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Presentació

Benvolgutsi benvolgudesestudiants:

Teniu a les vostres mans la Guia de l'Estudiant 2001-2002 on s'especifiquen els elements fonamentals de
les assignatures(objectius, continguts, metodologia, avaluació,bibliografia. ..) de la Llicenciatura de Psico-

pedagogia que s'imparteix a la Facultat d'Educació de la Universitat. Aquest volum complementaelLlibre

de l'Estudiant de la Universitat de Vic on hi consten totsels aspectes generals de la nostra Universitat.

Enel vostre cas, que ja heu cursat una Diplomatura o un PrimerCicle universitari, moltes de les informa-

cionsja us són familiars, així mateix, coneixeu bé l'estructura dels plans d'estudis ambles diferents tipolo-

gies d'assignatures: troncals, obligatòries, optatives,lliure elecció, complementsde formació.

Us recomano vivamentque tingueu aquesta guia sempre a mà i que la consulteu regularment. El nom de

«guia» no és casual i us ha de servir per controlar el vostre propi procés com a estudiants d'una Lli-

cenciatura. Al mateix temps, us encoratjo a treure el màxim partit d'aquest nou i superiorcicle universitari:

les pàgines que vénen a continuació responen a aquestpropòsiti en elles hi trobareuels elementsessencials

que us han de permetre orientar-vos en aquesta nova etapa com a universitaris i que ha de desembocar en

un noutítol i en una futuraprofessió.

Antoni Tort i Bardolet

Degà dela Facultat d'Educació  

 



 

  



La Facultat d'Educació

Estructura

La Facultat d'Educació de la 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

Llicenciatura de Ciènciesdel'Activitat Físicai l'Esport

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 Ciències Socials

Departamentde Ciències de l'Educació

Departament d'Educació Especial

Departament d'Educació Infantil

Departamentd'Expressions

DepartamentdeFilologia

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

Òrgans de govern

El Deganat

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultatcorrespon 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, coordinador dels estudis de Mestre

Sr. Pere Pujolàs i Maset, coordinadordels estudis d'Educació Social

LaJunta de Facultat

Ésl'òrgan col-legiat de govern de la Facultat.
Està constituidaper:

El degà dela Facultat, quela presideix.

La resta de membresdel deganatdela Facultat.
Els caps de departament.
Dosrepresentantsdels professors ambdocència plena o exclusiva a la Facultat.

Dosestudiants de la Facultat.

Unrepresentantdelpersonal 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 Caballeriai Surifiach

Pau Casafias i Xuriach

Marta Marimoni Martí

Jordi Martíi Feixas

Joan Miri Tubau

Santiago Poncei Vivet

Ramon Rial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Rocai Prat

Carme Sanmartí i Roset

JacintTorrents i Buxó

Joan Vancells i Flotats

Dolors Antoni Solà

Isabel Carrillo i Flores

Jaume Carbonell i 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

ÀngelSerraiJubany

Núria Simói Gil

RamonSitjà i Domènech
Joan Soler i Mata

MontserratSolerdelcoll i Ralló

AntoniTorti Bardolet

Joan Vera i Saucedo

Robert Ruizi Bel

Montserrat Benlloch i Burrull

Jaume Carbonési López

MontserratCastells i Clota

Ramon Comai Ferrer

Manel Dionís Comas i Mongay

Fina Cullell i Surifiach

Josep Fonti Roura

 

 



Departamentd"Educació Infantil

Cap:

Professors.

Departament d'Expressions

Cap:

Professors.

Departamentde Filologia

Cap:

Professors.

Coordinació Pràctiques.

José Ramón Lago Martínez

Olga Pedragosa i Xuclà

Núria Prat i Bau

Pere Pujolàs i Maset

Gemma Riera i Romero

RamonRiera i Euras

M. Rosa Roca i Tafia

Robert Ruiz i Bel

Joan Salai Baiget

Núria Tarré i Gallart

Jesús Valero i García

Núria Franc i Batlle

ÀngelAlsinai Pastells

Irene Balagueri Felip

M. Carme Bernali Creus

M. Antònia Canals i Tolosa

Miquel Casadevall i Ginestet

Providència Daufí i Moreso

M.Teresa Feu i Vidal

Teresina Maideu i Puig

Maite Pujol i Mongay

Neus Sol i Mauri

Josep Vernis i Burés

Joan Arumíi Prat

Sebastià Bardolet i Mayola

MiquelPérez i Mas

Dolors Rusifiol i Cirera

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntíi Jubany

Francesc Codinai Valls

Jordina Corominasi Subirats

Marta Corominasi Salom

AssumptaFargasi Riera

Josep Fornolsi Puigoriol

Josep Gallart i Bau

Núria Medina i Casanovas

Modest Reixach i Pla

Carme Rubio i Larramona

Josep Tió i Casacuberta

Ricard Torrentsi Bertrana

Anna Vallbona i Gonzàlez

Providència Daufí i Moreso



Professionals dels Serveis

ElisabetVila i Sala

Dolors Ruiz i Zafra

MartaPeix i Cabanes

Dolors Mufioz i Vilaseca

Rosa M. Guix i Godayol

Isabel Armijo i Cruz
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Calendari académic

1r curs

Rebudadels estudiants: 1 d'octubre, a 2/4 de 6 dela tarda

Docència del 1r quadrimestre: de l'I d'octubreal 25 de gener

Exàmens

la convocatòria: del 28 de general8 de febrer

2a convocatòria: del2 al 8 de juliol

Docència del 2n quadrimestre: del 25 de febreral 7 de juny

Exàmens:

la convocatòria: del 17 de junya l'1 de juliol
2a convocatòria: del 2 al 16 de setembre

2n curs

Docència del 1r quadrimestre: del 24 de setembre al 14 de desembre

Exàmens:

la convocatòria: del 17 al 21 de desembre i del 8 a l'11 de gener

2a convocatòria: del2 al 8 de juliol

Pràctiques: del 14 de genera l'I de març

Docència del 2n quadrimestre: de l'11 de març al 7 dejuny

Exàmens:

la convocatòria: del 17 de juny al’! de juliol

2a convocatòria: del 2 al 16 de setembre

Diesfestius:

12 d'octubre de 2001, divendres, festa estatal

1 de novembre de 2001, dijous, tots sants

2 de novembre de 2001 (pont), divendres

6 de desembrede 2001, dijous,festa estatal

7 de desembre de 2001 (pont), divendres

23 d'abril de 2002, dimarts, festa patronalde la UV

1 de maig de 2002, dimecres,festa estatal

20 de maig de 2002, dilluns, segona pasqua

5 de juliol de 2002,divendres, festa major

11 desetembre de 2002, dimecres, diada nacional de Catalunya

Vacances:

Nadal: del 22 de de desembre de 2001 al 7 de gener de 2002, ambdósinclosos
Setmanasanta: del 25 de març de 2002 l'1 d'abril de 2002, ambdós inclosos
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Organització dels Ensenyaments

Accés a la Llicenciatura de Psicopedagogia

Per accedir a aquesta llicenciatura cal complir un dels segiients requisits:

— Estar en possessió deltítol de Mestre en qualsevolespecialitat.

— Estaren possessió deltítol de Diplomaten Educació Social.

— Havercursati superatel primercicle dela llicenciatura de Pedagogia.

— Havercursati superatel primercicle dela llicenciatura de Psicologia.

Sigui quinasigui la via d'accés, cal cursarels segtients complementsde formació:guiq g P

a) Per a persones quedisposin deltítol de mestre:

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

Processos Picològics Bàsics (6 crèdits).

Psicologia dela Personalitat(6 crèdits).

Psicologia Social(6 crèdits).

b) Pera persones que disposin deltítol de Diplomat en Educació Social:
Mètodes, DissenysiTècniques d'Investigació Psicològica (6 crèdits).

Processos Psicològics Bàsics (6 crèdits).

Psicologia de la Personalitat(6 crèdits).

Organització del Centre Escolar(4 crèdits).

Psicologia de l'Educació (4 crèdits).

C) Pera personesquehagin superatel primercicle delallicenciatura de Pedagogia:
Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològica (6 crèdits).

Psicologia Social(6 crèdits).

Psicologia dela Personalitat(6 crèdits).

d) Pera persones que hagin superatel primercicle dela llicenciatura de Psicologia:

Didàctica General(6 crèdits).

Organització del Centre Escolar(4 crèdits).

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

Psicologia de l'Educació (4 crèdits).

Els complements de formació es poden cursarabansd'accedir a la llicenciatura (com a assignaturesdelliure
elecció) o bé durantel primer curs dela llicenciatura.

El pla d'estudis 1997

El Pla d'Estudisdela carrera de Psicopedagogia haestat elaborat d'acord amblesdirectrius 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 Psicopedagogias'organitzen en un únic cicle de dos cur-

sos, amb un total de 135 crèdits, entreels quals n'hi ha de teòrics i de pràctics. Les assignatures són anuals o

quadrimestrals.
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Els 135 crèdits estan distribuits de la segiient manera:

Matèries Troncals 72 crèdits

Matèries Obligatòries 36 crèdits

Matèries Optatives 13,5 crèdits

Matèries de Lliure Elecció 13,5 crèdits

Pla d'Estudis 2004

El Pla d'Estudis 2001 significa canvisenrelacióa l'anterior pla d'Estudis, que afecten el nombre d'assigna-
tures optativesi de lliure elecció,i en el nombre corresponentdecrèdits.

Entotal, el nombrede crèditsdelallicenciaturaés de 138, distribuits de la segiient manera:

Matèries troncals 72 crèdits

Matèries Obligatòries 36 crèdits

Matèries Optatives 12 crèdits

Matèries de Lliure Elecció 18 crèdits

Ordenació temporal de l'ensenyament

Amb caràcter general la duradadels estudis de Psicopedagogia de la Universitat de Vic està prevista en dos

cursos acadèmics.

L'ordenació temporalde l'ensenyamentprevista en doscursosés la segiient:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER CURS C.A.

Anuals

La Construcció del Coneixement Acadèmic 9Fr

Primer Quadrimestre C.A. Segon Quadrimestre C.A

Diagnòstic en Educació 6 Mètodes d'Investigació en Educació 6
7ne—ire—_nee.ata

Innovació del Currículum 6  Transtorns del Desenvolupament 6

SEGONCURS un C.A.
Anuals

Models d'Orientaciói Intervenció Psicopedagògica 9
Daaaeatema7

ParadigincsEducaduslFenòmensSacsCameraae

TresGoiiiaiDillErralaoAS

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

Psicologia de la Instrucció 6  Orientació Professional 7 6
TEareaAAsonDibaleatiaracielsilealrs
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Oferta d'assignatures optatives/ lliure elecció

En el Pla d'Estudis es contemplen blocs d'assignatures optatives, que també es poden cursar com assienary-P P gnatu

res delliure elecció. Sónles segients:

 

 

 

Q/s Assignatures Bloc

11/3r Lassessorament Piicopedigògic al 2n Cicle de l'Educació Infantil, des d'un Servei
Sectoritzat (EAP) Professora: N. Tarré E

1/3c— IntervencióPsicopedagógicaenProblemesd'InadaptacióSocial.Professor:J.SalaE
11/3t——Tallerd'ExpressióOraliEscritaenLlenguaAnglesa.Professora:A.VallbonaE
:=Lna7Ens-meee—.SoAA,paa.

:da,eTo=esEÑ—ei : e~~5|l=-EPTERIC,au,

:=—terreroeeeThisee,Ea

2n/4t Intervenció Psicopedagògica i Currículum Escolar. Professor: R. Ruiz o F

2n/4£EducacióiServeisPúblicsalaUnióEuropea.Professor:X.RamblaFO
4t Investigació en Psicopedagogia. Coordinació: Professor R. Ruiz F
 

Aquestesassignatures tenen valor de 4.5 crèdits pels estudiantsdel Pla d'Estudis de 1997 i de 6 crèdits pels

estudiants del Pla d'Estudis de 2001.

També es poden cursar com assignatures delliure elecció, assignatures dels Plans d'Estudis d'Educació

Social i de Mestres.

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 Desenvolupament Sostenible

- El desenvolupament humàsostenible: cultura, salut i medi ambient

15
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Assignatures Obligatòries de 1r curs

Diagnóstic en Educació

PROFESSOR: Pere PUJOLÀSi MASET

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:
- - Entendreel diagnòstic en educació com a procés d'optimització dela intervenció educativai millora dela

qualitat de l'educació.

- Relacionarel diagnòstic en educació amb l'avaluació deles necessitats educatives de l'alumnat.

- Situarl'avaluació deles necessitats educativesen el procés d'intervenció psicopedagògica.

- Conèixeri utilitzar instruments pera l'avaluació psicopedagògica.

CONTINGUTS:

Introducció: Del diagnòstic psicològical'avaluació deles necessitats educatives especials.
1. L'avaluació psicopedagògica

- L'avaluació psicopedagògica segonsla legislació vigent a Catalunya.

2. Algunes observacionso reflexionsa partir de la pràctica de l'avaluació psicopedagògica des d'un EAP.

- L'avaluació psicopedagògica com a procés

- Elstres vessantsdel'avaluació psicopedagògica: descriptiu, explicatiu i prospectiu

- Les prioritats educativesenrelació als objectius generals d'etapa

- L'avaluació psicopedagògicai les necessitats educatives

- La necessària col-laboració entre el psicopedagogi els mestres i professorsen l'avaluació psicopedagò-

gica

- L'avaluació psicopedagògica des d'una perspectiva comunitària

- L'avaluació psicopedagògicai el currículum: algunscriteris per a prioritzarl'ensenyamentde contin-

guts curriculars

- Unadefinició integradade l'avaluació psicopedagògica

3. Resolució d'un cas pràctic

4. Tècniques, einesi instruments pera l'avaluació psicopedagògica
- Einesi instrumentspera la recollida d'informació

-Tècniques pera la identificació de n.e.e. i per a la fonamentació de la resposta educativa:l'anàlisi de

discrepànciesi l'anàlisi d'espai vital (Brovvn, 1989)

- L'avaluació del procés de lectoescriptura.

- Taules pera la determinaciódelnivell de competènciescurriculars i pera registrar-nel'evolució.

- Algunstests psicomètrics i proves estandarditzadesi projectives.

- L'avaluació del procés d'ensenyamenti aprenentatge

- L'avaluació de centres

- L'avaluació de programes educatius
5. Reúacció de dictàmensi informes

METODOLOGIA:

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

Currículum. En ambduesassignatures i a efectes d'exercicis a classei de treball de grup es partirà de supòsits
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comuns. Lessessionsdeclasse tindran un caràcter marcadamentpràctic. A partirdel'anàlisi de documents,

deles explicacions del professor, del'exposició d'experiències, dels treballs en equip dinsi fora de l'aula i de

l'estudi de casos, s'intentarà anar construint entre tots un costeòric i pràctic a l'entorn dels continguts de

l'assignatura.

AVALUACIÓ:
Per l'avaluació del'assignaturaes tindran en compteels segiients elements:

- Un treball individual sobreels continguts dels punts 1 i 2 del programa.

- Un examenfinal sobre un supòsit pràctic.

- L'assistència la participació lesclasses,l'aportació de materials i experiències,la participació les tuto-

ries, etc.

BIBLIOGRAFIA:

Bassedas, E., Marrodàn, M., Olivàn, M., Rossell, M., Seguer, M., Vilella, M. (1991): Intervención educati-

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

Brown, L. (1989): Criterios defuncionalidad. Barcelona: Milán/Fundació Catalana Síndrome de Down.

Brown,L., Nietupski, J. i Hamre Nietupski, S. (1987): «Criteris de funcionalitat última». Dins Ortega,

J.L. i Matson,J.L. (comp.): Recerca actualen integració escolar. Documents d'Educació especial, núm.7.

Barcelona: Departament d'Ensenyament,pp. 21-34.

Coll, C. (1996): «Psicopedagogía: confluencia disciplinar y espacio profesional». Dins Monereo,C. i

SOLÉ,I. (coord.): Elasesoramientopsicopedagógico: unaperspectivaprofesional i constructivista. Madrid:

Alianza, pp. 33-52

Corominas, P, De Cea, E, Henar, Z., Núfiez, L. i Rodríguez, E. (1992): VAQ.Instrumentper a l'avaluació

de centres docents. Barcelona: Barcanova.

Darder, P. i López, J.A. (1984): El QUAFE.80. Quiestionari d'Anàlisi del Funcionament de l'Escola.
Barcelona: Rosa Sensat/Edicions 62.

Darder, P i López, J.A. (1985): Elements d'organització i avaluació del centre educatiu d'EGB. Barcelona:
Rosa Sensat/Edicions62.

Ferrández, A., Peiró, J. ¡ Puente, J.M. (1993): La evaluación en la educación de laspersonas adultas. Madrid:

Diagrama.

Giné, C.(1997): «Lavaluació deles necessitats educativesespecials dels alumnes: la necessària col-laboració

dels mestresi dels psicopedagogs,, dins Suports, vol 1 núm.1, pp. 1-9.

Martín,E.i Solé, L.: (1990): «Intervención psicopedagógica y actividad docente: claves para una colabora-

ción necesaria». Dins Coll, C., Palacios, J. i Marchesi, A.: Desarrollo psicológico y educación. Vol. Y.

Madrid: Alianza, pp. 463-476.

Monereo, C. i Solé, I. (1996): «El modelo de asesoramiento educacional-construtivo: dimensiones críti-

cas». Dins Monereo,C.i Solé, I. (coord.): Elasesoramientopsicopedagógico: unaperspectivapropfesional i

constructivista. Madrid: Alianza, pp. 15-32.

Onrubia, X., Lago, J.R.i Pitarque, I. (1996): «Dimensiones parael análisis de la práctica educativa desde
una perspectiva psicopedagógica». Dins C. Monereo¡ I. Solé (coords.): Elasesoramientopsicopedagógico:

unaperspectivaprofesional. Madrid: Alianza, pp. 257-284.

Pérez Gómez,A. (1989*): «Modelos contemporáneosde evaluación». Dins Gimeno,J. i Pérez Gómez,A.:

La enseñanza;su teoríaysupráctica. Torrejón de Ardoz (Madrid): Akal, pp. 426-449.

Stufflebeam, D.L. i Shinkfield, A.J. (1993): Evaluación sistemática. Guía teórica y práctica. Barcelona:

Paidós i Centro de Publicacionesdel Ministerio de Educación y Ciencia.

