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Presentació

Aquesta Guia complementa i amplia el continguts delLlibre de l'Estudiant de la Universitat de Vic pel que

fa als programesdeles assignatures dela Llicenciatura de Psicopedagogia.

S'hirecullen tots els programesdeles assignatures que s'impartiran en aquests estudis durantel curs 2000-

2001, a més de quadressobrela disposició deles assignaturesper cursos i quadrimestres.

Pel quefa a les assignatures optatives convé remarcar que:

- Cada estudiant n'ha d'escollir i cursar tres queli permetran accedirals 13,5 crèdits que són necessaris per a

la realització dela llicenciatura.

- Cadaestudiantpottriari cursar, d'entreles no escollides coma optatives,tres assignatures més com a as-

signatures que poden servir pera la realització dels 13,5 crèdits delliure elecció necessaris per a completar

la llicenciatura.

Aquesta documentació esta preparada perserútil a l'estudianta l'horade triarles assignatures i com a mate-

rial de consulta, durantel curs, per complementarla presentaciói l'estructuració dels programes que desen-

volupi cadascundels professors/es.

Antoni Torti Bardolet

Degà dela Facultat d'Educació



 



La Facultat d'Educació

Estructura

La Facultat d'Educació dela Universitat de Vic imparteixels segients ensenyaments:

Mestre. Especialitat Educació Infantil

Mestre. Especialitat Educació Primària

Mestre. Especialitat Educació Especial

Mestre. Especialitat Llengua Estrangera

Mestre.Especialitat d'Educació Física

Educació Social

Llicenciatura de Psicopedagogia

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

d'una mateixa àrea disciplinària. Actualmenthi ha sis Departaments:

Departamentde Ciències i CiènciesSocials

Departamentde Ciències de l'Educació

Departament d'Educació Especial

Departamentd'Educació Infantil

Departament d'Expressions

Departament deFilologia

Al capdavant de cada Departamenthiha un professor/professora que exerceix de coordinador.

Òrgans de govern

El Deganat

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Deganat, constituit pels segiients

membres:

Dr. AntoniTorti Bardolet, degà

Sr. Sebastià Riera i Cusí, cap d'Estudis
Dr. Robert Ruizi Bel, coordinadordels estudis de Psicopedagogia

Sr. Joan Soler i Mata, coordinadordels estudis de Mestre

Sr. Antoni Uixi Gúell, gerent

Sra. Montserrat Vilalta i Ferrer, secretària

LaJunta de Facultat

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

Està constituidaper:

El degà de la Facultat, que la presideix.

La resta de membres del deganatdela Facultat.

Els caps de departament.

Dosrepresentants dels professors amb docència plena o exclusiva a la Facultat.

Dosestudiants dela Facultat.

Unrepresentantdel personal no docentdestinata la Facultat.

 



 

Departaments, professorati professionals dels serveis

Departament de Ciències i Ciències Socials

Cap:

Professors:

Departamentde Ciències de l'Educació

Cap:

Professors:

Departamentd'Educació Especial

Cap:

Professors:

Josep Casanovasi Prat

Josep Ayatsi Bancells

Miquel Caballeria i Surifiach

Pau Casafias i Xuriach

Montserrat Casas i Casacuberta

Marta Marimoni Marti

Jordi Martí i Feixas

Joan Miri Tubau

Santiago Poncei Vivet

RamonRial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Roca Prat

Carme Sanmartíi Roset

Jacint Torrents i Buxó

Joan Vancells i Flotats

Isabel Carrillo i Flores

Jaume Carbonelli Sebarroja

Miquel Casanovasi Prat

Eulàlia Collelldemont i Pujadas

Esther Fatsini Matheu

Rosa Guitart i Aced

CristinaJurado i Verdaguer

Ramon Plandiurai Vilacís

Anna Pujol i Costa

Xavier Rambla i Marigot

Josep Santacreu i Tafià

Àngel Serrai Jubany

Núria Simói Gil

RamonSitjà i Domènech

Joan Soler i Mata

MontserratSolerdelcolli Ralló

AntoniTorti Bardolet

Jesús Valero i García

Montserrat Benlloch i Burrull

Jaume Carbonési López

Montserrat Castells i Clota

Ramon Comai Ferrer

Manel Dionís Comas i Mongay

Fina Cullell i Surifiach

Josep Font i Roura  



Departament d'Educació Infantil

Cap:

Professors.

Departament d'Expressions

Cap:

Professors.

Departamentde Filologia
Cap:

Professors.

 

José Ramón Lago Martínez

Olga Pedragosa i Xuclà

Pere Pujolàs i Maset

GemmaRiera i Romero

M.Rosa Rocai Tafià

Robert Ruiz i Bel

Joan Sala i Baiget

Núria Tarré i Gallart

Núria Franc i Batlle

ÀngelAlsinai Pastells

Irene Balagueri Felip

M. Carme Bernali Creus

M. Teresa Buscarti Corominas

M. Antònia Canals i Tolosa

Miquel Casadevall i Ginestet

Providència Daufí i Moreso

M. Teresa Feu i Vidal

Teresina Maideui Puig

Maite Pujol i Mongay

NeusSol i Mauri

Josep Vernis i Burés

Joan Arumíi Prat

JaumeAyats i Abeyà

Sebastià Bardolet i Mayola
Miquel Pérez i Mas

Dolors Rusiñol i Cirera

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntíi Jubany

Francesc Codinai Valls

Jordina Corominasi Subirats

Marta Corominasi Salom

Assumpta Fargas i Riera

Josep Fornolsi Puigoriol

Josep Gallart i Bau

Núria Medina i Casanovas

Ronald Puppo i Bunds

ModestReixach i Pla

Carme Rubio i Larramona

SegimonSerrallonga i Morer

LlorençSoldevila i Balart

Josep Tió i Casacuberta

Ricard Torrents i Bertrana

Anna Vallbona i Gonzàlez  



   

 

alsdels Serveis

Secretària de Direcció:

Secretària de Pràctiques

Cap de Secretaria:

Secretàries auxiliars:

Providència Daufí i Moreso

Elisabet Vila i Sala

Dolors Ruiz i Zafra

Dolors Mufiozi Vilaseca

Rosa M. Guix i Godayol

Laura Campas
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Calendari acadèmic

Rebudadels estudiants:

25 de setembre a les17 h.

Docència del 1r quadrimestre:

del 25 de setembreal 19 de gener

Exàmens

la convocatòria: del 22 de general 2 de febrer

2a convocatòria: del 25 al 29 de juny

Docència del 2n quadrimestre:

del 19 de febreral 8 de juny

Exàmens:

la convocatòria: del 12 al 22 de juny

2a convocatòria:del 3 al 17 de setembre

Pràctiques:

del 8 de general 9 de març del 2001

Diesfestiusa tots els centres de la UV:

12 d'octubre del 2000,dijous

13 d'octubre del 2000 (pont), divendres

1 de novembredel 2000, dimecres

6 de desembre del 2000, dimecres

7 de desembre de 2000(pont), dijous

8 de desembre de 2000, divendres

1 de maig del 2001, dimarts

4 de junydel 2001, dilluns

5 de juliol del 2001, dijous

11 de setembre del 2001, dimarts

Vacances de Nadal:

del 23 de desembre de 2000 al 7 de gener del 2001 (ambdósinclosos)

Vacances de SetmanaSanta:

del 7 al 16 d'abril del 2001 (ambdósinclosos)

DL
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Organització dels Ensenyaments

Accés a la Llicenciatura de Psicopedagogia

Per accedir a aquestallicenciatura cal complir un dels segiients requisits:

— Estar en possessió deltítol de Mestre en qualsevolespecialitat.
— Estaren possessió deltítol de Diplomat en Educació Social.

— Haver cursati superatel primercicle delallicenciatura de Pedagogia.

— Haver cursati superatel primercicle delallicenciatura de Psicologia.

Sigui quinasiguila via d'accés, cal cursarels segiients complementsdeformació:

a) Per a persones quedisposin deltítol de mestre:

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

ProcessosPicològics Bàsics (6 crèdits).

Psicologia de la Personalitat (6 crèdits).

Psicologia Social(6 crèdits).

b) Per a persones que disposindeltítol de Diplomat en Educació Social:

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

ProcessosPsicològics Bàsics (6 crèdits).

Psicologia dela Personalitat(6 crèdits).

Organització del Centre Escolar(4 crèdits).

Psicologia de l'Educació (4 crèdits).

C) Per a persones que hagin superatel primercicle dela llicenciatura de Pedagogia:

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

Psicologia Social (6 crèdits).

Psicologia de la Personalitat (6 crèdits).

d) Per a persones quehagin superatel primercicle dela llicenciatura de Psicologia:

Didàctica General(6 crèdits).

Organització del Centre Escolar (4 crèdits).

Teoria deles Institucions Contemporànies d'Educació(4 crèdits).

Psicologia de l'Educació (4 crèdits).  
Els complements de formació es podencursarabansd'accedir la llicenciatura (com a assignatures delliure

elecció) o bé durantel primer curs delallicenciatura. També es poden cursar ambles assignatures de segon

curs, però aquestes no seran avaluadesfins quees tinguin aprovatsels complements de formació.

El pla d'estudis

El Pla d'Estudis de la carrera de Psicopedagogia haestat elaborat d'acord ambles directrius generals pròpies

d'aquestatitulació establertes en el Reial Decret 916/1992 de 17 de juliol (B.O.E. núm. 206 de 27 d'agost

de 1992).

D'acord ambel Pla d'Estudis,els ensenyaments de Psicopedagogia s'organitzen en un úniccicle de dos cur-
sos, amb un total de 135 crèdits,entreels quals n'hi ha de teòricsi de pràctics. Les assignatures són anuals o
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quadrimestrals. Cada quadrimestre té una duradade 15 sermaneslecrives i cada credit equival a 10 hores de

classe.

Els 135 credits estan distribuits de la segijent manera:

Matèries Troncals: 72 crèdits

Matèries Obligatòries: 36 credits

Matèries Optatives: 13,5 crèdits

Matèries de Lliure Elecció: 13,5 crèdits

Dinsla carrera es contemplen unsperíodesde pràctiquesen centresi serveis vinculatsa l'educació.

Ordenació temporal de l'ensenyament

Amb caràctergeneral la durada dels estudis de Psicopedagogia de la Universitat de Vic està prevista en dos

cursos acadèmics.

La durada potser també detres cursosenel cas quel'estudiant es matriculia totesles assignaturesdistribui-

des a partir deles segonesfrangesdela tarda.

L'ordenació temporaldel'ensenyamentprevista en doscursosés la segiient:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERCURS | C.A.
Anuals - o

La Construcció del ConeixementAcadémic 9
me~AoclEAFiSEdeq

Primer Quadrimestre C.A. Segon Quadrimestre unC.A.

Diagnòstic en Educació 6. Mètodes d'Investigació en Educació 6
=atomsspamENiaTareePacedÓN

Innovació del Currículum 6  Transtorns del Desenvolupament 6

SEGON CURS CA.
Anuals

Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica 9
RS=

 

 

Aspectes Sociolingiifstics i Didactics de l'Ensenyamentdela Llengua 9

Tercer Quadrimestre C.A. Quart Quadrimestre C.A.

Psicologia de la Instrucció 6 Orientació Professional 6

Dificultats d'Aprenent. i Intervenció Psicopeda. 6 Educació Especial
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Oferta d'assignatures optatives / lliure elecció

Enel Pla d'Estudis es contemplen blocs de matèries optatives quela Facultatdiversifica en assignatures. Les
matèries contempladesi les assignatures per a cada matèria tenen assignats 4,5 crèdits i són:

 

Matèries del Pla d'Estudis Q/s Assignatures

1. Psicopedagogia i

Intervenció Psicopedagògica. 1r/3r L'assessoramentPsicopedagògical2n Cicle de

l'Educació Infantil, des d'un Servei Sectoritzat

(EAP) Professora: N. Tarré

2n/4t Intervencié Psicopedagogica i Curriculum Escolar.

Professsor: R. Ruiz

2. Llengua Anglesa aplicada 1r/3r Taller d’Expressié Orali Escrita en Llengua

ala Psicopedagogia Anglesa. Professora: AnnaVallbona

3. Investigacié Educativai 3r Investigacié en Psicopedagogia. Diversos

Recursos Tecnològics Professor Coordinador: R. Ruiz

4. Fonaments i Pràctica de 1r/3r Educació i Serveis Públics a la Unió Europea.

l'Educació Escolar Professor: X. Rambla

2n/4t La Funció Tutoriala Secundària.

Professor: E. Fatsini
 

Altres assignaturesdelliure elecció són:

- Aula de Cant Coral I

- Curs d'Iniciació al Teatre

- Aproximació Interdisciplinària als Estudis de les Dones: l'Economia, la Cultura, l'Educaciói la Salut
- Gestió Turística i del Patrimoni Cultural per a un DesenvolupamentSostenible
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Assignatures Obligatòries de 1r curs

Diagnòstic en Educació

PROFESSOR:Pere PUJOLÀS i MASET

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:

- Entendreel diagnòstic en educació com un procés d'optimització dela intervenció educativai de millora

de la qualitat de l'educació.

- Situarel diagnòstic educatiu en l'àmbit dels processosavaluatius.
- Conèixeri utilitzar instruments peravaluarles necessitats educatives.

CONTINGUTS:

1. Qúestions preliminars

- Assessoramenti intervenció psicopedagògica

- Enfocamentsdela intervenció psicopedagògica

- L'assessor psicopedagògic com a agent de canvi.

- La intervenció psicopedagògicai l'atenció a la diversitat de necessitats educatives.

- Un modelgeneral d'intervenció psicopedagògica basaten la investigació-acció.

2. L'avaluació de les necessitats educatives dels alumnes en la intervenció psicopedagògica

- Consideracions generals sobre l'avaluació deles necessitats educatives

- L'avaluació deles necessitats educatives dels alumnesa nivell individual: elements de l'avaluació psico-

pedagògica.

- L'avaluació de les necessitats educatives dels alumnesa nivell de grup: dimensionspera l'anàlisi de la
pràctica educativa.

3. Einesi instruments pera l'avaluació psicopedagògica

- Alguneseinesi instruments pera l'avaluació psicopedagògica.

- Instruments pera l'avaluació del procés d'ensenyamenti aprenentatge

4. L'avaluació de centres

- Alguneseinesi instruments pera l'avaluació de centres.
5. L'avaluació de programes educatius

- Un model generald'avaluació de programes educatius.

METODOLOGIA:

La metodologiade treball està molt vinculadaa l'assignatura de Disseny, Desenvolupamenti Innovació del

Currículum. En ambduesassignaturesi a efectes d'exercicisa classei de treball de grup es partirà de supòsits

comuns. Les sessions de classe tindran un caràcter marcadamentpràctic. A partir de la lectura de docu-

ments,deles explicacions del professori del'exposició d'experiències s'intentarà anar construintentre tots

—i cadascú desdel seu bagatge de coneixements— un costeòric i pràctic a l'entorn dels continguts del'assig-

natura.

AVALUACIÓ:
Pera l'avaluació es tindran en compte aquests elements:

1. L'assistènciai la participació enles sessionsdeclasse i en les tutories.

2. Larealització d'un treball individual amb unasíntesi personaldels continguts dels dos primers temes.

3. Un examenfinal sobre un supòsit pràctic.
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Disseny, Desenvolupamenti Innovació del Currículum

PROFESSOR:Robert RUIZ i BEL

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

— Conèixerels principals continguts vinculatsa lesteories curricularsi als enfocamentspropis dels curricu-
lums a Catalunyai a l'Estat espanyol.

— Realitzar desplegaments del currículum escolar en forma d'unitats de programació, de crèdits, de projec-

tes curriculars i d'adaptacions del currículum escolardeles diferents etapes educatives.

— Elaborar documents de caràcter curricular.

CONTINGUTS:

1. Els Currículums Escolars: aspectes generals.
1.1. Significacionsdels termescurricularsi la seva evolució.

1.2. Basesi fonts en l'elaboració de currículumsescolars.

1.3. Decisions curiculars: les seves vinculacions ambl'avaluació psicopedagògica.

1.4. Intencions educatives: concreció, sequenciació.

1.5. Els components avaluatius:finalitats, funcionsi efectes.

2. Els Currículums Escolars com a elementsdels Sistemes Educatius.

2.1. Fins generals de l'Educació i Currículum Escolar.

2.2. Els Currículums en l'Ensenyament Obligatori.

2.3. Els processos de reformai de canvien els Currículums.

3. Anàlisi deles bases les fonts en el dissenyi el desenvolupamentde curriculumsescolars.

3.1. Diferents enfocaments i preeminències.

3.2. Aportacionsaldisseny del currículum des de diferents disciplines.

4. Comprensivitat i Currículum escolar.

4.1. El dissenyi l'optimització de Bases Curricualrs Comunes.

4.2. Bases Curriculars Comunesi opcionsenla diversificació i personalització de l'ensenyament.

4.3. Procedimentsi operacions de diversificaciói personalització.

5. Opcionsi concrecions del currículu a Catalunyai a l'Estat Espanyol.

5.1. Aspectes normatius.

5.2. Opcionssobreles fonts del curriculum i implicacions psicopedagògiques.

5.3. Característiquesi abast de les Bases Curriculars Comunesen els diferents nivells de concreció del

Currículum.

