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o. Presentació
Benvolgut/da estudiant:
Amb aquestes quatreratlles de presentació s'enceta la «Guia de l'estudiant, peral

curs 1998-1999 en la qual trobaràsels aspectes bàsics per orientar-te en la teva activitat a la Facultat d'Educació.

Si ets un nou estudiantdel nostre centre, et donem la benvingudai et recomanem
vivamentla lectura de la «Guia». Si ja ets estudiant de cursos anteriors també et
fem la mateixa recomanació perquè cada curs hi ha novetats i modificacions res-

pecte de la «Guia»anterior.

La part central dela «Guia» són els programes deles assignatures, amb el nom dels
professors que les imparteixen, les metodologies, bibliografiesi sistemes d'avaluació. Val la pena quea l'inici de curs facis una bonalectura dels programes que cursaràs per fer-te una idea de l'enfocament,les temàtiquesi les tasques que hauràs de
realitzar. Un copiniciatel curs, la «Guia»et servirá de referencia constant: tingues
en compte també queal mes de febrer canviaràs d'assignatures i en començaràs de
noves. També has de tenir en compte queels nostres estudis són de caràcter presencial. En aquest sentit, l'assistència continuadaa classe és un factor quees valora
per part dels professors.

Tambéés molt important que repassis la informació referenta l'organització dela
Facultat d'Educació de la Universitat de Vic, així com tota la informació queetcal

saber per entendre el funcionamentdel Pla d'Estudis, d'aquesta manera podràs
triar i canalitzar els teus interessos personals amb més coneixementde causa. De la
mateixa manera, és bo quesàpigues quins serveis potstenir a l'abast durantles hores que passis a la Facultat, que puguis consultarel calendari d'avaluacions, de festes, etc.

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

màper poder-la consultar. Finalment,et desitgem un bon curs acadèmic i queles
previsions que professors i personal de serveis hem planificat i que consten en
aquesta (Guia de l'Estudiants es corresponguin amb la pràctica diària amb l'objectiu d'oferir una bona formació universitària.
Antoni Tort i Bardolet
Dega
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1. La Universitat de Vic

llibreria
papereria

la tralla

1.1. Creació. Punts d'èmfasi

La Universitat de Vic va iniciar les seves activitats el curs 1997-98 després de ser
reconeguda pel Parlament de Catalunyael dia 21 de maig de 1997.
La Universitat de Vicéselfruit de la conversió dels Estudis Universitaris de Vic en
Universitat pròpia. Els Estudis Universitaris de Vic, iniciats l'any 1977, formats

per un conjunt de centres adscrits a universitats públiques, han mantingutla

presència universitària a la ciutat de Vical llarg delsvint-i-un anysdela sevahistòria i han acumulatun alt nivell acadèmic i organitzatiu que ha permèsla creació de
la nova Universitat.

La Universitat de Vic, nascuda delainiciativa local i constituida com a privada, es

justifica en els valors quela institució universitària representa en el món contemporani: la unitat del saber, la formació humanapera l'adquisició dela ciènciai la
pràctica dela recerca,i la innovació tecnològicaalservei del progrési de la qualitat
de vida.

No hi donis més voltes,
per a llibres, la tralla.

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

e Gran servei en papereria

Les realitats nacionals catalanes, en el sentit més comprensiu i alhora mésidentificables, són objecte privilegiat de docènciai d'estudi. La UV posa èmfasia ser identificable com una universitat catalana. La llengua catalana hiés el signe extern,
constant i comú d'identitat. L'àmbit universal dels seus interessos científicsi formatius s'hi concreta des de la perspectiva dels interessos de la societat catalana.
Alhora, la UV considerales realitats d'Europa com a objecte destacat d'estudii
unitat superior identificadora.

Carrer dela riera 5 - 9, 08500 Vic /Tel. 93 885 32 28 - Fax 93 885 32 90

Referents catalans i europeus

Formació plurilingije
La formació plurilingúe és per a la UV un punt d'èmfasi no solament perquè ha
esdevingut imprescindible a causa de la mobilitat creixent dels universitarisi dels
13

professionals, sinó també perquè l'estudi de llengiies i cultures ha esdevingut un

1.2. Centres i Ensenyaments

vehicle privilegiat per a la formació humanística del nostre temps.
Projecte personal d'aprenentatge

La formació universitària es concreta en el projecte personal de cadaestudiant. El
coneixement deles pròpies capacitats, la informació sobre l'oferta ocupacional, la
tria adequadadel currículum i la metodologia en l'estudi formen part del'atenció
queel professor presta a cadaestudiant.
Innovació tecnològica
Igualment la UV posa èmfasi en la innovació tecnològica, tant en el camp dela
formació com enel de la recerca. Les professions de nova creació tendeixen a augmentari les tradicionals són profundament modificadesperl'aplicació de les noves tecnologies. En conseqiiència, disciplines com la informàtica són presents en
tots els currículumsdels estudiantsi l'ús de mitjans audiovisuals com a suporta la
docència és una pràctica generalitzada.
Activitat editorial

Per últim la UV es distingeix perl'activitat editorial canalitzada per les seves dues
empreses, Eumo Editorial i Eumo Gràfic. No es tracta d'un simple servei de publicacions sinó d'unaactivitat d'abast empresarial, inherent a la dinàmica univer-

sitària. La UV produeix i comercialitzallibres universitarisi llibres per a l'ensenyament. Igualment produeix disseny gràfic de marca pròpia. Les col.leccions de
llibres d'Eumo són diverses, tant com els ensenyaments de la UV, perquè gairebé
cadascuna deles carreres que s'imparteixen a la UV produeix com a mínim una
col.lecció de llibres que els professors d'aquella especialitat dirigeixen, sovint en
col-laboració amb professors d'altres universitats. A més de contribuir a la producció i difusió dellibres universitaris en català, l'activitat editorial genera una dinàmica fecundai característicaa l'interior de la UV.

La Universitat de Vic està formada per cinc centres en els quals s'imparteixen un
total de divuittitulacions homologades. Són les segiients:
Facultat d'Educació

Mestre. Especialitat d'Educació Infantil
Mestre. Especialitat d'Educació Primaria

Mestre. Especialitat d'Educació Especial

Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera
Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle)
Escola Universitària de Ciènciesde la Salut

Diplomatura d'Infermeria

Diplomatura de Fisioteràpia
Diplomatura de Teràpia Ocupacional
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
Diplomatura de Ciències Empresarials
Diplomatura de Turisme
Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses
Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

Diplomaturade Biblioteconomia i Documentació

Llicenciatura de Traducciói Interpretació
Escola Politècnica Superior

EnginyeriaTècnicaAgrícola, especialitatd'IndústriesAgràriesiAlimentàries

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de
Telecomunicació
Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat d'Electrònica Industrial

Llicenciatura de Ciènciai Tecnologia dels Aliments (2n cicle)
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1.3. Òrgans de govern

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

Junta de Rectorat
Rector: Ricard Torrents i Bertrana.
Vicerector d'Ordenació Acadèmicai de Professorat: Enric Lòpez i Ruestes.
Vicerector de Comunitati Extensió Universitàries: Ramon Pinyoli Torrents.

Vicerector de Recercai RelacionsInstitucionals: Ramon Coyi YIl.
Gerent: Jaume Puntí i Busquets.

Secretària General: MontserratVilalta i Ferrer.
Junta d'Universitat

La Junta d'Universitat és l'òrgan col-legiat d'assessorament i de consulta de la

Junta de Rectorati, si s'escau, del Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

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

tors dels centres, els directors dels Serveis i de les empreses vinculades a la UV i
participades per la FUB,així com per un representantdel professorat i un dels estudiants per cada centre i per dos membresrepresentantsdel personal no docent.

pel fer que l'Ajuntamentde Vic n'éssoci fundadori, com tal, assumeix els compromisos que emanen de l'acta fundacional. Per això,l'alcalde de Vic ostenta estatutàriamentla presidència de la FUB.
La Fundació Universitària Balmes està regida per un Patronat la composició del
qual ve determinada pels seusestatuts. A més del'alcalde de Vic, que n'ésel president,i del rector de la Universitat de Vic, quen'ésel vicepresident, hi figuren, com
a vocals: regidors de l'Ajuntament de Vic, membres de la comunitatuniversitària i
altres personesderelleu vinculadesa la Universitatde Vic.

La FUB és unaentitatsense finalitat de lucre. Els seus fundadors proporcionenels
edificis i les instal-lacions de la UV. El seu finançamentés mixt, ja queels recursos
de la FUB provenen d'organismes públics, dels estudiants, de donacionsi de les

activitats editorials de la UV.

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

Vic. El campus principal està situat en els carrers de Miramarges, de la Sagrada
Família, Martí i Pol i Perot Rocaguinarda,totsells en la zona residencial i esportiva de la ciutat, no lluny del centre històric i a tocar del'estació de ferrocarril i de la
d'autobusos.
La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, i els seus serveis
més específics, està ubicada en un edifici històric del centre de la ciutat, conegut

Claustre

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

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

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

La FUB disposa també de locals en règim de lloguer situats al carrer de

de Centre.

Miramarges, al costat mateix del campus, i a la plaça Miquel de Clariana,justal
davantdel Palau Bojons.

1.4. L'entitattitular: la Fundació Universitària Balmes

La Fundació Universitària Balmes (FUB)és l'entitat titular de la Universitat de
Vic. La naturalesa jurídica de la FUB és de caràcter mixt, públic i privat. Si bé es
regeix per la Llei de Fundacions privades, té tanmateix caràcter públic municipal
16
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2. La Facultat d'Educació
ite pao

a

2.1. Estructur

Si tens ilTT
mn

S

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

projectes...

men

Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Educació Primaria

Mestre. Especialitat Educació Especial

Mestre. Especialitat Llengua Estrangera
Llicenciatura de Psicopedagogia

a com

@ng Endavant/
ar
e?

Les unitats bàsiques de docènciai recerca de la Facultatsón els Departaments, que

agrupen els professors d'una mateixa àrea disciplinària. Actualment hi ha sis
Departaments:

Departament de Ciències i Ciències Socials
Departamentde Ciències de l'Educació
Departament d'Educació Especial
Departamentd'Educació Infantil
Departament d'Expressions
Departamentde Filologia

Al capdavantde cada Departamenthi ha un professor que exerceix de coordinador,
2.2. Òrgans de govern

caixaMCit
V

ot LAS

O de

LON 512

El Deganat

eeAA

wey,
3

La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al
Deganat, constituit pels segiients membres:
Dr. AntoniTorti Bardolet, Degà
Sr. Sebastià Riera i Cusí, Cap d'Estudis

Dr. Robert Ruíz i Bel, Coordinador dels estudis de Psicopedagogia
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Sr. Joan Soler i Mata, Coordinador dels estudis de Mestre
Sr. Jaume Puntí i Busquets, Administrador

Sra. Montserrat Vilalta i Ferrer, Secretària

Departament de Ciències de l'Educació
Coordinador:

Professors:

LaJunta de Facultat

Ésl'òrgan col-legiat de govern de la Facultat.
Està constituida per:
El degàde la Facultat, quela presideix.
La resta de membresdel deganatdela Facultat.
Els caps de departament.

Dolors Comerma i Roma
Esther Fatsini Matheu

Josep Gallart i Bau
Ramon Plandiura i Vilacís

AnnaPujol i Costa
Xavier Rambla i Marigot
Àngel Serrai Juvany

Dos representants dels professors amb docència plena o exclusiva a la

Facultat.

Dosestudiants dela Facultat.
Un representantdelpersonal no docentdestinata la Facultat.

RamonSitjà i Domènech

Núria Simó i Gil
Joan Soler i Mata
Antoni Tort i Bardolet

2.3. Departaments, professorati professionals de serveis
Departament de Ciències i Ciències Socials

Mercè Torrents i Bertrana

Departamentd'EducacióEspecial

Coordinador: Jacint Torrents i Buxó
Professors: Josep Ayats i Bancells
Josep Casanovas i Prat

Miquel Caballeria i Surifiach

Pau Casafias i Xuriach
Marta Marimon i Martí

Jordi Martíi Feixas
Joan Mir i Tubau

Santiago Poncei Vivet

RamonRial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí
Andreu Rocai Prat
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Isabel Carrillo i Flores
Benet del Rincón i Egea
Jaume Carbonell i Sebarroja
Eulàlia Collelldemont i Pujadas

Coordinador:
Professors:

Pendent de nomenament
Montserrat Benlloch i Burrull
Jaume Carbonés i López

Manel Dionís Comas i Mongay

Jordi Escoin i Homs

Josep Font i Roura
Anna Gutiérrez i Roca
Roser Parés i Bover

Pere Pujolàs i Maset

M.Rosa Roca i Tafià
Robert Ruiz i Bel
Viceng Torrents i Garcia
Jesús Valero i Garcia
Conxita Valls i Alseda
21

Departament d'Educació Infantil
Coordinador:

Professors:

Josep Fornols i Puigoriol
Núria Medina i Casanovas
M.Angels Piñanai Garriga
Ronald Puppo
Modest Reixachi Pla
Carme Rubio i Larramona
Segimon Serrallonga i Morer
Josep Tió i Casacuberta

M. Carme Bernal i Creus

Angel Alsinai Pastells
Irene Balagueri Felip

M. Teresa Buscart i Corominas

M. Antònia Canals i Tolosa
Miquel Casadevall i Ginestet
Providència Daufí i Moreso
M.Teresa Feu i Vidal
Núria Franci Batlle
Teresina Maideui Puig
M. Carme Novellasi Vivet

Maite Pujol i Mongay
Roser Reverter i Oton

NeusSol i Mauri

Departament d'Expressions
Coordinador:
Professors.

Josep Vernis i Burés
Joan Arumíi Prat
Jaume Ayats i Abeyà
Sebastià Bardolet i Mayola
Miquel Pérez i Mas
Dolors Rusifiol i Cirera
Arnau Vernis i Llambias

Ricard Torrents i Bertrana
Anna Vallbona i Gonzàlez

Coordinació Pràctiques:

Providència Daufí i Moreso

Professionals de serveis
Cap de Secretaria General:

Agnès Moratói Serra

Cap de Secretaria: Elisabet Vila i Sala

Secretària de Direcció:
Secretària de Pràctiques:
Secretaries auxiliars:

Dolors Ruiz i Zafra
Dolors Muñozi Vilaseca

Rosa M. Guix i Godayol
Alícia Ysamat i Faus

Departamentde Filologia
Coordinadora:
Professors:

(Teresa Puntí i Jubany
Francesc Codinai Valls
Isidor Cónsul i Giribet
Jordina Corominai Subirats
Marta Corominas i Salom
Assumpta Fargasi Riera
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PALAU BOJONS
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Y” Interés: 5,75% nominal

CAMPUS

Y Termini: 12 mesos
mprod
Rda. de Ca

Y” Comissió d obertura: 0,75%

Y” Quantitat máxima: 500.000 ptes.

Préstec Estudis'

ió,

Y Termini: Fins a 4 anys

Placa de
l'Estació

Placa del
Mil-lenari

v Garantia: Aval de la família

Y Caréncia: Fins a 2 anys
Y” Interés: 6,75% nominal

5” Si encara no tens el Carnet UV, quan et matriculi's, porta'ns la teva
millor fotografia en color junt ambla sol-licitud.