Wang, M.C. (1995): Atencióna la diversidaddelalumnado. Madrid: Narcea.

Wilson, J.D. (1992): Cómo valorarla calidadde la enseñanza. Barcelona: Paidós.
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Disseny, Desenvolupamenti Innovació del Currículum

PROFESSOR: Robert RUIZ i BEL

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:
1. Conèixeri analitzarels principals aspectes conceptualsi aplicats de l'elaboració, desenvolupamenti des-

plegament de currículums educatius.

2. Compararles principals opcionscurricualrsi estimarels seus punts fortsi febles de manera contextua-

litzada.

3. Conèixeri analitzarles principals opcions curriculars del sistema educatiu de Catalunyai de l'Estates-
panyol.

4. Estimarels efectes d'opcionscurricularsen relació a altres elements dels sistemes educatius.
5. Desplegar currículumsescolars des de diferents perspectivesi, particularmentdes d'un enfocament ba-

sat en l'ensenyament multinivell.

CONTINGUTS:

1. El currículum escolar: aspectes generals

1.1. Els conceptes de Currículum.

1.2. Les característiques específiques del currículum escolar

1.3. Les característiques específiques dels currículums pera l'ensenyamentobligatori
1.4. Tradicionsen l'elaboració dels currículumsescolars: polítiques centrals i politiques descentralitza-

des.

1.5. Les fonts del currículum

1.6. Definicions de componentsi elementsdel currículum:contingutsi objectius

1.7. Els objectiusi la seva formulació

1.8. Formulació terminald'objectius pera l'avaluació sumativa

1.9. Formulació general d'objectius pera la determinació (guia) de la direcció dels processos educatius

1.10. Les taxonomies d'objectius educatius

1.11. La seqiiéncia d'intencions educatives: sequències per continguts i seqiiéncies per objectius: dife-

rents enfocaments .

1.12. Els graus concreció deles intencions educatives

1.13. El conceptede currículum prescriptiu

1.14. Elaboració de parts d'un currículum prescriptiu

2. Els currículums prescriptius

2.1. Els decrets de currículum

2.2. Anàlisi dels components prescriptius del currículum de l'ESO: LOGSE,i Decret96

2.3. Comprensivitati elements prescriptiusenel currículum de l'ESO

2.4. L'atenció la diversitati la personalització de l'ensenyament en la LOGSEi els decrets de curricu-

lum

2.5. Especial èmfasien el decret 96/92)

2.6. Les definicions normatives de currículum escolar
2.7. Les disposicionssobre projecte curricular de centre (PCC)

2.8. Les disposicionssobre necessitats educativesespecials

2.9. El concepte de «desplegamentdel curriculum»: PCC, PC, UP, Cr.

3. Els crèdits de l'ESO
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3.1. Concepte de credit

3.2. Tipus de crèdits

3.3. Components d'un crèdit

3.4. Elaboració dels crèditsi (vincles amb UP 5)

3.5. Disposicions normatives sobre crèdits: nombre decrèdits peretapa,cicle i curs.

3.6. Similituds amb les unitats de programació d'educacióinfantil i d'educació primària

4. El marc curricularpera l'ensenyamentobligatori

4.1. Conceptede currículum

4.2. Les fonts que s'hi esmenten

4.3. Obertura i tancamenten el MC

4.4. Bases psicopedagògiques: assumpcions

4.5. Les vies de concreció deles intencions educatives

4.6. Els diferents nivells de concreció

4.7. Els components decadanivell de concreció

4.8. La individualitzaciói l'atenció a la diversitat en el MC

4.9. L'aplicació del MC enels currículum prescriptius

5. La programació basadaenla perspectiva multinivell i la personalització de components curriculars

5.1. Ensenyamentmultinivell:

5.1.1. Concepte d'ensenyamentmultinivell

5.1.2. El concepte de base curricular comuna (BCC)

5.1.3. Elaboració delliçons multinivell: fases

5.1.4. Similituds ambels nostrescrèdits

5.1.5. Fase 1: Els contingutsi els objectius

5.1.6. Fase 2: Lesactivitats d'ensenyamenti materials

5.1.7. Fase 3: Les activitats d'aprenentatge i materials

5.1.8. Fase 4: L'avaluació: Els objectius didàctics les activitats d'avaluació

5.2. Elaboració d'un crèdit com a base curricular comuna (BCC)

5.2.1. Hipòtesi curricular: determinació de continguts

5.2.2. Determinació d'objectius didàctics

5.2.3. Determinació d'activitats d'ensenyamenti d'aprenentatge

5.2.4. Determinació d'activitats d'avaluació

5.3. La personalització de componentsdelcrèdit

5.3.1. Vincles ambl'avaluació psicopedagògica

5.3.2. Les cartes de prioritats, participaciói avaluació

5.3.3. Les operacions d'adequació

5.3.4. L'operació depriorització

5.3.5. L'operació de concreciói l'operació d'ajustament: La taxonomia de Bloom i altres taxonomies

5.3.6. Les altres operacions

5.3.7. Aplicacions de cada operació a cada componentcurricualr

5.3.8. Implicacions dels procediments d'adequació enaltres nivells del curriculum escolar

5.3.9. Personalització de continguts

5.3.10. Personalització d'objectius didàctics

5.3.1 1. Personalització d'activitats d'ensenyament, aprenentatgei avaluació, i materials

5.4. Les reformulacions comprensivesdeies bases curriculars comunes.

5.4.1. Continguts

5.4.2. Objectius didàctics

5.4.3. Activitats d'ensenyamenti aprenentatgei d'avaluació. Materials

6. Introduccióals suports psicopedagògics a processos d'elaboraciói concreció del currículum
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6.1. Suportstècnics documentals pera la presa de decisions

6.2. Suports tècnics documentalspera la concreció d'instruments curricualrs

6.3. Els projectes curriculars: aspectes d'intervenció psicopedagògica

6.4. Les adequacions/adaptacions i les modificacions del currículum: aspectes d'intervenció psico-

pedagògica

METODOLOGIA:

En termes generals,les classes inclouran:

a) exposicions del professor

b) exercicis queesrealitzaran individualment,o en petit grup, sobreels diferents contingutsdel'assigna-

tura

c) treball en grup sobre el desplegamentdel currículum en crèdits des d'un enfocament multinivell (a
partir, aproximadament, dela tercera setamanade classes)

Els exercicisi el treball de grup estanvinculats a excercicis, treballs i continguts de l'assignatura de Diag-

nóstic en Educació (tambéde 1r curs), ambla quall'assignatura de Disseny Desenvolupamenti Innovació

del Currículum té forts vincles, no solamentper la fonamentació psicopedagògica, sinó també percriteris

de funcionalitat en l'avaluaciói la intervenció psicopedagògicaenrelació a les decisions sobreel currículum

escolar. Per aquests motius és molt recomanable cursar simultàniament ambduesassignatures.

AVALUACIÓ:
La Avaluaciói les qualificacions es fonamentaran enles segiientsactivitats:

a) Un examenindividualfinal sobreels continguts de l'assignatura que s'haura de superar (amb qualifi-

cació de 5 o superior) pera aprovar-la.

b) Un treball en grup sobre desplegamentdel currículum.

El professorlliurarà,a l'inici del curs, documentació sobre:

a) L'index deltreball de grup.

b) El calendaridesessions d'exercicis a classe pera l'elaboració de l'esmentattreball.

c) Els criteris d'avaluació de l'examen.

d) Els criteris d'avaluació deltreball.

Aquests documentació serà explicada pel professor durantel curs i comentada progressivamenten aquells

aspectes que, per a copsar-la en totes les seves dimensions, puguin requerir de coneixements queels/les es-

tudiants vagin consolidanten la impartició del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA!

Besalú, X. (1999). "Educara partir del'altre. Un currículum comú i per a tots”. Suports vol. 3, núm.2, p.

149-156.

Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furts, E.J, Hill, W.H. y Krthwohl., D.R. (1971). Taxonomia de los objetivos

de la Educación. Clasificación deMetas Educativas. Tom 1. Ámbito del Conocimiento. Alcoi: Marfil.

Eigenmann, J. (1975). El Desarrollo Seqiiencial del Currículum. Ciencias de la Educació. Madrid:

Anaya/2.

Elliot, W. i Eisner, E. (1987). Procesos cognitivos i curriculum. Una base para decidir qué hay que enseñar.

Barcelona: Martinez Roca.
Eisner, W. (1976). Como preparar la reforma del curriculo. Biblioteca Nuevas Orientaciones de la

Educación. BuenosAires: El Ateneo. .

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (1992). Educació Primaria. Curriculum. Nou

Sistema Educatiu. Barcelona.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (1992). El projecte curricular i la programació.

Orientacions per al desplegament del currículum. Educació Infantil i Primària. Nou sistema educatiu.
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Barcelona.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (1993). Educació Infantil. Currículum. Nou
Sistema Educatiu. Barcelona.

Generalitat de Catalunya. Departamentd'Ensenyament(1993). Àrea de Tecnologia. Curriculum Educació

Secundària Obligatòria. Nou Sistema Educatiu. Barcelona.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament (1994). L'avaluació a l'Educació Primària.

Orientacions per al desplegament del curriculum. Educació Infantil i Primària. Nou sistema Educatiu.

Barcelona.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament(1995). Modificacions i adaptacions del currícu-

lum. Orientacions per al desplegament del curriculum. Educació Infantil i Primària. Nou Sistema

Educatiu. Barcelona.

Landsheere, V. Landsheere, G. (1981). Objetivos de la educación. Vilassar de Mar: Oikos-Tau,

Lovitt, T.C. i Horton S.V. (1997) "Estratègies per adaptarelsllibres de text de ciències perals joves amb di-

ficultats d'aprenentatge". Suportsvol. 1, núm. 2, p. 150-164.

Onrubia, X. (1999). "Ensenyari Avaluar a les Unitats d'Adaptació del Currículum (UAC): el complex

equilibrientre signifgicaciói rellevància". Suportsvol. 3, núm.2, p. 102-111.

Pujolàs, P. (2001) Atención a la diversidady aprendizaje cooperativo en la educaión obligatòria. Màlaga:
Aljibe.

Ruiz, R. (1988). Técnicas de Individualización Didàctica. Col.Educación i futuro. Monografias para la

Reforma. Madrid: Cincel.

Ruiz, R. (1989). Adequacions Curriculars individualitzades (ACI) per als alumnes amb necessitats educatives

especials. Documents d’Educacié Especial. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.

Barcelona.

Ruiz, R. (1997). "Les Adaptacions Curricualrs Individualitzadesa l'Escola Inclusiva com a elements d'un

sistema. Consideracions sobreal seva extrapolacióal nostre sistema Educatiu". Suportsvol. 1, núm.1, p.

45-53.

Ruiz, R. (1999). "Algunesreflexions i propostes sobre aspectes conceptuals i pràctics de les Adequacions
Curriculars. Disseny de "Bases Curriculars Comunes"pera totl'alumnati adequació personalitzada del

currículum". Suportsvol. 3, núm. 2, p. 121-148.

Stainback, S. i Stainback, W. (1992). Curriculum Considerations in Incllusive Clasrooms: Facilitating

LearningforallStudents. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co.

Stenhouse, L. (1984. Investigacióny desarrollo delcurrículum. Madrid: Morata.

Y Complementáriamenta aquesta bibliografia Sempraran referéncies a altres documents. En aquest sentit, i particularment, Sempraran fonts nor-

mativesi legals i docuemntsorientatis de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat espanyol.
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La Construcció del ConeixementAcadémic

PROFESSORA: Montse BENLLOCH I BURRULL

Anual. 9 credits

OBJECTIUS:

L'objectiu més general d'aquesta assignaturaés donar eines psicopedagògiquespera l'assessoramenten l'e-
ducaciócientífica i matemàtica des d'una perspectiva constructivista.

Al finalitzar el curs els alumnes hauran de saber:

- Caracteritzar el coneixement acadèmici el coneixementintuitiu.

- Identificar alguns processospsicològics que intervenen en la comprensió de conceptes basics en matema-

tiquesi ciències.

- Valorarles condicions educatives queafavoreixen l'aprenentatge del coneixementen ciències i matemàti-

ques

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

gics i epistemològics.

CONTINGUTS:

1. Constructivisme

1.1. Definició del concepte.

- La construcció del mónfetapelsartistes,les personesdelcarreri elscientífics.
- Psicologia i constructivisme,la perspectiva piagetianai vigotskiana.

- Filosofia i constructivisme.

1.2. Les aportacionsdela teoria de Piagetal constructivisme.

- El pensamentcientífic com a model de coneixementen evolució.

- Què, com i quiconstrueix el coneixement:

- Què canviai què és invariant en el desenvolupamentcognitiu2

1.3. Les aportacionsdela teoria de Vigotsltial constructivisme

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

- Què,com i qui construeix el coneixementen la teoria de Vigotslci2

- Mediació semiòtica i 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.

- Diferències entre l'educació formali informal.

2. Construcció de coneixementscientífics

2.1. Condicions generalsde 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 paperdeles idees implícites en l'ap:enentatgedeles ciències

- Característiques deles ideesintuitives prèviesa la instrucció.

2.4. Estratègies per identificar idees prèvies.

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

ceptuals.
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2.5. Estratègies per a conquerirel canvi conceptual

- RequerimentssegonsPosner.

- Proposta de Hewson.

- Exemples de canvid'algunes idees i conceptesen ciències.

2.6. De l'aprenentatge associatiu a l'aprenentatge constructiu.

- Característiquespsicològiques dels dos tipus d'aprenentatge.

3. Construcció de coneixement matemàtic

Relacionsentreel coneixementformali no formal emprantcontinguts matemàtics en diferents contex-

tos.

- Concepte de transferéncia.
- Coneixement matemàtici activitat matemàtica,

- Coneixement matemàtici context d'adquisició.

3.1. Aspectessocialsi culturals de les matemàtiques.

- Coneixementi pràctica.

- Activitats relacionades ambl'entorn.

- Anàlisi de les diferents activitats matemàtiques transculturals.

3.2. Perspectiva de la construcció individual del nombre.

- Formacióde la noció de nombre.

- Desenvolupamentde la conservació.

- Correspondències.

- Desenvolupamentdela sèrie.

3.3. Mesura

- Desplaçamentsi punts de referènciaen l'espai.
- Longitud.

- Quantitats físiques.

METODOLOGIA:

Esrealitzaran classes expositives i participatives. Els alumnes hauran dellegir un seguit de textos ques'indi-

caran l'inici del curs. Seran obligatoris per a tothom i seran discutitsi analitzats a classe. Tambéesfarà ser-

vir material audiovisual per analitzar 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 necessària per al convenientasso-

limentdels objectius de l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Baroody, A.J. Elpensamiento matemático 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. Cienciasen elparvulario. Barcelona: Paidós

Bishop, A. 1994. MathematicalEnculturation . KluwerAcademic 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. /deas 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.
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Lacasa, P. 1994. Construir conocimientos. ¿Saltando entre lo científicoy lo cotidiano? 11 Seminario sobre cons-

tructivismo y educación. Puerto de la Cruz,

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

1986.

Piager, J; Szminska, A. 1967. Génesis delnumeroen elniño. BuenosAires: Guadalupe.

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

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

Rogoff, B. 1993. Aprendices delpensamiento. Eldesarrollo cognitivo en elcontexto 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. Méxic: Trillas.
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Intervenció Psicopedagógica en els Trastorns de Desenvolupament

PROFESSORA: Montse CASTELLS i CLOTA

2n Quadrimestre. 6 crèdits

OBJECTIUS:
1. Aprofundiren les principals característiques i necessitats educatives de les persones amb trastornsenel
desenvolupament.

2. Disposar del coneixementteòrici pràctic pera l'avaluació de les persones ambtrastornsen el desenvolu-
pamenti per ala planificació de la resposta educativa.

3. Conèixer a nivell teòric i pràctic estils d'ensenyamenti estratègies educatives a fi de poder col.laborar

amb els mestres i professors pertal de possibilitar la participació a les aules dels alumnes ambtrastorns

en el desenvolupamenti assegurarel seu progrés acadèmici social.

4. Aprofundir en els serveis de suport psicopedagògic i educatiui en els diferents àmbits,fonts d'informa-

ció i recerca mésrellevants.

CONTINGUTS:

1. Característiques i necessitats educatives de les persones amb trastornsel desenvolupamenti les seves di-

mensionsen relació a la intervenció psicopedagògica.

1.1. El retard mental

1.2. La discapacitat auditiva

1.3. La discapacitatvisual

1.4. La discapacitat motriu

1.5. Serveis específics

2. L'avaluació

2.1. L'avaluació psicopedagògica dels alumnes ambtrastornsen el desenvolupament

2.2. L'Avaluació comprensiva

2.3. Enfocaments d'avaluació

2.4. Instruments d'avaluació

2.5. Tècniques de recollida de la informació

2.6. Elaboració i adaptació de proves d'avaluació

3. Estils d'ensenyamenti estratègies educatives.

3.1. L'ensenyamentdirecte

3.2. Les guies d'estudi
3.3. L'autoregulació com estratègia d'aprenentatge.

3.4. L'aprenentatgeassistit per company

3.5. L'adaptació i utilització de materials didàctics.

4. Treball col-laboratiu ambaltres professionals.

METODOLOGIA:

Els diferents continguts estreballarana partir de:
. Exposicionsper part delprofessor.

, Realització detreballs pràctics a la classe per cada bloc de continguts, individualo en parella, ambel
suportdelprofessor.

. Estudi d'alguns blocs de contingutsutilitzantl'estratègia de l'aprenentatge cooperatiu.

. Treball pràctic en situacions simulades(aula, sessió d'avaluació...) on els alumnes assumiran diferents

rols.
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. Treballs pràctics, tutoritzats pel professor.

AVALUACIÓ:
S'avaluaràl'assignaturaa partir de:

- Unaprovaescrita a mig quatrimestre que permetrà, si se supera, eliminar matèria.

- Unaprova escritaa final de curs

e La mitjana deles notes de lesproves representarà el6096 dela noiafinal

- Elaboració de dostreballs pràctics, un individuali un de grup,relacionats ambels continguts del'as-

signatura.

e La mitjana dela nota dels treballs pràctics —que caldrà aprovar— representarà el 4096 de la notafinal.