5.4. Estructura, elementsi funcionamentdels Currículums Escolars

5.5. Desplegamentcurricualr. Propostesi pràctiques.

6. Elaboració de Projectes Curriculars de Centre (PCC).

6.1. Lesatribucionsi responsabilitats dels centres.

6.2. Els procediments establerts en l'elaboració dels PCC. Educació Infantil, Educació Primària i

Educació Secundària.

6.3. Enfocaments singulars a Catalunya en la sequiència deles intencionseducatives. Altres enfocaments.

6.4. El componentavaluatiu en els PCC

7. Elaboració d'Unitats de Programació i Crèdits.

7.1. Les atribucionsi responsabilitats dels centres.

7.2. Els procedimentsestablerts en l'elaboració d'Unitats de Programació i de Crèdits.
7.3. La Programació de Cicle
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7.4. El componentavaluatiu en les Unitats de Programaciói en els Crèdits.

7.5. L'elaboració de crèdits des de la perspectiva de l'ensenyament Multinivells. Diversificació i perso-

nalització de l'ensenyament.

8. Anàlisi de les característiquesdels currículums de l'educació infantil i de l'ensenyamentobligatori. Les

implicacions en la intervenció psicopedagògica.

9. Actualització sobre mesures de personalització de l'ensenyament. Les Adequacions, Adaptacions i

Modificacionsdel Currículum.

10. Procediments de desplegamentdel currículum escolar.

METODOLOGIA:

La metodologia de treball està molt vinculadaa l'assignatura de Diagnòstic en Educació. En ambduesasig-

naturesi a efectes d'exercicisa classei de treball de grupses partirà de supòsits comuns.

A les classes, complementàriamenta les exposicions del professor, es desenvoluparanles segiients activitats:

Treball a classe sobre conceptes i procediments d'elaboració i desplegamentcurricular.

Un treball d'aplicació de procediments de desplegament curricular en l'elaboració d'un crèdit. Aquesta

aplicació es farà en petits grupsi s'estendràalllarg del quadrimestre.

Resolució,a classe, d'exercicis sobre elaboracionsi desplegaments curriculars.

Exposicionsa classe dels resultats provisionalsi definitius dels exerecicsi del treball esmentat.

AVALUACIÓ:
L'avaluació es fonamentaràen:

a. Examen individualfinal que s'haurà de superarper a aprovarl'assignatura.

b. Presentació deltreball sobre elaboració de bases curriculars comunes d'un crèditi diferents personalitza-

cions dels seus componentsi elementsperescrit.

BIBLIOGRAFIA:

Adaptaciones Curriculares. Dins: Educarenla Diversidad. Cuadernos de Pedagogía, n. 212, març 1993.
Briggs, L. La ordenación de secuencias en la instrucción. BuenosAires: Guadalupe, 1973.

Coll, C. Marc curricular per a l'ensenyament obligatori. Recerca Educativa, 2. Generalitat de Catalunya.

Departament d'Ensenyament, 1986.

Decret 75/1992, de 9 de març, pel quals'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació in-

fantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya. (DOGC n. 1578, de 3-4-

1992)

Decret 94/1992, de 28 d'abril, pel quals'estableix l'ordenació curricular de l'educació infantil. (DOGCn.

1593, de 13-5-1992)

Decret 223/1992, de 25 de setembre, de modificació dels decrets 95/1992 i 94/96/1992, de 28 d'abril,pels

quals s'estableix l'ordenació de l'educació primària i l'ordenació dels ensenyaments de l'educació se-

cundària obligatòria. (DOGC n. 1662, de 28-10-1992)

Decret 96/1992, de 28 d'abril, pel quals'estableix l'ordenació dels ensenyamentsde l'educació secundària
obligatòria. DOGC n. 1593, de 13-5-1992.

Del Carmen, L.M. Guiapera l'elaboració delprojecte curricularde centre. MIE. Materials Curriculars, 1992.

Del Carmen, L.M. Elaboració del currículum escolar. Del disseny curricular a la programació d'aula. MIE.

Materials Curriculars, 1992.

Del Carmen,L.; Zabala, A. Guíapara la elaboración, seguimientoy valoración deproyectos curriculares de cen-

tro. Madrid: Cide, 1991.

Eigenmann,J. Eldesarrollo secuencialdelcurriculum. Ciencias de la Educación. Anaya/2, 1981.

Eisner, EW, Cómo preparar la reforma del currículo. Biblioteca Nuevas Orientaciones de la Educación.

BuenosAires: «El Ateneo”. 1976.
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Elliot, W.; Eisner, E. Procesos cognitivosy currículum: Una basepara decidir lo que hay que enseñar. Barcelona:

Martínez Roca, 1987.

Ford, A.; Davern, L.; Schnorr, R. Inclusive Education: “Making Sense” of the Curriculum. Dins,

Staimback,S.; Staimback, W. Curriculum Considerations in Inclusive Classrooms:Faciltating Learningfor

allStudents, Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 1992.

Galton, M. Cambiarla escuela, cambiar el curriculum. Barcelona:Martinez Mora, 1986.

Generalitat de Catalunya.Departamentd'Ensenyament. Disseny curricularpera l'elaboració deprogrames de

desenvolupament individual. Vol. 1. Documentbase, 1984a.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Disseny curricularper a l'elaboració de programes

de desenvolupament individual. Vol. 2. Àrea de Socialització, 1984 b.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. L'Ensenyament Secundari Obligatori i el

Batxillerat 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 laprogramació. Barcelona:

Col. Nou Sistema Educatiu, 1992 b.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. L'Educació Primària: Exemples d'unitats de pro-

gramació. Barcelona: Col. Nou Sistema Educatiu, 1992 c.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Educació Secundària Obligatòria. Orientacions

pera l'elaboració d'uncrèdit. Barcelona: Col. Nou Sistema Educatiu, 1993.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. L'avaluació a l'Educació Primària. Barcelona:

Col. Nou Sistema Educatiu, 1994.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Educació Secundària Obligatòria:Atencióa la di-

versitata l'ESO: 50 ideespera l'acció. Barcelona: Col. Nou Sistema Educatiu, 1996.

Graig, L. El Curriculo Abierto. Biblioteca Nuevas Orientaciones de la Educacién. Buenos Aires. Madrid:

«El Ateneo».

Mauri, T.; Valls, E.; Gómez, I. Els continguts escolars. El tractament del currículum. MIE. Materials Curri-

culars, 1992,

Ordre de 20 de desembre de 1983, per la qual s'aprova el Pla de Presentació i Complementació del

«Disseny Curricular per a l'elaboració de Programes de Desenvolupament Individual» per a alumnes

ambnecessitats educativesespecials. DOGC de 15 de febrer de 1984.

Ordre de 12 de novembrede 1993, per la qual es determinen els documentsi requisits formals del procés

d'avaluació a l'educació primària. (DOGC n. 1826, 26-11-1993).

Ordre de 25 d'agost de 1994, per la qual s'estableix el procedimentper a l'autorització de modificacions

d'elements prescriptius del Currículum del'etapa de l'educacióinfantil i l'etapa de l'educació primària.

(DOGC núm.1994, 14-9-1994. p. 6098-6100)

Rotger, B. Evaluaciónformativa. Madrid: Cincel, 1990.

Ruiz, R. Técnicas de Individualización Didáctica. Col. Educación y Futuro: Monografíaspara la Reforma.

Madrid: Cincel, 1988.

Ruiz, R. Adequacions Curriculars Individualitzades (ACI)per als alumnes amb necessitats educatives especials.

Documents d'Educació Especial 11. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenya-

ment, 1989.

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

Students. Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co., 1992.

Stenhouse,L. Investigacióny desarrollo delcurrículum. Madrid: Ediciones Morata, 1984.
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La Construcció del ConeixementAcadémic

PROFESSORA: Montse BENLLOCH IBURRULL

Anual. 9 credits

OBJECTIUS:

L'objectiu més general d'aquestaassignatura és donareines psicopedagògiquespera l'assessoramentenl'e-

ducaciócientífica i matemàtica des d'unaperspectiva constructivista.

Al finalitzarel curs els alumnes hauran desaber:

- Caracteritzar el coneixement acadèmici el coneixement intultiu.

- Identificar alguns processospsicològics que intervenen en la comprensió de conceptesbàsics en matemà-

tiquesi ciències.

- Valorarles condicions educatives que afavoreixen l'aprenentatge del coneixementen ciències i matemati-

ques

- Diferenciarles propostes didàctiques en matemàtiquesi ciències d'acord als seus fonaments psicopedagò-

gics i epistemològics.

CONTINGUTS:

1. Constructivisme

1.1. Definició del concepte.

- La construcció del món feta pelsartistes,les personesdelcarreri els científics.

- Psicologia i constructivisme,la perspectiva piagetianai vigotshiana.

- Filosofia i constructivisme.

1.2. Les aportacionsdela teoria de Piagetal constructivisme.

- El pensamentcientífic com a model de coneixementen evolució.

- Què, com i qui construeix el coneixement?

- Quècanviai què és invarianten el desenvolupamentcognitiu2

1.3. Les aportacionsdela teoria de Vigotsli al constructivisme

- L'activitat sociocultural com a model de construcció del coneixement.

- Què, com i quiconstrueix el coneixementenla teoria de Vigotsla2

- Mediació semiòticai consciència en la construcció de coneixements.

1.4. El coneixementdela vida quotidiana (informal)i el coneixementescolar(formal).

- Universals cognitius.

- Organització social de l'educació: consequències cognitives.

- Diferènciesentre l'educació formali informal.

2. Construcció de coneixementscientífics

2.1. Condicionsgenerals de l'aprenentatge

- Nivells d'anàlisi per examinar l'aprenentatge.

- Elements queintervenen en l'aprenentatge.

2.2. Processos d'aprenentatge

- Processos d'adquisició i construcció del coneixementcientífic.

- Diferents nivells d'anàlisi dels processos:

2.3. El paper deles idees implícites en l'aprenentatgedeles ciències

- Característiques deles ideesintuitives prèvies a la instrucció.

2.4. Estratègies peridentificaridees prèvies.

- Tècniques més emprades:el col-loqui, pluja d'idees,cartells, dibuixosi quiestionaris, mapes con-

ceptuals.
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2.5. Estratègies per a conquerirel canvi conceptual

- Requeriments segons Posner.

- Proposta de Hewson.

- Exemples de canvid'algunes ideesi conceptesen ciències.

2.6. Del'aprenentatgeassociatiua l'aprenentatgeconstructiu.

- Característiquespsicològiquesdels dostipus d'aprenentatge.

3. Construcció de coneixement matemàtic

Relacionsentre el coneixementformali no formal emprant continguts matemàticsen diferents contex-
tos.

- Concepte detransferència.

- Coneixement matemàtici activitat matemàtica.

- Coneixement matemàtici contextd'adquisició.

3.1. Aspectessocials i culturals de les matemàtiques.

- Coneixementi pràctica.

- Activitats relacionades ambl'entorn.

- Anàlisi deles diferents activitats matemàtiquestransculturals.

3.2. Perspectiva de la construcció individual del nombre.

- Formació dela noció de nombre.

- Desenvolupamentdela conservació.

- Correspondències.

- Desenvolupamentdela sèrie.

3.3. Mesura

- Desplaçaments i punts dereferènciaenl'espai.

- Longitud.

- Quantitatsfísiques.

METODOLOGIA:

Esrealitzaran classes expositivesi participatives. Els alumnes hauran dellegir un seguit de textos que s'indi-

caran a l'inici del curs. Seran obligatoris per a tothomi serandiscutitsi analitzats a classe. Tambéesfarà ser-

vir material audiovisualperanalitzar conductes d'aprenentatge.

AVALUACIÓ:
Aquesta assignatura s'avaluarà mitjançant dos exàmensparcials eliminatoris, un al final de cada quadrimes-
tre i un treball en grup durantel 1r quadrimestre. L'assistència a classe és obligatòria.

BIBLIOGRAFIA:

Baroody, A.J. Elpensamiento matemàtico de los niños. Madrid: Visor. 1994

Benlloch, M. 1984. Por un aprendizaje constructivista de las ciencias. Madrid: Visor.

Benlloch, M. 1998. Desarrollo cognitivoy teorías implícitas en elaprendizaje de las ciencias. Madrid: Visor.

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

Bishop, A. 1994. MathematicalEnculturation . Kluwer Academic Publisher.

Carrahaer, T; etal. En la vida diez, en la escuela cero. 1989/1991. San Pablo.Siglo XXI Editores.

Driver, R; Guesne, E; Tiberghien, A. Ideas científicas en la infancia y la adolescencia. Madrid: MEC /

Morata.

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

Jiménez, M.P; Albadalejo, C; Caamaño,A. 1992. Curso de actualización científicay didáctica. Didáctica de

las ciencias de la naturaleza. Madrid: MEC.

Lacasa, P. 1994. Construir conocimientos. ¿Saltando entre lo científicoy lo cotidiano? 11 Seminario sobre cons-
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tructivismo y educación. Puerto de la Cruz.

Lovell, K. 1966. Desarrollo de los conceptos básicos matemáticosy cientificos en los niños. Madrid: Morata.

1986.

Piaget, J; Szminska, A. 1967. Génesis delnumero en el niño. Guadalupe. BuenosAires.

Pozo,J. 1. 1987. Aprendizaje delas cienciasypensamiento causal. Madrid: Visor.

Pozo,]. 1. 1997: Aprendicesy Maestros. Madrid: Alianza Editorial.

Rogoff, B. 1993. Aprendices delpensamiento. Eldesarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona. Paidós.

Scribner, S; Cole, M. Consecuencias cognitivas de la educación formal e informal. 1973/82. Infancia y

Aprendizaje. 17, p 3-18.

Vergnaud, G. 1991. Lenfant, la mathématiqueet la réalité. Barna. Peter Lang. Trad. Luis Ortega Segura El

niño las matemáticasy la realidad. Mexic: Trillas.
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Intervenció Psicopedagógica en els Trastorns de Desenvolupament

PROFESSORA: Montse CASTELLS i CLOTA

2n Quadrimestre.6 crèdits

OBJECTIUS:

Analitzarl'especificitat evolutiva tant perals aprenentatges com perala socialització d'infants i joves amb

un dèficit orgànic queafecti el seu desenvolupament.

Conèixerels aspectes bàsics d'instruments d'avaluació específicsen l'atenció a l'alumnat ambtrastornsdel

desenvolupament.

Elaborar diverses adequacionscurriculars adaptadesa l'especificitat de l'alumnat ambtrastorns de desen-

volupamenttreballats, en atencióals diferentsnivells educatiusi àrees d'aprenentatge.

Conèixer estratègies per accedir a les principals fonts d'informació en relació a la recerca en l'àmbit dels

trastorns de desenvolupamentestudiats.

CONTINGUTS:

1.- Concepcions sobre els problemes de desenvolupamenten l'infant. Senyals de risc. Classificació dels

principalstrastorns de desenvolupament.

2.- La persona ambretard mental.

2.1. Característiques diagnòstiques.

2.2. L'educaciódels alumnes amb condicionsde retard mentalen el nostre sistema educatiu.

2.2.1. L'escolarització dels alumnes amb R.M.en els centres ordinaris i d'Educació Especial.

2.2.2. Característiques bàsiques de la resposta educativa:

Dimensióinstitucional.

Dimensió curricular.

2.2.3. La propostacurriculari els recursos personals i materials necessaris.

2.3. L'avaluació dels alumnes ambretard mental:

2.3.1. L'avaluació comprensiva.

2.3.2. Altres instruments d'avaluació:

- Prova de l'EAP de Terrassa.

- LICAP

- LABC(avaluació basadaen el currículum).

- LACCEPTS.

2.4. Estratègies per atendrela diversitata l'aula.

- Anàlisi i valoració delsllibres de text.

- Les Guies d'Estudi.

- El companytutor.

- Adaptacions de materials.

- Programes d'aprenentatge específic.

3.- La persona ambdèficit auditiu.

3.1. Conceptede deficiència auditiva. Classificació de les sordeses segonsdiversoscriteris.

3.2. Avaluació logopèdicai psicopedagògica d'habilitats comunicatives específiquesdel deficient audi-

tiu

3.2.1. Avaluació dela funcionalitat auditiva.
3.2.2. Avaluació dela intel-ligibilitat de la parlai la lecturalabial.
3.2.3. Avaluació de la competència comunicativa en llenguatge designes.
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3.2.4. Avaluació del rendiment acadèmic.