Informacióatoteslesoficines:obé: LíniaTotal900: 002

net: http://www.caixacat.es.

OTI

z PUIGCERDÀ

TORRE
DELS FRARES
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1. Finangamentd estudis per als alumnesde 2n. cicle

Zona
Esportiva

Y” Garantia; Avalde la família

Residència
d'estudiants

v Import màxim: 2 milionsptes.

CAMPUS
DE MIRAMARGES

Y” Comissió d'obertura: 0,7500

|

3.2. Campus de Miramarges

Edifici A
Planta baixa
Area de Comunicació

Sala de reunions
Secretaria general
Planta 1
Rectorat
Geréncia

Sala de Juntes del Rectorat

Edifici B
o
A
A
Ba

Carret

ama
de Mir

tges

10d | ueW jenbiy ap Jane)

Planta baixa
Sala de Dinàmicai Plàstica

Econòmiques

Edifici C
Planta -2
Laboratoris de Fisica i

Electrònica li II
Planta -1
Aula Magna
Aules C6, C9, C10, C11

Planta 0
Departamentsde la Facultat
de Ciències Jurídiques i
Econòmiques

Planta 1
Departaments de l'Escola
Politècnica Superior
Planta 2
Departaments de l'Escola
Politècnica Superior
Edifici F

Aules de la C12 ala C15

Laboratoris SART, Biologia,

Planta 1
Aula C18
Departaments de la Facultat

Secretaria Acadèmica

Departaments de l'Escola

d'Educació

Administració

Planta 2
Direcció i departaments de la

Aules F1 ala F4

Planta 1

Aula d'Autoaprenentatge
Química i Mediambient
Politècnica Superior
B2
Planta baixa
Bar/Restaurant
Aules de la B8 ala B12

Planta primera

Escola d'idiomes

Direcció i departaments de

l'Escola de Ciències de la Salut

B3

Planta baixa

Facultat d'Educació

Edifici D
Planta -2

Laboratoris de Simulació de
projectes i de radiofreqiiéncia
Aula d'Estudi
Planta -1
Biblioteca
Planta 0

Planta baixa

Aules dela D5 a la D8

Aules dela B13 ala B16, B23 i

Planta 1

Planta 1
Centre de Càleul
Aulesd'Informàtica
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Planta baixa
Aules de la B17 ala B21
Planta 1
Aula d'Informàtica i B29 i B40
Departaments de la Facultat de
Ciències Jurídiquesi

Edifici E

Planta -1
Sala Polivalent
Servei d'Estudiants
Serveis Mèdics

Laboratoris de Ciència i
Tecnologia dels Aliments
Aules B1 i BG

Direcció del SART

Carrer de la Sagrada Família

B4

Aules de la D9 ala D12
Planta 2

Departaments de l'Escola
Politècnica Superior

Planta 0
Recepció

Planta 1
Planta 2

Aules F5 a la F8
Planta 3
Aules F9 ala F12
Planta 4

Deganat, Secretaria i
Departaments dela Facultat
de Ciències Jurídiques
Edifici G
Eumo Editorial

Edifici H
Llibreria
Aula de Dibuix
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4. Calendari Académic
1r curs:

Recepció d'alumnes i presentació del curs: 28 de setembre a les 16.00 h.

Docència primer quadrimestre: del 28 de setembreal 30 de gener.
Exàmens:

Tu que pots,

emanal:

Si tens entre 14 i 25 anys,tu si que pots venir a "la Caixa" a demanar
el nou CarnetJove. Ara, a més,té el doble d'avantatges: les de sempre,

mésles de Caixa Jove.
Però això no éstot. Perquè, si vols, el teu
Carnet Jove també pot

de I “la Ca ina”.
ser una Targeta Financera

una a la teva mida: moneder,
De ben segur que en tens
de dèbit o de crèdit. L'Andreu té 33 anys. Tu que pots, demana'l.

Sense excuses

Per aconseguir el teu Carnet Jove nomésl'has de sol.licitar en qualsevol
oficina de "la Caixa". llsi demanes el Carnet Targeta Financera t'emportarès,
com a regal, el Power CD "El Terrat ja canta". Si vols informar-te'n
millor, truca al telèfon

902 355 553

la convocatòria: de l'1 al 12 de febrer.
2a convocatòria: del 14 al 25 de juny.

Docència segon quadrimestre: de

l'1 de març a l'11 de juny

Exàmens:

la convocatòria: del 14 al 26 de juny.

2a convocatòria: del 28 de junyal 2 de juliol.
Pràctiques: del15 al 26 defebrer.
2n i 3r cursos:

Docència primer quadrimestre: del 28 de setembreal 20 de novembre.
Exàmens:

la convocatòria: del 23 al 27 de novembrei del 8 al 12 de febrer.

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

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

la convocatòria: del 14 al 26 de juny.

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

Pràctiques: del 30 de novembreal 5 de febrer.

E. o bé connecta't a
i

www.caixajove.com

Nota: Les assignatures optativesi de lliure elecció del 2n quadrimestre comencen
la docència el dia 1 de març.
*Promocid válida Fins a exhaurir-ne les existències
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Diesfestius a tots els centres de la Universitat de Vic:
11 de setembre de 1998 (divendres)
12 d'octubre de 1998 (dilluns)
1 de novembre de 1998 (diumenge)

5.

—
6
8
Organització de l'Ensenyament
.
,
5-4. Pla d'Estudis

. Or

3
El Pla d'Estudis de la carrera de Mestre, especialitat Llengua Estrangera, va ser
noaprovat per Reial Decret 1636/1995 de 6 d'octubre (B.O.E. núm. 267 de 8 de
vembre de 1995).
3
:
D'acord amb el Pla d'Estudis, els ensenyaments de Mestre, especialitat Llengua

6 de desembre de 1998 (di
8 de dres de 1008 )Aimar)8
23 d'abril de 1999 (divendres)

1 de maig de 1999 (dissabte)

24 de maig de 1999 (dilluns)

Estrangera, s'organitzen en tres cursos de dos quadrimestres cadascun amb un total de 207 crèdits, entre els quals n'hi ha de teòrics i de pràctics. Cada quadrimes-

24 de juny de 1999 (dijous)

5 de juliol de 1999 (dilluns)

crèdit equival a 10 hores de classe.
tre té una duradade 15 setmaneslectives i cada
.
a
Totesles assignatures tenen una durada quadrimestral.

Vacances de Nadal:
s)
del 23 de desembre de 1998 al 7 de gener de 1999 (ambdós incloso

Els 207 credits estan distribuits de la segitent manera:

Vacances de Setmana Santa :

Matèries Troncals:

del 27 de març al 5 d'abril de 1999 (ambdós inclosos)

Matèries Obligatòries:

Matèries Optatives:

Matèries de Lliure Elecció:

142,5 crèdits
25,5 crèdits

18.

crèdits

21

crèdits

Dinsla carrera es contemplen uns períodes de pràctiques d'ensenyamenten centres escolars que suposen pera l'estudiant un 1596 dela càrrega lectiva global dels
seus estudis.

5.2. Ordenació temporal de l'ensenyament

Assignaturestroncals obligatòries de l'Especialitat d'Educació Infantil
1r Curs

QUADRIMESTRE
|

lri2n

Didáctica General

Ir 2n

Llenguai Didactica de la Llengua I

lri2n

30

ASSIGNATURA

Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

CRÈDITS
9
6

45

87

ASSIGNATURA

QUADRIMESTRE

1ri2n
Ir
Ir
Ir
lr
Ir

Morfosintaxi i Semántica (Llengua Anglesa)

Taller d’Expressié Oral i Escrita
Aproximació al Fenomen Artistic
Comunicacié Audiovisual
Fonaments Informatics i Audiovisuals
Matemàticai la seva Didàctica

2n
2n

Psicologia Evolutiva
Teoriesi Institucions Contemporànies d'Educació

2n

Pràctiques 1

2n

Expressió Musical

CRÈDITS

9
3
4,5
4,5
4,5

4,5

4,5
4,5
4,5
3,5

QUADRIMESTRE

ASSIGNATURA

3ri4t

Llengua i Didàctica dela LlenguaII

3ri4t

Fonética

3r

3r
3r
At
At

IdiomaEstrangeri la seva DidàcticaI (Llengua Anglesa)
Lingiifstica

Psicologia Educativa
Practiques II
Literatura Infantil
Sociologia de l'Educació

CRÈDITS

6
2
4,5
4,5
4,5
13,5
4,5
4,5

QUADRIMESTRE

6è
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ig99. Cal cursar com a mínim 18 crèdits. Tenint en compte que la majoria d'ass
ó
les
de
tzaci
reali
natures tenen un valor de 4,5 crèdits, l'estudiant pot combinarla

s de la
4 assignatures optatives necessàries com mésli convingui durantels 3 curso
carrera. Per exemple: 3, 1, 0/2, 2, 0/2, 0, 2/0, 1, 3 / etc.
Per horaris aquestesassignatures són compatibles ambles obligatòries.
S'ofereixen en blocs horaris (A, B i C de matí i D, E i F de tarda) de manera que

es del mateix bloc s'imnomésse'n potescollir 1 de cada bloc (ja que les assignatur
r dinsl'horari
parteixen dins la mateixa franja horària). Per tant, si es volen cursa

ASSIGNATURA

Bases Psicopedagògiquesde l'Educació Especial
Educació i Societat en Canvi
Idioma Estrangeri la seva Didactica 11 (Llengua Anglesa)
Pràctiques III
Organització del Centre Escolar
Educació Físicai la seva Didàctica

diant,si ho desitja, pot escollir-ne dela tardai d'aquesta manera fer-ne més de 3, o
combinar-les entre matí i tarda. També s'organitzen assignatures fora d'aquests

horaris. Consulteu-los.

ASSIGNATURES

BlocA (mati)

CREDITS

9
6
10,5
16
4,5
4,5

Bloc C (matí)

BlocD (tarda)

CRÈDITS

História de Catalunya

45

Tecnologia a l'Aula

4,5

Filosofia de l'Educació

4,5

Educació Corporal: Ritme, Movimenti Dansa

4,5

La Funció Tutorial

4,5

Audició Musical
Educació Ambiental
Història de l'Art Català
Matemàtica a Partir de l'Entorn

4,5
4,5
4,5
4,5

Sociolingiifstica

Bloc B (matí)

3r Curs

Sèi 6è
Sèi 6è
Sèi 6è
Sé
Se

es optatives que la Facultat
En la relació adjunta hi figuren les assignatur
gua Estrangera peral curs 98re
Llen
at
d'Educació ofereix pera l'especialit de Mest

r 3 (una de cada bloc). L'estulectiu de la carrera (matí), només se'n poden cursa

2n Curs

3ri4t

5.3. Oferta d’assignatures optatives

4,5

Educació pera la Salut
Pedagogia i Didactica de la Religió

45
6

Dramatització

45

Música Tradicional Catalana

Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

4,5

45
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ASSIGNATURES

Bloc E (tarda)
Bloc F (tarda)

CREDITS

Educació Corporal: Ritme, Moviment i Dansa

4,5

Història de Catalunya

4,5

Literatura en Català

4,5

Dinámica de Grups

4,5

ASSIGNATURES

BlocA (mati)

Psicologia de l'Adolescència
Tallers de Creativitat
Curs de Novel-la Catalana
L'ordinadora l'Escola
Ciències Naturals: Recercaa l'Aula

Bloc B (mati)

Aprofundiment de la Llengua Catalana
Història de la Infància

5.4. Crèdits de Lliure Elecció

Psicomotricitat, Cançó i Joc

L'obtenció dels crèdits de Lliure Elecció requerits en el Pla d'Estudis pot fer-se per
les segiients vies:

Política i Legislació Escolar a Catalunya

A. Cursant i aprovantles assignatures de Lliure Elecció que s'ofereixen en els ensenyamentsde la Universitat de Vic.
B. Per reconeixementd'altres estudis reglats de nivell universitari.
C. Per reconeixementd'activitats d'interès acadèmic no reglades a nivell universi-

Bloc C (mati)

tari.

5.4.1. Assignatures de Lliure Elecció

L'estudiant podràtriar les assignatures delliure elecció:

Bloc D (tarda)

— Entre les assignatures optatives o de lliure elecció ofertades en el seu propi en-

senyament.

— Entre la resta d'assignatures ofertades en els ensenyaments de la UV, ja siguin
troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció per aquells ensenyaments,
Bloc E (tarda)
ambles segiients excepcions:
e Assignatures subjectes a prerequisits i incompatibilitats.
e Assignatures queel seu contingut coincideixi en més d'un 2096 amb al:
guna deles assignatures del Pla d'Estudis que ha de cursar l'estudiant
pet a l'obtenció deltítol corresponent.

I

L'oferta d'assignatures de lliure elecció de l'ensenyament de Mestre, especialitat| Bloc F(tarda)
Llengua Estrangera, per al curs 1998-99 ésla segiient:
34

Infància i Desenvolupament
Literatura Catalana Contemporània 1960-1995
Les Festes Popularsa l'Escola
L'educació a Catalunyaal Segle XX
La Biblioteca Escolar: Com Educar en l'Úsdela Inform.
Coneixement del Món Actual
Fenòmens Naturals dela Terra i el Cosmos
Cultura Religiosa en les Ciències Socials
Tècniques d'Estudi
Esport Col.lectiu i la seva Didàctica
Materials i Activitats per al Racó de Matemàtica
Catalunya, Avui
Titelles: Construcció i Manipulació
Mètodesd'Investigació en Psicologia
(Complement de formació de Psicopedagogia)
Tallers Globalitzats a l'Educació Infantil
Salut, Higienei Alimentació a l'Educació Infantil
Tècniques d'Estudi
Estratègies Metodològiquesen el 2n Cicle d'Ed.Infantil
Psicologia de la Personalitat
(Complementde formació de Psicopedagogia)
Perfeccionament dela Llengua Anglesa II
L'Ordinadora l'Escola

CREDITS

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

4,5

4,5
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ASSIGNATURES

Bloc F (tarda)

Fora horari

Civilització i Cultura Anglosaxona
Didàctica de la Llengua Castellana

Seminari de Cooperació amb Centreamérica

Anglès Oral

Normativa de la Llengua Catalana

CREDITS

4,5
4,5

3

6

3

Fotografia Didàctica

4,5

Seminari sobre l'Escola Rural
Aula de Cant Coral I
Aula de Cant Coral IT
Video Didactic

2
3
3
45

Investigació Educativa

4,5

Perfeccionament de la Llengua Anglesa 1

4,5

— Pràctiques tutorades en empreses.

— Cursos d'idiomes.
— Treballs acadèmicament dirigits (sempre i quan no coincideixin amb treballs
realitzats dins la carrera ni amb assignatures d'aquesta).

— Cursos, seminarisi activitats congressuals.

— Activitats realitzades en el marc d'intercanvis ambaltres universitats.
La realització de cada activitat haurà d'haver estat autoritzada pel Cap d'Estudis
de l'ensenyament corresponent, que serà qui autoritzi, si és el cas, el reconeixementdels crèdits.