BIBLIOGRAFIA:

Ainscow, M. Desarrollo de escuelas inclusivas. Edit. Narcea, 2001.

AnnTomlimson,Carol. Elaula diversificada. Ediciones Octaedro, 2001.

AAMR.Retraso mental. Definicióny sistemas de apoyo. Madrid: Alianza, 1 997.

Del Ricón Igea, Benito (coord.) Presente ifuturo deltrabajopsicopedagógico. Barcelona:Ariel, 2001.

Brown, L. Criterios de Funcionalidad, Barcelona: Millan. Fundació Catalana Síndrome de Down,1989.

Cunningham, C. Davis, H. Trabajar con lospadres. Siglo XXI Editores, 1988.

Covington, M.V. La voluntatdeaprender Guiapara la motivacvión elen aula. Madrid: Alianza, 2000.

Freixa, M. Familiay deficiencia mental. Amarú Ediciones, 1993

Hegarty ial. Aprenderjuntos. La integración escolar. Ediciones Morata, 1988.

Delors, J. Lal. Educació: Hiha un tresoramagata dins. Unesco, 1996.

Fontana, D. La disciplina en elaula.Aula XXI, Madrid: Santillana.,1995

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

Lowe, P. Apoyo educativoy tutoria en Secundaria. Madrid: Narcea,1995.

McKay, M.y Fanning, P. Autoestima: Evaluacióny mejora. Barcelona: Martinez Roca, 1991.

Martín, E. Lal. La atencióna la diversidaden la Educación Secundaria. Barcelona: ICE, 1991.

Myers, D.G.Psicologia. Edit. Médica Panamericana, 1.994.

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

Puigdellivol, I. Programación de aula y adecuación curricular.- El tratamientp de la diversidad. Barcelona:

Graó.

Reynolds, D.ial. Las escuelas eficaces: clavespara mejorar la enseñanza.Aula XXI, Madrid: Santillana, 1997
Silvestre, N. i al. Sordera. Comunicacióny aprendizaje. Edit. Masson, 1998.

Staimback, S. W. Aulas Inclusivas. Madrid: Narcea, 1999.

Stoll, L. Fink, D. Para cambiar nuestras escuelas. Barcelona: Octaedro, 1999.

Wang, M. C.Atención a la diversidaddelalumnado. Madrid: Narcea, 1995.

Reynolds, D.i al. Las escuelas eficaces: clavespara mejorar la enseñanza. Madrid: AulaXXI, Santillana, 1997.
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Mètodesd'Investigació en Educació

PROFESSORA: Núria SIMÓ ¡GIL

Quadrimestral.6 crèdits.

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

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

recerca. Promoure unavisió oberta i complexa sobre què ésla investigació queserveixi pera guiar la presa

de decisions dels mètodes a desenvoluparsegonsl'orientació dela recerca.

CONTINGUTS:

Temal: Aproximació conceptuala la investigació qualitativa.

Tema 2: Procési dissenydela investigació qualitativa.

Tema3: La planificació dela recerca.

Tema4: Larecollida de dades.

Tema 5: L'anàlisi de dades.

Tema 6: L'informed'investigació.

 
METODOLOGIA:

Eltreballde classei el desenvolupamentdel programatindran com llibre dereferència:

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

Lessessions declasse constaran d'explicacionsinicials perpart del professorat, comentaris de capítols delli-

brei altres articles d'investigacions educatives, treballs en petits grups, debats col.lectiusi del treball en el
desenvolupamentd'unarecerca qualitativa des dela pràctica.

AVALUACIÓ:
L'avaluació globaldel'assignaturaes faràa partirde:

a) Un treball en grup relacionat ambeldisseny, planificaciói realització d'un projecte d'investigació.
b) Untreball individualsobre anàlisi d'un informed'investigació.

BIBLIOGRAFIA:

Alonso, C. Lecturas, vocesy miradas en torno al recurso informàtico en un centro de secundaria. Estudio de un
caso. [Tesi doctoral]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1992.

Anguera, M.T. Metodología de la observación en las ciencias humanas. Madrid: Cátedra, 1985.

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

Edicionsde la UB, 1999.

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

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

celona, 1996.

Bisquerra, R. Métodos de investigación educativa Guíapràctica. Barcelona: CEAC,1989.

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

Dane, FE 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.

Elliott, J. Elcambio educativo desdela investigación-acción. Madrid: Morata, 1993.
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Escudero, J. M. Tendencias actuales en la investigación educativa: los desafios de la investigacióncrítica.

Currículum,2, p. 3-25, 1990.

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

Goetz, ). 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-Sacristán i Pérez Gómez,

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

Jackson, PH. W. Lavida en las 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. [nvestigación-accióny curriculum. Madrid: Morata, 1999.

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

Rincón, D.etal. Técnicas de investigación en ciencias sociales. 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. Aprendiendo delas innovaciones en los 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 con estudio de casos. Madrid: Morata, 1998.

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

Walker, R. Métodos de investigaciónpara elprofesorado. Madrid: Morata, 1989,

Wittrock, M. C. La investigación en la enseñanza. Enfoques, teorías y métodos. Vols I, II, TIT. 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, P i Hammersley, M. Género, cultura i etnia en la escuela. Barcelona: Paidós, 1996.
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Seminaris

PROFESSORA:Isabel CARRILLO ¡FLORES

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS ICONTINGUTS:

L'assignaturas'estructura en un espai on desenvolupardiferents seminaris que permetineldiàlegi la refle-

xió a l'entorn de temes d'interès pera la formaciói la pràctica psicopedagògiques.Els contingutss'estructu-

ren entres apartats que corresponenals seminaris:

Seminari l: Societati psicopedagogia.

Lafinalitat 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 societatplanteja.
Seminari 2: Perfil del psicopedagog i deontologia professional.

Enaquest segon seminarila reflexió i el debat se centraran en la necessitat de formar-se per saber pren-

dre decisions, dialogari actuar com a mediadorenla resolució de conflictes, actuant d'acord a unaètica

professional.

Seminari 3: Àmbits d'intervenciói funcions psicopedagògiques.

El tercer seminari s'estructura temporalmenten l'última part del curs amb la finalitat d'orientar les

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

copedagògic.

METODOLOGIAI AVALUACIÓ:
La dinàmica dels seminarises basarà en la participaciói el diàleg. Les aportacionsdels participantsi la refle-

xió individual i compartida ajudaran a pensarels diferents continguts, quees treballaran també a partir de

conferènciesd'especialistes enel tema, vídeos, premsa, textos psicopedagògics,i altres recursos que en pos-

sibilitin l'anàlisi i la comprensió.

Tenint en compte aquesta metodologia detreball, l'avaluació del'assignaturaes farà a partir de:

a) Assistènciaals diferents seminaris i realització deles activitats individuals i en grup quees plantegin enles

sessions.

b) Lectura i reflexió escrita d'un llibre (individual).

c) Taller d'assessoramenti formació psicopedagògica(petit grup).

d) Memòria individualdel procési dels contingutstreballats en els diferents seminaris.

Per aprovarl'assignaturacalassolir i desenvoluparsatisfactòriamentels objectiusi lesactivitats plantejades

en cada apartat (el mínim de cadapartés un aprovat:5).

BIBLIOGRAFIA:

AA.VV. Pedagogía dels. XX. Barcelona: Cispraxis, 2000.
AA.VV. «S. XXI. Competencias para sobrevivir», en Cuadernos de Pedagogía. Núm. 298, enero 2001.

AA.VV. «Asesoramiento en centros» en Cuadernos de Pedagogía Núm. 203, mayo 2001.

Arnaus, R. Complicitat i interpretació. Elrela: d'una etnografía educativa. Barcelona: Universitat de Barce-

lona, 1996.

Bonals, J. Eltrabajo en equipo delprofesorado. Barcelona: Graó, 1996.

Carbonell, J. La aventura de innovar. Elcambio en la escuela. Madrid: Morata, 2001.

Cardús, S. Eldesconcertde leducació. Barcelona: La Campana, 2000.

Contreras, J. La autonomiadelprofesorado. Madrid: Morata, 1997.
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Delors, ]. Educació: Hiba untresoramagata dins. Barcelona: UNESCO,1996.

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

Hernández, E (coord.) Formacióndelprofesorado. Barcelona: Praxis, 1998.

Imbernón,E (coord.) La educaciónenelsigloXXI. Losretos delfuturo inmediato. Barcelona: Graó, 1999.

Martín, E. «La intervención psicopedagógica en el ámbito de la gestión del MEC:la historia de un dificil
pero imprescindible factor de calidad», a InfanciayAprendizaje núm. 87, 1999.

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

Mayor Zaragoza, E. Los nudosgordianos. Barcelona: Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 1999.

Morin,E. Els set coneixements basics. Barcelona: Unesco, 2000.

Pérez de Cuéllar, J. Nuestra diversidad cretativa. Madrid: Fundación Santamaría/SM, 1997.

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

Puig, J. M. Toma de conciencia de las habilidadespara eldiálogo. Madrid: CLE, 1993.

Savater, F. Elvalorde educar. Barcelona: Ariel, 1997

Salgueiro, A.M. Saberdocenteypráctica cotidiana. Un estudio etnográfico. Barcelona: Octaedro, 1998.
Shón,D.Laformación deprofesionales reflexivos. Barcelona: Paidós, 1992.

Solé, I., Monereo, C. (coord.) Elasesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesionaly constructivista.
Madrid: Alianza, 1996.

Tort, A. Opinionspúbliquessobre l'educació. Barcelona: Ceac, 1997.

Trilla, J. Elprofesory los valores controvertidos. Neutralidady beligerancia en la educación. Barcelona: Paidós,
1992.

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

Pràcticum

COORDINACIÓ:Providència DAUFÍ i MORESO

Anual. 15 crèdits.

Percursarl'assignatura de Pràcticum s'haurà d'haver cursat, prèviament, un mínim de quatre assignatures
de primercurs.

OBJECTIUS:

Les pràctiquesde Psicopedagogiaestan concebudesperproporcionarals estudiants un aprofundimentenels
continguts dels estudis de Psicopedagogia en la seva aplicació en àmbits d'intervenció psicopedagògica. Du-

rantel curs 2001-2002, aquests àmbits d'intervenció es concreten bàsicament en entornsescolarsi deserveis

socials. En aquestsentit,la Facultat d'Educació oferirà places de pràctiquesenels segiients 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. Centresvinculats a Serveis Socials.

7. Universitat de Vic.

TEMPORALITZACIÓ:
Ambcaràctergeneral,les pràctiqueses portaran a termealllarg de vuit secmanesdurantels mesos de generi
febrer de 2002. Segonsles característiques del Centre o Servei de Pràctiques, es podran concentrar o distri-

buir en algunaltre període del curs acadèmic.

ACTIVITATSA REALITZAR:

L'estudiantcol-laborarà en tasques vinculades a la Psicopedagogia amb el personal del centre o servei cor-  
responent. Elaborarà un projecte detreball que desenvoluparà durantel curs.

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

pràctiques i ambel corresponentprofessor-tutordela Facultat d'Educació.

Al final del curs acadèmic l'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-

da en pràctica: c) Conclusionsdeltreball portat a terme: d) Valoració globali personal de les 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 corresponent consideraràels segiients aspectes:

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

Assistència a reunionsi participacióen projectesqueels Centres o Serveis deasol-licitin o admetin.
Assistènciaa sessions de formaciói seguimentdeles pràctiques.

Entrevistes ambel professor-tutor.

Memòria depràctiques.

Informeescritdelprofessional del Centreo Servei de pràctiques.
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Psicologia de la Instrucció

PROFESSOR: Ángel ALSINA i PASTELLS

Quadrimestral: 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Es tracta d'unaassignaturatroncalbàsica en els estudis de psicopedagogia,de caràcterteòric, però que aspi-

ra a proporcionar elements pera analitzar i comprendrela pràctica educativa escolar. També vol fonamen-

tar el disseny dela pràctica de l'ensenyamenti de la intervenció psicopedagògica.

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

tir d'aquest, se'n desprenenels segiients:

- Aconseguir queels estudiants siguin capaços d'adquirir unavisió globalde la psicologia dela instrucció,

de la seva configuració històrica i dels seu objecte d'estudi.

- Disposar de criteris que permetin valorar les aportacions d'aquesta disciplina a l'estudi dels fenòmens

educatiusescolarsi resoldre els problemesrelacionats ambla seva planificació i desenvolupament.

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

pròpia experiència i coneixementpràctic delarealitat escolar per a revisarelscriteris propis, per a consoli-

dar-los científicament o per a modificar-lossi cal.

- Construir, de manerapersonal, criteris d'intervenció psicopedagògica fonamentats.

CONTINGUTS:

Tema 1. La psicologia dela instrucció: aspectes definitoris

1. Introducció.

2. Antecedents dela psicologia dela instrucció.

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

4. Definició contemporània de psicologia dela instrucció.

5. Teories i models psicològics.

6. Aportacionsdeles teories i models instruccionals.

6.1. Principals aportacions.

6.2. Interaccions teòriquesi pràctiques: cognitives, socials i contextuals.

6.3. Principals teories i modelsinstruccionals.

Tema2. Els subjectes dela instrucció:el professor

1. Introducció.

2. La personalitat del professor.
3. Lafectivitat del professor

4. La motivació del professor per a ensenyar.

5. El pensamentdel professor.

6. Aspectesdiferencials en l'estudidel professor.

7. L'avaluaciódel professor.

Tema3.Els subjectes dela instrucció:l'alumne

1. Introducció

2. L'afectivitat de l'alumne

3. La motivació de l'alumne

4. Els processos de pensamentdel'alumne

5. Aspectesdiferencials de l'alumne
6. L'avaluació de l'alumne
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Tema4. Els contingutsdela instrucció
1. Introducció.

2. Conceptualitzaciói definicions de currículum.

3. Models curriculars.

3.1. Classificació de Srenhouse: models d'objectius,de procési d'investigació.
3.2. Classificació de Short.

3.3. Classificació de Tanner.

4. Els components del currículum.

4.1. Què ensenyar2

4.2. Quan ensenyar?

4.3. Com ensenyar?

4.4, Qué, com i quan avaluar?

5. L'avaluació del currículum.
Tema5. El medifísic com a context instruccional

1. Introducció

2. La influència en el procés instruccionaldeldisseny arquitectònic de les aules.

3. La distribució dels alumnesa l'aula.

4. La midao ràtio del grup-classe.

5. La influència del temps instruccional.

METODOLOGIA:

A l'inici de cada tema es presentarà un esquema pensat perquè serveixi de guió. Tambées presentaràla bi-

bliografia específica per ampliar els coneixementssobre el tema.

En el transcurs de cada temahihaurà sessionsd'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 dedosparcials 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 parcial peral repàs dels continguts així com perfer un

mostreig deltipus d'examen.

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

les mateixes característiques queel de primera convocatòria.

- el treball està pensat per aconseguir un millor seguimentd'alguns dels temes, alhora que ajudaa la seva

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

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

valuació,etc. El treball s'haurà de presentar dins els quinze dies anteriors a l'acabamentdel'assignatura,

previ acord ambels estudiants.

La qualificació final s'obté del resultat de les puntuacions obtingudes en els exàmens parcialsi l'avaluació
deltreball, de manera que el 7096 dela nota la formaràl'apartat teòric i el 3096 restants'obtindrà de les

puntuacionsobtingudesenl'apartat pràctic.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

Coll, C. etal. (1997). Psicologia de la Instrucció. Barcelona: U.O.C.
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Davidoff, L. (1984). Introduccióna lapsicología. Méxic: McGraw-Hill
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). Psicología de la Instrucción, Madrid: Santillana

Gómez, L., Mauri, T. i Valls, E. (1997). L'aprenentatge 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. Fundameniosy aplicaciones. Madrid: Prentice-Hall.
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Orientació Professional

PROFESSORA:Esther FATSINI¡ MATHEU

Quadrimestral.6 crèdits

INTRODUCCIÓ:
En aquestaassignaturaes pretén oferir un recorregutperlesdiferents perspectives teòriques, models, pro-

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

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

En aquest contextel professional del'orientació té un paper primordial: orientarperal canvii la presa de

decisions. |

OBJECTIUS:

- Proporcionar elementsdereflexió per ala intervenció en orientació professional.
- Analitzar diferents einesi estratègies pera l'orientació professional.

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

CONTINGUTS:

1. Aspectes introductoris. Clarificació terminològica.
2. Modelsi teories.

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

Funcionsdel'orientador.

SS
po

L'orientació professionalen la formació: reglada, ocupacionali contínua.
5. El paper del'orientació en l'elaboració del projecte professional.

5.1. Exploracióa nivell personal: autoconeixement, autoestima,interessos, preferències professionals...

5.2. Coneixementdels recursosi serveis d'intermediació facilitadors dela inserció laboral.

5.3. Mètodes 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.

6.1. Valoració de necessitats educatives.

6.2. Finalitat. Determinació dels objectiusprioritaris.

6.3. Planificació dela intervenció:continguts, destinataris, recursos...

6.4. Avaluació i redisseny.

La intervencióen l'orientació professionaldediferents col-lectius: joves, dones, majors de 40 anys, mi-N

nories ètniques, persones amb discapacitats, reinserció de persones ambrisc d'exclusió social: drogode-

pendències, delinqiiéncia...

8. Tendènciesi prospectiva en Orientació Professional.

8.1. Iniciatives i Programes Comunitaris.

8.2. L'orientació professional a Espanyai a Catalunya.

METODOLOGIA:

Es combinaràla teoria ambla lectura d'articlesi bibliografia diversa perfer-ne, posteriorment, un comen-

tari o debat. Tambéesrealitzaran activitats de dinàmica de grupi altres activitats grupals i individuals. Es

fomentaràeldiàlegi la reflexió a partir de les experiències del grup d'alumnes.
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AVALUACIÓ

L'avaluacióesrealitzarà en funció de:

- Treballs individualsa classe.

- Treball en grup.

- La realització d'una provaescrita sobre continguts del programa.

BIBLIOGRAFIA

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

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

Palma: Universitat deles Illes Balears, 1999.

Àlvarez, M. Orientaciónprofesional Barcelona: Cedecs, 1995.

Alvarez, M.ialtres. La orientación vocacionala través delcurriculumy de la tutoría. Unapropuestapara la eta-

pa de 12 a 16 años. Barcelona: ICE, Graó Editorial. Materiales para la innovación educativa (MIE),

1991.