3.3. Aspectes psicoevolutius més destacables del desenvolupamentdeldeficient auditiu.
3.4. La resposta escolar. Criteris d'intervencióorganitzativai curricular.

4. Altres discapacitats relacionades ambels trastorns de desenvolupament:la deficiència visuali el retard

motriu.

AVALUACIÓ
L'avaluació es durà a termea partirdels segiientscriteris:

- Dominiteòric dels continguts desenvolupats (provaescrita en finalitzarel quadrimestre) 6096.

- Treballs pràctics individuals o en grup. Lecturai reflexió crítica d'articles relacionats amb el programa

30%.

- Assistènciai participació a classe 10%.

Serà necessari haverlliurattotsels treballs per poder-se presentara l'examen. En capcasels treballs serviran

per aprovarl'assignatura quanla qualificació de l'examensiguiinferior a quatre.

BIBLIOGRAFIA:

AAMR.Retraso mental. Definiciónysistemas deapoyo. Madrid: Alianza, 1 997.
Alegria, (1997) Adquisición de la lectura en el niño sordo: reflexiones a partir del modelo cognitivo dela

lectura. Comunicar, 23-32.

Barlet, X. ¡ Gras, R. (1995). Atención temprana del bebé sordo. Análisis de una experiencia. Barcelona:

Masson.

Domingo,J. i Peñafiel, E. (Eds.) (1998) Desarrollo curricular y organizativo en la escolarización del niño

sordo. Málaga: Aljibe.

Fernández, P. (1996) Reflexiones sobre la escritura y la alfaberización de los niños sordos. Revista de

Logopedia, FonologíayAudiología. Vol XVI,n. 2,79-85.

Gupta, R. M.; Coxhead, P. Asesoramientoy apoyopsicopedagógico. Madrid: Narcea. 1993.

Hegarty, etal. (1988) Aprenderjuntos. La integración escolar. Madrid: Morata.

Lowe, P. (1995) Apoyo educativoy tutoría en Secundaria. Madrid: Narcea.

Manrique, M.etal. (1996). Programa de implantes cocleares: Cuestiones básicasyprevias, aspectosrelacionados

conelproceso de rehabilitacióny resultados. FIAPAS,49 (separata).

Marchesi, A. (1987). Eldesarrollo cognitivoy lingiístico de los niños sordos. Madrid: AlianzaPsicologia.

Martín, E. etal (1991) La atención a la diversidaden la Educación Secundaria. Barcelona: ICE.

Moreno, M. (coord.) (1997) Intervención psicoeducativa enlas dificultades deldesarrollo. Barcelona: Ariel

Muntaner, J. La sociedadante eldeficiente mental. Madrid: Narcea 1998.

Navarro, E ¡ Clemente, R. (1989). El juego simbólico en niños sordos. Revista de Logopedia, Fonología y

Audiología, Vol. IX,n. 3 (134-141).

Reynolds, D. et al. Las escuelas eficaces: claves para mejorar la enseñanza. Madrid- Aula XXI, Santillana.

1997.

Silvestre, N.i Valero,J. (1995). «Investigación e intervención educativa en el alumnosordo. cuestionesso-
bre la integración escolar». InfanciayAprendizaje, 69-70, 31-44.

Silvestre, N. etal. (1998). Sordera, comunicaciónyaprendizaje. Barcelona: Masson.

Torres, Setal. (1995). Deficiencia auditiva. Aspectospsicoevolutivosy educativos. Málaga: Aljibe.

Torres, S. (1998). Memoria ,fonologíaysordera. Fiapas, 62. 25-28.

Wang, M. C. (1995) Atención a la diversidaddelalumnado. Madrid: Narcea.
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Métodesd'Investigació en Educació

PROFESSORA: Núria SIMÓ i GIL

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:
Conèixeri comprendreels diferents mètodesd'investigació qualitativa en relació als models de recerca en

els quals es fonamenten. Desenvolupar processosd'anàlisii interpretació de les dades en el context d'una

recerca. Promoure unavisió oberta i complexa sobre quèésla investigació queguiila presa de decisions dels

mètodes a desenvoluparsegonsl'orientació dela recerca.

CONTINGUTS:

Tema l: Aproximació conceptuala la investigació qualitativa.

Tema2: Procési disseny dela investigació qualitativa.

Tema 3: La planificació dela recerca.

Tema4: Larecollida de dades.

Tema5: L'anàlisi de dades.

Tema 6: L'informed'investigació.

METODOLOGIA:

El treball de classe i el desenvolupament del programatindran com a llibre de referència:

Rodríguez, G.; Gil, J. García, E. Metodología de la investigación cualitativa. Málaga: Aljibe, 1996.

Les sessions declasse constaran d'explicacionsinicials per part del professorat, comentaris de capítolsdelli-

brei altres articles d'investigacions educatives, treballs en petits grups, debats col-lectiusi del treball en el

desenvolupamentd'una recerca qualitativa des de la pràctica.

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

a) Assistènciai participació enels treballs declasse.

b) Treballs en grup relacionat ambel disseny, planificaciói realització d'un projecte d'investigació.

c) Treballs individuals sobre els contingutsde l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Alonso, C. Lecturas, vocesy miradas en torno al recurso informàtico en uncentro de secundaria. Estudio de un

caso. [Tesi doctoral]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1992.

Anguera, M.T. Metodología de la observaciónenlas ciencias humanas. Madrid: Cátedra, 1985.

Anguera, M.T. (coord.). Observación de conducta interactiva en contextos naturales: Aplicaciones. Barcelona:

Edicions de la UB, 1999.

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

Arnaus, R. Complicitat i interpretació. El relax d'una etnografía educativa. Barcelona: Universitat de Bar-

celona, 1996.

Bisquerra, R. Métodosde investigación educativa Guíapráctica. Barcelona: CEAC, 1989.

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

Dane, E C. Mètodes de recerca. Barcelona: UOC/Proa, 1997.

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

Elliott, J. La investigación-acción en educación. Madrid: Morata, 1991.
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Elliott, J. Elcambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata, 1993.

Escudero, J. M. Tendencias actuales en la investigación educativa: los desafíos de la investigación critica.

Currículum,2, p. 3-25, 1990.

Fox, D.J. Elproceso de investigación en educación. Pamplona: Eunsa, 1981.

Goetz, J. P; Lecompte, M. D. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata

(E.O.: 1984), 1988.

Guba, E.Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. Dins Gimeno-Sacristàn i Pérez Gómez,

A. (coord.) (1983): La enseñanza:su teoríay supráctica. Madrid: Akal Universitaria, p.148-165, 1981.

Jackson, PH. W. La vida enlas aulas. Madrid: Morata (E.O.: 1968), 1991.

Kemmis,S.; McTaggart, R. Cómoplanificar la investigación-acción. Barelona: Laertes, 1988.

Ketele, J. M.; Roegiers, X. Metodologíapara la recogida de infromación. Madrid: La Muralla, 1995.
Merriam, Sh. B. Case Study Research in Education. San Francisco, Jossey-Bass, 1988.

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

Mckernan,J. Investigación-accióny curriculum. Madrid: Morata, 1999.

Patton, M. Q. QualitativeEvaluation Methods. California: Sage, 1980.

Rincón, D. etal. Técnicas de investigación en cienciassociales. Madrid: Dykinson, 1995.

Salgueiro, A. Saberdocenteypráctica cotidiana. Un estudio etnográfico. Barcelona: Octaedro, 1998.

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

Sancho,J. M. etal. Aprendiendode las innovaciones enlos centros. Madrid: CIDE,1993.

Simons, H. (ed.) Towards a Science of the Singular. Norwich: UEA. Centre for Applied Research in

Education, 1989.

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

Taylor, S. J. iBogdan,R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós, 1986.

Walker, R. Métodosde investigaciónpara elprofesorado. Madrid: Morata, 1989.

Wittrock, M. C. La investigación en la enseñanza. Enfoques, teorías y métodos. Vols 1, HI, III. Barcelona:

Paidós (E.O.: 1986), 1988.

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

Woods, P. Experiencias críticas en la ensenñanzay elaprendizaje. Barcelona: Paidós, 1997.

Woods, Pi Hammersley, M. Género, cultura i etnia enla escuela. Barcelona: Paidéds, 1996.
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Seminaris

PROFESSORA:Isabel CARRILLO ¡FLORES

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS I CONTINGUTS:

L'assignatura s'estructura en un espai on desenvolupardiferents seminaris que permetinel diàlegi la refle-
xió a l'entorn de temesd'interès per a la formaciói la pràctica psicopedagògiques. Els contingutss'estructu-

ren entres apartats que corresponen als seminaris:

Seminari 1: Societat i psicopedagogia.

La finalitat d'aquest seminariésl'anàlisi de l'evolució històrica de la psicopedagogia fins al moment ac-

tual, tenint en compteels problemessocialsi els reptes educatius quela nostra societat planteja.

Seminari 2: Perfil del psicopedagogi deontologia professional.

En aquest segon seminarila reflexió i el debatse centraran en la necessitat de formar-se per saber pren-

dre decisions, dialogari actuar com a mediador enla resolució de conflictes, actuant d'acord a una ètica

professional.

Seminari 3: Àmbitsd'intervenciói funcions psicopedagògiques.

El tercer seminari s'estructura temporalment en l'última part del curs amb la finalitat d'orientarles

pràctiques a partir del coneixementde diferents àmbitsi realitats on es pot desenvolupar un treball psi-

copedagògic.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
La dinàmicadels seminaris es basarà en la participaciói el diàleg. Les aportacions dels participantsi la refle-

xió individual i compartida ajudaran a pensarels diferents continguts, queestreballaran tambéa partir de

conferències d'especialistes en el tema, vídeos, premsa, textos psicopedagògics,i altres recursos que en pos-

sibilitin l'anàlisi i la comprensió.

Tenint en compte aquesta metodologiadetreball, l'avaluació del'assignaturaes faràa partir de:

a) Assistènciaals diferents seminarisi realització deles activitats individualsi en grup quees plantegin en les

sessions.

b) Lecturai reflexió escrita d'un llibre.

c) Memòriaindividualdel procési dels contingutstreballatsen els diferents seminaris.

Per aprovarl'assignatura calassolir i desenvoluparsatisfactòriamentels objectiusi les activitats plantejades

en cadaapartat (el mínim decada part és un aprovat:5).

BIBLIOGRAFIA:

Arnaus, R. Complicitat i interpretació. El relat d'una etnografia educativa. Barcelona: Universitat de Barce-
lona, 1996.

Cardús, S. Eldesconcertde l'educació. Barcelona: La Campana, 2000.

Contreras,J. La autonomía delprofesorado. Madrid: Morata, 1997.

Delors, J. Educació: Hiba un tresoramagata dins. Barcelona: UNESCO,1996.

Esteve, J.M.i altres. Losprofesores ante elcambio social. Barcelona: Antrhopos, 1995

Hernández, E (coord.) Formación delprofesorado. Barcelona: Praxis, 1998.

Imbernón,E. (coord.) La educación enelsiglo XXI. Los retos delfuturo inmediato. Barcelona: Graó, 1999.

Martínez, M. Elcontrato moraldelprofesorado. Bilbao: Desclée de Brower, 1998.

Mayor Zaragoza, E. Los nudosgordianos. Barcelona: Círculo de lectores/Galaxia Gutenberg, 1999.
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Mendiluce, J.M. Tiempoderebeldes. Barcelona: Planeta, 1998.

Pérez de Cuéllar, ]. Nuestra diversidadcretativa. Madrid: Fundación Santamaría/SM, 1997.

Pérez Gómez, A.I. La cultura escolar en la sociedadneoliberal. Madrid: Morata, 1998.

Savater, E El valorde educar. Barcelona: Ariel, 1997

Salgueiro, A.M. Saber docenteypráctica cotidiana. Unestudio etnográfico. Barcelona: Octaedro, 1998.

Shón, D. Laformación deprofesionales reflexivos. Barcelona: Paidós, 1992.

Tort, A. Opinionspúbliques sobre l'educació. Barcelona: Ceac, 1997.

Trilla, J. Elprofesory los valores controvertidos. Neutralidady beligerancia en la educación. Barcelona: Paidós,

1992.

Wanjiru, Ch. La ética delaprofesión docente. Pamplona: Eunsa, 1995.

Zabala, A. Enfocamentglobalitzador ipensament complex. Barcelona: Graó, 1999.
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Assignatures Obligatòries de 2n curs

Pràcticum

COORDINACIÓ: Providència DAUFÍ i MORESO

Anual. 15 crèdits.

Per cursarl'assignatura de Pràcticum s'haurà d'haver cursat, prèviament, un mínim de quatreassignatures

de primer curs.

OBJECTIUS:

Les pràctiques de Psicopedagogia estan concebudes per proporcionarals estudiants un aprofundimenten

els contingutsdels estudis de Psicopedagogia en la seva aplicació en àmbits d'intervenció psicopedagògica.

Durantel curs 1998-99, aquests àmbits d'intervenció es concreten bàsicamenten entornsescolars i de ser-

veis socials. En aquestsentit, la Facultat d'Educacióoferirà places de pràctiquesenels segients contextos:

1. Instituts i Centres d'Educació Secundària.

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

3. Centres de Recursosper a Alumnes amb Dèficits Auditius (CREDA).

4. Centres d'Educació Especial.

5. Centres d'Educació Infantil i Primària.

6. Centres vinculats a Serveis Socials.

7. Universitat de Vic.

TEMPORALITZACIÓ:

Ambcaràcter general,les pràctiqueses portaran a termeun dia a la setmana, en un període que podrà abas-

tar des del mes de setembrefins al mes de juny. Segonsles característiques del Centre o Servei de Pràctiques,

es podran concentrarenalgunperíode del curs acadèmic.

ACTIVITATS A REALITZAR:

L'estudiantcol-laborarà en tasques vinculades a la Psicopedagogia ambel personaldel centre o servei cor-

responent. Elaborarà un projecte de treball que desenvoluparà durantel curs.

El projecte de treball serà elaborat per l'alumne d'acord amb ambels professionals del Centre o Servei de

pràctiquesi ambel corresponentprofessor-tutor dela Facultat d'Educació.

Al final del curs acadèmicl'alumnelliurarà una Memòria de Pràctiques al profesor-tutor de la Facultat

d'Educació. Aquesta memòria inclourà: a) Descripció del Projecte de treball: b) Descripció de la seva posa-

daen pràctica: c) Conclusionsdeltreball portat a terme: d) Valoració globali personaldeles pràctiques.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluació i la qualificació de l'assignatura de pràctiques el/la professor/a-tutor/a de la Facultat

d'Educació corresponentconsideraràels segients aspectes:

Assistència del'estudiantal Centre o Serveis on haurà desenvolupatles pràctiques.

Assistència a reunionsi participació en projectes queels Centreso Serveis de pràctiques sol-licitin o admetin.

Assistència a sessions de formació i seguimentdeles pràctiques.

Entrevistes ambel professor-tutor.

Memòriade pràctiques.

Informeescrit del professionaldel Centre o Servei de pràctiques.
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Psicologia de la Instrucció

PROFESSOR: Àngel ALSINA i PASTELLS

Quadrimestral: 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Estracta d'unaassignaturatroncalbàsica en els estudis de psicopedagogia,de caràcterteòric, però queaspi-
ra a proporcionar elements pera analitzar i comprendrela pràctica educativa escolar. També vol fonamen-

tarel disseny dela pràctica del'ensenyamenti dela intervenció psicopedagògica.

L'objectiu fonamentaldel'assignatura és aprofundir en les bases psicopedagògiquesdel curriculum.A par-

tir d'aquest, se'n desprenenels segients:

- Aconseguir queels estudiants siguin capaços d'adquirir unavisió global de la psicologia de la instrucció,

dela seva configuració històricai dels seu objecte d'estudi.

- Disposardecriteris que permetin valorar les aportacions d'aquesta disciplina a l'estudi dels fenòmens

educatius escolarsi resoldreels problemesrelacionats ambla seva planificació i desenvolupament.

- Contrastarles informacionsi els criteris continguts en els blocs sobreels diferents temes proposats amb la

pròpia experiència i coneixementpràctic dela realitat escolar pera revisarels criteris propis, per a consoli-

dar-los científicament o per a modificar-lossical.

- Construir, de manera personal,criteris d'intervenció psicopedagògica fonamentats.