5.5. Accés a la Llicenciatura de Psicopedagogia
A partir del curs 1997-98, la Facultat d'Educació imparteix la Llicenciatura de

5.4.2. Reconeixementde crèdits
5.4.2.1. Reconeixementde crèdits per estudis reglats de nivell universitari

El fet d'haver cursat i superat assignatures d'estudis reglats de nivell universitari
pot proporcionar a l'estudiant, si ho sol-licita, crèdits de lliure elecció. En aquest
cas s'hauran de reconèixer per assignatures completes i per la seva totalitat en
nombre de crèdits. No es podran atorgar crèdits parcials ni atorgar-ne més dels
que consta l'assignatura reconeguda.

Psicopedagogia.Es tracta d'unallicenciatura de noméssegon cicle, és a dir, el seu
Pla d'Estudis s'organitza en dos cursos.
Per accedit a aquesta Llicenciatura cal cumplir un dels segiients requisits:

— Estar en possessió deltítol de Mestre en qualsevolespecialitat.
— Estar en possessió deltítol de Diplomat en EducacióSocial.
— Haver cursati superatel primercicle delallicenciatura de Psicologia.
— Havercursati superatel primercicle dela llicenciatura de Pedagogia.
i
I
Tant sioas'accedeix
per una o altra via, cal cursar uns complements de formació.

El reconeixement decrèdits els autoritza el Cap d'Estudis de l'ensenyament cor- | Amb el titol de Mestre,els complements
quecal cursar sónels segiients:

responent.

5.4.2.2. Reconeixement de crédits per activitats d'interés académic no reglades
a nivell universitari

Mètodes,dissenysi tècniques d'investigació psicològica (6c).

Processospsicològics bàsics (6c)
Psicologia de la personalitat (6c)
Psicologia social (6c)

La realització d'activitats fora de l'ensenyamentreglat que contribueixia l'establi
mentde vincles entrel'estudianti l'entorn social i laboral poden ser valorades am
el reconeixement decrèdits delliure elecció. Són activitats d'aquesttipus:
36
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6. Programesde les assignatures

PRÉSTEC ESTUDIS

6.1. Assignatures Obligatóries

ar curs

6.1.1. Didáctica General

PROFESSORA: Núria SIMÓ i GIL

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Anual. 9 credits.

OBJECTIUS:

Lassignatura de Didàctica General té com a objectius: a) identificar i analitzar els
aspectes bàsics que configuren la problemàtica global del treball docent: b) apro-

fundir en els fenòmens que es produeixen a l'aula d'una escola durantel procés
d'ensenyament-aprenentatge, i c) conèixer, aplicari jutjar estratègies, metodologiesi recursos que permetin afrontar aquestprocés.

Aquests aspectes impliquen posar en contacte els alumnes ambla realitat escolar
ambl'ajuda de coneixements científics i culturals, i amb instruments pràctics, tot
entenent l'escola com un fenomen educatiu complex que es relaciona amb l'entorn social i amb les diverses expressionsde la vida quotidiana.

Caixa de Manlleu
Sense comissió d'obertura.

Possibilitat de formalització amb

una carència màximade 2 anys.

—
anys.
maxim: 5 de
Terminimáxim:
la matrícula
el
Import

Informacióa totes les Oficines
o béal Servei Telefònic

902.20. 40. 40

de 8 del matí a 8 del vespre

CONTINGUTS:

Els nuclis temàtics bàsics que es detallen a continuació delimiten els aspectes fonamentals d'una didàctica general per al mestre en les diferents etapesescolars. Sense
perdre aquestavisió de conjunt, però, es tindran en compteles característiques es-

pecífiques del'educació primària i de l'educació infantil.

1. Introducció: Qué és la Didactica?

1.1. La Didàctica en el conjuntde les Ciències de l'Educació.

1.2. Didàcticai Pedagogia.
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8.3. Anàlisi de mitjans i recursos didàctics.
2. El procés d ensenyament-aprenentatge:
ió:
d'ensenyament- 9, La programació:
bàsics que intervenen en el procés
2.1. Anàlisi dels components
:
:
9,1. Del Projecte Educatiu ala Programació d'aula.
teoris de!
didacticsj
aprenentatge.
9,2. Els components dela programació.
2.2. Principals paradigmes idàctics i teories de l'aprenentatge.
2

>

3. El context educatiu: ;

9.3. L'elaboració de programacions.

..

3.1. Àmbits d'educació formal, no formal i informal.

METODOLOGIA:
L

3.2. Caracterització del'escola.
.3. Tipologies d'escoles.

me

di

4s

ve
d'entre les quals
diferents estratègies didàctiques
servir
faran
es
A
En l'assignatura
“o
visionat de films, expodríem assenyalar lesvisites a centresescolars,5 conferències,
: a rural.1
i is L'escola
, 4,
a
died
:
ae
recollida d'inforús de tècniques de
posició de materials, treball ené grup, destades,be
. Fer de mestre: |
og
Ros
1d
,
General es
Didàctica
de
professional.
del'assignatura
des
desenvolupament
seu
que
el
i
dels mestres
mació, etc. Cal destacar, a més,
4.1. La formació
o,
.
o
.
.
oe
I
o
,
les Pràcti
.
pràctica,
en duesdi setmanes de pràctiques en
4.2. L'actuació del professor: coneixements previs, teories implícites, 3
supervisaran iles Pràctiques: I, que consisteixen
es
De
d
ència
os
docent.
una escola utilitzant tècniques d'observació que ajudin a descriure aspectes relateoria i experiència
ad
P
15%
5 E

.

tius a la vida d'un centre.

MF
des
bibliografia especifica per a cada temai, > si s'esoportú esfacilitarà
En el moment
.
tal
i:

ena Gis Soees

gru
oP

umnes:

cau, es distribuiran materials fotocopiats.

5.1. El grup-classe.
,

:

5.2. Lagrupament dels alumnes.

AVALUACIÓ:

5.3. L'aula com a context comunicatiu.

o
6. El sica escolar:
6.1. Models d =e ide curriculum.

Per a l'avaluació caldràrealitzar les seguents activitats:
— Dues proves escrites.

o

— Treball i activitats individuals sobre els continguts del curs.
o.
.
oe aO coma Pa = presa xi eerie
:
:
activitat
1
continguts
Objectius,
del currículum:
1" — Treball en grup sobre una temática relacionada ambel programadel'assignatura
B
3.
>
)
P
3 $ Anàlisi dels components
que permetirelacionarteoriai pràctica.
E
|
4
e
sessions de
també la participació activa en el desenvolupament deles
valorarà
7. El procés d'avaluació:
Es
—
d'
p
r
o
c
é
s
activitats.
I
diverses
les
len
de l'avaluaci
P
7.1. Paper de l'avaluació en el procés ensenyament-aprenentatge.

7.2. Davaluació com a reflex del'organització sociali acadèmica.

|

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
7.3. Funcions i temporalització de l'avaluació (inicial, formativa...).
I
ces E S
.
,
An
de la informació ((observació, snentrevis/1 Antúnez,
S. et al. Delprojecte educatiu a la programació d'aula. Barcelona: Graó,
8
7.4. Instruments de l'avaluació i registre
1991.
fasan):
:
:

‘ P professorat.
oe
7.5. L'avaluació del curriculum i del
aprendre:
a
. Estratègies
P
y
o
8 P per a ensenyar
8.1. L'organització de processos d'ensenyament i aprenentatge.

ace al curriculum. Madrid: Aprendizaje Visor, 1994.
Barn
Barnes, D. De la comunicación
me, eS
+,
,
:
Cala:
Es tayud, E.: Palanca, O. L'avaluació a l'educació primària. Barcelona: Octaedro ,
1994.

Carlson, J.; T
de treball a Paula: la 5lobalització:? ensenyaments
metodologies
J . C. Aprender a ser maestro. Barcelona: Martínez Roca, 1987.
8.2. Principals
—y
5
AP: 1
: La Muralla, 1995.
:
3 educativa.
Casanova, > M.A. Manualde evaluación
Madrid:
multinivells...
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6.1.2. Llenguai Didàctica de la Llengua|
Cela, J. Amblletrapetita. Barcelona: Ed. 62, 1996.
1993.
,
Sensat
Cela, J.; Palou, J. Amb veu de mestre. Barcelona: Eds. 62/Rosa
izaje de conceptos,
aprend
y
anza
PROFESSORA: Teresa PUNTÍi JUBANY
Coll, C. et al. Los contenidos en la reforma. Enseñ
1992.
XXI,
Aula
d:
Madri
procedimientosy actitudes.
ona: ICE/HorsoDel Carmen, L. etal. El currículum enel centro educativo. Barcel
ri, Barcelona, 1991

de J. Rué. Vic: Eumo
Elliott, J. Pràctica, recerca i teoria en educació. Edició a cura

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Anual. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Reflexionar sobre la llengua com a mitjà d'expressió, de comunicació i d'aprenenEditorial, 1989.
educatiu fonatatge.
Franch, J.; Darder, P3 Coll, C.; Pelach,J. Elgrup-classe: unpotencial
1991.
Editorial,
Eumo
Vic:
mental.
Introduir els aspectes bàsics i generals de l'ensenyament de la llengua i de la seva
MarBarcelona:
curriculum.
el
cambiar
didàctica en el nostre marc nacional, culturali lingúístic.
Galton, M.; Moon, G. Cambiar la escuela,
tínez Roca, 1988.
Gimeno, J.; Pérez,

a,
A. Comprender y transformar la enseñanza. Madrid: Morat PROGRAMA:

1992.

1. Escola i aprenentatgedelallengua:visió general.

ez Roca, 2. Aspectes psicolingiifstics, socilingiístics i organitzatius de l'ensenyament escoNovak, J.D.; Gowin, D.B. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martín
lar de la llengua: aprenentatge natural i escolar de la Ll i de la L2; la immersió
1988.
Bar.
usarlos
y
os
ionarl
lingiística: ensenyament i aprenentatgedel castellà i deles llengiies estrangeres.
Parcerisa, A. Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, selecc
celona: Graó, 1996.
3. Descripció contrastiva dels sistemes fonètics, morfosintàctic i lexicosemàntic
Narcea, 1988.
del català i delcastellà.
Rosales, C. Didactica. Núcleosfundamentales. Madrid:
ge,
nentat
l'apre
ti
nyamen
l'ense
de
4. El modelde llenguaper a l'ensenyament: els diversos registres orals i escrits. La
Rué, J. El treball cooperatiu. L'organització social
norma.Lavariació lingúística. La interferència. Anàlisi d'errors.
Barcelona: Barcanova, 1991.
e
:
ia
>
Alcoi: Marfil, 1994.
— 5. Programació 5general dee l'àreal'àrea de de Il llengua segons l'ord
enació curricular: ús i coSaenz, O.(dir.). Didáctica general. Un enfoque curricular.
E
d;
Madri
ado.
el currículum integr
municació lingúístics / treball sistemàtic dela llengua. Les quatre habilitats linTorres, J. Globalización e intesdisciplinariedad:
Morata, 1994.

Eumo Editorial, 1988.
‘Torrents, M. Aprendre a ensenyar a aprendre. Vic:

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

gliístiques de comprendre i expressar-se oralmenti per escrit. Els apartats que
articulen l'estudi sistemàtic de la llengua: fonologia i ortografia, morfologiai

sintaxi,lèxic i semàntica.
|
_ 6. Didàcticade l'ortografia:el lloc de l'ortografia dins l'ensenyament dela llengua:
ta:
consul
€s
ama,
progr
del
t
aparta
els errors ortogràfics: concepte d'error,la classificació dels errors per tipus, tema
cada
a
per
fica
A bandadela bibliografia especi
i nivell: P
,
o
.
ec?
«Persp
i
»
«Aula
,
ogía»
l'ensenyament de l'ortografia: objectius, programacions, correcció i
ran regularment les revistes (Guix, «Cuadernos de Pedag
avaluació: el tractamentdel'ortografia en els materials existents (llibres detext,
tiva Escolar».
fitxes
i
i d'exercicis: altres recursos:
a , Quaderns, etc.);: t&cniques
per a la preparació
Vi

el
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*

,

.

»

dictat,la còpia,el diccionari.
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METODOLOGIA:

— Exigència d'un domini normatiu i instrumental suficient dela llengua.

Tenint en compte queel programa és eminentment de didàctica (és a dir, que té
enels alumcom a objectiu ensenyarels futurs mestres a ensenyar), cal suposar
quals repones un domini completdetotes les estructuresdela llengua sobreles
Per
programa.
sen les reflexions i les tècniques didàctiques quesón l'objectiu del
i en cadasaquesta raó es farà una prova de normativa a començament delcurs
aquesta prova és
cun dels períodes d'exàmens (junyi setembre): haver superat
un requisit indispensable per a poderser avaluat d'aquesta assignatura.

— Treballs.
en català
Caldràfer un treball (en grup) d'observació i anàlisi del'expressió oral
concretades a
L2 per part d'alumnes en edatescolar. Les característiques seran
l'inici del primer quadrimestre.
Així mateix, es farà un treball (individual) d'observaciói anàlisi de l'expressió
aspectes orescrita d'alumnes en edatescolar, prestant una atenció especial als
del sel'inici
togràfics. Les característiques d'aquest treball seran concretades a
gon quadrimestre.
AVALUACIÓ:

el conjunt de notes
L'avaluació es farà tenint en compteelstreballs, els exàmensi

Bernal, M.; Codina, E Models d'exercicisper a treballar ambel diccionari. Vic: Eu-

mo Editorial, 1988.
Camps, A. et al. Jocs de llenguatge II. Jocs d'expressió. Barcelona:Teide, 1985.
Camps, A. La gramàtica a l'escola bàsica. Barcelona: Barcanova, 1985.
Camps,A.et al. Téxt i ensenyament. Barcelona: Barcanova, 1990.
Camps, A.; Colomer, T.Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Ed.
62, 1991.

Cassany, D. Descriure escriure. Barcelona: Empúries, 1988.

Cassany D. La correcció deltreball escrit. Vic: Eumo Editorial, 1989.
Cassany, D. et al. Ensenyarllengua. Barcelona: Graó, 1993.

Cassany, D. Reparar l'escriptura. Barcelona: Graó, 1993.
Castellanos, C.: Joan, B. Llengua i variació. Barcelona: Oileos-Tau, 1993.
Codina, E, Fargas, A. Proposta de classificació dels errors d'ortografia. Vic: Eumo
Editorial, 1989.
Coromina, E. Pràctiques d'expressió i comunicació. Vic: Eumo Editorial, 1984.
Cuenca, M. J.Teories gramaticals i ensenyament de llengiies. València: Tàndem,
1992.

Diversos Autors. Llengua i ensenyament. Vic: Eumo Editorial, 1994.
Disseny Curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1990.
aprovat
estigui
s
apartat
s
diverso
dels
un
cadasc
que
Caldrà
classe.
a
ats
deles activit
Escola catalana XXV, novembre 1992, n. 274 (Monografia dedicada a la immerpertal que aquests puguin fer mitjana.

sió).