Arnaiz, P; Guerrero, C. Discapacidadpsíquica:formacióny empleo. Archidona: Aljibe, 1999.

FernándezSierra,J. Eltrabajo docenteypsicopedagógico en Secundaria. Biblioteca de Educación. Archidona,

Málaga: Aljibe, 1995.

Jurado,P. Integración sociolaboraly educación especial. Bellaterra: PPU,1993.

Montané,J. Orientación ocupacional. Barcelona: Ceac, 1993.

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

educaciónpara la carreraprofesional. Barcelona: PPU, 1994.

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

Puchol, L. Reorientación de carrerasprofesionales. Madrid: ESIC, 1994.

Repetto, E. Orientación educativa e intervenciónpsicopedagógica. Madrid: UNED,1994,

Riart, J. Elegir unaprofesión. Proceso dereflexiónpara elegir bien unaprofesión. Barcelona: PPU, 1996.

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

Rodríguez Moreno, M.L. La orientaciónprofesional. [. Teoría. Barcelona: Ed. Ariel, 1998.

Rodríguez Moreno, M.L. Elmundo deltrabajoy lasfuncionesdelorientador. Barcelona: Barcanova, 1992.

Sánchez, EJ. Yelaño que viene¿qué?Barcelona: CissPraxis, 2001.

Sanz Oro, R. Evaluación deprogramas en orientación educativa. Madrid: Pirámide, 1990.

Torres, J.A. Laformacióndelprofesor tutor como orientador. Jaén: Universidad de Jaén, 1996.

Valls, E. Fundamentos de orientación profesional para psicopedagogos. Almería: Universidad de Almeria,

1998.

Valls, E Programa autoaplicable de asesoramiento vocacional. Almeria: Servicio de Publicaciones de la

Universidad de Almería, 1996.
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Aspectes Sociolingúístics i Didàctics de l'Ensenyamentde la Llengua

PROFESSORS: Francesc CODINAiVALLS

Modest REIXACH i PLA

Anual.9 crèdits

OBJECTIUS:
El primerblocdel'assignatura pretén proporcionar un conjunt de coneixements bàsics sobrela situació so-

ciolingiifstica en l'àmbit català, especialmentenels col.lectius dels adolescentsi dels joves, per tal d’analit-
zar les repercussions d'aquesta situació en l'ensenyamentdela llengua a primària i a secundària.

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

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

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

PROGRAMA:

1. Aspectes sociolingúistics. Iniciació conceptuali terminològica.

1.1 Llenguai cultura.

1.1.1. Llengua, producte cultural.
1.1.2. Llengua,dipòsit de cultura.

1.1.3. Eina creadora i transmissora de cultura.

1.1.4. Funcionsprincipals dela llengua: comunicatives,identificadores, simbòliques.

1.2. Llengua,territori, demografia.

1.2.1. Llenguapròpia.

1.2.2. Comunitatlingúística.

1.2.3. Contacte dellengiies.

1.2.4. Llengiies majoritaries i minoritaries

1.2.5. Conflicte lingiiistic.

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. Algunesdistincions introduides.
1.3.7. Canvis recents.

1.3.8. Conclusions.

1.4. Coneixement i úsdel català a Catalunyai als altres PPCC.

1.4.1. Reflexionsprèvies.
1.4.2. Fonts i metodologies.

1.4.3. Modalitats.

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

collectius específics: infants, adolescents, joves, immigrats...

1.4.5. Competènciai performància.

1.4.6. Uso usos.

1.4.7. Usosprivars, públics, oficials.

1.4.8. El català a l'ensenyament.
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1.4.9. Conclusions sobre la situaciósocialdela 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 polítics i jurídics.
1.5.6. Objectiussociolingiístics.

1.5.7. Balançde resultats.

1.6. Bilingiiisme i educació.

1.6.1. Bilingúisme individual.

1.6.2. Bilingúismei societat.

1.6.3. L'adquisició d'una segonallengua.

1.6.4. L'educació bilingúe.

1.6.5. Immersió lingúística versus submersió lingiística.

1.6.6. Condicionsi característiques dels programes d'immersiólingiiistica.

1.6.7. Bilingúisme i educació en el dominilingúístic català.

1.6.8. Situació de l'ensenyamentbilingúe a Catalunya.

2. Aspectes didàctics.

2.1. Diversitat lingiística i ensenyament.

2.1.1. Relació entre diversitatlingiística i rendimentescolar.

2.1.2. Teories del dèficiti teories dela diferència.

2.1.3. Tractament educatiu dela diversitati la variaciólingiístiques.

2.2. La llenguai la literatura en l'ensenyamentobligatori.

2.2.1. El caràcter instrumentaldeles habilitats i dels coneixements lingiiístics.

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-

gutsi orientacionsdidàctiques.

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 que fa ala matèria com als recursos didàctics.

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.

2.4.2. L'elaboració.

2.4.2. 1.Ideació,selecció i construcciódelesactivitats.

2.4.2. 2. Redacció dels textosexplicatiusi dels enunciats deles activitats.

2.4.2. 3. Ordenació, comprovació,sistematitzaciói correcció del material.

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

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Pel que fa al primer bloc (aspectessociolingiiístics), l'avaluació consistirá en una o diverses proves sobreles

matèries explicadesa classei en la valoració dels treballs 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 estu-

diants adquireixin els coneixements bàsics que els permetin de plantejar adequadament un projecte d'ela-

boració de material didàctic. A la meitat del quadrimestrees realitzarà un examen ambl'objectiu de com-

provar que s'han adquirit aquests coneixements. Els estudiants que no superin aquesta prova podran

recuperar-la en l'examen final de juny. La resta deles sessions tindran un caràcter pràctic i es destinaran a

l'elaboració (guiadai assessorada pel 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 membresd'un grup haurà de guardar proporció ambles característiquesdel

projecte, i en cap cas no podrà superarles quatre persones.Els estudiants que no puguin assistir amb regula-

ritat a aquestessessions pràctiques hauran derealitzarel treball individualment.

La nota globaldel'assignatura serà la mitjana de les proves específiquesi dels treballs relacionats amb cadas-

cundels dos apartats.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
Aspectessociolingiiistics

Arenas, J. Llengua i educació a la Catalunya d'avui. Barcelona:La Llar delLlibre, 1990.

Areny, M. D. Avaluar per construir. Eines de diagnosi i intervenció en la situació sociolingúística del'escola.

Vic: Eumo Editorial, 1999.

Argelaguet, J. Partits, llengua i escola. Anàlisi de la política lingiiistica de la Generalitat de Catalunya en l'en-
senyamentobligatori (1980-1995). Barcelona: Editorial Mediterrània, 1999.

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

1995.

Baker, Colin. Fundamentosde educación bilingiiey bilingitismo. Madrid. Cátedra, 1997.
Baker, Colin. Encyclopedia ofBilingualism and Bilingual Education. Multilingual Matters Ltd.: Claredon,

1998.

Bastardas, Albert., Ecologia deles llengiies. Barcelona: Proa, 1996.

Bibiloni, Gabriel. Llengua estàndardi variació lingiística. València: Editorial 3 4, 1997.

Boix, Emili. Triar n0 és trair. Identitat i llengua enelsjoves de Barcelona. Barcelona: Edicions 62, 1993.

Boix, Emili: Vila, F. Xavier. Sociolingiitstica de la llengua catalana. Barcelona: Ariel, 1998.

Branchadell, A. La normalitatimprobable. Barcelona: Empúries, 1996.

Joan i Marí, B. Les normalitzacionsreeixides. Vilassar de Mar: Oiltos-Rau, 1996.

Lee McKay, Sandra; Hornberger, Nancy H (ed.). Sociolinguistics and Language Teaching. Cambridge

University Press, 1996.

Llei 1/1998, de 7degener, de Politica Lingitistica. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1998.
Marí, L. (coord.) La llengua als Paisos Catalans. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1992.

Monési Pujol, J. La llengua a l'escola: 1714-1939. Barcelona: Barcanova,1984.

Plai Molins, M. El bilingiisme escolara Barcelona. Barcelona: La Magrana, 1996.

Pradilla, M.A. La llengua catalana altombantdelmil-lenni, Barcelona: Empúries, 1999.

Prats, M.; Rafanell, A.; Rossich, A. Elfutur dela llengua catalana. Barcelona: Empúries, 1990.

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

Reixach, Modest (coord.), Elconeixementdelcatala. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de

Cultura, 1997.

Serra, J.M. Immersió lingiiística, rendimentacadèmiciclasse social. Barcelona: Horsori, 1997.

Siguan, M. Españaplurilingiie. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

Solé i Camardons,J. Sociolingiiisticaperajoves. 2a ed. Barcelona: La Llardel Llibre, 1989.

Vallverdú, E. L'ús delcatalà: unfutur controvertit. Barcelona: Edicions 62, 1990.

Vallverdú, E. Velles i noves qiiestions sociolingúístiques. Barcelona: Edicions 62, 1998.
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Vila, 1. La normalització lingiística a l'ensenyament no universitari de Catalunya. Barcelona: Departament
d'Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya, 1993.

Vila, 1. Elcatalà i el castellà en elsistema educatiu de Catalunya. Barcelona: Horsori, 1996.

Vila, I. (coord.); Siguan, M. Bilingitisme i educació. Barcelona: Proa / Edicions de la UOC, 1998.
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Antúnez, S; del Carmen, L. M.; Imbernón,E; Parcerisa, A.; Zabala, A. Delproyecto educativo a laprograma-

ción delaula. Barcelona: Graó, 1992.
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Barcelona: Serveis Pedagògics, S.L.

Bassols, M.i Torrent, A. M. Models textuals:teoria ipràctica. Vic: Eumo Editorial, 1996.
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Sevilla: Alfar, 1990.
Camps, Anna; Colomer, Teresa (coord.). Lensenyamenti l'aprenentatgede la llenguai la literatura en l'educa-

ció secundària. Barcelona: ICE de la UB / Horsori, 1998.

Cassany, Daniel. Construir l'escriptura. Barcelona: Empúries, 1999.

Cebrián dela Serna, M. La Didàctica, el curriculum, los mediosy los recursos didácticos. Málaga: Universidad
de Málaga, 1992.

Codina, E, Coromina,E., Fargas, A. i Fornols J. Lengua i comunicació3 i 4. Guia didàctica iprojecte curri-

cular. Vic: Eumo Editorial, 1998.
Cunningsworth, Alan. Evaluatingand SelectingEFL teaching materials. London: Heinemann Educational

Books, 1984.

Disseny curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenya-

ment, 1990.

Disseny curricular. Ensenyament Secundari. Barcelona: Generalitat de Caralunya, Departament d'Ensenya-

ment, 1990.

Ellington, H. and Race, P., Producing teaching materials: a handbookfor teachers and trainers. Kogan Page:
Nichols, 1994.

Lomas, C.; Osoro,A.; Tusón, A. Ciencias del lenguaje, competencia comunicativa y enseñanza de la lengua.

Barcelona: Paidós, 1993.

Lomas, C. (coord.). La educación lingiísticay literaria en la enseñanza secundaria. Barcelona: ICE de la UB /

Horsori, 1996.

Monereo, C. Avaluació del tractament de la diversitat als llibres de text. Barcelona: Comissió Ciutadana Pro

 
Integració Escolar, 1995.

Parcerisa i aran, A. Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, seleccionarlosy usarlos. Barcelona: Graó, 1996. i

Richaudeau, F. Conception elproduction des manuels scolaires. Paris: UNESCO, 1979. |
Richaudeau,E Ecrire avec efficacité. Toulouse: Albin Michel, 1992.

Seguin, R. Lélaboration des manuels scolaires. Guide métbodologique. Paris: UNESCO,1989.

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

Serafini, M. T. Comose escribe. Barcelona: Paidés, 1994.
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Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica

PROFESSOR:José Ramón LAGO ¡ MARTÍNEZ

Anual 9 credits.

OBJECTIUS:
- Conèixeri relacionarles característiques fonamentals dels diferents models tedrics d'intervenció amb di-

ferents práctiques d'intervenció psicopedagógica.

- Conèixerles característiques de l'orientaciói la intervenció psicopedagògica en la legislació actuali rela-

cionarlas funcions quese li encomana ambels diferents models d'intervenció.

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

dagògicai aplicar-la en algunes situacions pràctiques.

CONTINGUTS:

1. Orientaciói Intervenció psicopedagògica.

1.1 Concepte d'orientaciói intervenció psicopedagògica.

1.2 Enfocamentsi models d'orientació i intervenció psicopedagògica. Classificacions dels modelsi 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 psicopedagógicaenel sistema educatiu actual.
6.1. Orientaciói intervenció psicopedagògicaenlalegislació i orientacions derivada de la LOGSE.

6.2 Orientació i intervenció psicopedagògica en la 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 Assessoramentcurricular

8.2 Eixosde l'assessoramenten el desplegamentdel currículum les diferents etapes educatives.

9. La col.laboració enl'atencióa la diversitat.

9.1 Mesures d'atencióa la diversitat.

9.2 Col.laboració enla planificació i desenvolupamentde les mesures d'atenció a la diversitat.

10. La col-laboració en l'atenció a les n.e.e.

10.1 L'avaluació psicopedagògica.

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

11. La col-laboració enla orientaciói l'acció tutorial.

11.1 Continguts del'orientació educativa.

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

12. Planificació i desenvolupamentdel'orientaciói la intervenció psicopedagògica.

METODOLOGIA:
Lesactivitats de ensenyament-aprenentatge consistiran en exposicionsdelprofessor, anàlisi de documentsi

de casospràctics perpartdels estudiants en petit grupi elaboracionsdesíntesis a partirde la guia del profes-

SOL.
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AVALUACIÓ:
L'avaluacióesrealitzarà mitjangantla realització de proves escrites sobre els continguts treballars ¡ altres ac-

tivitats complementàries.

BIBLIOGRAFIA:

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

Bisquerra, R. (coord) (1998). Modelos de orientacióne intervenciónpsicopedagógica. Barcelona: Praxis.

Fernández,J. (coord). (1996) Eltrabajo docenteypsicopedagógico en educación secundaria. Málaga: Aljibe.
Instruccions de la 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 Educación y Ciencia (1992) «Orientacióny Tutoria» . 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-

cionsrelativesa l'organització del currículum a l'educació secundaria obligatoria pera l'atenció 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:
- Descriure i analitzarels plantejaments actuals de l'Educació Especial

- Fonamentar, des d'una perspectiva psicopedagògica, sociològica i ètica, el plantejament inclusiu de
l'Educació Especial.

- Presentari analitzarestratègiesi recursos pera la pràctica de l'Educació Especial des d'un plantejamentin-
clusiu.

- Presentari analitzar algunesdeles últimes innovacionsen el camp del'Educació Especial.

CONTINGUTS:

1. Introducció: L'atencióa les persones discapacitades des d'un plantejamentinclusiu, una història que ve
de lluny (Comenius,Itard, Seguin)

2. Descripciói anàlisi dels plantejaments actuals de l'Educació Especial:

- Plantejamentselectiu

- Plantejamentselectiu amb integració parcial

- Plantejamentinclusiu

3. Fonamentació psicopedagògica,sociològicai ètica d'unaescola per a tothom.

4. La pràctica de l'educació especial des d'un plantejamentinclusiu: una base curricular comunapera tot

l'alumnat.

- La personalització del'ensenyament:els Plans de Treball Personalitzats
- L'autoregulacióde l'aprenentatge:estratègiesi recursosper fomentarl'autonomiadels alumnes.

- L'estructuració cooperativa de l'aprenentatge: estratègies i recursos per fomentar la interacció entre  iguals l'aprenentatge cooperatiu.

5. Innovació educativai educació especial

METODOLOGIA:
Lesclasses es plantejaran com un espai de debat, aportació d'experiències i confrontació d'idees. Es combi-

naran l'exposició perpartdel professor,el treball en equip dels alumnesdinsi fora del'aula,l'anàlisi de do-

cuments, l'estudi de casosi els debats.

AVALUACIÓ:

Pera l'avaluació del'assignatura es tindran en compteels segiients elements:
- Un treball individual o en grup sobreels continguts del punt3 del temari.

- L'exposició a classe —individualo en grup-deltreball anterior.

- Un examenfinal

BIBLIOGRAFIA:

Bautiste Jiménez, Rafael (1991): Necesidades educativas especiales. Manualteóricopráctico. Archidona (Má-

laga): Aljibe.

Canevaro, Andrea (1985): Els infants que esperden al bosc. Vic: Eumo.

Canevaro, Andrea (1987): Infants ambdeficiències. Barcelona: Rosa Sensat/ Edicions 62.

Coll, C. (1984): «Estructura grupal, interacción entre alumnos y aprendizaje escolar». Dins Infancia y
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Aprendizaje, 27128, pp. 119-138.
Departament d'Ensenyament (1986): L'educació especial a Catalunya. Documents d'Educació especial,

núm.8. Barcelona: Departament d'Ensenyament.

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

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

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

ment infantil i obligatori. Documents d'Educació Especial, núm. 11. Barcelona: Departament

d'Ensenyament.

Johnson, D.W i Johnson, R.T. (1997): «Unavisié global de l'aprenentatge cooperatiur. Dins Suports.

Revista catalana d'Educacióespeciali atenció a la diversitat, núm. 1, pp. 54-64.

Jonhson, D.W., Johnson,R.T. i Holubec, E.J. (1999): El aprendizaje cooperativo en el aula. BuenosAires:

Paidós.

Marchesi, Alvaro i Martín, Elena (1990): «Del lenguaje del trastorno a las necesidades educativas especia-

les». Dins Marchesi, A., Coll, C., Palacios, J. (Comp.): Desarrollo psicológico y educación. Volum III.

Madrid: Alianza Editorial, pp. 15-33.

Ortega, J.L., Matson, J.L. (1987): Recerca actual en integració escolar. Documents d'Educació Especial,

núm. 7, Barcelona: Departament d'Ensenyament.

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

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

gentina): Cincel.

Puig, J., Romeu, T. (1991): Lescola ha de donarresposta a tots els alumnes. Barcelona: PPU.

Pujolás, P. (2001): Atención a la diversidady aprendizaje cooperativo en la Educación Obligatoria. Archidona

(Málaga): Aljibe.