CONTINGUTS:

Tema1. La psicologia de la instrucció: aspectes definitoris

1. Introducció.

2. Antecedents dela psicologia dela instrucció.

3. L'aparició dela psicologia dela instrucció. Breu evolució històrica de la seva conceptualització.

4. Definició contemporània de psicologia dela instrucció.

5. Teories i models psicològics.

6. Aportacionsdelesteories i models instruccionals.

6.1. Principals aportacions.

6.2. Interaccionsteòriquesi pràctiques: cognitives,socials i contextuals.

6.3. Principals teories i models instruccionals.

Tema2. Els subjectes dela instrucció:el professor

1. Introducció.

2. La personalitat del professor.
3. L'afectivitat del professor

4. La motivació delprofessorper a ensenyar.

5. El pensamentdel professor.

6. Aspectesdiferencialsen l'estudidel professor.

7. L'avaluació del professor.

Tema3. Els subjectes dela instrucció: l'alumne
1. Introducció

2. L'afectivitat de l'alumne

3. La motivació del'alumne

4. Els processos de pensamentde l'alumne

5. Aspectesdiferencials de l'alumne

6. L'avaluació de l'alumne
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Tema4. Els continguts de la instrucció

1. Introducció.

2. Conceptualitzaciói definicions de currículum.
3. Models curriculars.

3.1. Classificació de Stenhouse: models d'objectius,de procési d'investigació.

3.2. Classificació de Short

3.3. Classificació de Tanner

4. Els components delcurrículum.

4.1. Què ensenyar

4.2. Quan ensenyar

4.3. Com ensenyar2

4.4. Què, com i quan avaluar2

5. L'avaluació del currículum.

"Tema5. El medi físic com a contextinstruccional

1. Introducció

2. La influència enel procés instruccionaldel disseny arquitectònic deles aules.

3. La distribució dels alumnesa l'aula.

4. La mida o ràtio del grup-classe.

5. La influència del temps instruccional.

METODOLOGIA:

A l'inici de cada temaes presentarà un esquema pensat perquèserveixi de guió. Tambées presentaràla bi-

bliografia específica per ampliar els coneixements sobreel tema.

En el transcurs de cada tema hi haurà sessions d'exposició teòrica en les quals es presentaranels continguts

quecal conèixeri sessions pràctiques que permetran veure d'una manera pràcticaels diferents continguts

exposats.

AVALUACIÓ:
L'avaluació es composa de dosparcials eliminatoris i un treball:

- els parcials són proves de resposta múltiple,i es realitzen un a mitjans del quadrimestrei l'altre al final.

S'establirà una data prèviaa la realització de cada parcialperal repàs dels continguts així com perfer un

mostreig deltipus d'examen.

Els estudiants que no superin algunadeles proves, es podran presentara la segona convocatòria, que tindrà

les mateixescaracterístiques queel de primera convocatòria.

- el treball està pensat per aconseguir un millor seguiment d'alguns dels temes, alhora que ajuda a la seva

comprensió i ampliació. Ambell es pretén, també, adquirir l'hàbit dellegirllibres i articles de Psicologia

d'una manera raonadai crítica. Es lliurarà als estudiants un guió deltreball ambels objectius,criteris d'a-

valuació,etc. El treball s'haurà de presentardins els quinze dies anteriors a l'acabamentde l'assignatura,

previ acord ambels estudiants.

La qualificació final s'obté del resultat de les puntuacions obtingudes en els exàmensparcialsi l'avaluació
del treball, de manera que el 7020 de la nota la formarà l'apartatteòric i el 3096 restant s'obtindrà de les

puntuacions obtingudesen l'apartat pràctic.

BIBLIOGRAFIA:

Bloom,B.S. (1956). Taxonomía delos objetivos de la educación. Alcoi: Marfil, 1979.

Coll, C. (1986). Marc curricularpera l'ensenyament obligatori. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Coll, C. et al. (1997). Psicologia de la Instrucció. Barcelona: U.O.C.

Davidoff, L. (1984). Introduccióna lapsicología. Méxic: McGraw-Hill
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Ferrández, A., Sarramona, J. i Tarín, L. (1984). Tecnología didáctica. Teoríaypráctica de laprogramaciónes-

colar. Barcelona: CEAC,

Gagné, R.M.i Rohwer, W. (1969). Instructional Psychology. AnnualReview ofPsychology, 20, 381-418.
Genovard, C. i Gotzens, C. (1990). Psicologia de la Instrucción. Madrid: Santillana

Gómez,I., Mauri, T. i Valls, E. (1997). Laprenentatge dels contingutsescolars. A C. Coll (ed.), Psicologia

de la Instrucció. Barcelona: U.O.C.

Morris, C.G. (1997). Psicología. Madrid: Prentice-Hall.

Myers (1991). Psicología. Madrid: Panamericana.

Worchel, S. i Shebilske, S. (1997). Psicologia. Fundamentosy aplicaciones. Madrid: Prentice-Hall.
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Orientació Professional

PROFESSORA: Esther FATSINI i MATHEU

Quadrimestral. 6 crèdits

INTRODUCCIÓ:

En aquesta assignatura es pretén oferir un recorregutperles diferents perspectives teòriques, models, pro-

cessos, etc., en orientació professional. L'estabilitat laboral, l'immobilisme professional, la formació per a

l'exercici de la professió,entre altres, han donat pasa la temporalitat, la polivalènciai la formació contínua.

En aquestcontextelprofessionaldel'orientació té un paper primordial: orientarperal canvi i per a la presa

de decisions.

OBJECTIUS:

- Proporcionarelementsdereflexió perala intervenció en orientació professional.
- Analitzar diferentseinesi estratègies pera l'orientació professional.

- Conèixerels diferents àmbits d'intervenció: formalsi no formals.

CONTINGUTS:

1. Aspectes introductoris. Clarificació terminològica.

2. Modelsi teories.

2.1 Del Model d'Ajutal d'Educació perla Carrera Professional.

3. Funcionsdel'orientador.

4, L'orientació professionalen la formació.

4.1 Subsistema de formació reglada

4.2 Subsistema de formació ocupacional

4.3 Subsistema de formació contínua i permanent.

5. El paperdel'orientació enl'elaboració del projecte professional.

5.1 Exploració personal: autoconeixement, autoestima,interessos, preferències professionals...

5.2 Coneixementdels recursosi serveis d'intermediació facilitadors de la inserció laboral.

5.3 Mètodesi tècniques d'accésa la professió i l'ocupació.

5.4 El paperdels tests en la tasca orientadora.

5.5 Informació professional.

6. Disseny de programesd'intervenció en Orientació.

6.1 Valoració de necessitats educatives.

6.2 Finalitat. Determinació dels objectiusprioritaris.

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

6.5 Avaluació i redisseny.

7. La intervenció enl'orientació professionaldediferents col.lectius.

7.1 Joves

7.2 Dones

7.3 Majors de 40 anys

7.4 Minories ètniques

7.5 Persones amb discapacitats.

7.6 Reinserció de persones ambrisc d'exclusió social: drogodependències, delingiiéncia,...
8. Tendènciesi prospectiva en Orientació Professional.

8.1 Iniciatives i Programes Comunitaris.

8.3 L'orientació professional a Espanyai a Catalunya.
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METODOLOGIA

Es combinaràla teoria ambla lectura d'articlesi bibliografia diversa per fer-ne posteriorment un comentari

o debat. Tambéesrealitzaran activitats de dinàmica de grupsi altres activitats grupalsi individuals. Es fo-

mentaràel diàlegi la reflexió a partir de les experiències del grup d'estudiants.

AVALUACIÓ
L'avaluació esrealitzarà en funció de:

-Treball individual de recerca d'informació (30%).

-Treball en grup (40%). :

Visita al Saló de l'Ensenyament, a Barcelona (com a partdeltreball de grup).
-Larealització d'una provaescrita sobre continguts del programa (30%).

BIBLIOGRAFIA

AAVV. L'orientacióprofessional. Temes a debat. Barcelona:Institut Municipal d'Educació, 1995.

Adame, M.T. (coord.). Orientació per a la inserció sociolaboraldelsjoves: Recull d'experiències i materials.

Palma: Universitat delesIlles Balears, 1999.

Àlvarez, M. Orientaciónprofesional. Barcelona: Cedecs, 1995.
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Aspectes Sociolingúístics i Didàctics de l'Ensenyamentdela Llengua

PROFESSORS: Francesc CODINA i VALLS

Modest REIXACH i PLA

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS:

El primerblocdel'assignatura pretén proporcionar un conjuntde coneixementsbàsics sobrelasituació so-

ciolingúística en l'àmbit català, especialmenten els col-lectius dels adolescentsi dels joves, pertal d'analit-

zarles repercussions d'aquestasituació en l'ensenyamentdela llengua a primàriai a secundària.

El segon bloc pretén proporcionar un conjunt de coneixementsbàsics sobreels objectius, els contingutsi

les bases didàctiques de l'ensenyamentdela llengua. Tambépretén exercitarels estudiantsen l'anàlisi, l'ava-

luació,la utilització, l'adaptaciói l'elaboració de materials didàctics adreçats a alumnes de secundària.

PROGRAMA:

1. Aspectessociolingúístics. Iniciació conceptuali terminològica.

1.1 Llengua i cultura.

1.1.1. Llengua, producte cultural.

1.1.2. Llengua, dipòsit de cultura.

1.1.3. Eina creadorai transmissora de cultura.

1.1.4. Funcions principals dela llengua: comunicatives, identificadores, simbòliques.

1.2. Llengua,territori, demografia

1.2.1. Llengua pròpia.

1.2.2. Comunitatlingúística.

1.2.3. Contactede llengiies.

1.2.4. Llengiies majoritaries i minoritàries

1.2.5. Conflicte lingúístic.

1.3. Diglòssia

1.3. 1.El conceptei la seva evolució.

1.3.2. Dues condicionsessencials.

1.3.3. Quatre casospossibles.

1.3.4. La diglòssia als PPCC.

1.3.5. Acceptació i autoanàlisi.

1.3.6. Algunesdistincionsintroduides.

1.3.7. Canvis recents.

1.3.8. Conclusions.

1.4. Coneixementi ús delcatalà a Catalunyai als altres PPCC
1.4.1. Reflexions prèvies

1.4.2. Fonts i metodologies

1.4.3. Modalitats
1.4.4. Coneixementdelcatalà als diferents paisos: dades sincròniques, dades siacròniques. Alguns

col.lectius específics: infants, adolescents, joves, immigrats...

1.4.5. Competència i performància

1.4.6. Uso usos

1.4.7. Usosprivats, públics,oficials

1.4.8. El catalá a Pensenyament
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1.4.9. Conclusionssobrela situació social de la llengua catalana

1.5. Normalització lingúística

1.5.1. Antecedentsi significacions

1.5.2. Normalització / normativització

1.5.3. Normalització / extensió de l'ús

1.5.4. Justificacions

1.5.5. Objectius políticsi jurídics

1.5.6. Objectius sociolingúístics

1.5.7. Balançderesultats

1.6. Bilingiisme i educació

1.6.1. Bilingiiisme individual

1.6.2.Bilingiiismei societat

1.6.3.Ladquisicié d'una segonallengua I

1.6.4. L'educació bilingúe

1.6.5. Immersió lingiística versus submersió lingúística  1.6.6.Condicionsi característiques dels programes d'immersiólingúística

1.6.7 Bilingúismei educació en el dominilingúístic català

1.6.8 Situació de l'ensenyamentbilingie a Catalunya

2. Aspectes didàctics

2.1. Diversitatlingúística i ensenyament

2.1.1. Relació entre diversitatlingúística i rendimentescolar i

2.1.2. Teories del déficit i teories de la diferència

2.1.3. Tractament educatiu dela diversitati la variació lingiístiques

2.2. La llenguai la literatura en l'ensenyament obligatori

2.2.1. El caràcter instrumentaldeles habilitatsi dels coneixementslingúístics

2.2.2. L'ensenyamentdela llengua orientata l'ús

2.2.3. La llenguai la literatura en els dissenys curriculars de primària i secundària: objectius, contin-

- gutsiorientacions didáctiques

2.3. Avaluació i ús de materials didàctics

2.3.1. Els materials didàctics: tipologiesi funcions

2.3.2. Observació, anàlisi i avaluació de materials didàctics

2.3.3. Utilització i adaptació de materials didàctics

2.4. L'elaboració de materials didàctics

2.4.1. La planificació

2.4.1.1. Documentació,tantpel quefa a la matèria com als recursosdidàctics

2.4.1.2. Delimitació dels objectiusi dels continguts

2.4.1.3. Establimentdecriteris d'organitzaciói distribució del material

2.4.1.4. Establimentdecriteris de redacciói estil I

2.4.2. L'elaboració

2.4.2. 1. Ideació,selecció i construcciódeles activitats

2.4.2. 2. Redacció dels textos explicatiusi dels enunciatsdeles activitats

2.4.2. 3. Ordenació, comprovació,sistematització i correcció del material

 
2.4.3. L'experimentació,larevisiói l'edició del material

METODOLOGIAIAVALUACIÓ:
Pel quefa al primer bloc (aspectes sociolingúístics), l'avaluació consistirà en una o diverses proves sobre les

matèries explicadesa classei en la valoració delstreballs teòrics o empírics (un per estudiant o grup, com a

mínim).
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Pel quefa al segon bloc (aspectes didàctics), que es durà a terme durantel segon quadrimestre,les Primeres
sessions (al voltant de 20 hores) tindran un caràcter introductori. L'objectiu és aconseguir que els esty-
diants adquireixin els coneixements bàsics que els permetin de plantejar adequadamentun projecte d'ela.
boració de material didàctic. A la meitat del quadrimestreesrealitzarà un examen amb l'objectiu de com.
provar que s'han adquirit aquests coneixements. Els estudiants que no superin aquesta prova podran

recuperar-la en l'examenfinal de juny. La resta deles sessions tindran un caràcterpràctic i es destinaran a
l'elaboració (guiadai assessoradapel professor) d'un projecte de material didàctic relacionat amb algun as.
pecte de l'ensenyamentdela llenguai la literatura a secundària. Aquesttreball es podràrealitzar individual.
mento en grup. El nombre de membres d'un grup haurà de guardar proporció amblescaracterístiques del
projecte, i en cap cas no podràsuperarles quatre persones. Els estudiants que no puguin assistir amb regula-
ritat a aquestes sessions pràctiques hauran derealitzareltreball individualment.

La nota globaldel'assignaturaserà la mitjana deles provesespecífiquesi delstreballs relacionats amb cadas-
cun dels dos apartats.
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Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

PROFESSOR:José Ramón LAGO i MARTÍNEZ

Anual9 crèdits.

OBJECTIUS:

- Conèixeri relacionarles caracteristiques fonamentals dels diferents models teòrics d'intervenció amb di-

ferents practiques d'intervenció psicopedagògica.

- Conèixerles característiquesdel'orientaciói la intervenció psicopedagògica en la legislació actuali rela-

cionarlas funcionsquese li encomana ambels diferents modelsd'intervenció.

- Identificar algunesestratègies generals d'intervenció per a cada àmbit d'orientaciói intervenció psicope-

dagògicai aplicar-la en algunes situacionspràctiques.

CONTINGUTS:

1. Orientaciói Intervenciópsicopedagògica.
1.1 Concepte d'orientació i intervenció psicopedagògica.

1.2 Enfocaments i models d'orientaciói intervenció psicopedagògica. Classificacions dels models i en-

focaments.

1.3 Dimensions fonamentals d'un modeld'intervenció psicopedagògica.

2. El modelclínic.

3. Els models de programes.

4. Els models de consulta.

5. El model educacional-constructivista.

6. Orientació e intervenció psicopedagògicaen el sistema educatiu actual.

6.1. Orientació i intervenció psicopedagògicaenlalegislació i orientacions derivada de la LOGSE.

6.2 Orientació i intervenció psicopedagògicaenla legislació i orientacions de la Generalitat de Cata-

lunya.

7. Orientació educativai intervenció psicopedagògicaa les diferents etapes de l'educació obligatòria.

8. La col-laboració en el desplegamentdel currículum.

8.1 Assessorament curricular

8.2 Eixosdel'assessoramenten el desplegamentdel currículum lesdiferents etapes educatives.

9. La col-laboració en l'atenció a la diversitat.

9.1 Mesuresd'atenció la diversitat.

9.2 Col-laboració enla planificació i desenvolupamentde les mesuresd'atencióalladiversitat.
10. Lacol-laboració en l'atencióa les n.e.e.

10.1 L'avaluació psicopedagògica.

10.2 La col-laboració en l'elaboració i desenvolupamentdeles adaptacionscurriculars.

11. La col-laboració en la orientaciói l'acció tutorial.

11.1 Continguts de l'orientació educativa.

11.2 Col.laboració en el desenvolupamentdels àmbits del'acció tutorial.

12. Planificació i desenvolupamentdel'orientaciói la intervenció psicopedagògica.

METODOLOGIA:

Les activitats de ensenyament-aprenentatgeconsistiran en exposicionsdel professor, anàlisi de documentsi

de casos pràctics perpart dels estudiants en petit grupi elaboracionsdesíntesis a partir de la guia del profes-

sor.
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AVALUACIÓ:

L'avaluacióesrealitzarà mitjançantla realització de provesescrites sobreels contingutstreballatsi altres ac-
tivitats complementàries.

BIBLIOGRAFIA:

Alonso,J. (1995). Orientación educativa. Teoría, evaluación e intervención. Ed. Síntesi.