Galí, A. L'ensenyament de l'ortografia als infants. Barcelona: Barcino, 1971.

BIBLIOGRAFIA

Galí, A. Introducció a la gramàtica. Barcelona: Proa, 1977.

EumoEditorial, 1991-1992.
1975.
ADC.Vocabulari basic infantilid ‘adults. Barcelona: Biblograf,

Le 4—" Bernat. Llengua esttndard i ensenyameni. Barcelona: Oikos-Tau,

Actes del2n simposi sobre l'ensenyament del català a no-catalanoparlants. 2 vols. Vic Guix, 1990 gener, n. 147.
Artigal, J. M. La immersió a Catalunya. Vic: Eumo Editorial, 1989.

A Castillo, L. Llengua standard i nivells de llenguatge. Barcelona: Laia,
1984.
Editorial,
Eumo
Vic:
llengua.
Artigal, J. M.et al. Comfer descobrir una nova
A. Cercamots del Prim Perspectiva escolar, 1988 novembre, n. 129.
Ayats, M. Baucells, A., Bernal, M.C.; Codina, E i Fargas,
a S. An introduction topsycholingustics. New York: Longman, 1993.
Diccionari. Vic: Eumo Editorial, 1997.
1984.
Editorial,
Eumo
Vic:
escrita.
ió, J. L'ensenyament del català a no-catalanoparlants. Vic: Eumo Editorial, 1981.
Badia, D.: Vila, M.Jocs d'expressió oral

Barcelona:
Badia, D. et al. Contes per fer i refer. Recursos per a la creativitat.
Graó, 1985.
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6.1.3. Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

PROFESSORS: Jacint TORRENTS i BUXÓ
. 4,5 crèdits.
CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA: Anual

METODOLOGIA:

L'assignaturaes basarà en l'explicació del programa per part del professor i la parti-

.
cipació dels alumnes a la classe amb el comentari de textosi altres exercicis Hi

isi
haurà lectures obligatòries. En el transcurs del curses realitzarà un taller d'anàl i

rprec
tractament defonts. Els alumnes hauran derealitzar un treball pràcti d'inte
tació relacionat amb un medi natural o social.

OBJECTIUS:

xementdescriptiu del AVALUACIÓ:
L'assignatura proposatractar de forma introductòriael conei
rial de Catalunya¡ Un examen parcial al mes de gener i un examenfinal al mes juny.
medi natural i social, especialment pel que fa a l'àmbit territo
nts bàsics quefor- Eltreball de curs.
Europa, ambla finalitat que el futur mestre coneguiels eleme
Es tindrà en compte la participació a classe.
menel seu entorn més immediat.
1. El medifísic.
1.1. L'Univers.
1.2. La Terra.

1.3. El relleu.
1.4. El clima.
2. La biosfera.

2.1. L'origen dela vida.

2.2. Els éssers vius.
2.3. Els ecosistemes.
2.4. L'ecologia.
3. L'antroposfera.
3.1. L'espècie humana.
3.2. L'evolució humana.
4. La geografia humana.
4.1. La població.
4.2. L'economia.
4.3. L'ordenacióterritorial.
4.4. La geografía de Catalunya.
5. La história.
5.1. Les teories de la historia.
5.2. Les etapes històriques.
5.3. La història de Catalunya.

46

BIBLIOGRAFIA:

Arqué, M. Diccionari Barcanova de Geografia de Catalunya. Barcelona: Barcanova,
1993.
Bestard, J.; Contreras, J. Bárbaros, paganos, salvajes yprimitivos. Barcelona: Barcanova, 1987.
Bolés, M.de (dir.). Manualde ciencia delpaisaje. Barcelona: Masson, 1992.

Capel, H. Filosofía y ciencia en la Geografía contemporánea. Barcelona: Barcanova,

1983.
Cassasas, L. et al. Per la coneixenga geográfica de Catalunya. Barcelona: Rosa Sen-

sat/Edicions 62, 1984.
" Cavalli-Sforga, L.; E Qui som. História de la diversitat humana. Barcelona: ICEM,
1994.

Cloud, Preston. El cosmos, la tierray el hombre: Breve historia del Universo. Madrid:
Alianza, 1981.

Comes, P. Geografía de Catalunya. Barcelona: Teide, 1984.
Derruau, M. Geografía humana, Barcelona: Vicens-Vives, 1983.

Ferreres, E.; Llorens, ]. História de Catalunya. Barcelona: Grup Promotor, 1989.
Lacoste, Y.; Ghirardi, R. Geografía general física y humana. Vilassar de Mar:
Oikos-Tau, 1983.

"Myers, N. (coor.). El atlas gaia de la gestión delplaneta. Madrid: Hermann Blume,
1987.
Pagès, P Introducción a la Història. Barcelona: Barcanova, 1983.
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AB

6.1.4. Morfosintaxi | Semántica (Llengua Anglesa)

Vic: Eumo Editorial,
Pa J.M. Resum de geografia humana de Catalunya.

Pefiuelas, J. Dela biosfera a la antroposfera. Barcelona: Barcanova, ?

1988.

lona: Edicions 62, 1997.
Receves, H. et al. La història més bella del món. Barce
lona: Barcanova, 1989.
Sòria, R. Diccionari d'Història de Catalunya. Barce

E

OFESSORA: Núria MEDINA i CASANOVAS
ee

A:Anual. 9 crèdits.
CARACTERÍSTIQUES DE D'ASSIGNATUR

OBJECTIUS:

però donant
Adquisició d'un ús precís dela llengua,tant de l'oral com del'escrita,
un especial èmfasi a la llengua escrita.
Estudi de cadascunadeles parts de l'oració i estructura general de la frase. Combi-

nació i transformaciódefrases per aprendre a escriure

redaccions.

CONTINGUTS:
1. Noun.
1.1. Number.

1.2. Gender.
1.3. Case.
2. Pronoun.

3. Adjective.

3.1. Comparatives.

3.2. Superlatives.

3.3. Order. Position.
4. Adverb.
4.1, Comparison.
4.2. Order. Position.

25. Prepositions.
6. Verb.

6.1. Tense revision.

6.2. Gerund/Infinitive.
6.3. Active/Passive.

6.4. Reported Speech.

6.5. Conditional.
. Composition writing.

7.1. Description.
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7.2. Narrative.
7.3. Dialogue.
7.4. Letter (enquiry).
8. Listening and speaking. Watching films.
9. Readingshort stories and modernliterature.
10. Vocabulary idioms.
11. Takingnotes from a conference.

B. Rudzka, J. Channell and others. The words you Need. Macmillan, 1981 (15,

1991).

J. Allsop 8% L. Woods. Making Sense ofIdioms. Cassell, 1990.
D.Bolton & N. Goodey. English Grammarin Steps. Richmond, 1996.

Diccionaris:
.
.
Larouse Moderno. Español-Inglés/Inglés-Español. Larousse, 1991.
Diccionari Angles-Catala/Catala-Angles. Barcelona: Gran Enciclopèdia Catalana,

AVALUACIO:

1983.

Durantelcurs es faran controls dels diferents apartats:

WordSelector angles-catala, Cambridge University Press, 1995.

Writing composition: sis redaccions, 2duesper trimestre a casa i una per trimestre
Longman Language Activator: the world's first production dictionary. Longman,
a classe (20% de la notafinal).

1993.
Reading short stories and modern literature:test.
Attending and taking notes from a conference.
Revistes
Listeningtest.
Speak up.
Aquests controls formaran part de la nota de curs.
Esrealitzarà un primerparcial (febrer) i un segon parcial (juny). Els alumnes que
suspenguin el primer parcial podran presentar-se a l'examen final de juny. En cas
de suspendre el segon parcial l'alumne s'haurà de presentar pel setembre de tot,
l'assignatura.
Es farà una prova de nivell de llengua a principi de curs. Aquells alumnes que no ls
superin faran un seguimentespecial a l'aula d'autoaprenentatge. A final de cur
caldrà haver superatla provade nivell per a poderser avaluatd'aquestaassignatura,
MATERIALS:

Llibres detext:
E. Walker 82 S. Elsworth. Grammar Practicefor Intermediate Students. Longman,

1986.

John & Liz Soars. Headway Upper Intermediate. Oxford English, 1987.

I

BIBLIOGRAFIA:

Collins CobuildEnglish Grammar. Collins, 1990.

Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1985.
B. J. Thomas, Advanced Vocabulary and Idioms. Nelson, 1991.
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6.1.5. Taller d'Expressió Orali Escrita

2.3. Text expositiu:
2.3.1. Observació i anàlisi de models
2.3.2. Redacció de textos breus: resum, definició, informe, recensió breu

PROFESSORA:‘Teresa PUNTIi JUBANY

2.3.3. Elaboració i redacció d'un treball acadèmic: recensió, comentari o
estudi.
2.3.4. Activitat oral (en grups): exposició de caràcter divulgatiu sobre un
ja

rimestral, 3 credits.
CARACTERISTIQUES DELASSIGNATURA: Quad

OBJECTIUS:

temad'interès general, amb l'elaboració prèvia d'un guió-resum i de
materials de suport (esquemes, gràfiques,il-lustracions,etc).

oral i escrita dels alumnes,
Lobjectiu deltaller és millorar la capacitat d'expressió
nicativesdels futurs mestres Enel
tenint en compte les principals necessitats comu

2,4. Text argumentatiu:

marc educatiui social.

CONTINGUTS:
1. Introducció: Texti context:
tives.
1.1. Usos lingúístics i situacions comunica

2.4.1. Observaciói anàlisi de models.

7.4.2. Redacció de textos breus: carta al director, escrits de queixa, protes

2.1.1. Observaciói anàlisi de models.

.

2.4.3. Redacció d'un text en forma d'article d'opinió sobre un tema polè.,

,

a

mic o controvertit.

xt.

2.4.4. Activitat oral (en grups): debats sobre temes polèmics.

1.4. Text oral i text escrit.
nts delsdiferentstipus detext
1.5. Tipologia textual: característiques mésrelleva
ó deles idees, la producció dé
1.6.El procés d'elaboració deltext: la producci
text,les revisions.
itat expressiva delllenguatge,
1.7. Eficàciadeltext: adequació, correcciói capac
2. Pràctiques d'expressió oral i escrita
2.1. Text descriptiu:

.

.

.

oof

natari/s delte
1.2. Emissor, objectius, funcionsi desti

1.3. Coherènciai cohesió del text.

>

ta, petició o justificació.

2.5. Text instructiu:

9.5.1. Observació i anàlisi de models.

2.5.2. Redacció de textos breus: enunciats d'exercicis d'aprenentatge, re-

cepta, guia, instruccions.
.

4

.

>

2.5.3. Activitat oral (individual: Instruccionspera la realització d'un joc
hi

.

.

una acció, un dibuix, etc).

2

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

"El treball consistirà en l'observació i en l'anàlisi de models representatius de diver-

de persones, llocs, objectes
ps tipusde text,i en la realització d'exercicis i d'activitats d'expressió oral i escrita.
2.1.2. Redacció de textos breus: descripcions

processos.

L'avaluació serà continuada i es basarà en la valoració progressiva de les denses
petivi tats realitzades al llarg del curs. Atès el caràcter de taller de l'assignatura, és
2.2 Text narratiu:
ls.
modeOA Seña, antelota, acudir, nopindispensable la participació en el treball a l'aula i la realització de totes les acti
si de
. Observacàiói
ASBelaod
de anàli
rea
hia
2.2.1
pet programades. Qualsevol exercici o treball amb problemes de normativa no
biogràfica.
onte 9 cançí podrà ser avaluat (el límit màxim d'errors tolerat és de deu, incloses les reiteraboned’
:
3
I
3
d'un c
d'un mateix error i amb independènciadela llargadadeltext).
2.2.3. Adaptació lingiifstica, estructural i argumental
partir dela versió original.
IBLIOGRAFIA:
ició oral d'un conte
2.2.4. Activitat oral (individual): Creació i expos
tick
dicti
de
ites per G. Rodati rticles
de didactica de la llengua. «La diversitat discursiva». Barcelona: abril
borat a partir d'alguna de les técniques descr
1995.
Gramática dela fantasta.
a
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Auladell, J.: Figuerola,J. Llangar-se a escriure. Barcelona: Sírius, 1989.

Rodari, G. Gramàtica de lafantasia. Barcelona: Columna, 1995.
Serafini, M.T. Como redactar un tema. Barcelona: Paidós, 1989,
Badia, D.; Vila, M.; Vila, N. Jocs deploma. Propostes per a l'expressióescrita. Barce.
Serafini, M. T. Comose escribe. Barcelona: Paidós, 1996.
lona: Graó, 1988.
Soler, I. i Trilla, M.R. Les línies deltext: introducció a les tecniques narratives, BarceBadia, D.: Vila, M. Jocs dexpressió oral i escrita. Vic: Eumo Editorial, 1984.

Azevedo, MM Laparla i el text. Lleida: Pagès editors, 1996

Balcells, J.: Coromina, E. Papers de comunicació. Barcelona: Teide, 1989.

lona: Editorial Empúries, 1989.

Sunyol, V. Màquinesper a escriure, Vic: Eumo Editorial, 1992.
Bassa, R. et al. Textual. Introducció a les tècniques de narració. Mallorca: Editorial
Tusón, ]. Introducció a la lingiifstica. Barcelona: Columna, 1994.

Moll, 1993.
CampsA.et al. Text i ensenyament. Barcelona: Barcanova,1990.

Cassany, D. La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries, 1993.
Cassany, D.; Luna,M.; Sanz,G. Escriure (T, II, HID.Barcelona: Cruilla, 1989.
Cassany, D.; Luna, M.; Sanz, G. 44 exercicis pera un curs dexpressió escrita.Barce.
lona: Graó, 1991.
Cassany, D. Descriure, escriure. Barcelona: Empúries, 1987.

Cassany, D. Repararl'escriptura: didàctica de la correcció de l'escrit. Barcelona: ICÈ
de la Universitat de Barcelona: Editorial Graó, 1993.
Cassany, D.et al. Cop d'ull. Barcelona: Ed. 62, 1991.

Castellà, J.M. De lafrase al text. Barcelona: Empúries, 1993.
Com ensenyarllengua als adults, suplement núm. 8, octubre de 1991.

Cor, M. Pilar. Escriure bé. Barcelona: Edicions 62, 1996.
Coromina, E. El9 Nou. Manualde redacció i estil. Vic: Eumo Editorial, 1991.
Coromina, E. Pràctiques d'expressió i comunicació. Vic: Eumo Editorial, 1987.
Coromina, E. Explicar mots ifets. Barcelona: Teide, 1988.
Coromina, E. Tècniques d'escriptura. Barcelona:Teide, 1991.

Cuadernos de Pedagogía, núm. 216, 1993.
Díaz, E.; Faro, M.; Martí, E. Llegirper aprendre.Vic: Eumo Editorial, 1992.
Guix, núm. 147, gener de 1990.
Levinson, S. Pragmática. Barcelona: Teide, 1989.