Pujolas, P. i Ruiz, R. (1999): “Cómoatenderla diversidad de los alumnosen la ESO, en un grupo heterogé-

neo? La Escuela Inclusiva, la Enseñanza Multinivel y la Estructura de Aprendizaje Cooperativa”. Dins

A. Sánchez Palomino,J.J. Carrión, D. Paduay R. Pulido (Coords.): Los desafios de la Educación Especial

en el umbral del siglo XXI. Almería: Universidad de Almería, Departamento de Didáctica y Organi-

zación Escolar, pp. 199-219.

Ruiz, R. (1997): "Les Adequacions Curriculars Individualitzadesa l'escola Inclusiva com a elements d'un

sistema. Consideracions sobrela seva extrapolació al nostre sistema educatiu". Dins Suports. Revista ca-

talana d'Educacióespeciali atenció a la diversitat, vol. 1, núm. 1, p. 45-53.

Ruiz, R. (1999): "Algunes reflexions i propostes sobre aspectes conceptuals i pràctics del disseny de Bases

Curriculars per a tot l'alumnat i per la seva adequació personalitzada". Dins Suports. Revista catalana

d'Educació especiali atenció a la diversitat, vol. 3, núm.2.

Sánchez Asin, Antonio (1993): Necesidades educativas e intervenciónpsicopeda-gógica. Barcelona: PP.U.

Serrano, J.M., y Calvo, M.T. (1994): Aprendizaje cooperativo. Técnicasy análisis dimensional. Murcia: Caja

Murcia Obra Cultural.

Srainback, Y. , Srainback, S. (1999): Aulas Inclusivas. Madrid: Narcea.
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Dificultats d'Aprenentatgei Intervenció Psicopedagògica

PROFESSOR:José Ramon LAGO i MARTÍNEZ

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 coneixements: lesestratègies que permetinplanificar, aplicar i valorarla resposta
educativa adequadaa les diferentsdificultats d'aprenentatge.

CONTINGUTS:

1. La intervenció psicopedagògica les dificultats d'aprenentatge: delimitació conceptual.

2. Les dificultats d'aprenentatge més generals: avaluació i resposta.

3. Les dificultats d'aprenentatge específiques: avaluaciói resposta.

3.1. Dificultats d'aprenentatge de la decodificació lectora. Dislèxia.

3.2. Dificultats de comprensió lectora.

3.3. Dificultats d'escriptura. Disgrafia.

3.4. Dificultats d'aprenentatge de les matemàtiques. Discalcúlia.

METODOLOGIA: |
Lesclasses es plantejaran com un espai de debat, aportació d'experiènciesi confrontació d'idees. Es combi-

naran l'exposició per part del professor, el treball en equip dels estudiants dinsi fora del'aula,l'anàlisi de

documents,l'estudi de casosi els debats.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluaciódel'assignaturaes tindran en compteelssegiients elements:

- Un treball individual o en grup sobre algun dels continguts del programa.

- Un examenfinal

- L'assistènciai la participacióa les classes, l'aportació de materials i experiències, la participació a les tuto-

ries, etc.

BIBLIOGRAFIA:

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, pp. 343-364.

Barbera, E. i Gómez-Granell, C. (1996): «Las estrategias de enseñanzayevaluación en matemáticas». Dins

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

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

Camps,A.i Castelló, M. (1996): «Las estrategias de enseñanza-aprendizaje en la escritura». Dins Monereo,
C. i Solé, I. (Cocrd.): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesionaly constructivista.

Madrid: Alianza, pp. 321-342.

Defior Citoler, S. (1996): Las dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. Lectura, escritura, matemáti-

cas. Archidona (Málaga): Aljibe.

Jiménez,J. i Girondo, L. (1990): Calcula l'escola. Reflexions ipropostes. Col. Guix, 13. Barcelona: Graó.
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Jorba, J. i Casellas, E. (Eds.) (1996): Estratègies i tècniquesper a la gestió sociala l'aula. Volum 1: La regulació i

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: unaperspectiva profesionaly cons-
tructivista. Madrid: Alianza.

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

Narcea.

Riviére, A. (1990): «Problemasy dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: una perspectiva cogniti-
va». Dins Marchesi, A., Coll, C., i Palacios, J. (Comp.): Desarrollo psicológicoy educación. III. Madrid:

Alianza, pp. 155-182.

Sánchez, E. (1990): «El aprendizaje de la lectura y sus problemas». Dins Marchesi, A., Coll, C., i Palacios, J.

(Comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Vol. III. Madrid: Alianza, pp. 121-130.

Sánchez, E. (1990): «Estrategias de intervención en los problemasde lectura». Dins Marchesi, A., Coll, C.,

i Palacios, J. (Comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Vol. HI. Madrid: Alianza, pp. 139-154.

Solé,I. (1992): Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.

Solé,I. (1993): “Disponibilidad para el aprendizaje y sentido del aprendizaje”. Dins Coll, C. et alt.: Elcons-

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

Valmaseda, M. (1990): «Los problemas de lenguaje en la escuela». Dins Marchesi, A., Coll, C., i Palacios, J.

(Comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Val. III. Madrid: Alianza, pp. 101-120.
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Paradigmes Educatius i Fenòmens Socials Contemporanis

PROFESSOR: AntoniTORT i BARDOLET

Anual. 9 crèdits.

OBJECTIUS:
Els canvis socials i culturals que afecten el món d'avui exigeixen delprofessional de l'educació unaactualit-
zació constantrespecte de quinssón els models, enfocamentsi 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 maldenperrespondrea la dinàmicasocial contemporània.

CONTINGUTS:

1. Tradiciói canvi en educació. Educaciói societat.

El paper de l'educació en unasocietatcanviant. Crisi o adaptació. L'educació com a activitat de conser-

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

2. Nous usosi nous costumsenla societat del coneixement.

Culturalocali cultura mundial,la eglobalització". Els contextosde l'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-lència. La formació de la persona en un móninsegur. Lesdificul-

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

periencials i contextos educatius delsinfantsi joves. Factors de desigualtats en educació.

4. L'estatusdelsaber pedagògic en unasocietat en transformació.

La construcciósocial del currículum. La questió dels nivells. Universalismei relativismeen la construc-

ció dels currícula. La transdisciplinarietat. Els continguts escolars en el marcdela societat de del'espec-

tacle.

5. Educació i desenvolupamenthuma.
L'educació com a bé públic o l'educació com a bé de consum. L'educació com a dret. L'educació com a

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

la competència, per a la competitivitat. L'educacióalllarg de la vida. Formació i ocupació.

6. Educaciói democràcia.

Autonomia i control. Liberalismei estatisme. La dualització escolar. Participaciói exclusió enel funcio-

namentdel'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,

discussionsenpetit grup i exposicions públiquesperpartdel'alumnat.

AVALUACIÓ:
L'avaluaciódel'assignaturaesfarà a parzirde:

- assistènciai participació enl'activitat d'aula i en altresactivitats que s'organitzin.

- redacciód'escrits i exposicionsorals realitzades regularmenta l'aula.

- elaboració d'una memòria del'assignatura que inclourà comentaris de diversosarticlesi d'un llibre.

49



BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

A.A.V.V., Nuevasperspectivascríticas en educación. Barcelona: Paidós, 1994.

A.A.V.V., La educación enelsiglo XXI. Losretos delfuturo inmediato. Barcelona: Graó, 2000.

A.A.V.V., Cròniquesper a una educació democràtica. Vic: Eumo Editorial, 1998.
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Paidós, 1993.

Giddens, A. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Editorial, 1996.
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Morata, 1993.
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Lipovetski, G. Elimperio de lo efímero. Barcelona: Anagrama, 1990.

Margalit, A. La sociedaddecente. Barcelona: Paidós, 1998.
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nia). València: Editorial 3 i 4, 1994.

Marina,J. A. Elmisterio de la voluntadperdida. Barcelona: Anagrama,1998.
Pérez de Cuéllar. La nostra diversitat creativa. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya,1996.

Postman, N. Fide l'educació. Una redefinició delvalordel'escola. Vic: Eumo Editorial, 2000.

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

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

Sennett, R. La corrosión delcarácter. 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 MCET, 1997

Tort, A. Opinionspúbliquessobre l'educació. Barcelona: Ceac, 1997.

Vattimo, G.Lasociedad transparente. 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 (Pla 1997), 6 crèdits (Pla 2001)

OBJECTIUS:
- Conèixerles relacionsentrel'educació altres instàncies públiquesa dinsi a foradel'escola.
- Adquirirels conceptes bàsics per analitzari avaluarel funcionamentdelsserveis públics vinculats amb l'e-

ducació.

CONTINGUTS:

1. Els serveis públicsi la societat.
1.1. Quèés la societat moderna2

1.2. Debatideològic sobreels serveis 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 socialsals anys noranta.

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

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

3.3. La transversalitat de les polítiques de gènere.

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

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

4.1. L'analfabetismea la societat moderna.

4.2. L'educació deles persones adultes a Espanya.

4.3. L'educació deles persones adultes a Dinamarca.

5. Segon cas detreball:la formació professionaldejoves sense estudis.

5.1. Latur ila qualificació laboral.

5.2. El Programa de Garantia Social a Espanya.

5.3. El Technical and Vocational EducationInitiative ala Gran Bretanya.

METODOLOGIA:

Comentaridelstextos teòrics a classe

Explicació contrastadadeteories i mètodes d'avaluació
Discussió dels casosdetreball

Comentarid'esborranysdel'assaig d'avaluació (tutoria)

AVALUACIÓ:
L'avaluacióes basarà en unassaigescrit sobreels contingutstreballatsa lesclasses.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

51



 

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

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

Dale, R. The State andEducation Policy. Milton Keynes: Oxford University Press, 1989.

Esping-Andersen,G. Los tres mundos delestado del bienestar. Valencia: Alfons el Magnánim, 1982.
Flecha, R. La nueva desigualdadcultural. Barcelona, 1990.

GimenoSacristán, J. Diversidad y currículum. Dins Rué,J. et al. Educació Democràtica i atenció a la diver-

sitat. Barcelona: ICE-UAB, 1993.

Husén, T. Nuevo andlisis 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. Laprimacta de la sociedadcivil. Madrid: Alianza, 1993.

Piussi, A.M. Saber quese sabe. Barcelona: Icaria, 1996.

PNUD.¿nformesobre 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. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Des d'una perspectiva d'atencióa la diversitat de necessitatsi característiques del'alumnat quecursal'edu-

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

assignatura sigui capaç de:

1. Formular procedimentsi elaborar materials facilitadors del desplegamentdel Currículum Escolaren els

Centres Educatius (protocols, documents sobre procedimentsi fases de desplegament del Currículum

Escolar).

2. Elaborar instruments i procedimentspera l'avaluació de l'alumnatdes d'una perspectiva curricular.

3. Disposard'instruments i procedimentspera l'assessorament sobre desplegamentscurriculars en centres

educatius,

CONTINGUTS:

1. Comprensivitatescolarenl'atenció a la diversitat.

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

3. Elaboració de materials de desplegamentcurricular.

4. Disseny d'estratègies, procedimentsi estratègies de programació i d'adaptació de les programacions(di-

versificació i personalització).

5. Aspectescrítics per a l'assessoramentenel desplegamentdel currículum.
6. Desplegamentdel Currículum Escolar: breu referència a conceptesbàsics en el contextde l'actual orde-

namentdelsistema educatiu.

7. Assessorament Curriculari Intervenció Psicopedagògica: suports,tècnic, en recursosi en l'avaluació, en

el desplegamentdelcurrículum.

METODOLOGIA:
Comentari de textosrelacionats amb els continguts i objectius de l'assignaturai, particularment, del dos-
sier corresponent.

Elaboració de materials perpart dels estudiants ambel suportdelprofessor.
Exercicis sobre intervenció psicopedagògicaen relació al desplegamentcurricular.

AVALUACIÓ:
1. L'avaluació es basarà en els segiients aspectes: un treball de grup sobre continguts del'assignaturai sobre

els exercicis realitzatsa classe.

2. Elaboració d'unasíntesi personalsobreels contingutstreballats a classe, a partir d'un guió presentatpel

professor.

BIBLIOGRAFIA:

Normativa curricularvigent.

Publicacionssobre Currículum Escolar de les Admininistracions Educatives.
Bibliografia corresponenta l'assignatura de Disseny, Desenvolupamenti Innovaciódel currículum.
Altres fonts segonselstreballs plantejats a les classes.
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Investigació en Psicopedagogia

COORDINADOR:Robert RUIZ i BEL

Oprativa. 4,5 crèdits (Pla 1997), 6 crèdits (Pla 2001)

Per poder-se matricular d'aquesta assignatural'estudiant haurà de tenir aprovatsels crèdits corresponentsa
les assignatures de Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològica i de Mètodes d'Investigació en

Educació, ambdues de 1r curs de Psicopedagogia. També caldrà l'autorització prèvia del coordinador de

l'assignatura.

OBJECTIUS:
L'objectiu general del'assignatura és posar en pràctica i ampliar els coneixements queels estudiants han

anatassimilant durantel primer curs de l'especialitat en relació ambel dissenyi realització de projectes de

recercainterdisciplinaris.

En aquestsentitl'assignatura ofereix condicionspera l'assolimentdels segiients objectius:
- Millorarles capacitats dels estudiants pera 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 sistemesd'anàlisi de dades mitjançant suport informàtic.

- Optimitzarla redacció de textos expositiusi científics.

-Col-laborar en projectes detreball dels grups de recerca dela Facultat d'Educació.

METODOLOGIA:

L'assignatura tindrà un caràcter eminentmentpràctic en el qual la implicació del'alumnatserà fonamental.

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

terme un projecte derecercaescollit lliuremento en el marcdeles investigacions que actualmentes porten

a termea la Facultat. La tascarealitzadas'estructurarà al voltant de dostipus de sessionsdetreball, cadascu-

na deles quals correspondrà als dos quadrimestres del curs:

- Durantel primer quadrimestrelessessionsdetreball es dedicaranal disseny d'un projecte de recerca vin-

culatals interessos professionals de cada estudiant.

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

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

AVALUACIÓ:
L'avaluació es basarà en:

a) Exposició pública deltreball d'investigació.

b) Memòria escrita deltreball

c) Conclusionspersonalsdeltreballrealitzat i diari personaldeparticipació en les activitats de recerca.
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Assessorament Psicopedagógic al 2n Cicle d'Educació Infantil

PROFESSORA:Núria TARRÉ

Optativa.4.5 crèdits (Pla 1997), 6 crèdits (Pla 2001)

OBJECTIUS:

- Identificarels trets característics d'aquest cicle.

- Analitzar les demandesd'assessorament mésfreqiients enrelacióa:

- alumnes

- grups d'alumnes

- l'escola

- la família

- Conèixerles funcionsdels diferents Serveis d'Assessorament

- Conèixerdiferents instruments d'avaluació psicopedagògica ques'utilitzen en aquest cicle.

- Procésa seguir en la intervenció psicopedagògica

- Valorar possibles estratègies d'intervenció

CONTINGUTS:

1. Característiques de l'etapa d'Educació Infantil. Organització curricular.
2. Els Serveis d'Assessorament del Departament d'Ensenyament

2.1. EAP

2.2. CREDA

2.3. EAP def. visuals

3. Altres serveis sectoritzats: CDIAP, CSMIJ,Serveis Socials, Àrees Bàsiques de Salut.

4. La intervenció psicopedagògica

4.1. Les necessitats dels centres educatius

4.2. Principals demandes

4.3. Procés a seguir en la intervenció

5. Instrumentsd'avaluació

6. La intervenció ambles famílies

7. La coordinacióentreels diferents professionals que intervenen en un mateix centre.

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

a- assistènciai participació a classe

b-realització d'exercicis individuals i de grup

c- provaescrita sobreels contingutsdel'assignatura

BIBLIOGRAFIA:

Generalitat de Catalunya. Curriculum. Educació Infantil. Barcelona: Departament d'Ensenyament,1992.
Generalitat de Catalunya. La respostaa les necessitats educatives especials dels alumnesa l'ensenyamentinfantil

i obligatori. Documentd'Educació Especial13. Barcelona: Departament d'Ensenyament, 1991.

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

Monereo, C. Solé, 1. (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). [ntervenció Educativa i DiagnosticPsicopedagogic. Barcelona:Laia, 1989.
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Psicopedagogia de les Matemátiques

PROFESSOR: Angel ALSINA i PASTELLS

Optativa: 4,5 credits (Pla 1997), 6 credits (Pla 2001)

OBJECTIUS:
- Conèixerel paper que han detenir les matemàtiques en l'ensenyamentobligatorii apreciar-neels valors,
les dificultatsi les alternatives metodològiques que poden afavorir un aprenentatge adequat.

- Disposar decriteris per analitzar críticamentels desenvolupaments curriculars del'àrea de matemàtiques

en l'ensenyamentobligatori.

- Conèixerels objectius,els contingutsi les metodologies que han de guiar l'ensenyament de les matemàti-

quesa primària i a secundària.

. Situarles dificultatsi els errors més comunsa la classe de matemàtiques.

- Conèixerles tipologies d'alumnes amb problemes i veure en cada cas com afecten l'aprenentatge de les

matemàtiques.

- Saberdiagnosticarels principalstrastorns d'aprenentatge de les matemàtiquesi trobar tractamentsi alter-

natives d'actuació.

- Identificar adaptacions curriculars i propostes adequades de matemàtiques per a alumnes amb dificultats

d'aprenentatge específiques.

- Adquirir hàbits de recercai crítica bibliogràfica.

CONTINGUTS:

Tema1. El currículum de matemàtiques a primària

1.1. Objectius curriculars bàsics a primària

1.2. Continguts bàsics a primària

1.2.1. Fets, conceptesi sistemes conceptuals

1.2.2. Procediments

1.2.3. Actituds,valors i normes

1.3. Metodologies a primària

1.4. Avaluació a primària

Tema2. El currículum de matemàtiques a secundària

2.1. Objectius curriculars bàsics a secundària

2.2. Contingutsbàsics a secundària

2.2.1. Fets, conceptesi sistemes conceptuals

2.2.2. Procediments

2.2.3. Actituds, valors i normes

2.3. Metodologies a secundària

2.4. Avaluació a secundària

Tema3. Trastorns d'aprenentatge de les matemàtiques

3.1. Concepte de trastorn d'aprenentatge de les matemàtiques

3.2. Principals tipus d'errors

3.3. L'error com a fontd'aprenentatge

3.4. Causes que incideixen enl'aparició de trastorns

3.4.1. Causes internes

3.4.1.1. Dèficits en les capacitats psicològiques bàsiques

3.4.1.2. Factors actitudinals-afectius
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3.4.2. Causes externes

Tema4.El tractamentdelstrastorns d'aprenentatge de les matemàtiques
4.1. Tipologies o graus d'adaptacions curriculars.