Bisquerra, R. (Coord) (1998). Modelosde orientación e intervenciónpsicopedagógica. Barcelona:Praxis.

Fernàndez,J. (Coord). (1996) El trabajo docenteypsicopedagógico en educación secundaria. Málaga: Aljibe.

Instruccionsdela Direcció General d'Ordenació Educativa pera l'organitzaciói el funcionamentdels ser-

veis educatius del departament d'Ensenyament.

Jiménez, R.A. i Porras, R. (1997). Modelos de acción Psicopedagógica: entre el deseo y la realidad. Málaga:

Aljibe.

Marchesi, A. Coll, C. Palacios, J. (1990) Desarrollo psicológico y educación. Vol III: Necesidades Educativas

Especiales. Madrid: Alianza Editorial.

Marcelo, C.(Coord) (1997) Asesoramiento curriculary organizativo. Ariel: Barcelona.

M.E.C. (1998) La orientación educativay la Intervenciónpsicopedagógica. MEC.

Ministerio de Educacióny Ciencia (1992) «Orientacióny Tutoría». Materiales para la Reforma. Educación

Secundaria Obligatoria. Madrid: MEC.

Monereo, C.Solé,I. (Coords.) (1996) El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesionaly cons-

tructivista. Madrid: Alianza Psicologia.

Parrilla, A. (1996) Apoyoa la escuela: unproceso de colaboración. Ed. Mensajero.

Resolució de la Direcció General d'Ordenació Eduativa de 19 de juny 1997 per la qual s'aproven instruc-

cionsrelatives a l'organització del currículum a l'educació secundaria obligatoria pera l'atenció a la di-

versitat dels alumnes.

Rodríguez, M. M. (1996) Elasesoramiento en educación. Aljibe. Malaga.

Solé, I. (1998). Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: ICE de la Universidad de

Barcelona/Horsori.
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Educació Especial

PROFESSOR:Pere PUJOLÀS i MASET

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:

- Reflexionarsobreels plantejaments actuals de l'Educació Especial i la seva fonamentació pedagògicai èci-

ca.

- Plantejarels reptes que suposal'atenció dels alumnes amb necessitats educativesespecialsdinsl'escola or-

dinària.

- Construir un costeòric que fonamentila intervenció psicopedagògica.

CONTINGUTS:

1. Introducció:els precursorsdela integració escolar (Commenius, Ítard, Seguin)

2. Evolució de l'Educació Especialfinsa la seva conceptualització actual

- Del llenguatge del dèficital llenguatge deles necessitats educatives especials

- Raonspera la integració (Dunn)

- Integració: es compleixen les promeses? (Gottlieb)

- Més enllà dela integració escolar:l'atencióa la diversitat ("Declaració de Salamanca).

3. Una escola per a tothom

- Descolainclusiva:trets fonamentals

- Escola inclusiva i currículum (S ¡W. Stainback)

- L'atenció als alumnes ambdèficits severs en l'escola inclusiva (Brovvn)

- Fonamentació ètica d'unaescola per a tothom

4. Educació Especial comparada:

- L'atenció als alumnes ambnecessitats educativesespecials en diferents paisos

- Tendències actualsi perspectives defutur.

METODOLOGIA:

Les classes es plantejaran com un espai de debat, aportació d'experiències i confrontació d'idees i han de

possibilitar i potenciar al máxim la «construcció» de coneixement per part dels alumnesen relació als con-

tinguts de l'assignaturaa partir dels coneixements que ja tenen adquirits. Els estudiants es distribuiran en

diferents equips que, de forma cooperativa,treballaran els contingutsdel'assignaturaa partir del'anàlisi de

documents dediferents autors, aportats pel professor.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluació del'assignaturaes tindran en compteels segiients elementsi criteris:

- Un examenfinal o bél'elaboració d'una síntesi personal de cada un dels temestreballats a classe a partir

del guió elaborat pels estudiantsi el professor.

- Untreball individual o en grup, sobre algun aspecte complementari, relacionat ambel temari del'assigna-

tura i que no s'hagitreballat, o s'hagitreballat poc, ales classes.

- L'assistènciai la participacióa les classes, l'aportació de material,la participacióa lestutories,etc.

BIBLIOGRAFIA:

Bautista Jiménez, Rafael (1991): Necesidades educativas especiales. Manualteóricopráctico. Málaga: Aljibe.

Canevaro, Andrea (1985): Els infants que esperden al bosc. Vic: Eumo.
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Departamentd'Ensenyament(1986): L'educació especial a Catalunya. Documents d'Educacióespecial, n.

8. Barcelona: Departament d'Ensenyament.

Departament d'Ensenyament(1991): La resposta a les necessitats educatives especials dels alumnesa l'ensenya-

mentinfantil obligatori, Documents d'Educació Especial, n. 11. Barcelona: Departament d'Ensenya-

ment

Lopez Melero, M. (1990): La integración escolar: otra cultura. Málaga: Consejería de Educación y Ciencia.

Junta de Andalucía.

Marchesi, A., Martín, E. (1990): Del lenguáje del trastorno a las necesidades educarivas especiales. Dins
Marchesi, A., Coll, C., Palacios, J. (comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Vol. YT. Madrid: Alianza

Editorial, p. 15-33.

Molina García, Santiago (1986): Sentido y límites de la Pedagogía terapéutica. Dins Enciclopedia temática
deEducación Especial. Vol. I, p. 34-46. Madrid: CEPE.

Monereo Font, Carles (1988): Integració educativa:sistemesi tècniques. Documents d'Educació Especial, n.

10. Barcelona: Departamentd'Ensenyament.

Ortega, J.L., Matson,J.L. (1987): Recerca actual en integracióescolar. Documents d'Educació Especial, n. 7,

Barcelona: Departament d'Ensenyament.

Parrilla, A. (1992): El profesor ante la integración escolar: Investigación yformación. Capital Federal (Ar-

gentina): Ed. Cincel.
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Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagógica

PROFESSOR:Pere PUJOLÀS i MASET

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:
- Delimitar conceptualmentlesdificultats d'aprenentatgei la intervenció psicopedagògica.

- Facilitar l'adquisició dels coneixementsi les estratègies que permetin identificar, delimitari analitzar les
dificultats d'aprenentatge.

- Facilitar l'adquisició dels coneixementsi les estratègies que permetin planificar, aplicari valorarla resposta
educativa adequadaa les diferentsdificultats d'aprenentatge.

CONTINGUTS:

1. Qiestions preliminars

1.1 Laintervenció psicopedagògica. Definició i models.

- Intervenció psicopedagògica, assessoramentcurricular, orientació educativa

- La intervenciópsicopedagògica,l'atenció a la diversitat de necessitats educativesi la qualitat del'e-

ducació.

- L'atenció a la diversitat com a procés: entre l'avaluació de les necessitats educatives (o dificultats

d'aprenentatge)i la resposta educativa a aquestesdificultats.

- Perspectives dela intervenció psicopedagògica: de la concepció individualde l'educaciói la pràcti-

ca educativa a la concepció curricular.

1.2 Dificultats d'aprenentatge. Definiciói tipus.

1.3 Els referents de qualsevolintervenció didàctica i psicopedagògica

Primera Part: Les dificultats d'aprenentatge mésgeneralsi la resposta educativa

2. La construcció de coneixementi les dificultats d'aprenentatge

2.1 La concepció constructivista

2.2 La teoria del'elaboració (Merrill i Reigeluth)

2.3 La teoria de la formació peretapesde les accions mentals (Galperin i Talizina)

2.4 Identificació de les principals dificultats d'aprenentatge en el procés de construcció de coneixe-

ment.

3. Estratègies didàctiques generals pera la superació deles dificultats d'aprenentatge.

3.1 Estratègies d'autorregulació de l'aprenentatge

3.2 L'aprenentatge cooperatiu

3.3 Una propostaintegradora: un modeld'intervenció didàctica i d'organització deltreball a l'aula ba-
sat en l'aprenentatge cooperatiu.

SegonaPart: Algunesdificultats d'aprenentatge especifiquesi la resposta educativa

4. Dificultats d'aprenentatgedela llenguai intervenció psicopedagògica

5. Dificultats d'aprenentatge dela lecturai intervenció psicopedagògica

6. Dificultats d'aperenentatge de les matemàtiquesi intervenció psicopedagògica

METODOLOGIA:

Lessessionsde classetindran un caràcter marcadamentpràctic. A partirde la lectura de documents,de les

explicacionsdelprofessori del'exposició d'experiènciess'intentarà anar construintentretots —i cadascú des

del seu propi bagatge de coneixements— un costeòrici pràctic a l'entorn dels continguts de l'assignatura.
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AVALUACIÓ:

Per a l'avaluacióes tindran en compte aquests elements:

1. Dassistència i la participació enles sessions de classei en lestutories.

2. La realització d'un treball individual amb unasíntesi personal dels continguts dels tres primers temes de

l'assignatura, o bé un examenescrit sobre aquests temes.

3. La realització d'un treball individual o en grup sobre algun temarelacionat ambels continguts de la sego-

na partdel'assignatura.

BIBLIOGRAFIAGENERAL:

Ainscow, M.(1995): Necesidades especiales en elaula. Madrid: UNESCO-Narcea.

Alonso, J. i Carriedo, N. (1996): Problemas de comprensión lectora: evaluación e intervención. Dins

Monereo, C.i Solé, I. (Coord.): Elasesoramientopsicopedagógico: unaperspectivaprofesionaly constructi-

vista. Madrid: Alianza, p. 343-364.

Barberà, E. I Gómez-Granell, C. (1996): «Las estrategias de enseñanza y evaluación en matemáticas. Dins

Monereo,C.i Solé, I. (Coord.): Elasesoramientopsicopedagógico: unaperspectivaprofesionaly constructi-

vista. Madrid: Alianza, p. 383-404.

Bassedas, E., Marrodán, M., Oliván, M., Rossell, M., Seguer, M., Vilella, M. (1991): Intervención educati-

vay diagnósticopsicopedagógico. Barcelona: Paidós/Cuadernos de Pedagogía (Edició original 1989).

Camps,A. i Castelló, M. (1996): Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la escritura. Dins Monereo,

C. i Solé, I. (Coord.): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista.

Madrid: Alianza, p. 321-342.

Echeita, G. (1995): El aprendizaje cooperativo. Un análisis psicosocial de sus ventajas respecto a otras es-

tructuras de aprendizaje. Dins Hernández Berrocal, P. 1 Melero, M.A. (comps.): La interacciónsocial en

contextos educativos. Madrid: Siglo XXI.

Echeita, G. i Martín, E. (1990): «Interacción social y aprendizaje. Dins Marchesi, A., Coll, C., i Palacios, J.

(Comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Vol. III. Madrid: Alianza, p. 49-67.

Jiménez, J. i Girondo,L. (1990): Calcula l'escola. Reflexions i propostes. Col-lecció Guix, n. 13. Barcelona:

Graó.

Jorba, J. i Casellas, E. (Eds.) (1996): Estratègies i tècniquespera la gestió sociala l'aula. Volum 1: La regulaciói

l'autoregulació dels aprenentatges. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Institut de Ciències

de l'Educació.

Monereo, C.i Solé, I. (Coord.) (1996): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesionaly cons-

tructivista. Madrid: Alianza.

Nicasio,J. (1995): Manualde dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-escrituray Matemáticas. Madrid:
Narcea.

Ovejero, A. (1990): Elaprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona:
PPU.

Pérez Gómez,A. (1989): Conocimiento académico y aprendizaje significativo. Bases teóricas parael dise-

ño de instrucción. Dins GimenoSacristán, J. i Pérez Gómez, A. (Coord.): La enseñanza: su teoría ysu

práctica. Madrid: Akal.

Rivière, A. (1990): Problemas y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: una perspectiva cogniti-

va. Dins Marchesi, A., Coll, C., i Palacios, J. (Comp.): Desarrollo psicológico y educación. III. Madrid:

Alianza, p. 155-182.

Rué,J. (19912): Eltreballcooperatiu. Barcelona: Barcanova.

Sánchez, E. (1990): El aprendizaje dela lectura y sus problemas. Dins Marchesi, A., Coll, C., i Palacios, ].
(Comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Vol. III. Madrid: Alianza,p. 1 21-130.

Sánchez,E. (1990): Estrategias de intervención en los problemas de lectura. Dins Marchesi, A., Coll, C., i
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Palacios, J. (Comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Vol. III. Madrid: Alianza, p. 139-154.
Solé, I. (1992): Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.

Solé, I. (1993): Disponibilidad para el aprendizaje y sentido del aprendizaje. Dins Coll, C.i altres: El coys-

tructivismo en elaula. Barcelona: Graó,p. 25-46.

Talizina, N. (1988): Psicología de la enseñanza. Moscú: Editorial Progreso. Capítol II: Teoría de la forma-

ción por etapasde las acciones mentales p. 57-148.

Talizina, N. (1992): Laformacióndela actividadcognoscitiva de los escolares. Méxic: Ángeles Editores.

Serra,J., Carretero, M.R.i Pujolàs, P. (1998): El canvi educatiu en termes de canvi conceptual: cap a una

concepció curricular de l'educació. Suports, vol 2, n. 2, p. 57-68.

Valmaseda, M.(1990): Los Problemas de Lenguaje en la Escuela, dins Marchesi, A., Coll, C., i Palacios,J.

(Comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Vol. II. Madrid: Alianza, p. 101-120.

Wilson, J.D. (1992): Cómo valorar la calidadde la enseñanza. Barcelona: Paidós.
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Paradigmes Educatius i Fenòmens Socials Contemporanis

PROFESSOR: AntoniTORT i BARDOLET

Anual. 9 crèdits.

OBJECTIUS:

Els canvissocials i culturals que afecten el món d'avui exigeixen delprofessional de l'educació una constant

actualització respecte de quinssón els models, enfocaments i corrents de pensament pedagògic que orien-

ten l'evolució de l'educació actual. L'assignatura pretén oferir una àmplia panoràmica d'aquestes aporta-

cions pedagògiques que malden per respondrea la dinàmica social contemporània.

CONTINGUTS:

1. Tradició i canvi en educació. Educaciói societat.
El paperde l'educació en unasocietatcanviant. Crisi o adaptació. L'educació com activitat de conser-

vació, d'innovació i de reconstrucció del'experiència.

2. Noususos i nouscostumsenla societat del coneixement.

Culturalocali cultura mundial,la eglobalització". Els contextosdel'educació: La ruptura dels paràme-

tres espai/temps en l'educació contemporània. Institucionsescolars i xarxes de comunicació. De l'auto-

formació als sistemes educatius. La ciutati l'educació.

3. L'educandi l'aprenent, avui.

La multiplicació de les formes d'excel-lencia. La formació de la persona en un móninsegur. Les dificul-

tats d'identificació ambles institucions educatives. L'acollida com a principi pedagògic. Contextosex-

periencials i contextos educatius dels infantsi joves. Factors de desigualtats en educació.

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

La construcció social del currículum. La questió dels nivells. Universalismei relativisme en la construc-

ció dels currícula. La transdisciplinarietat. Els contingutsescolars en el marc dela societat de de l'espec-

tacle.

5. Educació i desenvolupament humà.

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

inversió:entreel creixement econòmici el desenvolupament humà. Educació pera la qualificació, per a

la competència, per a la competitivitat. Deducacióalllarg de la vida. Formació i ocupació.

6. Educació i democràcia.

Autonomiai control. Liberalismei estatisme. La dualització escolar. Participaciói exclusió en el funcio-

namentde l'educació actual. La igualtat d'oportunitats: mesuresi estratègies. Escola i comunitat, el fu-

tur de les comunitats educatives.

METODOLOGIA:

Les sessions constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentaris de lectures recomanades,

discussions en petit grup i exposicions públiquesperpartde l'alumnat.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaesfarà a partir de:

- assistència i participació enl'activitat d'aulai en altresactivitats que s'organitzin.

. redacció d'escrits i exposicionsoralsrealitzades regularmenta l'aula.

- elaboració d'una memòriadel'assignatura que inclourà comentaris de diversosarticlesi d'unllibre.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA:
A.A.V.V., Nuevasperspectivas críticas en educación. Barcelona: Paidós, 1994.

A.A.V.V., La educación en elsiglo XXT. Losretos delfuturo inmediato. Barcelona: Graó, 2000.

A.A.V.V., Cròniquesper a una educació democràtica. Vic: Eumo Editorial, 1998.

A.A.V.V., Educara la secundària. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Arendt, H. La crisi de la cultura. Dins Arendt, H.: Finhielleraut, A. La crisi de la cultura. Barcelona: Pòrtic,

1989.

Beck, U. Quéeslaglobalización?Barcelona: Paidós, 1998.

Bruner, J., La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor, 1997.

Cardús, S., Eldesconcertde l'educació. Barcelona: La Campana, 2000.

Castells, M., La era de la información. Economía, socieady cultura. Madrid: Alianza Editorial 1997-98.(3

vols.)