Macià, J. Lliguem mots. Barcelona: Teide, 1993.
Mestres, J.M. et al. Manuald'estil. La redacció i l'edició de textos. Vic: Eumo Edi
rial, 1995.

Pou, R. i Vera Í. Einesper escriure:taller de llengua I. Barcelona: Octaedro, 1995.
Pou, R. i Vera Í. Einesperescriure: taller de llengua IT. Barcelona: Octaedro, 19964.
Rodari, G. Exercicis defantasia. Barcelona: Columna, 1985.
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6.1.6. Aproximació al Fenomen

i
El
6.3. punt sobreelpla.

Artístic

punt
iva del
6.4. Qualiti at pi

RÉS

rents suports amb materials diversosi
6.5. Experimentació el punt sobre dife
rents ei
ilització de difeee
i
i
p
its.
cred
l.
4,5
stra
rime
s
CARACTERÍfSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quad
6.6. Anàlisi posteriorper arribar a conclusions sobreles possibilitat dels dife
.).
rents suports (precís, rígid, dúctil, flexible..
.
:
IUS
ECT
OBJ
La línia
, de l'Im
stu: dii dela linia com a dinámica del punt.
res 7 7y
xa
l'Ímp
I per lha)
pres
t, , a partpartir
de
i
rcan
rema
rt
l'A
ria
l'Ar
de
istò
ia
Històr
a
ic
ològ
c
i
g
ò
l
cron
Ferer un bbreu pas
6 talinia en Pespai
ndre conceptualmentles no.
sionismetots els cismesr perquè l'alumne pugui ente
je
a y
it d'exercicis i treballsso. P
7.3. La línia sobreel pla.
ves tendéncies. Al mateix tempsesrealitzaran tot un segu
.
.
a llenguatge.
en funció de la narrativa
7.A. Capacitat expressiva de la línia: en si mateixa o
breels fonaments bàsics queestructurenla plàstica com

PROFESSOR:Josep VERNIS i BU

q

P

guals

CONTINGUTS:
Ty et ca:
32 plasti
> essié
1. Lexpr
etotes les cultures.
1.1. La iconografia,.,documentd
3
da:
4.5
PEE
.
ments. Dibuix, pintura/
sentació: necessitat, realitat i condiciona
1.2. La repre

escultura (línia, color, volum).

7.5. Exercicis de línies.

,
5
dd
7.7. Línies tanca
)
7, 4 pm deformes [comian, entorn).
8.
:
79, Exercicis
9. Exercicis.

limits d’espai.
7.6. Divisió dels des

h El color:

òptic TH
RE Discomposició de la ue: prisma
social.
vida
la
en
ra
pintu
la
de
Tricromia.
encia
òptic.
prisma
Influ
:
.
temps
del
llarg
aal
els Celòri matèria (pigmentació)
Y
2. La pinturo
i
hi
A
i
El
.
ental
occid
ació
ilitz
laciv
ai
cultur
la
ació).
de
s
2.
3. El fet pictòric en lesdiferents etape
o
8.3. Colors primaris
a:
.
me.
ticis
Roman
del
4. La pinturaa partir
4 Gammes cromáriq ues.
ea la pintura d'avui, fent 8 4.
5. Introducció a la pintura moderna: de l'Impressionism
has
les gammes cromàtiques.
evolució.
18.5. Exercicis sobre
o.
referencia a la seva
o
col
sr
ercament dels
Esrap
Ç
g
li—
surrea
isme,
ssion
expre
isme,
ssion
s colors.
6.
5.1. Ismes. Classificació. Conceptes: Impre
,
:
$
a
;
me...
8.7. Exercicis de gradació del color (valors).
ubisme, abstracció,6, informalis
al
st
aes SSE
entdelfet pictóric: La industrialitza8.8. Colors cálids. Colors freds.
2. Condicionamentsen el desenvolupam
y
P
Meare te
A
.
ps
¿
8.9. Exercicis d'aplicació del color: gammes, valorsi transparències.
ció i la psicoanàlisi.
8.10. Anàlisi del contrast cromàtic.
5.3. Elfet pictòric avui.
t
ndita
profu
i
sitat
Inten
ió.
mplac
5.4. Les arts plàstiques: pràctica i conte
VALUACIÓ:
bo
vivènciesinteriors.
treball realitzar
Da de la mota obtingudaper cada un dels
i passiva.
activa
ud
actit
:
ació
empl
tallers més
Cont
els
.
en
zació
zats
ialit
mater
5.5. Capacitat de
y
ad
sor.
ofes
stadelpr
un petit treball de recerca en grup a propo
Fitxa detreball.
6. El punt:

6.1. El punt com a element minim grafic.
6.2. El punten l'espai.
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IBLIOGRAFIA:

i

1, G. C. Elarte moderno. Madrid: Ediciones Akal, 1991.

57

Dondis, D. A. Lasintaxis de la imagen. Barcelona:

Gustavo Gili, 1990.

gráficas). Madrid: Ediciones Don
Fabris, G. Color (Proyecto y estética en las artes
Bosco, 1979.
Ediciones del Serbal, 1986.
Frederiltsen, N. Libros delArlequin. Barcelona:

1980.
Maltese, C. Las técnicas artísticas, Madrid: Cátedra,
Gustavo Gili, 1990.
Barcelona:
Munari, B. Diseño y comunicación visual.
Editoria 1989.
Madrid: AliAlianza Editorial,
iconología. Madrid:
sobre iconología.
studios sobre
E. Estudios
ano
Panofski,

6.1.7. Comunicació Audiovisual

PROFESSOR: Miquel PÉREZ i MAS

,
3
Quadrimestral. 4,5 crèdits.
RASSIGNATURA:
DE
CARRSTERISTIQUES
INTRODUCCI X

I
I
pictòriques. Barcelona: Barcanova,
informació en el marcfaPedrola, A. Materials-procediments i tècniques
Fins fa ben pocels nens i nenes rebien la major part de la
1990.
; tats d'una gran quantitat d'estímuls
. Actualment però,
miliar
a?’ viuen envol
‘hen els nens
ali
1984.
Serbal,
del
Ediciones
ya una considerable experiència com a
Read, H. Historia de lapintura moderna. Barcelona:
Qs xa eshavi af 8 cena tenso
1989.
Editorial,
Alianza
Rudolf, A. Arte ypercepción visual. Madrid:
audiovisuals unifiquen gustos,
pc a LOEpere". A més, els mitjans
1972.
Blume,
d'imitació, consum... Cal
Barcelona:
impulsos
artística.
potencien
i
condicionen comportaments
Russ, S. Tratado deserigrafia
doncs acostumatels alumnes a rebrei processar correctamentaquest cabal infor-

matiu perquèsigui assumit ambllibertat, és a dir, d'una maneraintel-ligenti criti-

ca. Aquesta assignatura pretén introduir els aspirants a futurs mestres en la comprensió dels mitjans de comunicació que vehiculen els seus missatges a través de

les imatgesi els sons.

OBJECTIUS:

— Motivarel futur ensenyanten la utilització i l'anàlisi dels mitjans audiovisuals
— Introduirels estudiantsen el coneixementdelllenguatgei la tecnologia dels mit-

jans audiovisuals.

— Conèixerels recursos tecnològics audiovisuals mésutilitzats en l'ensenyamenti
la seva explotació didàctica.

CONTINGUTS:
i. Realitat, representació i comunicació.

2. Lecturai anàlisi d'imatges:
2,1. Ele ments

Asi
i
i
bàsics
de la imatge:
punt, línia,
forma, llum, color, enquadrament, composició, temps,so i text.
2.2. pique
j
Asi
j
bàsiques
de la imatge:
propostes metodològiques per a la
ectura de missatges audiovisuals.
. Els mitjansicònics:
i
1
ATT
he
4
tjans iconicoestàtics:
història,
tecnologiai llenguatge dela fotografia.

3.1 . Els mi :
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3.2. Els mitjans iconicocinétics, el cinema: tecnologia del cinema. Formació ;

3

o.

1
a
dl Ramirez, J. A. Medios de masas e historia delarte. Madrid: Cátedra, 1976.
desenvolupamentdelllenguatge cinematogràfic. : Estructura i organitzaci¿
de
:
.
Ratzke, D. Manual de los nuevos medios. El impacto de las tecnologías en la comunide la producció cinematogràfica. El cinema, fenomenindustrial.
cación delfuturo. Barcelona:
Gustavo Gili, 1986.

3.3. El mitjans iconicocinètics electrònics: història i tecnologia de la televisió Roda, E J.; Beltran, R. Informac
ión y comunicación, los medios y su apli
cación diEstructura d'un estudi de televisió i fases de la producció de programes. El

dáctica. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.

vídeo, apèndix televisiu. Tecnologiai llenguatge videogràfics. El llenguatg, Romaguera, J. et al. El cinema

a l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.
Y PidalEreemsor adictas
3 — una metodologia para su aprendizaje. Barcelona. Gustavo
ili,
.
4.1 El retroprojector, el projector de cossos opacsi el projector de diapositives,
Sougez, M. L. Historia delafotografia. 4a. ed. Madrid: Cátedra, 1991.
4.2 El vídeo, eina d'observació, de pas i de creació.
electrònic.

4.3 Novestecnologies optoelectròniquesi telemàtiques.

AVALUACIÓ:

Continuada a través del'assistència activa a les classes, per mitjà de petits treball
que s'aniran proposantal llarg del curs i algunes provesparcials.

BIBLIOGRAFIA:
Aparici, R.; García, A.; Valdívia, M. La imagen. Madrid: UNED,1992.
Dondis, D. A. La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.
Ferrés, J.; Bartolomé, A.R. El vídeo, enseñar vídeo, enseñar con el vídeo. Barcelon;
Gustavo Gili, 1991.

Font, D. Elpoder de la imagen. Barcelona: Salvat, 1981.
Fontcuberta,J. Fotografía: conceptos y procedimientos. Barcelona: Gustavo Gil

1990.

|

Gubern, R. Historia del cine. 2 vols. Barcelona: Lumen, 1973.

|

Gubern, R. Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona: Lumen, 1974.

~

Gubern, R. La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. 2a eli
Barcelona: Gustavo Gili, 1992.
Mallas, S. Vídeo y enseñanza. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barceloni
1985.

Martínez Abadia, J. Introducción a la tecnología audiovisual. Televisión, vídeo, h
dio. Barcelona: Paidós Ibérica, 1992.
Pardo, J. R. Esto es televisión. Barcelona: Salvat, 1982.

Pérez, M. Diccionari dels mitjans audiovisuals. Vic: Eumo Editorial, 1995.
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6.1.8. Fonaments Informàtics i Audiovisuals

PROFESSORA: Marta MARIMON i MARTÍ
Quadrimestral. 4,5 crèdits.
CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:

INTRODUCCIÓ:

teoria i 3 de pràctica, és bàsicament uni
L'assignatura, que consta d'1,5 crèdits de

1.3. Funcionamentd'un ordinador.
3.11:
2, L'entorn operatiu Windows
2.1. Elements dela pantalla detreball.
2.2. Accions sobreles finestres.

2.3. Ladministrador de programes: grups de programes i elements de grup

24. L'administrador d'arxius: opcionsdetreball.
3. El processador de textos Word 6.0:

3.1. Accions sobre els documents.
3.2. Aspectei formatdeltext.

adori en el dominitècnicdel,
introducció-aprofundimenten el maneig del'ordin

nguts. Els coneixements teòrics d'in.
recursos informàtics descrits en els conti

3.3. Tabuladorsi sagnies.

imprescindibles, ja que es pre. 3.4. Encapçalaments i peus de pàgina.
formàtica es redueixen a aquelles nocions bàsiques
treballant directament amb l'or. 3.5. Taules.
tén quel'estudiant passila major part del temps
ó dels recursos informàticsa le 3.6. Columnesperiodístiques.
dinador. Tampoc no s'aprofundeix en l'aplicaci
Infantil i Primària, cosa que jaq 3.7. Inserir imatgesi símbols.
diverses àrees del Disseny Curricular d'Educació
3.8. La barra de dibuix.
fa des d'altres assignaturesde la carrera de Mestre.
,
anari
i
pugu
ne
alum
cada
que
tal
per
3.9. Plantilles i formularis.
Hom treballaa partir de dossiers de treball
n
mane
de
t
amen
ssor
asse
i
visió
super
de
feina
a
3,10. Combinar correspondència.
seu ritme i el professor pugui ferl
iqu
pract
umne
l'al
que
le
ellab
òptima. A part de les sessions de treball, és acons
ixements adquirits. També ©AVALUACIO:
lliurement amb l'ordinador per consolidar els cone
.
Passi
os en la realització de tasques di.Per aprovarl'assign
aturacaldrà superar una provaindividual queesfaràal final del
pretén queapliquiels recursos informàtics apres
s.
quadrimestre.
verses fora del'assignatura de Fonaments Informàtic
I

OBJECTIUS:

»

IBLIOGRAFIA:

i
i que segueixen
amb l'ordinador.
i evolució
i la ràpida
"assi
5 l'assignaturai
ent quees dónaa
les puL'enfocamen
1. Adquirir la capacitat de treballar pràcticament
.
màtic
infor
ma
siste
un
és
què
licacions informàtiques fan aconsellable quela bibliografia es lliuri en el moment
2. Adquirir uns coneixements teòrics bàsics sobre
: començar el curs pertal d'adaptar-la a les darreres novetats editorials.
com funciona.
rm
info
ina
del'e
l'aplicació
3. Adonar-sei tenir consciència de les facilitats que
ra de Mestre com del'exercí
carre
ca comportapera diverses tasquestant dela
.
de la docència del mestre d'ensenyamentprimari
CONTINGUTS:

1. Nocions teòriques bàsiques sobreinformàtica:
1.1. Elements bàsics de maquinari i programari.
1.2. Estructura d'un sistemainformàtic.
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1.4. Descomposicionsi càlculs.

6.1.9. Matemàtica i la seva Didàctica

2.Nombres fraccionaris:

2.1. Aspectes conceptuals.

PROFESSOR:Pau CASANASi XURIACH
CARACTERÍSTIQUES

2.2. Interpretacions d'unafracció.
2.3. Operacions amb fraccions.
3. Nombres decimals:

crèdits.
DE L'ASSIGNATURA:Quadrimestral. 4,5

3.1. Aspectes conceptuals.

INTRODUCCIÓ:

es tracta de donar eh
formar en aquells aspectes propis de l'especialitat,

s.
3.2. Operacbion
: a, que tot mestre 4 Tre
Say
ball am nombres negati
a guts i3 de didà
ctic
:
tin
con
de
,
gatius.
: ements matemátics generals
. ire
coneix
ística:

Més que

Estad
de tenir.
d'Educació Primària,sigui o no especialista, ha
disti
matèria s'agrupa en di. ns I El inci dem
sue
L'assignatura consta de3 crèdit teòrics i 1,5 de pràctics. La
es
er
il
y alqu
I
conceptes, que es treballen seqiien. r
de
ts
g
ingu
cont
els
ns
sego
ics,
temat
s
n
bloc
s
verso
fases: 1) aprofundiment ted. A
bloc es treballa en tres
cialment al llarg del curs. Cada

— 6.1. Aspectes conceptu als
j actituds que cal treballar a Primària
s
epte
conc
,
ents
edim
proc
de
si
anàli
ric: 2)
me ll
nivell de Primaria on estreballaca 63, pa

del
objectius que s'han d'assolir: 3) observació

ó dela probabilitat
prèvies, connexions amb altre 6a, Expressi
I
e
e
ri
da contingut i per què (dificultat, necessitat de
Me
pro,
del
anles exposicions
inar
comb
es
gia,
dolo
meto
la
a
continguts...). Pel quef
eptuals
ú de recerques i programacion i 7. Aspectes conc
fessor, la resolució d'exercicis i la posada en com
es reglatst itegulars, El Sistetna Mèrló Decitmal
mesur
AeSistemes de
grup.
petit
en
mento
idual
indiv
es
elaborades pels alumn
8. Proporcionalitat numèrica i geomètrica.
.
En
9.
9. Figuresi relacions geomètri
OBJECTIUS:
3
ae
3
=
a
de Matemàtique 9.1.
Figures en 1, 2 i 3 dimensions i els seus elements.
1. Aconseguir de l'alumne un domini dels continguts teòrics
cions de fires poria

riafinsal nivell necessari pe

que formenpartdel Currículum d'Educació Primà
a un mestre de Primària.