4.2. Programesd'intervenció específics.

METODOLOGIA:

El plantejamentdel'assignatura és eminentmentpràctic. En les sessions de classe es combinaràla realitza-
ció d'exercicis de tipus pràctic, ambel debat,la reflexió i la discussió relativesa la lectura de diferents docu-

ments de treball(articles,llibres, etc.).

AVALUACIÓ:

L'avaluació del'assignaturaes realitza a partir d'un treball en grup o individualdetipus pràctic, queval el

75% dela nota final, i es completa ambels diferents exercicis que s'aniran proposanta classe, que valenel
2596 restant.

Eltreball pràctic està pensatper aconseguir un millor seguimentdels temes proposats, alhora que ajuda a la

seva comprensió i ampliació. Amb ell es pretén, bàsicament, queels estudiants adquireixin experiència

pràctica tanten la detecció d'alumnes ambdificultats per l'aprenentatge de les matemàtiques com en el seu

tractamentespecífic.

Abansdela realització deltreball,es lliurarà un guió específic amb els objectius,els criteris d'avaluació,etc.

El treball pràctic s'haurà de presentar dins dels quinze dies anteriors a l'acabamentde l'assignarura, previ

acord ambels estudiants.

Els criteris d'avaluació deltreball són els segients:

- El treball inclouels continguts fonamentals que s'hantreballat a classe: 1 punt

- El treball inclou unaanàlisi detallada i ben elaborada detots els aspectes mencionats en el guió mésal-

tres aspectessorgits eneltreball de reflexió del grup: 4 punts

- El treball inclou un comentaricrític sobreel seu contingut,i aquestes fonamenta en un modelclar d'as-

sessoramentpsicopedagògic: 3 punts

- La redacció del treball és clara, ordenada i concisa. No hi ha faltes d'ortografia ni errors tipogràfics.
S'han numeratles pàgines: 1 punt

- Lesreferències documentalsdinsdeltreball són correctesi inclouenalfinaldeltreballles referències bi-

bliogràfiques usades, d'acord amb la normativa A.PA.: 1 punt.

BIBLIOGRAFIA:

Llibres:

Alsina, C. ialtres. Ensenyar matemàtiques. Barcelona: Graó, 1995

Autors diversos. Actes ÍJornades de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Vic. Vic: Facultat

d'Educació, 2000.

Baroody,A.]. Elpensamiento matemático delos niños. Madrid: Aprendizaje Visor, 1988.

Bermejo, V. Elniñoy la aritmética. Barcelona: Paidós, 1990..

Bolt, B. Actividades matemáticas. Barcelona: Labor, 1988.

Canals, M2.A. Elcálculmentali la calculadora. Vic: Eumo Editorial, 1986.

Canals, M3A. Per una didàctica de la matemàtica a l'escola. I. Parvulari. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Canals, M.A. Viure les matemàtiquesde3 a 6anys. Barcelona: Rosa Sensat, 2000. i

Cascallana, M.T. Iniciación a la matemática. Materialesy recursos. Madrid: Santillana, 1988.

Castelnuovo, E. Lageometria. Barcelona: Ketres, 1981.

Castro, E. ¡ Rico, L. Números y operaciones. Fundamentos para una aritmètica escolar. Madrid: Síntesis,

1987.
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Codina, R., Enfedaque, J.; Mumbrú, P. i Segarra, L. Fer matemàtiques. Publicacions de la Universitat de
Barcelona, Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona i Eumo Editorial, 1992.

Corbalán, E. La matemática aplicada a la vida cotidiana. Barcelona: Graó,1995.

Dienes, Z.P. La lógicay losjuegoslógicos. Barcelona: Teide, 1972

Esteve, E.et al. Mésde 7materialspera l'aprenentatge de la matemàtica. Barcelona: Rosa Sensat, 1988.

Fisher, R. i Vince, A. Jnvestigando las matemáticas. Madrid: Akal, 1990.

Freinet, C. i Beaugrand, M. L'ensenyamentdelcàlcul. Barcelona: Laia, 1977.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Currículum. Educació Primària. Barcelona:

Servei de Difusió i Edicions, 1990.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Currículum. Educació Infantil. Barcelona: Servei
de Difusió i Edicions, 1992.

Giménez, J. i Girondo, L. E/càlcull'escola. Barcelona: Graó, 1990.

Ramii, C. Elnúmero en la educaciónpreescolar. Madrid: Aprendizaje Visor, 1984.

Kamii, C. Elniño reinventa la aritmética [. Madrid: Aprendizaje Visor, 1982.

Kamii, C. Reinventando la aritmética [I. Madrid: Aprendizaje Visor, 1992.

Kamii, C. Reinventando la aritmética III. Madrid: Aprendizaje Visor, 1995.

Piaget]. i Szeminska. Génesisdelnúmero en el niño. Buenos Aires: Guadalupe, 1982

Piaget;j. i Inhelder, B. Eldesarrollo de las cantidades enelniño. Barcelona: NovaTerra, 1971.

Revistes

Biaix, revista de la Federació d'Entitats pera l'Ensenyamentde les Matemàtiques a Catalunya, 1992i ss.

«Didáctica de les Matemàtiques¡ les Ciéncies», Educar: Revista del departamentde Pedagogia i Didactica.

Volum 17, 1990.

L'Escaire: revista de didàctica de les Matemàtiques. Barcelona: Departament de Matemàtiques i Estadística
de l'EscolaTècnica Superiord'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Barcelona, 1979i ss.

Suma: revista sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Granada: Federación Española de

Sociedades de Profesores de Matemáticas, 1988 ss.

Uno:revista de didáctica de las matemáticas. Barcelona: Graó Educación, 1994 ss.
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Intel-ligència Emocional (Educació afectiva i social)

PROFESSOR:Àngel SERRA iJUBANY

Optativa. 4,5 crèdits (Pla 1997), 6 crèdits (Pla 2001)

OBJECTIUS:
A nivell educatiu i relacional, sovint hem donat massa pes al curriculum considerat com acadèmic, i hem

descuidataltres capacitacions que poden afavorir l'adaptació globala la nostra societati sobretotlarelació

amb un mateix i ambels altres.

La formació en els àmbitsafectiui social pot ser un elementpreventiu de problemes de conductaenelses-

tudiants, incidir en la millora del seu rendiment acadèmic i fomentar, en general,la satisfacció i la qualitat

de vida.

Els objectius són:

- Valorar la importància dela interacció professor-alumneen els aspectes emocionalsi afectius dels estu-

diants.

- Conèixerles característiques del desenvolupamentdelvincle afectiu i emocional en les diferents etapes

evolutives.

- Conèixerles habilitats emocionalsi socials que configuren el concepte d'intelligència emocionali els dife-
rents programes educatiusper promoure-les.

CONTINGUTS:

1. Intel-ligència i emoció

1.1. La intel-ligéncia,les intel-ligéncies

1.2. Més enllà del quoficientd'intel-ligència

1.3. Les emocions

1.4. Orígen i naturalesade laintel-ligència emocional

1.5. Analfabetisme emocional

1.6. Propostesd'alfabetització emocional
2. Desenvolupamentafectiui social

2.1. La formació del vincle afectiu

2.2. Conceptei funcionsdelvincle afectiu

2.3. Desenvolupamentdelvincle afectiu durantla infància

2.4. Desenvolupament emocional

-expressió emocional

comprensió i reconeixement d'emocions

-regulació emocional

2.5. Desenvolupament socioafectiu
-Dels 2 als 6 anys

-Dels6 als 12 anys

-Durant adolescencia

3. Programes de desenvolupamentafectiui social

3.1. Currículum del'educació socioafectiva

-Habilitats afectives

-Habilitats sociocognitives

-Habilitats de comportament

3.2. Propostes per desenvoluparl'educació socioafectiva
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-Autoconceptei autoestima

"Llenguatgeafectiu
-Empatia

-Autocontrol emocional

-Educació en valors

-Habilitats socialsi assertivitat

-Habilitats de comunicació

-Habilitats de resolució de conflictes

METODOLOGIA:
La dinàmicadetreball del curs compaginaràlesactivitats de formació conceptual, ambla voluntat de poder

aplicarels coneixements,així com l'elaboració d'estratègies a partirdela reflexió dela pràctica quotidiana.

AVALUACIÓ:
Pera l'avalució del'assignaturaes tindran en compte:

- L'assistènciai participació a les classes (10%)

- L'elaboració d'un treball individual o en grup sobre la proposta d'estratègies educatives pera identificar

i promoure una educació afectivai social adequada. (4099)

- L'examenescrit sobreels continguts del temari. (5096)

BIBLIOGRAFIA:

Alcantara, J. A. Como educarla autoestima. Barcelona: Ceac, 1995.

Castro Posada, J. A. Guía deautoestimapara educadores. Salamanca: Amarú, 2000.

Dela Fuente,J. Educaciónpara la construcciónpersonal. Bilbao: Desclée De Brouvver, 1999.

Eisenberg, N. i Strayer, J. La empatiaysu desarrollo, Bilbao: Desclée De Brovver.
Gardner, H. Juteligencias múltiples. Barcelona: Paidós, 1993.

Goldstein, A.P. i Reller, H.P, Elcomportamiento agresivo. Bilbao: Desclée De Brovver

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

Goleman, D. Lapráctica dela inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, 2000.

Gonzales, M. C. ; Touron,J. Autoconceptoy rendimeniento escolar. Sus implicaciones en la motivacióny auto-

regulación delaprendizaje. Pamplona: Eunsa, 1992.

Kohlberg, L. Psicologia deldesarrollo moral. Bilbao: Desclée De Brower.

Lazarus, R.S.; Lazarus,B.N. Pasióny razón. Barcelona: Paidós, 2000.

López,E; Etxebarria, I, ¡ altres. Desarrollo afectivoysocial. Madrid: Pirámide , 1999.

Marchago,J. El profesory elautoconcepto de sus alumnos. Madrid: Escuela Española, 1991.

Marina,J. Ellaberinto sentimental. Barcelona: Anagrama, 1996.

Meichenbaum, D. Manualde inocuación alestrés. Barcelona: Martínez Roca, 1987.

Mruk, Chris. Autoestima:investigación, teoriaypráctica. Bilbao: Desclée De Brower, 1998.

Stenberg, R. Másallá delcociente intelectual. Bilbao: Desclée De Brower
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Mediació i altres Tècniques de Resolució de Conflictes

PROFESSOR:Joan SALA i BAIGET

Optativa. 4,5 credits (Pla 1997), 6 credits (Pla 2001)

OBJECTIUS:
Es pretén queels estudiantsdel'assignatura aprofundeixin en el conflicte, aprenguin a identificar-lo, ana-
litzar-lo i avaluar-lo i adoptin cap ell —i cap a les diferents parts involucrades— una actitud positiva que ten-

deixi a la comprensiói a la posteriorresolució.

Pel que fa a les tècniques de resolució de conflictes, es pretén queels estudiantsassoleixin el domini dela

Mediacióen els seus tres models i en els tipus mésafinsa les funcions del psicopedagog. També es pretén

que coneguin altres tècniques de resolució de conflictes que els permetin afrontar amb garantiesles dife-

rents i complexessituacions quees puguin trobaralllarg de la seva vida professional.

CONTINGUTS:

1. El conflicte:

1.1. El conflicte: definició,identificació, origen, causesi tipus.

1.2. Escalada del conflicte i tècniques de desescalada: actitudsi diferents estats emocionals de cada mo-

ment.

2. Coneixementsbàsicspera la resolució de conflictes:

2.1. La PNL (Programació Neurolingiúística).

2.2. El llenguatge no verbal.

2.3. Com neutralitzar actituds agressives, passivesi/o destructivesen larelació.

2.4. La negociació: definició, estils, elements, tècniquesi tàctiques.

3. Tècniques deresolució de conflictes:

3.1. La mediació:

3.1.1. Elements:

- Definició.

- Funciói perfil del mediador.

- Pràctica i ètica del mediador.

- Contextlegal de la mediació.

3.1.2. Models: Tradicional-Lineal (Harvard).

- Psicologista(circular-narratiu).

- Transformador.

3.1.3. Tipus:

- Familiar.

- Familiar amb adolescents.

- Escolar.

- Comunitària.

- Àmbit penal de menorsi d'adults.
- Mediambiental.

3.2. Tècniquesderelació d'ajuda (Carlchuff, R.):

- Definició i característiques.

- Perfil del professionalque la desenvolupa.

- Fases dela relació d'ajuda.

3.3. Altrestècniquesd'intervencióenlaresolució de conflictes:
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- Entrevista.

- Observació.

- Acciótutorial.

- Treball en grup i supervisió grupal.

METODOLOGIA:

Elprofessorexposaràel contingutteòric dels temesa classe, fet que es complementarà- deguta la importàn-

cia dellligam entrelateoriai la realitat- amb la discussió de casospràctics i exemples proposats tantpelpro-

fessor com pels estudiants,i es podrà desenvoluparen el grup classe o en petits grups, amb posada en comú

posterior. Tambées procurarà aconseguirla col-laboració d'una personaespecialista en algun tema concreti

es treballaran alguns punts amb material audiovisual específic.

AVALUACIÓ:
Els estudiants hauran de demostrarel grau d'assoliment d'objectius amb un examen final que valoraràel
70% dela notafinal i que es complementarà ambla puntuació d'un treball,el 3096,fet individualment o

perparelles sobre un temadel contingut, pactat prèviament ambel professor. La presentació deltreball és

obligada.

BIBLIOGRAFIA:

Bramson, R. Cómotratar conpersonas dificiles. Bilbao: Deusto, 1989.

Bush, R.i Folger, J.P. Lapromesa de la mediación. Buenos Aires: Granica, 1996.

Diez, E ¡Tapia, G. Herramientaspara trabajar la mediación. Barcelona: Paidós, 1999.

Fischer, R. i Ury, W. Sí, de acuerdo. Bogotá: Norman, 1995.

Funes, J. Mediació y justícia juvenil. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.

DepartamentdeJustícia. Generalitat de Catalunya, 1994.

González-Capitel Martínez, C.M. Manualde mediación. Barcelona: Atelier, 1999.

Gorvein N. Divorcioy mediación. México: Maldonado Editores, 1999.

Grover Duffy, Ki GroschJ.W. La mediacióny sus contextos de aplicación. Barcelona: Paidós, 1996.

Haynes, J.M. Fundamentosde la mediaciónfamiliar. Madrid: Gaia, 1995.

Haynes,J.M. La mediación en eldivorcio. Barcelona, Granica, 1997.

Marroquín, M.La relación deayuda. Bilbao: Mensajero, 1982.

Moore, C. Elproceso de mediación. BuenosAires: Granica, 1995.

Raiffa, H. Elartey la ciencia en la negociación. Méxic: Fondo de Cultura Económica, 1991.

Ripoll-Millet, A. Separaciói divorci, la mediaciófamiliar. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació

Especialitzada del DepartamentdeJustícia, 1997.

Robert, R. Carkhuff Bilbao: Mensajero, 1982.

Singer, L.R. Resolución de conflictos. Técnicas de actuación en el ámbito empresarial, familiar y legal.
Barcelona: Paidós, 1997.

Suarez, M.I. Mediación, conducción de disputas, comunicacióny técnicas. Barcelona.Paidós.
UryW. Cómosuperarelno. Bogotá: Norman, 2000.

Watzlawick, P. Teoria de la comunicación humana. Barcelona: Herder, 1993.
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Intervenció Psicopedagògica sobre Problemesd'Inadaptació Social

PROFESSOR:Joan SALA i BAIGET

Optativa. 4,5 crèdits (Pla 1997),6 crèdits (Pla 2001)

OBJECTIUS:

- Introduirels estudiantsen els conceptesbàsics d'anàlisi i resposta en el camp dela inadaptaciósocial en in-
fants i adolescents.

- Aprendrea conèixer i comprendreels processos d'inadaptaciósociali les dificultats que tenen algunes per-
sones perincorporar-se a la societat.

- Saberescollir les respostessocials que s'han de donara infants i adolescents en situacions dedificultat so-

cial.

- Saberafrontar, en tota la complexitat,la intervenció educativa donantunaespecial importànciaals agents

i als espais d'intervenció.

CONTINGUTS:

1. La inadaptaciósocial. Aproximació als conceptes d'anàlisi resposta:

1.1. Concepte d'inadaptació social.

1.2. Diferentstipus d'inadaptació.

1.3. Lesdificultats per formarpart de la comunitat dominant.

1.4. Variables que influeixen en la inadaptació.

2. Els processos d'inadaptaciói les dificultats fonamentals d'incorporacióa la societat:

2.1. Socialització i sociabilitat. Componentsd'un procés desocialització.

2.2. Créixer en un context amb dificultatssocials.

2.3. La influència negativa dels maltractamentsen la socialització.

2.4. Lesdiferents agències desocialitzaciói el seu diferentpaper.

2.5. Els conflictes dels adolescents.

3. Teories explicatives de la inadaptació social:

3.1. Etapa repressiva.

3.2. Etapaassistencial.

3.3. Etapaterapèuticai d'especialització.

3.4. Etapa crítica. Orientació bidimensional.

4. Atenció als Menors desemparats:

4.1. Organització actualdelsistema de protecció dels menors a Catalunya.

4.2. La intervenció ambla família.

4.3. Quinstipus d'intervencionss'han d'evitari quins s'han d'afavorir.

5. L'atenció als adolescents amb comportamentsdelictius.

5.1. Criteris que s'han detenir en comptea l'hora d'intervenir.

5.2. Anàlisideles diferents respostes que rebenels menors infractors.

6. La intervenció educativa:
6.1. Els diversos modelsd'intervenció d'un educador.
6.2. Unadefinició deltipus d'educació que pretenem donar a aquests menorsinfractors.

6.3. El medioberti elsespais institucionals.

6.4. Objectius, contingutsi recursos delaintervenció.

6.5. Tècniques d'intervenció educativa.
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METODOLOGIA:
Es planteja des d'una perspectiva teoricopráctica que consistirá en:

- Presentació de la temática pel professor.