Colom, A.J.; Melich, J.C. Después de la modernidad. Nuevasfilosofías de la educación. Barcelona: Paidós,
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Fibla, P. Elpatrimoni ètic de la modernitat. Educació i valors. Vic: Eumo Editorial, 1995.

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

Fullan, M.; Hargreaves, A. ¿Hay algopor lo que merezca luchar enla escuela?Morón: MCEP, 1997.

Gardner, H. La mente noescolarizada. Cómopiensanlos niñosy cómo deberían enseñarlas escuelas. Barcelona:

Paidós, 1993.

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

Hargreaves, A. Profesorado, cultura y posmodernidad. Cambianlos tiempos, cambia elprofesorado. Madrid:

Morata, 1993.

Heilbroner, R. Visiones delfuturo. Elpasado lejano, elayer, elhoyy el mañana. Barcelona: Paidós, 1996.
Lipovetski, G. Elimperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama, 1990,

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

Marin, E.; Tresserras, J.M. Cultura de masses ipostmodernitat. (Elogii crítica de la comunicació contemporà-

nia). València: Editorial 3 i 4, 1994.

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

Pérez de Cuéllar. La nostra diversitat creativa. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 1996.

Postman, N. Fi de l'educació. Una redefinició del valor del'escola. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Postman,N., La desaparició de la infantesa. Vic : Eumo Editorial, 1994,

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

Sennett, R. La corrosióndelcarácter. Barcelona: Anagrama, 2000.

Soler, M. Dues visions antagòniques de l'educació des de la talaia intenacional. Barcelona: Centre Unesco de

Catalunya, 1998.

Stenhouse,L. Culturay educación. Morón: Publicaciones MCER, 1997

Tort, A. Opinionspúbliques sobrel'educació. Barcelona: Ceac, 1997.

Vattimo, G. Lasociedadtransparente. Barcelona: Paidós, 1990.
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Assignatures Optatives

Educació i Serveis Públics a la Unió Europea

PROFESSOR: Xavier RAMBLA i MARIGOT

Optativa. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

- Conèixerles relacions entrel'educaciói altres instàncies públiquesa dinsi a fora del'escola.

- Adquirirels conceptesbàsics peranalitzari avaluarel funcionamentdels serveis públics vinculats amb l'e-

ducació.

CONTINGUTS:

1. Els serveis públicsi la societat.

1.1. Quéés la societat moderna?

1.2. Debatideològic sobreelsserveis públics.

2. L'anàlisi dels serveis públics.

2.1. Metodologia d'avaluació dels programessocials.

2.2. Debatcientífic sobreels serveis públics.

3. Els objectius generalsdeles polítiques educativesi socials als anys noranta.

3.1. La potenciació (emposverment)i la justícia social.

3.2. La integració,la inserció sociali la pedagogia dela inclusió.

3.3. La transversalitat deles polítiques de gènere.

3.4. Els recursos humans,el repartimentdeltreballi la formació professional.

4. Primercas detreball: l'educació deles persones adultes.

4.1. L'analfabetisme a la societat moderna.

ú.2. L'educació deles personesadultes a Espanya.

4.3. L'educació deles persones adultes a Dinamarca.

5. Segon casdetreball: la formació professionalde joves sense estudis.

5.1. L'aturi la qualificació laboral.

5.2. El Programa de Garantia Social a Espanya.

5.3. El Technical and Vocational Education Initiative a la Gran Bretanya.

METODOLOGIA:

Comentaridels textosteòricsa classe

Explicació contrastada de teories i mètodesd'avaluació

Discussió dels casos de treball

Comentari d'esborranysdel'assaig d'avaluació (tutoria)

AVALUACIÓ:

L'avaluació es basarà en un assaig escrit sobre els contingutstreballatsa les classes.

BIBLIOGRAFIA:

Apple, M. Lapolítica delsaber oficial. Barcelona: Paidós, 1996.

Ballart, X. ¿Cómo evaluarlos serviciospúblicos?Madrid: MAP, 1992.

50   



 

Báscones, R. Programes de Garantia Social Barcelona: ICE-UB, 1995.

Beltrán, E. Políticay reformas curriculares. Valencia: UV, 1991.

Dale, R. The StateandEducationPolicy. Milton Keynes: Oxford University Press, 1989.

Esping-Andersen, G. Los tres mundosdelestado del bienestar. València: Alfons el Magnànim, 1982.

Flecha, R. La nueva desigualdadcultural. Barcelona, 1990.

GimenoSacristan, J. Diversidad y curriculum,dins Rué,J. et al. Educació Democràtica i atenció a la diversi-

tat. 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, n. 9.

London:Institute ofEducation, 1991.

ONUDeclaraciéde Beijing. Barcelona: ICD,1996.

Pérez Diaz, V. Laprimacía dela sociedad civil. Madrid: Alianza, 1993.

Piussi, A.M. Saber que se sabe. Barcelona: Icaria, 1996.

PNUD.Informe sobre desarrollo humano. Barcelona: MundiPrensa, 1997.

Popkewitz, T. Sociologíapolítica de las reformas educativas. Madrid: Morata, 1994.

Sassoon, E.S. Las mujeresy elestado. Madrid: Vindicación Feminista, 1996.
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Intervenció Psicopedagògica i Currículum Escolar

PROFESSOR: Robert RUIZ i BEL

Optativa. 4.5 crèdits.

OBJECTIUS:

Des d'unaperspectiva d'atencióa la diversitat de necessitatsi característiquesde l'alumnat quecursal'edu-

cació infantil i obligatòria i tenint en compte la normativa vigent,es pretén que l'alumnat que cursi aquest

assignatura sigui capaç de:

1. Formular procedimentsi elaborar materials facilitadors del desplegament del Currículum Escolarenels
Centres Educatius(protocols, documents sobre procediments i fases de desplegamentdel Currículum

Escolar).

2. Elaborar instrumentsi procedimentspera l'avaluació de l'alumnatdes d'unaperspectivacurricular.

3. Disposar d'instruments i procediments pera l'assessoramentsobre desplegamentscurriculars en centres

educatius,

4. Formular desplegaments del Curriculum Escolar.

CONTINGUTS:

1. Actitudinals, de valors i normes:

1.1. Comprensivitatescolaren l'atenció a la diversitat.

1.2. Normativa curricular vigenten relació a cada contingutdel'assignatura.

2. Procedimentals:

2.1. Elaboració de materials de desplegamentcurricular.

2.2. Disseny d'estratègies, procedimentsi estratègies de programació i d'adaptació de les programa-

cions (diversificació i personalització).

2.3. Aspectescrítics per l'assessoramentenel desplegamentdel curriculum.

3. Conceptuals:

3.1. Desplegamentdel Currículum Escolar: breu referència a conceptesbàsics en el contextdel'actual

ordenament del sistema educatiu.

3.2. Assessorament Curriculari Intervenció Psicopedagògica: suports, tècnic, en recursosi en l'avalua-

ció, en el desplegamentdelcurrículum.

METODOLOGIA:

Comentaride textosrelacionats ambels continguts i objectiusde l'assignaturai, particularment, del dos-

sier corresponent.

Elaboració de materials per partdels estudiants ambel suportdelprofessor.
Exercicis sobre intervenció psicopedagògica enrelació al desplegamentcurricular.

AVALUACIÓ:

1. L'avaluació es basarà enels segients aspectes: un treball de grup sobre continguts del'assignaturai sobre

els exercicisrealitzats a classe.

2. Elaboració d'unasíntesi personalsobreels contingutstreballatsa classe.

BIBLIOGRAFIA:

Normativacurricular vigent.

Publicacions sobre Currículum Escolar de les Admininistracions Educatives.

Bibliografia corresponenta l'assignatura de Disseny, Desenvolupamenti Innovació del currículum.

Altresfonts segonsels treballsplantejatsa lesclasses.
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Investigació en Psicopedagogia

COORDINADOR: Robert RUIZ i BEL

Optativa. 4.5 crèdits. Anual

Per poder-se matricular d'aquesta assignatural'estudiant haurà de tenir aprovatsels crèdits corresponentsa

les assignatures de Mètodes, Dissenys i Tècniquesd'Investigació Psicològica i de Mètodesd'Investigació en

Educació, ambduesde 1r curs de Psicopedagogia. Tambécaldràl'autorització prèvia del cap d'estudis.

OBJECTIUS:

L'objectiu general de l'assignatura és posar en pràctica i ampliar els coneixements queels estudiants han

anat assimilant durant el primer curs del'especialitat en relació amb el dissenyi realització de projectes de

recerca interdisciplinaris.

En aquestsentitl'assignatura ofereix condicions per a l'assolimentdels segiients objectius:

- Millorarles capacitats dels estudiantspera l'elaboració de projectes de recerca en psicopedagogia.

- Aprofundiren l'aplicació de mètodescientífics en relació a l'actual corpus de coneixements en psicope-

dagogia.

- Consolidar enfocaments constructiusi crítics en relació a la recerca.

- Aprofundir en l'ús de sistemes d'anàlisi de dades mitjançantsuport informàtic.

- Optimitzarla redacció detextos expositiusi científics.

-Col-laboraren projectesdetreball dels grups de recerca de la Facultat d'Educació.

METODOLOGIA:

L'assignaturatindrà un caràcter eminentmentpràctic en el qual la implicació de l'alumnat serà fonamental.

Es concep com un espai on, mitjançantla tutorització individual o en grups reduits, l'estudiant portarà a

terme un projecte de recercaescollit lliurement o en el marc deles investigacions que actualmentes porten

a terme a la Facultat. La tasca realitzada s'estructuraràal voltant de dos tipus de sessionsde treball, cadascu-

na deles quals correspondràals dos quadrimestres delcurs:

- Durantel primer quadrimestreles sessions detreball es dedicaran al disseny d'un projecte de recerca vin-

culatals interessosprofessionals de cada estudiant.

- Durantel segon es procediràa la recollida i anàlisi de dades i posterior redacció d'un informe, tot expli-

cant tantel procès de preparació com la recollida de dadesi els resultats del projecte dut a terme.

AVALUACIÓ:

L'avaluacióes basarà en l'exposició pública deltreball d'investigació i la memòriaescritadeltreball.
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Assessorament Psicopedagógic al 2n Cicle d'Educació Infantil

PROFESSORA:NúriaTARRÉ

Optativa. 4.5 credits

OBJECTIUS:
- Identificarels trets característics d'aquestcicle.
- Analitzar les demandes d’assessoramentmésfreqiientsenrelaciéa:

- alumnes

- grups d'alumnes

- Pescola

- la família

- Contixerles funcionsdels diferents Serveis d'Assessorament

- Conèixerdiferents instruments d'avaluació psicopedagògica ques'utilitzen en aquestcicle.

- Procésa seguir en la intervenció psicopedagògica

- Valorarpossibles estratègies d'intervenció

CONTINGUTS:

1. Característiquesdel'etapa d'Educació Infantil. Organització curricular.

2. Els Serveis d'Assessoramentdel Departament d'Ensenyament
2.1. EAP

2.2. CREDA

2.3. EAP def. visuals

3. Altresserveis sectoritzats: CDIAP, CSMIJ,Serveis Socials, Àrees BàsiquesdeSalut.

4. La intervenció psicopedagògica

4.1. Les necessitats dels centres educatius

4.2. Principals demandes

4.3. Procésa seguir en la intervenció

5. Instruments d'avaluació

6. La intervenció ambles famílies

7. La coordinació entreels diferents professionals que intervenen en un mateix centre.

AVALUACIÓ:
L'avaluacióes farà a partir dels segiients aspectes:

a- assistència i participació a classe

b-realització d'exercicis individuals i de grup

c- provaescrita sobreels continguts de l'assignatura

BIBLIOGRAFIA:

Generalitat de Catalunya. Curriculum. Educacié Infantil. Barcelona: Departament d'Ensenyament,1992.

Generalitat de Catalunya. La resposta a les necessitats educatives especials dels alumnesa l'ensenyament infantil

i obligatori. Documentd'Educació Especial 13. Barcelona: Departamentd'Ensenyament, 1991.

Triadó, C. (coop) Psicologia Evolutiva. Vic: EumoEditorial, 1993.

Monereo, C. Solé, I. (coop). El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesionaly constructivista.

Madrid: Alianza Editorial, 1996-1999.

Solé, 1. Orientación e intervención psicopedagógica. Cuadernos de Educación 28. Barcelona: ICE-Hosori,

1998.

Bassedas, E. (coop). Jutervenció Educativa i Diagnòstic Psicopedagògic. Barcelona: Laia, 1989.
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   La Funció Tutorial a Secundária

PROFESSORA:Esther FATSINIi MATHEU al

INTRODUCCIO:
En aquesta assignaturaes preténreflexionar sobreel paper dela tutoria i dels tutors/es a secundaria coma
elementessencial pera orientarels alumnesa nivell personal, acadèmici professional. La tutoria es potcon-
vertir en l'instrumentderelació de tots els agents implicatsen l'educació delsjoves i, pertant,en l'eix de re-
lació de professors, famílies, alumnesi tutors/esen els centres educatius.

OBJECTIUS:

- Situarla funció tutorial dintre del centre de secundària.

- Conèixerels diferents àmbits dela funció tutorial.

~ Practicari utilitzar estratègies i eines d'acció tutorial.

- Analitzarels continguts principals del PAT.

CONTINGUTS:

1. Dalumnei el centre de secundària.

2. La funció tutorial en el sistema educatiu.

3. El Pla d'Acció Tutorial en el centre de secundària.

4. Intervenció del tutor amb els alumnes:

4.1. Intervenció deltutoren la dinàmica del grupclasse.

4.2. El treball tutorial amb cada alumne.

5. El tutori l'equip docent.

6. Les famílies i la tutoria.

7. Instrumentsi tècniquespera la intervenció.

METODOLOGIA:

A lesclasses es donaranreferents,teòricsi pràctics, per poderrealitzar debati reflexió sobrela tascaa realit-
zar en les sessions de tutoria en els centres de secundària, tot partint dels coneixements i experiències prè-

vies dels alumnes.

AVALUACIÓ:
Perl'avaluació es tindran en comptediferentsfactors:

- Un treball individual d'anàlisi del PAT d'un centre educatiu (25%).

- elaboració d'un dossier/memòria deles activitats de classe, amb lectura d'articles,llibres, reflexió sobre

l'assignatura,etc. (35%).

- Larealització i exposició d'un treball en grup de pràctica dela tutoria (40%).

-1/o altres aspectes a determinar conjuntament ambel grup d'estudiants,si és pertinent.

Per aprovarl'assignatura caldrà tenir una valoració positiva (aprovat) dels factors esmentats. En cas contra-

ri, caldràrealitzar una activitat complementària quees determinarà ambel grup d'estudiants.

BIBLIOGRAFIA:

AAVV. Ètica i escola: el tractamentpedagògicde la diferència. 2a ed. Barcelona: Edicions 62, 1996.
Alvarez, M.i altres. La orientación vocacionala travésdel curriculumyde la tutoria. Barcelona: ICE. Graó,

1991.
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Àlvarez, M.i Bisquerra, R. Manualde orientaciónytutoria. Barcelona: Praxis, 1996.

Arnaiz, P, Riart,J. (eds.). La tutoria:de la refexióna lapràctica. Barcelona: EUB, 1999.

Brunet, J.J. Tutoria con adolescentes. Madrid: San Pio X, 1991.

Buxarrais, M.R. i altres. Ètica i escola:eltractamentpedagògic de la diferència. Barcelona: Edicions 62 / Rosa

Sensat, 1990.

Fabra, M.L. Técnicas degrupoparala cooperación. Barcelona: Ceac, 1994.

Fernàndez Sierra, J. El trabajo docente y psicopedagógico en secundaria. Col: Biblioteca de Educación.

Archidona (Málaga): Aljibe, 1995.

Galve, J.L; Garcia, M. La acción tutorial. Madrid: CEPE, 1992.

Giiell, M; Muñoz, J. Desconeix-te tu mateix: programa d'alfabetització emocional. Barcelona: Edicions 62,

1998.

Martín, E. 1 Tirado, V. La orientación educativa y profesional en la educación secundaria. Barcelona: ICE

Horsori, 1997.

MEC. Orientacióny tutoría. Madrid: MEC, 1992.

Pastor, E. La tutoría en secundaria. Barcelona: Ceac, 1994.

Pérez de Villar, M.J.; Torres, C. Dinámica degrupos enformación deformadores: casosprácticos. Barcelona:

Herder, 1999.

Rodríguez Moreno, M. LL. Orientación profesional y acción tutorial en las enseñanzas medias. Madrid:
Narcea, 1986.