3. Presentar

concreció.

màtica.
les nocions bàsiques de Didàctica de la Mate

CONTINGUTS:

1. Nombres naturals:
Nombrecardinal i ordinal.
1.1, Aspectes conceptuals.
1.2. Operacions:algorismesi propietats.
1.3. Potències.
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.,
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9.3. Obtenció de figures equivalents.

ca del Disseny Curriculs

2. Donar a conèixerel contingut de l'àrea de Matemàti
d'Educació Primària pel quefa alstresnivells de

9.2. Classifica

AVALUACIÓ:

A mig quadrimestre (finals de novembre)es farà una provaescrita parcial alliberadora

éria: aquells que la superin,
i a la convocatòria de febrer només hauran
= matèria,
d'examinar-se de la segona meitat de l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
toniano, E. Geometriapara qué? Geometria intuitiva 1. Méxic: Limusa, 1984
4 C. Historia de las Matemáticas. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

als, M. A. El càlcul mentali la calculadora. Vic: Eumo Editorial, 1986.
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ca a l'escola i parvulari. Vic:
Canals, M.A. Per una didactica de la Matemáti
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4.10. Psicologia Evolutiva

Editorial, 1989.

L

RUL
A: Montserrat BENLLOCH i BUR
sos. Bilbao: Santilla. PROFESSOR
recur
y
es
rial
Mate
ca.
máti
Mate
la
a
Casealians Iniciación

3
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s, 1981.
ovo,
elnu
5 E. La Geometria. Barcelona: Retre ,
Cast
a: Eumo Editorial, 1992.
Codina, R. FerMatematiques. Barcelon

¿
;
:
.
CTERÍSTIQUES DE L.
rimestral. 4,5 crédits
Quad
RA:
ATU
IGN
ASS
Q
CARA

RODUCCIÓ:
Barcelona: Generalitat de Catalunya, INT
o.
.
Sd
Disseny Curricular. Ensenyament Primari.
L'objectiu general de Passion
is que es
.
1990
t,
amen
Departament d'Enseny
atura Es Ce COnIXSE com i quins són els canv
7 a ixen en el d
.
1991
sis,
Sínte
id:
Madr
aje.
ndiz
apre
queneix fins a l'etapa de
Diversos Autors, Matemáticas: Culturay
a ència. - esenvolupamentdel'ésser humà des

Fisher, R.; i Vince, A. Investigando las Matemáticas.

Madrid: Akal, 1990.

Pin

l'adoleso z =

ola. Barcelona: Graó, 1990.
Gimenez, J.; Girondo, 1. Càleul a l'esc

.

E

s que componen la globalitat de
a +aac una comprensiéde les part
Es
a
elon
Barc
ca.
màti
Mate
la
de
ge
ntat
aments, en carene
l'ap
“ e les mocos i sentiments a les conductes i pens
Grup Almosta. Més de. 7 materialsper a
l'ésser qi
Rosa Sensat, 1988
ca i integradora
Pno PIERA. específi
s
po
y
s
o
elona: Vicens Vives, 1985.
ialització, l'afectivitat, la psicomotricitat i la
ie
Grup Zero. La mesura i els nombres. Barc
ligencia.
enreb
g
elon
Barc
1.
l
enta
elem
a
etri
Geom
a.
etri
Grup Zero. Retrobem el món de la Geom
ICE UAB, 1983.

1983.
ncia: ICE Universitat de València,

Grupo Cero Valencia. Éspossible. Valè

a: CEAC,1987.

ca a l'escola. Barcelon
Mira, M.R. Com fer viure la Matemàti

c: Trillas, 1965.

Polya, G. Cómo planteary resolverproblemas. Méxi

E
is d'
l'assignatura parteix
d'una visió contextualitzadorai
L'enfocament que es donaràa
at
upa
hyal
dese
del
Es cinnista
A ir, un enfocamentbiopsicosocial.
amb ies procurar escablie rs cai
L

AE
del

a

1

.

.

ia
Bars ano i d'aplicabilitat entre la psicolog
>

>

.

ote

1
t d'anàlisi i
desenvolupamenti el marc educatiu,i la facilitació de la capacita

d'observació dels comportaments.

CONTINGUTS:

1. Introducció a la Psicologia Evolutiva:
1.1. Introducció històrica.
1.2. Característiques del desenvolupament.
1.3. Factors que incideixen en el procés de desenvolupament-aprenentatge
14. El paper dela culturai l'educació.
1.5. Objectius maduratius.

2. Teories sobre el desenvolupament:
2.1. Teoria psicoanalítica : Freud, Spitz, Erikson.

E a : Watson, Pavlov, Thorndike, Skinner, Bandura.

-3.
teoria historicocultural de Vigotski.
2.4. La teoria psicogenttica de Piaget.
2.5. La teoria sociogenética de Wallon.
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2.6. La teoria madurativa de Gessell.

r, Kohler i Koffka.

2.7. La psicologia de la Gestalt: Wertheime

xement:

3. El desenvolupament abans del nai
3.1. Els inicis de la vida.
3.2. La conductafetal.
3.3. Sensacions prenatals.
4. La lactància (0-1 anys):
4.1. Comportament reflex.

r.
4.2. Desenvolupament psicomoto

4.3. Activitats cognitives.
4.4. Conducta emocionali social.
5. La infancia dels 2 als 3 anys:
5.1. Desenvolupament físic motor.
iques.
5.2. Les activitats mentals i lingúíst
5.3. Conducta emocional i social.
6. La infancia dels 4 als 6 anys:
6.1. Desenvolupamentfísic i motor.
6.2. Activitats cognitivesi verbals.
6.3. Conducta emocional i social.
ca i productiva.
6.4. Característiquesdel'activitat lúdi
:
7. La infància mitjanadels 6 als 10 anys
or.
7.1. Desenvolupamentfísic i mot

es i verbals.
s estructurals de les funcions cognitiv

7.2. Modificacion

l.
7.3. Conducta emocional,social i mora
ual.
7.4, Desenvolupament psicosex
7.5. Característiques deles activitats.
:
8. La preadolescènciadels 11 als 14 anys
8.1. Canvis fisiològics.

9.2.Estratègies d'investigació.
9.3. Escales observacionals del desenvolupament.

AVALUACIÓ:

s
sis
ació es durà VE O
>
Saaa comentaris i recensions de
OP UES a
orarà la
textos i activitats sobre el contingut del programa. Al mateix temps es val

Lavalu

participació activa en la dinàmica del'assignatura

BIBLIOGRAFIA:

Ajuriaguerra, J. de. Manual de Psiquiatria Infantil. Barcelona: Toray-Masson
1983.

Bettelheim, B. No haypadresperfectos, Barcelona: Crítica, 1988.

Coll, Cs Marchesi, Es Palacios, J. (Comps.). Desarrollo psicológico y Educación, 1.
7
Psicologia Evolutiva. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

Corkille Briggs, D. El niñofeliz. Su clavepsicológica. Barcelona: Gedisa, 1991
Delval, J. Crecerypensar. Barcelona: Paidos, 1989.

Freud, A. Psicoanàlisiper apedagogs. Vic: Eumo Editorial, 1990.

Marchesi, A. Carretero, M.; Palacios, J. Psicologia evolutiva, Madrid: Alianza Edi

i

torial, 1983.

Martí, E. Psicología Evolutiva. Teorias y ámbitos de Investigación. Barcelona: Anthropos, 1991.
Maslow, A. El hombre autorrealizado. Hacia una psicologia del ser. Barcelona: Kai
rós, 1991.

o

Osterrieth, P. Psicologia Infantil. Madrid: Morata, 1991.

Thang-Thong, Losestadios del niño en lapsicologia evolutiva. Los sistemas de Piaget,
Wallon, Gessell i Freud. Madrid: Pablo del Río, 1981.

plonucci, E L'infant i nosaltres, Vic: Eumo Editorial, 1989.
Triadó, C. (coord.) Psicologia Evolutiva. Vic: Eumo Editorial, 1993.

8.2. Canvis cognitius.

3.3. Afectivitat i socialització.
8.4. Desenvolupament psicosexual.
8.5. Interessosi actituds.
9. Observació i educació:

9.1. Metodologia en Psicologia Evolutiva.
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6.1.11. Teories i Institucions Contemporànies d'Educació

5. La pedagogia en aquest final de segle.
5.1. La crisi de la modernitati l'educació.

5.2. Les noves tendències pedagògiques.

DAS
PROFESSORS: Eulàlia COLLELLDEMONTi PUJA

l.4,5 crèdits.
CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Quadrimestra

METODOLOGIA I PLA DE TREBALL:

a) Sessions de treball:

OBJECTIUS:

Les sessions constaran d'explicacions per part del professorat, lectura i comen-

corrents educatius més
és formarels estudiants de mestre en el coneixement dels

balls en petits grups, debats col.lectius i exposicions de treballs per part dels estudiants. Segonsel desenvolupamentdel'assignaturai del curs, hi haurà alguna
conferènciao altres activitats complementàries. És imprescindiblel'assistència a
classe per a seguir correctamentel desenvolupament del programade l'assigna-

de l'Educació
La finalitat del programade Teoriai Institucions Contemporànies
rellevants que han sorgit al llarg de l'època contemporània,així

que han tingutfins als nostres diesa través delesinstitucionsi

com en l'aplicació

els seus agents.

CONTINGUTS:

1. Introducció.

1.1. Aproximació als conceptes d'educació, socialització, educabilitat, ensenyament-aprenentatge.

tari d'articles, textos i altres documents, projecció de vídeos i diapositives, tre-

tura.

b) Treball en grup:

Es tracta de fer un treball a partir de la lectura d'una obra pedagògica contem-

porània,tot seguintles orientacions que es donarana la classe. El treball consisteix en la redacció d'un informeescrit i en la realització d'una exposició oral a
1.2. Acció educativa: educand, educador, procés educatiu.
coa,
pràctic
mode,
ats,
finalit
classe, basada en un esquema.
P
a educativa:
1.3. Els compo
P nents d'una Ppropost
ll individual:
Treba
c)
munitateducativa,límits.
Es tracta de redactar un assaig (6-8 pàgs.) sobre la pregunta: «Qué és l'educa2. educació a l'època contemporània.
ció2y
a partir de les explicacions, materials i lecturestreballats a l'assignatura.
e.
2.1. La invenció modernadel subject
d) Comentaridetext:
2.2. La societat com referent pedagògic.
formal!
no
ió
educac
,
formal
ció
El dia assenyalat en la convocatòria d'exàmenscaldrà realitzar un comentari a
2.3. La institucionalització de l'educació. Educa
partir d'un text.
i educació informal.
€) Horari de tutories i consulta:
3. Els antecedents de la pedagogia contemporània.
És una part importantdeles activitats del'assignaturai l'alumne/a hauria d'as3.1. El naturalisme.
sistir-hi sempre que ho necessiti. Es recomana mantenir almenys unaentrevista
3.2. El positivisme.
o
consulta per a cada un dels dostreballs de curs: manca de bibliografia, dubtes
3.3. Lidealisme.
sobreel guió o l'estructuradeltreball...
4. Els corrents pedagdgics contemporanis.
4.1. Lexperimentacié i la pedagogia activa.
AVALUACIÓ:
4.2.La pedagogia com a ciència de l'esperit.
La
notafinal de Passignatura será la ponderació dels segiients aspectes:
4.3. La pedagogia marxista.
“Participació en les activitats de l'assignatura................
2
4.4, Les pedagogies antiautoritaries.
“Treball
de grup (informeescrit i exposició oral) ...........
3
4.5. El moviment de la desescolarització.
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Treball individual SAA OE REE

COMEntaTri ESCIIE s..m2am0nnoeunananunaramonunenaamençontrmeemenentes

Total ....esesse-

6.1.12. Expressió Musical

3

2

PROFESSORA: Teresa MAIDEU i PUIG

10

ats estiguin superats satisfactòria.
credit
La suma noméses fara quan els quatre apart
imestral. 4,5
S.
e Ly
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:- Quadr
la segona convocatòria.
ment. En cas contrari, l'estudiants'haurà de presentara

OBJECTIUS:
_Conéixer teóricamenti práctica —i sempre des de la perspectiva didáctica— els
1987.
Avanzini, G. Lapedagogia delsiglo XX. Madrid: Narcea,
principis més bàsics dels codis de quèse serveix la música. Accedir a un coneixemn
:
Vols. Barcelona: Herder, 1985.
3
Occidental.
Educacién
la
de
Historia
J.
Bowen,
ment practic, minim perd substancial, de la música del nostre país. Donar als
Madrid:
Vols.
2
en Europa.
Capitán Díaz, A. Historia delpensamiento pedagógico
alumnes de l'assigna
gnatura l'oportunitat,
0
j
amb aquesta pràctica,
Acti
de prendre cons1984/1986.
Dykinson,
ciència de la seva veu, de la probable presència de mancances en l'expressió canNuevas filosofías de la educa.
Colom, A.J.; Mélich, J.C. Después de la modernidad.
tada i de la possibilitat de la seva correcció.
BIBLIOGRAFIA:

ción. Barcelona: Paidós, 1995.

de la educación. Barcelo.
Colom, A.].i altres. Teorías e instituciones contemporáneas

exionar personalment, i a compartir
4 Atura:r-se a reflexi
j la reflexió,
Alexi sobre la im-

portancia de la musica per a la personai per a la societat, per tal d’adquirir-ne

na: Ariel, 1997.
criteris contrastats, fonamentatsi operatius.
y América. 3 Vols. Madrid:
Delgado, B (dir.) Historia de la Educación en España
— Analitzar i situar correctament, tant des del puntdevista individual com profesSM, 1992, 19931 1994.

lona: UNESCO,
Delors, J. (dir.). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barce
1958.

nicació persional, els valors culturalsi artístics de la nostra música, els de comu

sonal i comunitària, els didàcticsi els pedagògics.
CONTINGUTS:
BE ciar pet là piticiloa

UNESCO,1985.
Faure, E.i altres. Aprender a Ser. Madrid: Alianza/
CEAC, 1992.
eiaPaid
Fullat,O.Filosofías de la educación. Barcelona:
‘

dale

d

Y

Musical.
guatge Musi
elements més básics del Llenguatge
ca dels
tori:
s. Reper
Since , avui. Barcelona:i UOCpl. EPlicacions didàctiquerácti
Dy ència
.
:
influ
seva
La
ogs.
Houssaye, J. (dir). Quinze pedag
1.1.
significat:
Pentagrama. Claus. Indicador de compas.
Proa, 1995.
|
1. SiSignes generals iSienif
: llur icació
igni
i
Notesi
:
Madrid
nea.
mporá
conte
ogía
pedag
la
Juif, P; Legrand, L. Grandes orientaciones de
pauses. Significació del disseny deles notes, els seus nomsi el seu
I
Narcea, 1988.