- Aprofundimentperpartdel'estudiant mitjançantla lectura de documentsdetreball indicatsa l'efecte.
- Aportacionsdeprofessionals queestantreballanten algunsdels recursosa estudiar.

AVALUACIÓ:
Unexercici d'avaluació a final del curs, que representarà el 7096 dela nota i un treball individual obligatori,
la temàtica del quales pactarà individualment ambelprofessor, i que representaràel 3099 dela qualificació.

BIBLIOGRAFIA:

Amorós, P. Metodologia de la intervenció en medi obert. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació

Especialitzada. DepartamentdeJustícia. Generalitat de Catalunya, 1993.

Barudy, J. Eldolor invisible de la infancia. Barcelona: Paidós, 1998.

Beas, M.i altres. Atención a los espacios y tiempos extraescolares. Madrid: Grupo Editorial Universitario,

1998.

Bringiotti, I. La escuela ante los niños maltratados. Barcelona: Paidós, 2000.

Buelga, S. Adolescencia,familiay conducta antisocial. Valencia: CSV, 1999.

Casas,E. Infancia:perspectivaspsicosociales. Barcelona: Paidós, 1998.

Costa P. Tribus urbanas. Barcelona: Paidós, 1997.

D.G.A.M.Els maltractaments infantils a Catalunya. Barcelona: Benestar Social. Generalitat de Catalunya,
1991.

Filella, G. La intervenciópsicopedagògica en elcontext noformal Lleida: Pagès Editors, 1999.
Funes,J. Intervenciópsicopedagògica sobreproblemes de desadaptació social. Barcelona: EDIUOC,1997.

Garrido, V. La reeducación deldelincuentejuvenil, València: Tirantlo Blanch, 1992.

Garrido, V. Elpsicòpata. València: Algar, 2000.

Gervilla, A. Familiay sociedad: menores en situación de riesgo. Madrid: Dykinson, 2000.

Nuñez, V. Modelos de educación socialen la época contemporánea. Barcelona: PPU, 1990.

Palacios, J. Menores marginados. Madrid: CCS, 1997.

Panchón, C. Manualde Pedagogia de la inadaptación social. Barcelona: Dulac Edicions, 1998.

Parcerisas, A. Didáctica en educación social. Barcelona: Graó, 1999,

Pérez, M.P Cómodetectar las necesidadesde intervención socioeducativa. Barcelona: Ariel, 1998.

Pou, J. Pedagogía de la marginación. Madrid: Popular, 1999.

Pou,J. Pedagogía de la marginación. Madrid: Unión de Asociaciones Familiares, 1991.

Serrarramona,J. La educación noformal. Sabadell: CEAC Ediciones, 1992.

Singer, L.R. Resolución de conflictos. Barcelona: Paidós, 1996.

Vega, A. Pedagogía de inadaptados. Madrid: Narcea, 1994.
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Taller d'Expressió Orali Escrita en Llengua Anglesa

PROFESSORA: AnnaVALLBONA | GONZÁLEZ

Optativa. 4,5 credits (Pla 1997), 6 credits (Pla 2001)

INTRODUCCIÓ:

Estracta d'una assignatura pràctica que pretén ajudarels estudiants a millorarel seu nivell d'anglès, a ad-
quirir el vocabularii les estructures necessàries per a entendretextosespecialitzats en psicopedagogia. No es

requereix un nivell d'anglès determinat, atès quel'objectiu s'adequaràals diferentsnivells de coneixements

de cadascun/a dels/ les estudiants.

OBJECTIUS:

- Facilitar la lectura i la comprensió detextosescrits en llengua anglesa, bàsicament sobre aspectes relacio-

nats amb la Psicopedagogia.

- Facilitar l'escriptura de textosen llengua anglesa

CONTINGUTS:

a. Comprensió detextosescrits en anglès

b. Producció textosen llengua anglesa:

a.1. Summary

a.2 Classification

a.3 Description

a.4 Definition

a.5 Grapbs

a.6 Expressingopinions

c. Exposició de textos.

d. Vocabulari específic de temes d'educació i psicopedagogia.

Perfacilitar l'assoliment dels objectius esmentats, caldrà repassar i ampliar aquells aspectes gramaticals que

siguin necessaris, tenint en compteel nivell de cada estudianta l'hora d'iniciarl'assignatura. Al principi de

l'assignaturaes farà un testa partir del qual es determinaràel nivell de llengua de cadascú i es determinaran

els objectius que cada estudianthauràd'assolir individualmentalfinal del quadrimestre.

AVALUACIÓ:
L'avaluació es basarà en els diversostextosescrits quel' estudiant haurà depresentarindividualment. Pertal

d'aprovarl'assignatura caldrà haver superat aqueststreballs escrits. Per cadascund'ells es fixaran uns objec-

tius que s'adequaranal nivell de l'estudianti que variaran en funció de la progressió que els alumnesfacin

dinsel seu aprenentatge del'anglès. A través d'aquests textosescrits l'estudiant haurà de demostrar que va

milloranti assolint els objectius generals ques'hauran fixata principi de curs.La notafinalserà la mitjana de

totes les notes de curs.

BIBLIOGRAFIA:

Murphy, Raymond. EssentialGrammarin Use. CUR, 1996
Swan, MichaelPracticalEnglish Usage. Oxford University Press, 1995

Dossier de textos

* A principide cursla professora facilitarà bibliografia especifica adient segonsles necessitatsi el nivell de

llengua dels estudiants.
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Complements de Formació

Mètodes, Dissenysi Tècniques d'Investigació Psicològica

PROFESSOR: Ramon RIERA i EURAS

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

L'objectiu general del'assignatura és proporcionar eines metodològiques que capacitin l'estudiant per
comprendrel'aplicació del mètodecientífic en l'àmbit de la psicologia.

Els objectius específics que had'assolirl'estudiantal finalitzar l'assignatura són:

1. Conèixerl'aplicació del mètode científic en l'àmbitdela psicologia.

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

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

4. Adquirir criteris per valorarla qualitatdels treballs de recerca.

5. Posseir capacitatperdissenyarrecerquesdetipusbàsic en l'àmbit dela psicologia.

6. Dominarellèxic emprat en recercacientífica i comunicarel procés d'investigació ajustant-se a les nor-
mes estàndard acceptadesinternacionalment.

7. Adquirir consciència dels problemes ètics de la recerca en psicologia.

CONTINGUTS:

1. Ciència i mètodecientífic.
1.1. Característiques bàsiques del coneixementcientífic.
1.2. Delimitació de conceptes: mètode, metodologiai tècniques d'investigació.

2. Disseny d'investigacions en psicopedagogia.

2.1. Principals tendènciesenla 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 elstests.

2.3. Investigació experimental.

2.3.1. Dissenys experimentals amb grups desubjectesdiferents.

2.3.2. Dissenys experimentals amb els mateixos subjectes.
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 grup de control no equivalent.

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

3. Publicació dels resultats.

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

3.2. Elaboració del'informede recerca,difusiói publicació.

4. Normeslegalsi ètiques dela recerca.
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METODOLOGIA:

Lesclasses constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentaris d'articles d'investigacions re-
alitzadesen l'àmbitdela Psicologia, treballs en grup i exposicions/defensa de projectes duts a termepels es-

tudiants.

AVALUACIÓ:

La nota globaldel'assignaturaesfaràa partir de:
— Una prova de matèria relacionada ambel contingutdeles classes expositives.

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

BIBLIOGRAFIA:

Anguera, M.T. Metodología de la observación en las ciencias humanas. 5a ed. Madrid: Càtedra, 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. /nvestigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona:

Labor, 1995.

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

Arnau,J. Diseños experimentales enpsicologíay educación. Méxic: Trillas, 1986.
Arnau, J. Anguera, M. T. i Gómez, J. Metodología de la Investigación en ciencias del comportamiento.

Murcia: Universidad, 1990.

Barlow, D. i Hersen, M. Disefios experimentales decaso único. Barcelona: Martinez Roca,1988.

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

Briones, G. Métodosy técnicas de investigaciónpara las cienciassociales. 2a ed. Mexic: Trillas, 1990.

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

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

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

Fernández-Ballesteros, R. Introducción 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, I. 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. 292 ed. Madrid: Siglo XXI, 1986.

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

Taylor, S. J. i Bogdan, R. Jutroducción 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.

VVood, G. Fundamentos de la investigaciónpsicológica. Mèxic: Trillas, 1984.
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ProcessosPsicològics Bàsics

PROFESSOR:Àngel ALSINA i PASTELLS

Quadrimestral: 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Els objectius generals del'assignatura són:

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

- Adquirir hàbitsdecrítica raonadasobreel material que caldràllegir i sobreels temes que s'exposin a classe.
- Adquirir hàbits de recerca bibliogràficai de lectura sobre temes de Psicologia Bàsica.

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

sobre alguns dels continguts del'assignatura.

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

CONTINGUTS:

Tema 1. Aspectes introductoris

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. Enfocamentconductista.

2.7. Enfocamentcognitiu.  
3. Els principals correntspsicològics.

3.1. Psicologiafisiològica.

3.2. Psicologia experimental.
3.3. Psicologia cognitiva.

3.4. Psicologia evolutiva.

3.5. Psicologiasocial.

3.6. Psicologia dela personalitat.

3.7. Psicologia clínica, comunitàriai de lasalut.

3.8. Psicologia escolari del'orientació.

3.9. Ergonomiai psicologia industriali de les organitzacions.

3.10. Altres subcamps.

Tema 2: L'atenció

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició d'atenció

1.2. El paperdel'atenció dinsdels processospsicològics bàsics.

1.3. Breu evolucióhistòrica del'estudidel'atenció. Situació actual dela investigació.
1.4. Tipusd'atenció.

2. L'atencióselectiva: tipus i processos.

2.1. L'atenció focalitzada.

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

3. Aplicacionsdel'estudidel'atenció en el context educatiu.

3.1. Patologies del'atenció:la hiperactivitat.

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

3.3. Recursos didàctics pera l'educació del'atenció.
Tema3: La memòria

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició de memòria. La memòria dins dels processos cognitius.
1.2. L'estudi experimental de la memòria.

1.3. Algunesvariables que afectenel procés mnemònic.

1.4. La mesura de la memòria.

2. La perspectiva estructurali la perspectiva processal de la memòria.

3. La representació de la informació en la memòria

3.1. La memòria semàntica i la memòriaepisòdica.

3.2. Els modelso teories de la memòria semàntica.

3.3. La imatge mental com a representació mental.

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

4.1. Implicacions de la memòria enels aprenentatges instrumentals.

4.2. La potenciació de la memòria.

4.3. Recursosescolars pera l'entrenamentlpotenciació de la memòria.

Tema 4: Sensació i percepció

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició de sensaciói de percepció.

1.2. El paperdela sensaciói de la percepció dins dels processos cognitius.

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

1.4. L'exploració dela sensaciói de la percepció.

2. Els sistemes sensorials

2.1. L'adaptaciósensorial.

2.2. Els sistemes sensorials.

2.2.1. Sistemavisual.

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'estudide la sensaciói de la percepció enel context educatiu.

3.1. Laintervenció dela percepció en el procés d'ensenyament/aprenentatge.
 

3.2. Tècniquesi estratègies pera la potenciació dels sentits.

3.3. Recursos didàctics específics per educarla percepcióenel contextescolar.

Tema5: pensament

1. Aspectesdefinitoris

1.1. Definició de pensament

1.2. El paper del pensamentdinsdels processos psicològics bàsics.
1.3. Breu evolució històrica del'estudi del pensament. Situació actual dela 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. La Teoria del Desenvolupamentdel Pensament HumàdeJean Piaget.
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3.2. El raonamentlogicomatematic.

3.3. La técnica de resolucié de problemes.

3.4. Materialdidàctic per potenciarel pensament:elraonamenti la resolució de problemes.
Tema 6: Lemoció

1. Aspectes definitoris

1.1. Definició d'emoció

1.2. El paperde l'emoció dinsdels processospsicològics bàsics.

1.3. Breu evolució històrica de l'estudide l'emoció.Situació actual de la investigació.

1.4. La mesura del'emoció.

2. A plicacions del'estudide l'emoció en el context educatiu.
2.1. La incidència de l'emocióen l'aprenentatge humà.

2.2. Material didàctic pertreballar els aspectes emocionals en el context educatiu.

METODOLOGIA:

A l'inici de cada temaes presentarà una descripció estructuradai detallada,és a dir, un esquemaqueestà

pensat perquèserveixi de guió. També es presentaràla bibliografia específica que podeu consultar per am-
pliar els coneixements sobreel tema.

Eneltranscurs de cada temahi hauràsessionsd'exposicióteòrica en les quees presentaranels continguts

quecal conèixeri sessions de pràctiques que permetranveure d'una manerapràcticaels diferents contin-

guts exposats.

AVALUACIÓ
L'avaluació es composa de dosparcials eliminatorisi un treball pràctic:

- 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 cada parcial per al repàs dels continguts així com perfer un

mostreig deltipus d'examen.

Els estudiants que no superin alguna deles proves, es podran presentara la segona convocatòria, quetindrà

les mateixes característiques queel de primera convocatòria.

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

seva comprensió i ampliació. Ambell es pretén, també, adquirirl'hàbitdellegirllibresi articles de psicolo-

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

d'avaluació,etc. Eltreball pràctic s'haurà de presentardinsels quinze dies anteriorsa l'acabamentdel'as-

signatura, previ acord ambels estudiants.

La qualificació finals'obté del resultat de les puntuacions obtingudesen els exàmens parcialsi l'avaluació

deltreball pràctic, de manera queel 7096 dela nota la formaràl'apartatteòrici el 3096 restants'obtindrà de

les puntuacions obtingudes en l'apartat pràctic.

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). Introducción a los procesos

cognitivos. Barcelona: Ariel, 1995.

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

Cratty, B.J. (1978). Desarrolloperceptualy motor en los niños. Barcelona: Paidós, 1990.-

Davidoff, L. (1984). Introducción a lapsicología. Méxic: McGraw-Hill.

Day, R.H.(1969). Psicología de lapercepción humana. Méxic: Limusa, 1981.

Goldstein, E.B. (1984). Sensaciónypercepción. Madrid: Debate, 1995.
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Goleman, D.(1995). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, 1996.

Jessell, Kandel i Schwartz (1996). Neurocienciay conducta. Madrid: Prentice-Hall, 1998.

Luria (1975). Atencióny memoria. Barcelona: Fontanella.

Luria, A.R. (1975). Sensaciónypercepción. Barcelona: Fontanella, 1981.

Matlin, M.W. i Foley, H.J. (1996). Sensaciénypercepción. Madrid: Prentice-Hall, 1998.

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

Myers (1991). Psicología. Madrid: Panamericana.

Pieron, H. i Chocholle, R. (1963). Sensacióny motricidad. Barcelona: Paidós Ibérica, 1983.

Rock,I. (1984). Lapercepción. Barcelona: Prensa Científica, 1985.

Ruíz-Vargas, J.M. (1991). Psicología de la memoria. Madrid: Alianza Editorial.

Schiffman, H.R.(1976). Lapercepción sensorial. México: Limusa, 1981.

Vernon, M.D.(1973). Psicología de lapercepción humana. Buenos Aires: Hormé.

Vurpillot, E. (1972). Elmundo visualdelniño. Madrid: Siglo XXI, 1985.

Worchel, S. iShebilske, S. (1997). Psicología. Fundamentosy aplicaciones. Madrid: Prentice-Hall.
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Psicologia de la Personalitat

PROFESSOR:Àngel SERRA iJUBANY

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:
Aquestaassignatura té com objectiusfacilitar als alumnes de Psicopedagogiael coneixementdels models de
personalitat que s'han elaboratper descriurei explicar la conducta deles persones.

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

Personalitatals processos d'ensenyament-aprenentatge.

I de manera pràctica es pretén facilitar la funcionalitat i aplicació d'aquests coneixements a través dela

confeccció d'informes psicològics que ofereixin l'avaluació , descripciói la explicació dela personalitat.

CONTINGUTS:

1. Naturalesa dela Psicologia dela personalitat

2. Estudicientífic de la personalitat

3. Mètodes d'investigaciói avaluaciódela personalitat
 

4. Teories i models de la personalitat

4.1. Teories psicoanalítiques

4.2. Aproximació biològica

4.3. Aproximacionsfactorials

4.4. Estratègies ambientals  
-aproximació conductual

aprenentatgesocial

4.5. Models cognitius

4.6. Models cognitivasocial

4.7. Aproximació fenomenològica humanista

5. L'informe depersonalitat

METODOLOGIA:

El contingut del programaes realitzarà combinantsessions exposititives amb exercicis pràctics.8 prog P P

AVALUACIÓ:
L'avaluaciódel'assignatura tindrà en comptel'elaboració d'un informedela personalitat en un 4096,i la

resta, un 60% consistirá en un examenescrit sobre el contingut del programa.

BIBLIOGRAFIA:

Anastasi, A.i Urbina, S. Testspsicológicos. Méxic: Prentice Hall, 1998.

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

Brody, N. i Ehrlichman, H.Psicología delapersonalidad. Madrid: Prentice Hall, 2000.

Dicaprio,N.Teorías de lapersonalidad. Méxic: Nueva Editorial Interamericana, 1987 (22.ed.)

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

García Martínez,J. i altres. Personalidad, procesos cognitivosy psicoterapia. Un enfoque constructivista. Ma-

drid: Fundamentos, 1998.

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

Barcelona: Omega, 1994.
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Gómez, G. Rasgos delalumno, eficiencia docentey éxito escolar. Madrid : La Muralla, 1992.
Liebert,R. i Langenbach,L. Personalidad. Estrategia y temas. Madrid : International Thomsoneditores,

1999.(84. edició)

Martesanz,A. Evaluación estructurada de lapersonalidad. Madrid: Pirámide, 1997.
Maslow,A. Motivaciónypersonalidad. Madrid.: Díaz de Santos, 1991.
Millon, Th. i Davis, R. Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Barcelona: Masson, 2001

Millon, Th.; Everly,G. Lapersonalidadysus 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 delnacimientoy su carácter. Barcelona : Urano, 1992.