Sánchez,S. (coo rd.). La tutoría enlos centros de educación secundaria. Madrid: Escuela Española, 1997.
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Taller d'Expressió Orali Escrita en Llengua Anglesa

PROFESSORA:AnnaVALLBONA I GONZALEZ

Optativa. Quadrimestral. 4'5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Es tracta d'una assignatura pràctica que pretén ajudarels estudiants a millorarel seu nivell d'anglès, a ad-
quirir el vocabularii les estructures necessàries per entendretextos especialitzats en psicopedagogia. No es

requereix un nivell d'anglès determinat: s'atendranels diversosnivells que hi hagiala classe.

OBJECTIUS:
Practicarles quatre habilitats:llegir, escriure, escoltari parlar.

Repassarles estructures gramaticals bàsiques del'anglès.

CONTINGUTS:

a. Entendrei produirtextosescrits breus.

a.1. Com s'escriu un resum

a.2. Com s'interpreta i s'expliquen les gràfiques
a.3. Com s'expressen opinions

b. Entendrei produir conversesbàsiques: a partir dela lectura de diversostextoses faran discussions so-

bre temesquesiguin del'interès de l'alumnat.

Gramàtica:

1. Tempsverbals: present simple, present continuat, passat simple, passat continuat, futur i condicio-

nal.

2. Formular preguntes.

3. Connectors.

4. Oracionsderelatiu.

5. Comparatius/ superlatius

Vocabulari:

Introducció al vocabulari bàsic de psicopedagogia.

AVALUACIÓ:
L'avaluacióesfarà a travésdela participaciói l'assistència a classe. La notafinal serà la mitjana detotsels tre-
balls i exercicis realitzats a classe relacionats ambels temes que s'aniran tractant. A fi d'avaluarl'evolució del

nivell de llenguaes faran controls durantel curs.

BIBLIOGRAFIA:

Cambridge InternationalDictionary ofEnglish. Cambridge University Press, 1995.

Collins CobuildEnglish Grammar. Collins, 1990

Collins CobuildEnglish Language Dictionary. Collins, 1991

ThePenguin Dictionary ofPsychology. Penguin, 1992

Vocabulario básico trilingie depsicología científica (Inglés-Castellano-Catalan). Editorial Fontanella. Barce-

lona, 1980.

Murphy, Raymond. Essential Grammarin Use. CUP, 1996

Swan, Michael. PracticalEnglish Usage. Oxford University Press, 1995.

Dossier de textos
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Complements de Formació

Mètodes, Dissenysi Tècniques d'Investigació Psicològica

PROFESSOR:Jesús VALERO i GARCIA

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

L'objectiu general de l'assignatura és proporcionar eines metodològiques que capacitin l'estudiant per

comprendrel'aplicació del mètodecientífic en l'àmbit dela psicologia.

Els objectius específics que ha d'assolirl'estudiantalfinalitzarl'assignatura són:

1. Conèixerl'aplicació del mètodecientífic en l'àmbit dela psicologia.

2. Caracteritzarels principalstrets propis del coneixementcientífic aplicata l'àmbitdela psicologia.

3. Saberaplicarles eines bàsiques de recercai d'anàlisi de les dades.

4. Adquirircriteris per valorarla qualitat dels treballs de recerca.

5. Posseir capacitat per dissenyarrecerques de tipusbàsic en l'àmbit dela psicologia.

6. Dominarel lèxic empraten recerca científica i comunicarel procés d'investigació ajustant-se a les nor-

mes estàndard acceptades internacionalment.

7. Adquirir consciència dels problemesètics dela recercaen psicologia.

CONTINGUTS:

1. Ciència i mètodecientífic.

1.1. Característiques bàsiques del coneixementcientífic.

1.2. Delimitació de conceptes: mètode, metodologiai tècniques d'investigació.

2. Dissenyd'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.

2.2.1. Tipus de mètodes: Mètodes descriptius.

2.2.1.1. L'observació sistemàtica.

2.2.1.2. Tècniquesselectives: l'enquesta.

2.2.1.3. Les escales de mesurai els tests.

2.3. Investigació experimental.

2.3.1. Dissenys experimentals amb grupsde subjectesdiferents.

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 unsol grup.

2.4.2. Disseny pre-post amb grupde control no equivalent.

2.4.3. Disseny de sèries temporals interrompudes amb grup de control no equivalent.

3. Publicació delsresultats.

3.1. Pautes pera la presentació d'un projecte d'investigació.

3.2. Elaboració del'informe de recerca,difusió i publicació.

4. Normeslegalsi ètiques dela recerca.
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METODOLOGIA:
Lesclasses constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentarisd'articles d'investigacionsre-
alitzades en l'àmbit de la Psicologia, treballs en grup i exposicions/defensa de projectes duts a termepels es-

tudiants.

AVALUACIÓ:
La notaglobaldel'assignaturaes farà a partir de:

— Una prova de matèria relacionada ambel contingutdeles classes expositives.

— Laparticipacióa l'aula.
— Untreball de grup sobreeldissenyi planificació d'un projecte de recerca.

BIBLIOGRAFIA:

Anguera, M.T. Metodología de la observaciónenlas ciencias humanas. 52 ed. Madrid: Cátedra, 1988.

Arbós, A.Vidal, M.C. Evolució, concepte ifonaments de la investigació educativa. Barcelona: UOC,1997.

Arce, C. Técnicas de construcción de escalaspsicológicas. Madrid: Síntesis, 1994.

Arnal, J.; Del Rincón, D.i Latorre, A. Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona:

Labor, 1995.

Arnal, J. Metodologies de la investigació educativa. Barcelona: UOC,1997.

Arnau,]. Diseños experimentales enpsicologíay educación. Méxic: Trillas, 1986.

Arnau, J.; Anguera, M. T. i Gémez, J. Metodología de la Investigación en ciencias del comportamiento.

Murcia: Universidad, 1990.

Barlow, D. i Hersen, M. Diseños experimentales decaso único. Barcelona: Martínez Roca, 1988.

Botella, J. eval. Análisis de datos enpsicología. Madrid: Pirámide, 1993.

Briones, G. Métodosy técnicas de investigaciónpara las ciencias sociales. 2a ed. Méxic: Trillas, 1990.

Castro, L. Diseño experimentalsin estadística. 2a ed. Méxic: Trillas, 1987.

Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Codi Deontològic. Psicologia. Text i Context, O, 12-15, 1989.

Del Rincón, D.: Arnal, J. ecal. Técnicas de Investigación en ciencias sociales. Madrid: Dykinson, 1995.

Fernandez-Ballesteros, R. /ntroducción a la evaluaciónpsicológica. Madrid: Pirámide, 1992.

Hopkins, D. Investigación en elaula: Guía delprofesor. Barcelona: PPU, 1989.

Remmis, S. i McTaggart. Cómoplanificarla investigación-acción. Barcelona: Laertes, 1988.

Latorre, A.et. al. Bases metodológicas de la investigación educativa. Barcelona: GR92, 1996.

León, O. i Montero,l. Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la investigación en psicología y

educación. Madrid: McGraw-Hill, 1993.

Mateo,J. La investigación «expost-facto”. Barcelona: UOC, 1997.

Pardinas, E Metodologíay técnicas de investigación en cienciassociales. 29a ed. Madrid: Siglo XXI, 1986.

Salvador,E i Pelegrina, M. El mètode científic enpsicologia. Barcelona: Proa, 1993.

Taylor, S. J. i Bogdan, R. Introduccién a los métodos cualitativos de investigación. Barcelona: Paidós, 1986.

Welkowitz, J. et al. Estadística aplicada a las Ciencias de la Educación. Madrid: Santillana, Aula XXI, 1981.

Wood, G. Fundamentosde la investigaciónpsicológica. Méxic: Trillas, 1984.
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ProcessosPsicològics Bàsics

PROFESSOR: Àngel ALSINA i PASTELLS

Quadrimestral: 6crèdits. |

OBJECTIUS:

Els objectius generals de l'assignatura són:

- Adquirir de forma objectiva uns coneixements i/o conceptes fonamentals dels processos psicològics bà-

ics.

- Adquirir hàbits de crítica raonadasobre el material quecaldràllegiri sobre els temes que s'exposin a classe.
- Adquirir hàbits de recerca bibliogràfica i de lectura sobre temesde Psicologia Bàsica.

- Adquirir unesaptitudsi habilitats pràctiques en la manipulació d'instrumentsi resolució de problemes

sobre alguns dels contingutsde l'assignatura.

Aquests objectius poden assolir-se ambeltreball compartit entreteoria, pràctiquesi treballs de discussió.

CONTINGUTS:

Tema 1. Aspectesintroductoris
1. Definició depsicologia.

2. Perspectives en psicologia.

2.1. Estructuralisme.

2.2. Funcionalisme.

2.3. Psicologia de la Gestalt.

2.4. La psicoanàlisi.

2.5. Enfocament humanista.

2.6. Enfocament conductista.

2.7. Enfocamentcognitiu.

3. Els principals correntspsicològics.

3.1. Psicologiafisiològica.

3.2. Psicologia experimental.

3.3. Psicologia cognitiva.

3.4. Psicologia evolutiva.

3.5. Psicologia social.

3.6. Psicologia dela personalitat.
3.7. Psicologia clínica, comunitàriai dela salut.

3.8. Psicologia escolari de l'orientació.

3.9. Ergonomiai psicologia industriali de les organitzacions.

3.10. Altres subcamps.

Tema2: L'atenció

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició d'atenció

1.2. El paperdel'atenció dins dels processos psicològicsbàsics.

1.3. Breu evolució històrica del'estudidel'atenció. Situació actualdela investigació.

1.4. Tipus d'atenció.

2. L'atenció selectiva:tipus i processos.

2.1. L'atenciófocalitzada.

2.2. L'atenció dividida.
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2.3. Processos automàticsi processos controlats.

3. Aplicacions del'estudidel'atenció en el context educatiu.

3.1. Patologiesdel'atenció:la hiperactivitat.

3.2. La potenciació del'atenció en el context educatiu.

3.3. Recursosdidàctics pera l'educació del'atenció.

Tema3: La memòria

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició de memòria. La memòria dinsdels processos cognitius.

1.2. L'estudi experimental de la memòria.

1.3. Algunes variables que afecten el procés mnemònic.

1.4. La mesura de la memòria.

2. La perspectiva estructural i la perspectiva processal de la memòria.

3. La representacióde la informació en la memòria

3.1. La memòria semàntica i la memòria episòdica.

3.2. Els models o teories de la memòria semàntica.

3.3. La imatge mental com a representació mental.

4. Altreslínies d'investigació de la memòria. Aplicacions en el context educatiu

4.1. Implicacions de la memòriaen els aprenentatgesinstrumentals.

4.2. La potenciació de la memòria.

4.3. Recursosescolarspera l'entrenament/potenciació de la memòria.

Tema 4: Sensació i percepció

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició de sensaciói de percepció.

1.2. El paperdela sensaciói dela percepció dinsdels processos cognitius.

1.3. Breu evolució històrica de l'estudi experimentaldela sensació i la percepció.

1.4. L'exploracióde la sensaciói dela percepció.

2. Els sistemes sensorials

2.1. L'adaptació sensorial.

2.2. Els sistemessensorials.

2.2.1. Sistema visual.

2.2.2. Sistema auditiu.

2.2.3. Sistema somatosensorial(hàptic)

2.2.4. Sistema químic (gustatiu-olfactori)

2.2.5. Sistema pròpioceptiu (orientadorbàsic)

3. Aplicacionsdel'estudi dela sensaciói de la percepció en el context educatiu.

3.1. La intervenció de la percepció enel procés d'ensenyament/aprenentatge.

3.2. Tècniquesi estratègies pera la potenciaciódelssentits.

3.3. Recursos didàctics específics per educarla percepcióen el contextescolar.

Tema5: pensament

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició de pensament

1.2. El paper del pensamentdinsdels processos psicològics bàsics.

1.3. Breu evolució històrica de l'estudi del pensament.Situació actualde la investigació.

2. Els processos de pensament
2.1. El raonament.

2.2. La resolució de problemes.

3. A plicacionsdel'estudi del pensamentenel context educatiu.

3.1. LaTeoria del Desenvolupamentdel Pensament HumàdeJean Piaget.
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3.2. El raonamentlogicomatemàtic.

3.3. La tècnica de resolució de problemes.

3.4. Material didàctic per potenciarel pensament:el raonament i la resolució de problemes.

Tema 6: L'emoció

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició d'emoció

1.2. El paper de l'emoció dins dels processospsicològics bàsics.

1.3. Breu evolució històrica del'estudidel'emoció. Situació actualdela investigació.

1.4. La mesura de l'emoció.

2. A plicacionsdel'estudi de l'emoció en el context educatiu.

2.1. La incidència de l'emoció en l'aprenentatge humà.

2.2. Material didàctic pertreballar els aspectes emocionalsen el context educatiu.

METODOLOGIA:

A l'inici de cada temaes presentarà una descripció estructuradai detallada,és a dir, un esquema que estàP q q

pensat perquèserveixi de guió. Tambées presentaràla bibliografia específica que podeu consultar per am-

pliar els coneixements sobreel tema.

En el transcurs de cada temahi haurà sessions d'exposició teòrica en les que es presentaran els contingutsque p 8
que cal conèixeri sessions de pràctiques que permetran veure d'una manerapràcticaels diferents contin-

guts exposats.

AVALUACIÓ
L'avaluació es composa de dosparcials eliminatorii un treballpràctic:

- els parcials són proves de resposta múltiple,i es realitzen un a mitjans del quadrimestrei l'altre al final.

S'establirà una data prèvia a la realització de cadaparcial peral repàs dels continguts així com perfer un

mostreig del tipus d'examen.

Els estudiants que no superin algunadeles proves,es podran presentara la segona convocatòria, que tindrà

les mateixes característiques queel de primera convocatòria.

- el treball pràctic està pensat per aconseguir un millor seguimentd'algunsdels temes, alhora que ajuda a la

seva comprensió i ampliació. Ambell es pretén, també, adquirir l'hàbitdellegitllibres i articles de psicolo-

gia d'una manera raonadai crítica. Eslliurarà als estudiants un guió deltreball amb els objectius, criteris

d'avaluació,etc. El treball pràctic s'haurà de presentardinsels quinze dies anteriorsa l'acabamentde l'as-

signatura, previ acord ambels estudiants.

La qualificació final s'obté delresultat de les puntuacions obtingudes en els exàmensparcialsi l'avaluació

deltreball pràctic, de manera queel 7096 dela notala formaràl'apartatteòric i el 3096 restants'obtindrà de

les puntuacions obtingudesen l'apartatpràctic.

BIBLIOGRAFIA:

Aznar, J. (1997). Lapercepció. Barcelona: U.O.C.

Baddeley, A. (1999). Memoria Humana. Teoríay Práctica. Madrid: McGraw-Hill.

Banyard, P, Cassells, A., Green, P, Hartland,J., Hayes, N. i Reddy, P. (1991). Introducciéna los procesos

cognitivos. Barcelona: Ariel, 1995.

Bower,T. (1977). Elmundoperceptivo delniño. Madrid, 1982.

Cratty, B.J. (1978). Desarrolloperceptualy motor enlos niños. Barcelona: Paidós, 1990.

Davidoff, L. (1984). Introducción a lapsicología. Méxic: McGraw-Hill.
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Psicologia de la Personalitat

PROFESSOR: Angel SERRA iJUBANY

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura té com a objectius facilitar als estudiants de Psicopedagogia el coneixement dels mo-

dels de personalitat que s'han elaborat per descriurei explicar la conductadeles persones.

També ofereix la possibilitat d'aplicar els coneixements aportats des de l'àmbit de la Psicologia de la

Personalitatals processos d'ensenyament-aprenentatge.

De manerapràctica es pretén facilitar la confecció d'informespsicològics que ofereixin l'avaluació i des-

cripció dela personalitat.

CONTINGUTS:

1. Personalitati diferències individuals.

2. Estudicientífic dela personalitat.

3. Àrea d'estudidela Psicologia de la Personalitat.

4, Teories i modelsde la personalitat.

4.1. Teories psicodinàmiques.

4.2. Aproximacionsfactorials.

4.3. Aproximacions fenomenològiques humanístiques.

4.4. Models cognitius.

4.5. Modelssociocognitius.

4.6. Teoria conductista.

4.7. Models interpersonals.

5. Avaluació dela personalitat.

6. Funcionamentinadaptatdela personalitat i processos de canvi.

METODOLOGIA:

El contingutdel programaesrealitzarà combinantsessions expositives amb exercicis pràctics.

AVALUACIÓ:
L'avaluaciódel'assignatura tindrà en compteles activitats pràctiques desenvolupadesalllarg del curs en un

20% i la resta, un 80%, consistirà en un examen escrit sobre el programa del'assignatura treballata les ses-

sions teòriques.

BIBLIOGRAFIA:

Avia, M.D.; Sánchez, M.L. Personalidad: Aspectos cognitivosy sociales. Madrid: Pirámide, 1995.

Dicaprio, N. Teoríasde lapersonalidad. Méxic: Nueva Editorial Interamericana, 1987 (2a ed.).