1986.
Puig, J.M. Teoría de la educación. Barcelona: PPU,
es, 1985.
Trilla, J. Ensayos sobre la escuela. Barcelona: Laert

1985.
, ]. La educaciónfuera de la escuela. Barcelona: Planeta,

Trilla

i

origen. Barres de compàs.

1.2. Aspectes rítmics: La pulsació/el temps com a mesura-patró de la durada
dels sons. Significació rítmica de les notes i de les pauses; relacions; les figu-

res naturals bàsiques d'estructura binària (rodones, blanques, negres, corxeres i semicorxeres). Els puntets aplicats a les figures. Les agrupacions més
elementals i usuals. El treset. Lecturai escriptura.
1.53. Aspectes mètrics: Els accents en la música i en la llengua parlada. Les alternances mètriques bàsiques: el compàs. Coneixement pràctic dels compassos simples 2/4, 3/4, i 4/4 (noció del compàs de6/8). Els accentsen les fór-

mules rítmiques.
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ncia dels
1.4. Aspectes melòdics: Situació deles notes en el pentagrama. Existè

a) Àrea psíquica: àmbit de la creació: àmbit dels conceptes: àmbit de la lògica, àmbit de les opcions i volicions: àmbit deles

54, 8%...) a través del
intervals. Coneixementdels intervals basics (34, 24,

eracions,
cant de cançons. Reconeixement, imitació i reproducció. Lesalt
Coneixement molt esquemàtic, i sobretotauditiu, de les estructures tonals
i alguna de les seves funcions. Lectura i escriptura.
s,tradicio1.5. Coneixementa través del cant en comú d'unrepertori de cançon
cultural i
vista
de
nals catalanes i d'altres, prou significatiu des del punt
ó
tambétenint present la futura professió dels alumnes. Comentarii situaci
d'inter
l
Trebal
bàsics.
puntual de cada cançó. Educació dela veu:principis
pretació, de matisos estètics i de flexibilitat de veu.

2. Música, Cultura i Societat:

2.1. Presència de la música en lasocietat.
2.1.1. Nocions de caire teòric:
naliQuina presènciaté la música en el nostre entorn. Quina funcio

sensacions: àmbit de les emocions.
b) Àrea corporal: els sentits: la veu: el silencii el so físics: la mo-

tricitat i l'eurítmia, el dominii la llibertat corporals.
c) Àreasocial: l'expressivitat: la convivència: la comunicació:la

compenetració: la comprensió:la participació: la cooperació.
2) Repàs general i puntual de detalls significatius de la incidència de
les cançons tradicionals del nostre país en l'educació global de la
personai de la comunitat.
a) Cançons de bressar, cantarelles i moixaines, cançons per jugar
i per dansar, jocs amb cançons, rondalles amb cançons,

cançons per aprendre habilitats i coneixements, cançons per
crear, cançonspertreballar.

e
tat se li atribueix. Quin tractamentse li dóna. Quina importàncias

b) Balls i danses, cercaviles, cançons d'aplecs, cançons de gresca,
cançons de diada, cançons de festa (comunitària i familiar),

i reconeix en la vida sobretot cultural de la nostra societat. Quina
i
missió se li confia, individualmenti socialment, segons els pobles

cançons de vetllada, cançons de joventut, cançons commemoratives, cançons de costums.
c) Les balades,els mitesi les llegendes.

les cultures. Treball-resum.

2.1.2. Práctica:

referena) Aportar experiéncies observades directament, viscudes,

persociades, etc. (gráfiques, textuals, testimonials...), tant si són

nals com no, sobre qualsevol manifestació de carácter musical
—no simplement sonora— en la societat actual.
dl
b) Posada en comú: presentació, ordenació i aclariments sobre
material aportat.

elaboradesperso:
¢) Treball-resum: conclusions escrites i raonades, i

nalment.

1) Facultats psíquiques i físiques principals de la persona que

la mé

seva creé
sica sol activar coordinadament des del moment de la

ció fins a la seva darrera manifestació. Reflexió particular

sobreli

de t6
contribució de la música en el desenvolupament harmònic

tes aquestes facultats en l'educand.
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Treball individual d'anàlisi de cançons tradicionals catalanes, espe-

cialment les que tenen com a centre d'interès la infantesa, sota el
puntdevista dels seus valors pedagògicsi didàctics.

AVALUACIÓ:
- Contínua, a través de l'assistènciaactivai interessadai de la demostració dels co-

neixements especificats.
- Trestreballs avaluables individualment, segons es detalla en el programa.

3. Música: Projecció didacticopedagògica:
música:
3.1. Repàs esquemàtic dels valors pedagògics i didàctics de la
3.1.1. Nocions de caire teòric:

3.2.2. Pràctica:

BIBLIOGRAFIA:

a J. Fins a quinpunt l'homeés músicèVic: Eumo Editorial, 1994.
pagué, M.Virolet Sant Pere i Virolet Sant Pau. Barcelona: Publicacions de P'Abadia de Montserrat, 1977 i 1981.

Busqué, M.; Pujol, A. Xímic. Berga: Amalgamaedicions, 1996.
75

62, 1967.
De Candé, R. Diccionari de la Música. Barcelona: Ed.
el siglo XX. Madrid: AlianEubini, E. La Estérica Musical desdela Antigtiedad hasta
za Editorial, 1986.

1988.
Maideu,J. Assaig. Cangons i Exercicis. Vic: Eumo Editorial,
Catalanes. Vic,
Maideu, J. Llibre de Cançons. Crestomatia de Cançons Tradicionals

Eumo Editorial, 1992.
a Catalana. Barcelona: La Llar
Martorell, O.: Valls, M. Síntesi històrica de la Músic
del Llibre, 1985.
a. Madrid: Istmo, 1982.
Robertson, A.; Stevens, D. Historia General de la Músic
Barcelona-Buenos Aires,
Willems, E. El valor humano de la Educación Musical .
Paidos, 1981.

6.1.13. Pràctiques I

PROFESSORA: Núria SIMÓ i GIL
COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES:Provi DAUFÍ i MORESO

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral.3,5 crèdits.
L'assignatura de His I és una part del Practicum total que realitzarà l'estudiantal llarg dels estudis de Mestre. Aquesta primera part es configura com a una
introducció la realitat escolar en un centre d'Ed. Infantil i Primària.
>

.

‘

A

Zz

*

TEMPORALITZACIÓ:

Els alumnesassisteixen a un centre escolar durant2 setmanes, matíi tarda, del mes
de febrer.

ACTIVITATS:

El treball que s'ha derealitzar a PràctiquesI i la seva avaluació seran dirigits pels
professors de Didàctica General, ambla qual cosa es posaran en contacteels aspectes teoricopràctics d'aquesta assignatura amb les Pràctiques a l'escola. En aquest

primer període d'estada en un centre escolar, la tasca de l'estudiant serà fonamentalment utilitzar instruments d'observació (diari, fitxes...) per a recollir dades so-

bre els grups d'alumnes i les diverses activitats escolars, dades que posteriorment

seran analitzades i aprofundides amb la resta de companys del grup en el marc de
l'assignatura de Didàctica General. Amb la recollida de dades i el seu comentari
caldrà elaborar una Memòria de Pràctiques quel'estudiant ha de presentarseguint
els criteris que donaràel professor o professora corresponent.
CICLES L'ESCOLA ON FER LES PRÀCTIQUES:

Bloc: Escola proposadaperl'alumne, d'acord amb la Coordinació de Pràctiques.
vell: E alumnes de Llengua Estrangera realitzaran les práctiques a parvulari o
i]t
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2n Curs

AVALUACIÓ:

sora de Didàctica
El responsable de l'avaluació d'aquesta assignatura és la profes
6.1.14. Llengua i Didàctica de la Llengua Il
ques, en les
General, que fonamentaràla seva avaluació en la Memòria de Pràcti
les comentaris
activitats realitzadesa classe entorn deles Pràctiquesi en els possib
PROFESSOR: Francesc CODINAi VALLS
quel'escola de Pràctiques li pugui fer arribar.

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Quadrimestral. 6 crèdits.

INTRODUCCIO:

L'assignatura esta orientada a descriure les habilitats d'escoltar, parlar, llegir i escriure com a punt de partida per a reflexionar sobre el tractament que han de tenir

a l'escola en el marc d'un ensenyament comunicatiu de la llengua. D'altra banda,

també pretén plantejar l'articulació deltreball sistemàtic de llengua a l'entorn del

treball global d'ús i comunicació.

OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són, d'una banda, dotarels alumnes dels elementsteòrics basics que els permetin d'entendre i de prendre consciència de la complexitat
de les quatre habilitats lingúístiquesi, d'una altra banda, proporcionar-loscriteris

|

Compartir la nova hostaleria.

a
La cadena NH Hoteles renova amb una filosofia modern
i diferent la tradició hotelera amb un servei integral, d'acord
amb els nous temps.

HOTEL CIUTAT DE VIC

Fuge Gee

Ofereix els seus serveis de salons per a
convencionsi reunions de treball,

|

i estratègies adequades peral seu ensenyament-aprenentatgea l'escola.
També es pretén que els alumnes adquireixen conceptes, estratègies, tècniquesi
recursos pera plantejareltreball sistemàtic de gramàticai de lèxic.

CONTINGUTS:
1. L'enfocament comunicatiu dela llengua:
1.1. Ús i comunicació.

Els eixos del treball de llengua: les habilitats lingiiistiquesi el treball sistemàtic.

banquets, servei de restaurant amb

mend i carta

a:

OBERT TOTA LA SETMANA
Passatge Mastrot, s.n.

Tel. 93 889 25 51 - Fax 93 889 14 47
08500 Vic
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El disseny curricular.
Lalingiifstica del text com a marc tedric per a l'ensenyament aprenentatge
de la llengua.
Els tipus de text.
.

sar)

.

.

o
Característiques del text: adequació, cohesió i coherència.
2. Les habilitats perceptives:
dl. Característiques de la llenguaoral i de la llenguaescrita.

Trets específicsi trets comuns.
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. 1. La gramàtica.
El concepte de gramàtica a l'educació primària.
El treball de gramàticaa l'escola: programació, activitatsi recursos.

4. 2. El lèxic i la semàntica.
Conceptesbàsics.

Eltreball de léxic i semànticaa l'escola: programació,activitats i recursos.

3

.

.

.

La nota final de curs será la mitjana de les dues proves, dels dostreballs i del con-

junt de qualificacions derivades dels exercicis puntuals fets a classe o a casa i de la
Es
.
,
a
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.
participació de l'alumne a classe. Perquè aquesta mitjana es puguifer, cal que cadascun dels elementstingui, com a mínim, un aprovat.
BIBLIOGRAFIA:

4,47h, n. 2 (Projectes per aprendrellengua). Barcelona: Graó, 1994.

Articles n. 4 (La diversitat discursiva). Barcelona: Graó, 1995.
o
,
5. Recursos peral treball de llengua:
Articles n. 5 (Construit eldiscurs escrit). Barcelona: Graó, 1995.
de
escrits
i
orals
textos
l'escola:
a
llengua
de
treball
peral
5.1. Punts de partida
tipologia diversa, imatges, situacions comunicatives, etc.

Articles n. 6 (La interacció verbal). Barcelona: Graó, 1996.

Explotació i limitacions.
diferents tipus d'activitats: d'aprenentatge i d'avaluació,oralsi escrites Ayats, Ms Bernal, C., Codina,E i Fargas, A. Primer Diccionari. Vic: Eumo EditoEls
5.2.
di
rial, 1996.
perceptives i productives, obertes i tancades, inductives i deductives,in
Ayats, M.; Bausells, A., Bernal, C., Codina,Fi Fargas, A. Cercamots del Primer
vidualsi col-lectives, etc.
repertoris de
Diccionari. Vic: Eumo Editorial, 1997.
5.3. Les cines básiques peral treball de llengua:el folklore, els
Articles n. 7 (La comprensió lectora). Barcelona: Graó, 1996.

aris i d Badia, D.: Vilà, M. Jocs d'expressió oral i escrita. Vic: Eumo Editorial, 1984.
cursosorals i escrits, els llibres de text, les gramàtiques, els vocabul
informà Badia, D.: Vilà, M. Contesperfer i refer. Barcelona: Graó, 1985.
diccionaris,les revistes especialitzades, els mitjans audiovisualsi

tics,el treball per projectes, elstallers, etc.

AVALUACIÓ:

dels di
El programa del'assignatura es portarà a terme mitjançant l'exposició
a través
rents temes per part del professora classei la participació dels alumnes
80

Lu R. i altres. Diccimots. Els diccionaris a l'escola. Ciutat de Mallorca: Moll,

92,
Bassa, R. etal. Lextjocs. El lèxic a l'escola. Ciutat de Mallorca, Moll, 1992.
Bernal, M. C. i Codina, E «Introducció al maneigdel diccionari,x dins Unitats de

Programació, CMd'E. Primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1994.

ey

Bigas, M.et al. Jocs de llenguatge:jocs d'expressió. Barcelona: Teide, 1985.
Camps, A. La gramàtica a l'escola bàsica. Barcelona: Barcanova, 1985.
Camps, A.(ed.). Text i ensenyament. Barcelona: Barcanova, 1990.
Camps, A. L'ensenyament de la composicióescrita. Barcelona: Barcanova, 1994.

6.1.15.Idioma Estrangeri la seva Didàctica I (Llengua Anglesa)
PROFESSORA : Marta COROMINASi SALOM

Camps, A. (coord.) Context i aprenentatge de la llengua escrita. Barcelona: Barca- CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Anual. 9 crèdits.
nova, 1994.

Cassany, D. Ensenyarllengua. Barcelona: Graó, 1993.
Cassany, D. Descriure escriure. Barcelona: Empúries, 1987.
Cassany, D. La correcció deltreball escrit. Vic: Eumo Editorial, 1989.

Cassany, D.: Sanz, G. 44 exercicisper a un curs d'expressió escrita. Barcelona: Graó,
1991.

Cassany, D.et al. Escriure I, IIi HL. Barcelona: Cruilla, 1990.
Cassany, D. La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries, 1993.
Cassany, D. Reparar l'escrit. Barcelona: Graó, 1993.

