extraordinaris.

- Supervisió i tramitació de beques.
- Expedició decertificats d'estudis.

- Tramitació detítols.

- Tramitació detrasllats.

- Compulsació de documents.

- Convalidacions.

- Anul.lació de convocatòries.

- Elaboració i arxiu dels expedients acadèmics dels alumnes.

- Complimentació i arxiu de les actes d'exàmensi avaluacions.

- Complimentació de la documentació derivada de les adscripcions.

- Arxiu de les actes internes.

- Confecció deles estadístiques anuals del'alumnati el professorat.

- Confecció de la memòriai de les guies de l'estudiant de cada curs acadèmic.

- Informació académica general.

A més a més, la Universitat de Vic és una delegació de l'Oficina de Preinscripció

Universitària de la Generalitat de Catalunya. Des de Secretariaes recullen i trami-

ten les preinscripcionsa l'oficina central de Barcelona.

La Secretaria Académicaestà situada la planta baixa de l'edifici F.

L'horari d'atenció al públic és de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 6
dela tarda. El mesos dejuliol, agost i setembreestà tancata la tarda.

Cada Centre disposa també d'una secretaria auxiliar per atendreles respectivesdi-

reccions,els professorsi els alumnes. Ocupen despatxos propersals dels professors

i les aules de cada carrera.
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8.14. L'Administració

Té curadelestasques quefan referència aJes questions econòmiques i adminitives de la Universitat.
i “

ir d'atenció al públic és de les 10 del matí a la 1 del migdiai deles 4 a les 6e la tarda. El mesosdejuliol, agosti setembreestà tancata la tarda.
El servei d'Administració està ubicat a la planta baixa de l'edifici F.

8.15.Lallibreria - copisteria

És un es . .
.a .: I pai comercial on es poden adquirirelsllibres recomanats a cada assignatu- 4 > : BE 4

I
a is dossiers d'apunts, els exercicis confeccionats pels professors i material fungi€ de papereria (disquets i isi ,

le de pap (disquets, carpetes, blocs, agendes,tottipus dellapis i o bolígrafs,pinsinstitucionals...). Presta tambéun serveiintern de copisteria i d'enquad
: nals...

erna-ció pera estudiantsi professors.
"

A lallibreria també hi podeu trobar tot tipus de publicacions amb importantsav ; 'ivantatges económics, sobretot si es tracta de llibres d'Eumo Editorial, que ésl'empresa editora de la Universitat de Vic.

La llibreria està situada al carrer de Miramarges n. 6, molt a prop de!’
libre

e l'entradadelaUniversitat de Vic per aquestcarrer. °
ne Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, al Palau Bojonsi ha també un serveidellibreria on els estudiants poden adquirirelsllibres mésespecífics de la carrera,llibres en generali material divers de papereria.
Lallibreria del . : Irepre tia del campus de Miramarges és oberta des de les 8 del matí fins a les 8 del

La llibreria de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció ¡ Documentació ésoberta des de 2/4 de 9 del matí fins a les 8 del vespre.

,
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8.16. El bar - menjador

Durantel perfode lectiu funciona un servei de bar a la UV. Al migdia se serveixen

plats combinats. Está obert des de 2/4 de 9 del matí fins a les 8 del vespre.

El barestà situata la planta baixa del'edificiB.

8.17. Les aules d'estudi

Els estudiants que ho desitgin poden utilitzar aquestes aules, pensades perquès'hi

pugui treballar de manera distesa en grups o individualment. Estan obertes durant

les horeslectives.
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