Eysenck, H.; Eysenck, M. Personalidady diferencias individuales. Madrid: Pirámide, 1987.

Gilbert, D.G.; Connolly, J.J. Personalidad, habilidades sociales y psicopatología. Un enfoque diferencial.

Barcelona: Omega, 1994.

Martesanz, A. Evaluación estructurada de lapersonalidad. Madrid: Pirámide, 1997.

Maslow, A. Motivaciónypersonalidad. Madrid: Díaz de Santos, 1991.

Millon, Th.; Everly, G. Lapersonalidady sus trastornos. Barcelona: Martínez Roca, 1994.

Pelechano,V. Psicología de lapersonalidad. Barcelona: Ariel, 1996.
Pervin, A.L. La ciencia de lapersonalidad. Madrid: McGraw-Hill, 1998.

Richardson, R. Elorden del nacimientoy su carácter. Barcelona: Urano, 1992.
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Psicologia Social

PROFESSOR:Josep SANTACREU ¡TANYA

Quadrimestral. 6 Crèdits

OBJECTIUS:

Que l'estudiant:

1. Adquireixi coneixements bàsics sobre temesrellevants de la Psicologia Social.

2. Prengui consciència de la repercussió dels processossocials en els individus.

3. Sigui capaç d'analitzarels processospsicosocials presents en la intervenció psicopedagògica.

CONTINGUTS:

1. Conceptei Història dela Psicologia Social

2. El procésdesocialització

2.1 Naturalesa de la Socialització

2.2 Aspectes socials de la personalitat

2.3 Desocialitzaciói resocialització

3. Les actituds

3.1 Formació de les Actituds

3.2 Funcionsde les Actituds

3.3 El canvi d'actitud

4. Identitat Personal i Identitat Social

5. Productes dela Interacció Social

5.1 La pressió cap la conformitat

5.2 Obediència

5.3 La desviació social

5.4 La influència de les minories

6. Estereotipsi prejudicis

6.1 Conceptei funcions

6.2 Teoriesexplicatives

7. Agressivitat, violència i conducta prosocial

8. Psicologia dels grups

8.1 Processos intragrupals
8.2 Cooperació i competició

9. Liderat

9.1 Teories clàssiques

9.2 Teories modernes

10. La conductacol.lectiva

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels contingutses farà a través de sessions expositives,lecturesd'articles llibres, de-

batsi exercicis pràctics en grup per aprofundirenels contingutsdela assignatura.

AVALUACIÓ:
Els estudiants hauran de demostrarl'assolimentdels objectius del'assignatura a través d'una provaescrita

quevalorarà el 7096 dela qualificació final, així com amb treballsi exercicis realitzats en la dinàmicadel

grup-classe.
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Assignatures de Lliure Elecció

Aula de Cant Coral |

PROFESSOR: Sebastià BARDOLET i MAYOLA

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
La inclusió d'aquesta Aula decantcoralen el currículum dela UniversitatdeVic volser, per una banda, una
aposta per començara abastar la normalitat cultural en aquest campi, peraltra, pretén oferirals estudiants
la possibilitat d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquestadisciplina, queels pot proporcionar
unapeculiari activa formació i educació enla creativitat i en el compromísinterpretatiu,en el bon gust in-

dividual i compartit, en el gaudiestètic de l'experiència pràcticai vivencialde l'art de la música vocal, en el
coneixement, desenvolupamenti acreixementde la veu pròpiai del conjuntde veus,i de les mésaltes i més

subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:

- L'experiència vivencial i compartida del bon gusti el desenvolupamentdeles capacitats de percepció,in-

tervenciói creació per mitjà del cantcoral.

- El coneixement analítici pràctic del llenguatge coral per mitjà del'estudii de la interpretació d'un reper-

torisignificatiu, graduali seleccionat, d'obres d'art corals de diverses èpoques que formen partdela nostra

cultura.

- El coneixementi l'ús reflexiu de l'aparell fonador. El perfeccionament —individual i com a membre d'un

grup- de les aptitudsi facultats auditivesi atentives.

- La lecturai la interpretació empíriquesdels codis delllenguatge musicalintegrats enles partiturescorals.

CONTINGUTS:

1. La cançó a una veu i en grup.

1.1. Formació del grup. Coneixementdela pròpia veu. Principis elementals derespiraciói articulació.

Actitud corporal. Consells i pràctica.

1.2. Lectura del gest de direcció. Coneixementelemental dela partitura. El fraseig. L'expressivitati la

intenció. Moviments i matisos.

1.3. Vers. L'autonomia dela pròpia veu dinsel conjunt de veus: sabercantar, saber-se escoltar, saberes-

coltar.

2. De camí cap al joc polifònic.

2.1. Trets, particularitatsi situació o tessitura de les veus femenines i de les masculines.

2.2. La melodia canònica.El cànon a l'uníson: cànons perpetusi cànonstancats(a 2 veus, a 3 veus, a 4

veus i més veus[iguals/mixtes].

2.3. La cançó a veusiguals (2 veus, 3 veus).

3. Coneixementi treball de repertori.

3.1. El repertori populara cor.

3.2. La cançó tradicional harmonitzada.

3.3. Coneixement i interpretació —gradual i dintredeles possibilitats i limitacions tècniques a què ens

vegem obligats- d'obres coralsi polifòniques representativestantperllursituació històrica com pels

gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.
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AVALUACIÓ:
L'Aula de cantcoral es farà duranttotel curs amb unaclasse setmanal d'una horai mitja de duració.

Les classes seran sempre pràctiquesi actives, sense excepció. Els aspectes teòrics sempre seran donatsi co-

mentats decaraa la praxis interpretativa. L'assimilació individual, promoguda, experimentadai controlada

pelpropiinteressat, progressiva i constant,és indispensable peral profit globaldel'assignatura. Pertant, és

imprescindible unaassistència sense interrupcions, interessadai activa, per superarl'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Es facilitarà un dossier bàsic que contindràles partitures amb què es començaranles activitats d'aquesta
Aula de cantcoral, i que s'anirà ampliantalllarg d'aquest curs d'acord ambel ritme detreballi les caracte-

rístiques del grup.

Nota important:

Abans de materialitzar la matrícula d'aquesta assignatura, l'estudiant ha d'entrevistar-se amb el professor

per a obtenir-ne l'acceptació explícita. L'ordre amb què es donaranels continguts descrits no és seqiiencial

ni necessàriament completiu,ni l'adquisició o treball d'un contingut mai no podràsignificar l'abandona-

mentd'un de suposadamentprevi.

Tot i que s'observarà un ordreestricte i controlat en el camí cap a ulteriors assoliments o dificultats —de-

pendrà deles característiquesi de l'impuls queportiel grup-,tots els continguts referentsa repertori en ge-

neral poden ser presents en cadaclasse, i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, estètics,

morfològics,etc.es treballaran, amb més o menysintensitat, en totesles classes.
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Curs d'Iniciació al Teatre

PROFESSORA:Dolors RUSINOL i CIRERA

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
L'Aula de Teatre Experimentaldela Universitat de Vic neix el curs 1993-1994 i pretén contribuira la dina-

mització cultural de la nostra Universitati servir de plataforma d'introducció alteatrei les arts escèniques

en general.

L'Aula de Teatre és un espai on, d'una banda,els estudiants de diferentscarreres es poden trobar amblafi-

nalitat de crearlliurementi relaxada, sense condicionants. Del'altra, aquest espai serveix també com re-

flexió col.lectiva i d'experimentació teatral.

Per fer tot això es compta amb un professor que guia tot el projecte, amb espais d'assaig, que cedeix

l'Institut del Teatre de Vic: ambcol-laboracions externes de professionals en les tasques de direcció, drama-

túrgia, escenografia i il-luminació, i tambés'utilitzen espais externspera les representacions.

Per formar partde l'Aula de Teatre s'ha de passar necessàriamentpel curs d'iniciació al teatre o tenir expe-

riència demostradaen altres centres o grups.

OBJECTIU:
Aproximacióalteatre i en concretal treball actoral de base.

METODOLOGIA:

Les classes seran totalmentpràctiques. Els estudiants experimentaran ambel cos,les sensacionsi els senti-

ments. Estreballarà individualmenti en grup.

El treball es desenvoluparà a partir de tècniques d'improvisaciói tècniques de grup,utilitzant textos d'esce-

nesteatrals, elements de vestuari, escenografia i elements musicals com a suport.

AVALUACIÓ:
Es valoraràla participaciói l'esforç,l'actitudi l'assistència, que és imprescindible atès que el compromís és

indispensable en qualsevoltreball de teatre.

CONTINGUTS:

Desinhibició.

Presènciaescènica.

Respiració.

Seguretat.

Relaxament.

Percepcióinterior.

Percepció exterior.

Descoberta dela teatralitat pròpia.

L'actori l'espai.

Movimentssignificatius.

El gest.

L'acció.

Construcció del personatge.

69  



Aproximació Interdisciplinària als Estudis de les Dones:
l'Economia,la Cultura, l'Educació i la Salut

PROFESSORA:Núria SENSAT

CRÈDITS:4,5

QUADRIMESTRE: 2n

OBJECTIU:

L'objectiu d'aquesta assignatura és apropar-nosa la realitat del món actual a partir de diverses aportacions

acadèmiques: salut, economia,treball, sociologia, dret, política..., prenentel gènere com a fil conductor. Es

treballarà des de l'especialització i la singularitat de cadascuna deles nostres facultats per tal de compartir

tots aquells conceptesi elements d'anàlisi que ens són comunsen l'àmbit dels estudis del gènere.

METODOLOGIA:

L'assignatura s'impartirà, d'una banda,a partir de classes magistrals, tot i que es considera fonamentalla
participació dels i les estudiants, per això les classes buscaran sempre aconseguir la màxima participació.

Paral-lelament, en aquestcurshi participaran personesprofessionals expertes en la matèria que ens aporta-

ran la seva experiència i coneixements en aquest camp. Peraixò l'assignatura combinaràl'explicaciói el de-

bar,el treball en grup, la discussió de materials i procurarà, fonamentalment, que s'estableixi un intercanvi

fructífer entre totesles persones quecursin l'assignatura.

PROGRAMA:

Tema 1. La història del movimentfeminista

1.1. Orígens del feminisme.El sufragisme:lallibertat política i la ciutadania

1.2. L'aparició dels diferents moviments feministes.

1.2.1. Feminismeliberal

1.2.2. Feminismesocialista

1.2.3. Feminisme radical

1.2. Els debats del movimentfeminista. «El personalés polític»

1.2.1. Família: treball domèstic, violència domèstica

1.2.2. Alliberament sexual: control dela reproducció

1.2.3. El movimentfeminista a Catalunya: I Jornades a Catalunya

Tema 2. Les donesen l'àmbitdelesciènciessocials i humanes: conceptesbàsics

2.1. Divisió sexual deltreball

2.2. Sistema sexe/gènere

2.3. Patriarcat

2.4. Gènere

2.5. Model productiu/reproductiu.

Tema 3. De Pestudi ala concreció:accionspolítiquesdirigides a les dones.

3.1. Les polítiques impulsades des de la U.E.

3.2. Tipologia de polítiques

3.2.1. Igualtat formal

3.2.2. Igualtat d'oportunitats

3.2.3. Acció positiva

3.2.4. Polítiques de gènere

Tema 4. Àmbits de concreciódeles polítiques

4.1. El Mercatdetreball: ocupació i atur
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4.1.1. Segregació ocupacional
4.1.2. Discriminaciósalarial

4.1.3.Tecnologia

4.2. Educació:el gènere dinsdel sistema educatiu

4.2.1. Coeducació

4.2.2. Rols de nois i de noiesdinsde les aules

4.2.3. Aprenantatges masculins2, aprenantatges femenins2

4.3. Salut: el món de la cura, un món femení?

4.3.1. L'atenció a les persones

4.3.2. Malalties d'homes i dones2

4.4. Cultura: producció i recepció

4.4.1. Polítiques que fomentenla participació de les donesen l'àmbit de la cultura.
4.4.2. La dona com a consumidorade cultura.

4.4.3. La donaen el món de la literaturai el cinema.

AVALUACIÓ:
Duranttot el curs caldrà dur a terme un treball individual. En el marc deles classes se'n durà a termeel con-

trol i seguiment. Paral-lelament serà molt importantl'assistència a classe així com la participació en els de-

bars que s'organitzin.

BIBLIOGRAFIA:

Acker, S. Géneroy Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanzayfeminismo. Madrid: Narcea,

1995.

Alemany, C. Yo no hejugado nunca con Electro L. Madrid: Instituto de la Mujer, 1989.

Anderson,B; Zinsser, J. Historia de las mujeres: una historiapropia. Barcelona: Crítica, 1991. Vol Ii II.

Beneria, L. Reproducción, produccióny división sexualdel trabajo a la Revista Mientrastanto, n. 6, Barcelona,

1981.

Beneria, L. Laglobalización de la economíay el trabajo de las mujeres ala Revista Economía y Sociología del

Trabajo, n. 13-14, Madrid, 1991.

Borderías, C; Carrasco, C; Alemany, C. Las mujeres y el trabajo: rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria,

1994.
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Evans, M. Introducción alpensamientofeminista contemporáneo. Madrid: Minerva, 1997.
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Gestió Turística i del PatrimoniCultural per a un DesenvolupamentSostenible

CRÈDITS: 6
QUATRIMESTRE:1r

COORDINACIÓ DE LASSIGNATURA:
Joan BOU GELI (Cátedra UNESCO UV-UH «Desenvolupament Huma Sostenible, Equitar, Partici-

pació i Educació Intercultural»)

OBJECTIUS:

Analitzarles iniciatives públiques de planificació democràtica que han de permetre l'evolució d'un espai

rural cap a un desenvolupamentsostenible, mitjançantla construcciói la conservació d'un patrimonirural

en elsi d'una política turística integral. Aquestesinciatives han de contemplarla potenciació de la identitat

i la diversitat cultural dels diferents pobles que hanintegrati integren aquestespai.

PROGRAMA:

1) Planificació democràtica en la gestió del patrimoninaturali cultural

a) Sintètica evolucióhistòrica del paperdelsector públic en l'àmbit deles polítiquesd'intervenció públi-

ca,

b) Situació de canvi actualen les estructuresi les funcionsdel'Estati les seves conseqiènciesen l'àmbit

deles polítiques públiques.

c) El mercatsociali les estructures cnon profito com alternatives d'iniciatives públiques en la prestació

de serveis i particularmenten el turisme.

d) Diferentsfases en el procés de presa de decisionspúbliques.

e) Elaboració d'un programade política per a un turisme culturali ecològic com a motor d'un desenvo-

lupamentsostenible.

2) Patrimoni,gestió sociali cultural.

a) Manifestació i suportdela identitat cultural

b) La diversitat cultural com a instrumentturístic per a un desenvolupament sostenible

c) Tractamentde la identitat la diversitat cultural

d) El testimonidels jesuites: les reduccions,«la provincia dinsdel'altra provínciav, l'arquitecturajesuiti-

ca. Regionalitzacióturística. Els 30 pobles.

3) Desenvolupamentsostenible en un espairural

a) L'espai rural com a àmbit de desenvolupamentsostenible

b) El cas de Misiones:la selva, la chacrai les plantacions.

c) Desenvolupamentsostenible, gestió ambiental i ecoturisme en árees protegides de Misiones: parc na-

cional de Iguazú, pares provincials i la reserva dela biosfera de Yaboty.

d) Mètodesi tècniques d'investigació deles potencialitats turístiquesenl'espairural.

e) Construcció d'un patrimoniruralintegrat per al desenvolupamentsostenible. Ecoturismei desenvo-

lupamentrural integrat. Conservació del patrimonirural.

METODOLOGIA:

El programadel'assignatura es durà a terme mitjançantl'exposició de diferents temes per part del professo-

rat d'AmèricaLlatina:

— Universidad Columbia del Paraguay

. Prof. Arg. Luis Herndez

~ Universidad Nacional de Misiones (UNaM)- Argentina
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. Prof. Lic. Emilce Cammarata

. Prof. Lic. Beatriz Rivero

— Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ)- Brasil

. Prof. Lic. Emir Limana

Els estudiants hauran de preparar una memòria de la matèria treballadaa classe.

AVALUACIÓ:
Els estudiants hauran de presentar una memòria de les matèries treballades a classe. Per poderser avaluat
l'estudiant haurà d'haverassistit, com a mínim, a un 80%delesclasses impartides.

BIBLIOGRAFIA:

A l'inicidelcurses distribuirà a cada estudiantunarelació bibliogràfica necessària perl'assignatura .

NOTA:

Aquesta assignatura correspon al Mòdul 4 - 2000 de la Xarxa Temàtica de Docència ORTUDES-

Ordenació Territorial: turisme, patrimonicultural i desenvolupamentsostenible, ambel finançament de

l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional del Ministeri d'Assumptes Exteriors del Govern

Espanyol.
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