Sanz de Acedo, M.L. Inteligencia y personalidad enlas interfases educativas. Bilbao : Desclée De Brower,

1998.
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Psicologia Social

PROFESSOR:Josep SANTACREUiTANYA

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:
, .

Que Pestudiant:

1. Adquireixi coneixements bàsics sobre temesrellevants dela Psicologia Social.

2. Prenguiconsciènciade la repercussió dels processossocials en els individus.
3. Siguicapaçd'analitzar els processos psicosocialspresentsenla intervenció psicopedagògica.

CONTINGUTS:

1. Conceptei Història dela Psicologia Social

2. El procésdesocialització

2.1 Naturalesa dela socialització

2.2 Aspectes socials de la personalitat

2.3 Desocialització i resocialització

3. Les actituds

3.1 Formaciódeles actituds

3.2 Funcionsdeles actituds

3.3 El canvid'actitud

4. Identitat personali identitatsocial
5. Productesdela 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. Estereotips i prejudicis

6.1 Conceptei funcions

6.2 Teories explicatives

7. Agressivitat, violència i conducta prosocial

8. Psicologia dels grups

8.1 Processosintragrupals

8.2 Cooperació i competició

9. Liderat

9.1 Teories clàssiques

9.2 Teories modernes

10. La conducta col.lectiva

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels continguts es faràa través de sessions expositives, lectures d'articlesi llibres, de-

bats i exercicis pràctics en grup peraprofundirenels contingutsdela assignatura.

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

quevaloraràel 7096 dela qualificació final, així com amb treballs i exercicis realitzats en la dinàmica del
grup-classe, querepresentaran un 30% dela qualificació.
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BIBLIOGRAFIA:

Aronson,E. Elanimalsocial. Madrid:Alianza Editorial, 1995.

Gonzalez, M.P. Orientaciones teóricasfundamentales enpsicología de lesgrupos. Barcelona: PPU,1995.

Mann,L. Elementos de Psicologia Social. Méxic: Limusa, 1990.

Moscovici, S. Psicologia Social(1 II). Barcelona: Paidós, 1988.

Munné,E La Interacción Social. Barcelona: PPU, 1995.

Myers, D.G.Psicologia Social. Madrid: Médica Panamericana, 1991.
Salazar, J.M. i altres. Psicologia Social Mèxic: Trillas, 1990.

Shaw, M.E. Dinámica de Grupo. Barcelona: Herder, 1994.

Tajfel, H. GruposHunamosi Categorias Sociales. Barcelona: Herder, 1984.
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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 de cant coralen el currículum dela Universitat de Vic volser, per unabanda, una
aposta per començara abastarla normalitat cultural en aquest campi, peraltra, pretén oferir als estudiants

la possibilitat d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquesta disciplina, queels pot proporcionar

una peculiari activa formaciói educació enla creativitat i en el compromís interpretatiu, en el bon gustin-

dividual i compartit, en el gaudiestètic de l'experiència pràctica i vivencial del'art de la música vocal, en el

coneixement, desenvolupamenti acreixementdela veu pròpiai del conjuntde veus,i de les més altes i més

subtils capacitats auditives.

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

tervenció i creació per mitjà del cantcoral.

- El coneixementanalític i 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 part dela 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 empíriques dels codis delllenguatge musicalintegratsenles partiturescorals.

CONTINGUTS:

1. La cançó a una veui en grup.

1.1. Formació del grup. Coneixementde la pròpia veu. Principis elementals derespiraciói articulació.

Actitud corporal. Consellsi pràctica.

1.2. Lectura del gest de direcció. Coneixement elemental dela partitura.El fraseig. L'expressivitati la
intenció. Movimentsi matisos.

1.3. Vers. L'autonomia de la pròpia veu dins el conjunt de veus: saber cantar, saber-se escoltar, saberes-

coltar.

2. De camícap al joc polifònic.
2.1. Trets,particularitats i situació o tessitura deles veus femeninesi de les masculines.

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

veusi mésveusliguals/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 cançótradicional harmonitzada.

3.3. Coneixementi interpretació —graduali dintre deles possibilitats i limitacions tècniques a què ens
vegem obligats- d'obrescorals i polifòniquesrepresentativestantperllur situacióhistòrica com pels

gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.
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AVALUACIÓ:
L'Aula de cantcorales farà duranttotel curs amb unaclasse setmanald'unahorai mitja de duració.

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

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

pel propiinteressat, progressivai constant,és indispensable peral profit global de l'assignatura.Per tant, és

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

BIBLIOGRAFIA:

Es facilitarà un dossier bàsic que contindràles partitures amb què es començaran les activitats d'aquesta

Aula de cant coral, 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-nel'acceptació explícita. L'ordre amb quèes donaranels continguts descrits no és seqiiencial

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

mentd'un de suposadamentprevi.

Toti que s'observarà un ordre estricte i controlat en el camí cap a ulteriors assoliments o dificultats —de-
pendràdeles característiquesi de l'impuls que portiel grup-, tots els continguts referents a repertori en ge-

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

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

PROFESSORA: Dolors RUSINOL i CIRERA

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
L'Aula de Teatre Experimentalde la Universitat de Vic neix el curs 1993-1994¡ 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 diferents carreres es poden trobar ambla fi-

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

flexió col.lectiva i d'experimentacióteatral.

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, amb col-laboracions externes de professionalsen les tasques de direcció, drama-

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

Per formarpart de l'Aula de Teatre s'ha de passar necessàriamentpelcurs d'iniciació al teatre o tenir expe-

riència demostradaen altres centres o grups.

OBJECTIU:
Aproximacióalteatre i en concretal treball actoral de base.

METODOLOGIA:

Lesclasses seran totalmentpràctiques. Els estudiants experimentaran ambelcos,les sensacionsi els senti-

ments. Estreballarà individualmenti en grup.

Eltreball es desenvoluparàa partir de tècniques d'improvisaciói tècniques de grup,utilitzant textos d'esce-

nes teatrals, elements de vestuari, escenografiai elements musicals com a suport.

AVALUACIÓ:
Es valoraràla participaciói l'esforç, l'actitudi l'assistència, que és imprescindible atès que el compromísés
indispensable en qualsevoltreball de teatre.

CONTINGUTS:

Desinhibició.

Presència escènica.

Respiració.

Seguretat.

Relaxament.

Percepcióinterior.

Percepcióexterior.

Descobertadela teatralitat pròpia.

L'actori l'espai.

Movimentssignificatius.

Elgest.

Lacció.

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

CRÈDITS:4,5

QUADRIMESTRE: 2n

OBJECTIU:

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

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

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

tors aquells conceptes i 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 fonamental la
participació dels i les estudiants, per això les classes buscaran sempre aconseguir la màxima participació.

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

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

bat, el treball en grup, la discussió de materials i procurarà, fonamentalment, ques'estableixi un intercanvi

fructífer entretotesles persones quecursin l'assignatura.

PROGRAMA:

Tema 1. La història del moviment feminista

1.1. Orígens del feminisme.El sufragisme:lallibertatpolíticai la ciutadania
1.2. L'aparició dels diferents moviments feministes.

1.2.1. Feminismeliberal

1.2.2. Feminismesocialista

1.2.3. Feminismeradical

1.2. Els debats del movimentfeminista. «El personal és politic»

1.2.1. Família: treball domèstic, violència domèstica

1.2.2. Alliberamentsexual: controldela reproducció

1.2.3. El moviment feminista a Catalunya:I Jornades a Catalunya

Tema2. Les donesen l'àmbitdeles ciències socials i humanes: conceptes basics

2.1. Divisió sexualdeltreball

2.2. Sistema sexe/gènere

2.3. Patriarcat

2.4. Gènere
2.5. Modelproductiu/reproductiu. |

Tema 3. Del'estudia la concreció: accionspolítiquesdirigides a les dones.

3.1. Les polítiques impulsadesdes 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

 
  'Tema4. Àmbits de concreciódeles polítiques

4.1. El Mercatde treball: ocupaciói atur
4.1.1. Segregació ocupacional
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4.1.2. Discriminaciósalarial

4.1.3.Tecnologia

4.2. Educació:el gènere dins del sistema educatiu

4.2.1. Coeducació

4.2.2. Rols de noisi de noies dinsdeles aules

4.2.3. Aprenantatges masculins2, aprenantatgesfemenins

4,3. Salut: el món dela cura, un món femení?

4.3.1. L'atencióa les persones

4.3.2. Malalties d'homes i dones?

4.4. Cultura: producciói recepció
4.4.1. Polítiques que fomentenla participació de les donesen l'àmbit de la cultura.

4.4.2. La dona com a consumidoradecultura.

4.4.3. La dona en el móndela literaturai el cinema.

AVALUACIÓ:
Duranttotel 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-

bats 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 sexualdeltrabajoa la Revista Mientrastanto,n. 6, Barcelona,

1981.

Beneria, L. La globalización de la economíay el trabajo de las mujeres a la 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,

Butler, J. Gender Trouble. NovaYork: Routledge, 1990.

Camps, C. Elsiglo de las mujeres. Madrid: Cátedra, 1998.

Dahlerup, D. (Ed.) The New Womens Movement. Feminism and political in Europe and the USA. Sage

Publications. Forthcoming, 1986.

Duran, M. A. Lajornada interminable. Barcelona: Icaria, 1987,

Duran, M. A. Mujer, trabajoy salud. Madrid: Trorta, 1992.

Einsenstein, Z. Patriarcado capitalistayfeminismosocialista. Méxic: Siglo XXI, 1980.

Evans, M. Introducción alpensamientofeminista contemporáneo. Madrid: Minerva, 1997.

Friedan, B. Lafuente de la edad. Barcelona: Planeta, 1994.

Fuss, D. En essència. feminisme, naturalesa i diferència. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Hernes, H. Elpoderde las mujeresy elEstado delBienestar. Madrid: Vindicación Feminista, 1990.

Lewis, J. The debate on sexandclassa New Left Review, 1985. n. 149,

Mackinon, C. Hacia unateoríafeminista del Estado. Madrid: Ediciones Cátedra. Universitat de Valencia.

Instituto de la Mujer, 1995.

Moreno, M.Delsilencio a lapalabra. Madrid: Instituto de la Mujer, 1991.
Nash, M. Mujer,familiay trabajo en España. Barcelona: Anthropos, 1983.

Pateman,C. Elcontrato sexual. Barcelona: Anthropos. Série defilosofia política, 1995.

Rambla, X; Tome, A. Una oportunidadpara la coeducación:las relaciones entrefamiliasy escuelas a Quaderns
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de Coeducació. Barcelona: ICE. UAB, 1998.n. 14.
Showstack, A (Ed.). Las mujeresy elEstado. Madrid: Vindicación Feminista, 1987.

Swann,A. A cargo delEstado. Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 1992.

Toro, J. Elcuerpo como delito. Anorexia, bulimia, culturay sociedad. Barcelona: Ariel, 1996.

Tubert, S. Mujeres sin sombra. Maternidady teconología. Madrid: Siglo XXI, 1991.
Varis, Elfeminisme com a miralla l'escola. Barcelona: Institut d'Educació. Ajuntamentde Barcelona, 1999.

82  



Gestió Turística i del Patrimoni Cultural per a un DesenvolupamentSostenible

CRÈDITS: 6

QUATRIMESTRE: 1r

COORDINACIÓ DE L'ASSIGNATURA:

Joan BOU GELI (Catedra UNESCO UV-UH «Desenvolupament Huma Sostenible, Equitat, Partici-

pació i Educació Intercultural»)

OBJECTIUS:

Analitzarlesiniciatives públiques de planificació democràtica que han de permetrel'evolució d'un espai
rural cap a un desenvolupamentsostenible, mitjançantla construcciói la conservació d'un patrimonirural

enelsi d'unapolítica turística integral. Aquestes inciatives han de contemplarla potenciació dela identitat

i la diversitat cultural dels diferents pobles que han integrati integren aquestespai.

PROGRAMA:

1) Planificació democràticaen la gestió del patrimoninatural i cultural
a) Sintètica evolució històrica del paperdelsector públic en l'àmbit deles polítiques d'intervenció públi-

ca.

b) Situació de canvi actualen les estructuresi les funcionsdel'Estati les seves conseqiiències en l'àmbit

deles polítiques públiques.

c) El mercatsociali les estructures cnon profit» com alternativesd'iniciatives públiques en la prestació
de serveis i particularmenten el turisme.

d) Diferents fases en el procés de presa de decisions públiques.

e) Elaboració d'un programade política per a un turismeculturali ecològic com a motor d'un desenvo-

lupamentsostenible.

2) Patrimoni, gestió sociali cultural.
a) Manifestació i suport dela identitat cultural

b) Ladiversitat cultural com a instrumentturístic per a un desenvolupamentsostenible

€) Tractamentdela identitati la diversitat cultural

d) Eltestimonidelsjesuites:les reduccions, dla província dinsdel'altra provínciav,l'arquitectura jesuíti-

ca. Regionalitzacióturística. Els 30 pobles.

3) Desenvolupamentsostenible en un espai rural

a) L'espairural com a àmbit de desenvolupamentsostenible

b) El cas de Misiones:la selva, la chacrai les plantacions.

€) Desenvolupamentsostenible, gestió ambiental i ecoturisme en àreesprotegides de Misiones: parc na-

cional de Iguazú, parcs provincialsi la reserva dela biosfera de Yabory.

d) Mètodesi tècniquesd'investigació deles potencialitats turístiquesen l'espairural.

e) Construcció d'un patrimoniruralintegratperal desenvolupamentsostenible. Ecorurismei desenvo-

lupamentrural integrat. Conservaciódel patrimonirural.

METODOLOGIA:

El programadel'assignatura es durà a terme mitjançantl'exposició dediferents temesper partdel professo-

rat d'Amèrica Llatina:

— Universidad Columbia del Paraguay

. Prof. Arg. Luis Hernaez

- 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 8096 deles classes impartides.

BIBLIOGRAFIA:

A l'inicidelcurs esdistribuirà 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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El Desenvolupament Humà Sostenible: Cultura,Salut i Medi Ambient

CRÈDITS:6.
QUADRIMESTRE:2n.

Jordi DE CAMBRA i Xavier RAMBLA(titular i cap de Projecte a la UV de la Càtedra UNESCO
«Desenvolupament Huma», Universitat de Vic—Universidad de La Habana), Ernel GONZÁLEZ (cap de
Projecte a la UH de la Cátedra UNESCO «Desenvolupament Huma», UH-UV) i Jorge DUHART(presi-
dent de la UniversidadBolivariana, Santiago de Chile)

Horari: dillunsi dijous de 17 a 20h. L'assignatura consistirà en quatre seminaris de 15 h cadascun. Totesles
sessions presencialses faran dins del'horari previst. El seminari 1 començaràel primerdialectiu deles as-
signatures optatives de l'Escola Universitària de Ciències dela Salut. Llavors s'informaràde les dates dels se-
minaris 2 i 3, que depenen del'estada dels professors visitants. El seminari4 se celebrarà les dues primeres
setmanes de maig.

OBJECTIUS:
1. Presentari discutir els conceptesreferits al desenvolupament humàsosteniblea estudiants de diverses

titulacions

2. Discutirl'aplicació d'aquests conceptesenl'exercici de diverses professions

3. Elaborarprojectes de treball transdisciplinaris sobre el desenvolupament humàsostenible

CONTINGUTS:
Seminari 1. El desenvolupament humàsostenible. Els conceptes departicipació, equitat i educació inter-

cultural. ,

Seminari 2. Desenvolupamentlocal, cooperativismeagrarii participació

Seminari 3. Formació participativa del personalsanitari

Seminari 4.Síntesi: els vessants ambientali cultural del desenvolupament humàsostenible.

PLA DETREBALL:

L'assignatura s'organitzarà com un seminari, on participaran tantels professors responsables, com els pro-

fessors convidats, com els/es estudiants.

Es distribuirà en quatre seminaris presencials de 15 hores al llarg del curs acadèmic, de tal manera que

els/les estudiants puguin planificar la seva feina des del començamentdelcursi elaborar-la entre les ses-

sions. Està previst que diversos professors/es de la Xarxa UNESCO/UNITV/IN Medeuramèrica peral

Desenvolpament Humàparticipin en aquestessessions.

Els/les estudiants hauran d'elaborar un projectecol.lectiu d'intervenció transdisciplinària per al desenvolu-

pament humà, queels valdrà el 5096 dela seva qualificació. Obtindranl'altre 5096 mitjançant un assaig es-

crit de poques pàgineson discuteixin críticamentla importància del'enfocamenttransdisciplinari per a la

seva àrea professional.

Al primer seminari presencial es presentaran diversos projectes d'intervenció transdisciplinària impulsats
per les universitats de la Xarxa UNESCO/UNITWIN Medeuramérica per al Desenvolupament Humà.

Aquests poden suggerir els temes que despréstriaran els/les estudiants. Unallista indicativa de temes pot

serla segiient: el desenvolupament comunitarii la salut pública, potenciació del cooperativismeagrari, l'ac-

cés de les minories culturalsa l'alfabetització i la comunicació, el redreçamentde zones rurals en declivi, la

participació en les decisions urbanístiques,la coordinació deles petites empreses alterritori, les universitats

comunitàries,i el patrimonidela medicina tradicional.
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BIBLIOGRAFIA GENERALDEREFERENCIA:

Presentem una breullista indicativa. A cada seminaries lliurarà una bibliografia més detallada

Acevedo, M.¡altres (2000) Elresignificado deldesarrollo Buenos Aires: Fundación Unida.
Banco Mundial (1978-2001) Informe sobre desarrollo mundialMadrid: MundiPrensa.

Comissió Mundial sobre Cultura i Desenvolupament(dir: Pérez de Cuéllar, J.) (1997) La nostra diversitat

creativa Barcelona: Editorial Mediterránia.

Delors,J. (1996) Educació: hi ha un tresoramagata dins Barcelona: UNESCO.

PNUD(1990-2000) /uformesobre eldesenvolupamentbumà Barcelona: Mediterrània.

RECURSOS AINTERNET:

Carta de laTerra www.earthcharter.org

Cimera Mundial de l’Alimentacié www.fao.org

Consell de la Terra www.earthforum.org

Observatori sobre el DesenvolupamentSocial www.socialwatch.org

Organització Internacional del Treball www.ilo.org

Programa de Nacions Unidesper al Desenvolupament www.undp.org

Informe Brundtland sobre DesenvolupamentSostenible www.unesco.org

86



  