Castellà, J. M. De lafrase al text. Barcelona: Empúries, 1992.
Colomer, T. (ed.). Ajudar a llegir. Barcelona: Barcanova, 1992.
Colomer, T.: Camps, A. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Ed.
62, 1991.

Comelles, S. 100jocs de vocabulari. Vic: Eumo, 1994.
Cor, M.P Escriure bé. Barcelona: Edicions 62, 1996.
Díaz, E.i altres. Llegirper aprendre. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Disseny curricular. Ensenyament primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1990.
López del Castillo, L. Llenguatge. Barcelona: Casals, 1977.
Serafini, M.T. Cómo se escribe. Barcelona: Paidos, 1994.
Solé, I. Estratègies de lectura. Barcelona: Graó, 1992.

Siguan, M. La ensefianza dela lenguapor tareas. Barcelona: ICE/Horsori, 1995.
Sunyol, V. Màquinesper a escriure. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Vila, N.; Vilà, M. Joc deploma. Barcelona: Graó, 1988.
Vilà, N. Tècniques d'expressió escrita. Cicles inicial i mitjà. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, 36, 1987.

Vilà, N. La diversitat de la llengua escrita: usos ifuncions. Barcelona: Dossiers Rosi
Sensat, 42, 1990.
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OBJECTIUS:

Aquestcurs està destinata la programació d'unitats didàctiques dirigides a alumpes de primàriautilitzantels diversos recursos i materials educatius.

El programa tambéincloula pràctica deles diferents habilitats per a l'aprenentatge dela llengua anglesa i l'aprofundimenten la seva gramàtica.
CONTINGUTS:
1. Didactics:
1.1. Ice-breaking activities:

a) How toincrease the pupils’ concentration span.
b) How to motivate the students.

1.2. Listening activities:
a) Listening to each other.
b) Listeningto the teacher.
c) Using the video andcassette player.

d) Exploiting songs for language learning.
1.3. Speakingactivities:
a) Role-play.
b) Pair work.

c) Group work.
d) How to makechildren speak.
e) Using cuisenaire rods.

1.4. Reading activities:

a) Working with fairy tales

b) Mixed-ability activities.
c) Exploiting easy readers.
1,5. Writing activities:
a) Helpingchildren write.
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b) Mixed-ability activities.
c) Different types of dictation.
1.6. Grammaractivities:

a) Using gamesto teach grammar.
b) Grammar and communication.

c) Usingcuisenaire rods.
1.7. Working with young learners.
2. Language:

2.1. Grammar:
a) Defining and non-definingrelative clauses.

b) Verbs: meaningand use.
e) Verb andverbal expressions.
2.2. Vocabulary:
a) Phrasal verbs.

b) Idioms, proverbs and metaphors.

c) Colloquial speech.
2.3. Practical activities to develop the four languageskills.

AVALUACIO:

L'avaluació constarà de diversos controls de cadascun dels apartats tractats durantel

curs. Els alumnesque no aprovinels controls tindran dret a un examen final al juny.
BIBLIOGRAFIA:

Diccionari català-anglès, anglès-català. Barcelona: Fundació Enciclopèdia Catala.
na, 1983.

Cambridge Word Selector angles-catala. C.U.P 1995.

Phillips, S. Young Learners. Oxford English, 1994.
Murphy, R. English Grammarin Use. C.U.P. 1994.
Scott, W.A.& Ytreberg, L.H. TeachingEnglish to Children. Longman, 1994.
Swan, M.PracticalEnglish Usage. Oxford, 1995.
Revistes:
Practical English Teaching.
APACofNews.
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6.1.16. Fonética

PROFESSORA: Anna VALLBONA i GONZALEZ
CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Anual.4,5 crèdits.
OBJECTIUS:
— Distingir els diferents sonsdela llengua anglesa.
_Establir unarelació entre spelling i pronunciació.
_Identificació, estudi i correcció dels errors més habituals dels catalano/castellanoparlants.

CONTINGUTS:

1. The phonemicalphabet: vowels, consonants and diphthongs.

2. Different English sounds:
2.1. Long and short vowels.
2.2. Diphthons.
2.3. Consonants.

2,4. Consonantclusters.
2.5. The d sound (schwa).
2.6. Spelling and pronunciation.
2.7. Silent letters andsilent syllables.
3. Stress:

3.1. In simple words.
In compound words.
3.2. In words ending in -sion/-tion
-ous
-ed/-ing
-ness/-less
able/-ably
- al/ -ally.
4. Homophones and homographs.
3, Words often confused because oftheir pronunciation.
6. Intonation and sentencestress:
85

6.1. Wh-questions.
6.2. Questions with or.
6.3. Sentencestress patterns.

6.4. Rising andfalling intonation in questions.
6.5. Making polite requests.

Roach, P. English Phonetics and Phonology. A Practical Course. Cambridge Uni-

versity Press, 1983

Trim, J. English Pronunciation Illustrated. CUP, 1975.

6.6. Question tags.
6.7. Giving advice.

6.8. Disagrecing/refusing.
6.9. Intonation in sentences with several clauses.
7. Reading and speaking activities.
8. Phonetic transcription.
AVALUACIÓ:
Durantel curs es realitzaran diversos controls; la nota final será la mitjana deles

notes obtingudesen els diferents controls.
Caldrà aprovar tots els controls. En cas contrari, pel juny es farà un examen final
on s'inclouran tots els aspectes tractats durant el curs. En cas de suspendre es
podrà optar a la convocatòria de setembre.
BIBLIOGRAFIA:
Abbot, G. The Teaching ofEnglish as an International Language. Collins, 1981.
Baker, A. Tree or Three?An elementary Pronunciation course. Cambridge University

Consell Comarcal

d'Osona

Press, 1987

Baker, A. Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge University Press, 1988

Bowler, B.; Cunnigham, S. Headway. Intermediatepronunciation. Oxford Univer
sity Press, 1990

Digby, C.; Myers, J. Making Sense ofSpelling and Pronunciation. Prentice Hall In-

Pla Estrategic
Econòmic i Social
Osona XXI

ternational, 1993.
Hancock, M. Pronunciation Games. CUP, 1995.

LongmanInteractive English Dictionary. The First English Language Tadig
Multimedia CD-ROM. Longman, 1993.

O'Connor, J.R. Better English Pronunciation. Cambridge University Press, 1977.
Ponsomby, M. How Now Brown Cow. Prentice Hall International, 1982.
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Edifici El Sucre.
Carrer de Ramon d'Abadal ide Vinyals
nim. 5, 3a planta, 08500 Vic
Tel, 93 883 22 12, Fax 9388956 32

6.1.17. Lingiiistica
PROFESSORA:Nuria MEDINA i CASANOVAS
CARACTERISTIQUES DELASSIGNATURA: Anual. 4,5 crédits

OBJECTIUS:

1. Introduir al coneixementdela linguística aplicada a l'ensenyament de segones

llengues.
2. Adquirir la terminologiai els concepteslingiiistics bàsics i necessaris pera l'anàlisi gramatical.
CONTINGUTS:
1. Second language acquisition:
1.1. Theories and approaches.
1.2. Factors influencinglanguagelearning.
1.3. Input/output.
1.4. Success in languagelearning.
1.5. Therole ofthe teacher.
1.6. Types oferrors.

1.7. What to teach and when.

2. Sentence structure:

2.1. Basic terminology.
2.2. Sentence,clause and phrase.

2.3. Types ofsentences:

AVALUACIÓ:
Es faran dos exàmens parcials corresponents a les dues parts del programa. Hi
haurà una prova final de recuperació per a aquells alumnes que hagin suspèsles
proves parcials.

BIBLIOGRAFIA:

Corder, S. «Error analysis» in J. Allen and Corder(eds.) The Edinburgh Course in
AppliedLinguistics. Vol. 3 Oxford: OUP, 1974.

Crystal, D. Whatis Linguistics? London: Arnold, 1985.

Cuenca, M.J. Téories gramaticals i ensenyamentde llengies. València: Tàndem edicions.

Finegan, E.; Besnier, N. Language its Structure and Use. London: Harcourt Brace
Jovanovich, 1989.

González, M.; Celaya, M.L. New Teachers in a New Education System. P.P.U., S.A.,

1992.
Harner, J. The Practice ofEnglish Language Teaching. Longman,1991.
Krashen,S. D. SecondLanguageAcquisition andSecondLanguage
Learning. Oxford: Pergamon Press, 1981.

Thomas, L. Beginning Syntax. Blackwell, 1993.
Revistes

Practical English Teaching.

Applied Linguistics.
ELT Journal.
ELTS.

Coordination: Copulative sentences.
Disjunctive sentences.

Adversative sentences.
Subordination: Nounclause.
Relative clauses.
Adverbclauses.
2.4. Sentence analysis.
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6.1.18. Psicologia Educativa
PROFESSOR: Angel SERRA i JUBANY

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Quadrimestral. 4'5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

L'objectiu general del'assignatura és explorar un seguit de coneixements psicològics que ens ajudin a comprendreel procés d'ensenyament-aprenentatge. Veure de
quina manera podem ferservir les variables psicològiques per tal de millorar
l'efectivitat del procés d'aprenentatgei dela intervenció educativa. També remarcar l'especial interès queels estudiants sàpiguen analitzar i intervenir, en la mesura
quesigui possible, sobreels aspectes emocionals dels alumnes, dels mateixos mestres i dels pares.

CONTINGUTS:
1. Perspectives psicològiques generals de l'aprenentatge.
1.1. Conductual.
1.2. Cognitiva.

1.3. Psicosocial.
1.4. Psicoanalítica.
1.5. Ecològica.
2. Factors i processos bàsicsdel'aprenentageescolar.
2.1. Motivació.
2.2. Emoció.

2.3. Aprenentatgei intel-ligencia.

2.4. Personalitat.
2.5. Pensamenti llenguatge.
3. Contingutsi processos d'aprenentatge.
3.1. Processos cognitius.
3.1.1. Significativitat i funcionalitat de l'aprenentatge.

3.1.2. Aprenentatge significatiu i esquemes de coneixement.

3.1.3. Interactivitat i aprenentatge.
3.2. Processos ambientals.
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3.2.1. Aprenentatge cognitiu-social. Determinismereciproc.
4. Aprenentatge escolari relacions interpersonals: aspectes emocionals.
4.1. Anàlisi dela situació educativa: etapes 0-3, 3-6 i 6-12 anys.
4.1.1. Necessitats educatives dels infants (d'afectes, d'interacció, de pors,
etc.)

4.1.2. Necessitats dels pares.
4.1.3. Necessitats dels equips de mestres. Malestar docent,estrès.
4.2. Relacions de comunicació. Habilitats socials.
4.2.1. Nens-Pares-Mestres.
5. Aspectes pràctics de l'assignatura.

5.1. Representació de situacions educatives que requereixen habilitats de relació
i comunicació: filmació, entrenament, discussió.

5.2. Anàlisi de situacions d'aprenentatge. Aspectes psicològics que intervenen
(per grups).
METODOLOGIA:

La metodologia de treball de l'assignatura combina els aspectes més conceptuals
amb la reflexió grupal. També es porta a termel'assaig de situacions pera l'aprenentatge deles habilitats socials.

AVALUACIÓ:

La prova d'avaluació constarà de duesparts:
a) contingutdel temari del'assignatura.
b) contingutd'unllibre de lectura obligatòria.
La nota final serà la mitjana dels resultats de les dues parts, sempre que totes dues
estiguin aprovades.
LECTURES OBLIGATÒRIES:

Cada alumne/a haurà dellegir obligatòriament un llibre a escollir entre els se-

gúents:

Bornas, X. Desenvolupamentde l'autonomiapersonal. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Lipman, M. Filosofia a l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Rogers, C.R. Libertad y creatividad en la educación. Barcelona: Paidós Ibérica,

1986.
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sobreprotección...). Barcelona: Martínez
Toro, J. Mitos y errores educativos (castigo,
Roca, 1981.

o

o

BIBLIOGRAFIA:

o de vista cognitivo). Mèxic: TriAusubel, Novak, H. Psicología educativa (un punt
llas, 1983.

sis, 1993.

dizaje. Madrid: Sínte
Beltrán, ]. Procesos, estrategiasy técnicas de apren

; Vence, D. (eds.). Intervención psicopedaBeltrán, J.A.; Bermejo, V.; Prieto, M.D.

I

gógica. Madrid: Pirámide, 1993.

constructivismo en el aula. Barcelona:
Coll, C.; Martín, E.; Mauri, T. i altres. El
7
Graó, 1993.

(soluciones prácticas para los
Garbers, S.; Garbers, M.; Spizman, R. Portarse bien
id: Medici, 1991.
problemas comunes de la infancia). Madr

Good,T.L.; Brophy,J.E. Psicologia educacional.

I

Mèxic: Interamericana, 1983.

id: Alianza, 1992.
Harris, PL. Los niñosy las emociones. Madr

a: 1985.
Mayor,J. Psicologia de la educación. Madrid: Anay
ognitivas. Aprender a aprender y
Mayor,J.; Suegas, A.; Gonzalez, J. Estrategias metac
aprender apensar. Madrid:Sintesis, 1993.

xtos
(eds.). Intervencién conductual en conte
Mendez, EX.; Macia, D.; Oliveres, J.

comunitarios. I. Programas aplicados deprevención.

Madrid: Pirámide, 1993.

inKazdin, A.E. Habilidades sociales en la
Michelson, L.; Sugai, D.P.; Wood, R.P;

a: Martínez Roca, 1987.
fancia (Evaluación y tratamiento). Barcelon
Mèxic: Limusal Noriega editores,
Orlich, D.C. i altres. Técnicas de enseñanza.

o
1995.
ia emocional d'enseriénc
Lexpe
E.
Salzberger-Wittenberg,1.; Henry, G.; Osborne,

nyari aprendre. Barcelona: Ed. 62, 1989.
Madrid: Santillana, 1991.
Tapia, J.A. Motivacióny aprendizaje en el aula.

amiento crítico. Méxic: Limusa,
Whimbey, A. Decisiones para estimular el pens

1995.
educaciónparaprofesores. Madrid: NarWolfolk, A.E.; McCune, L. Psicologia de la
cea, 1983.

Zabala, A. Lapràctica educativa. Barcelona:
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I

Graó, 1995.

6.1.19. Pràctiques II

PROFESSORS TUTORS:Totselsprofessors de la Facultat d'Educació.
COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA: Quadrimestral.13,5 crèdits.
Les pràctiques en el segon any del currículum de Mestre estan concebudes fonamentalmentpet a aprofundir en el coneixementdela institució del centre escolar,
pera analitzar la dinàmica del grup-classe al si de l'aula i per exercitar-se en la confecció de propostescurriculars. Així mateix, es comencen a plantejar aspestesrelacionats ambl'especialitat de l'estudiant quees reforçaran en les pràctiquesdel tercer any.
TEMPORALITZACIÓ:
Els alumnesassisteixin a un centre escolar durant un període intensiu, matíi tarda, de finals de novembrea primers de febrer.
ACTIVITATS:

Durantles pràctiques l'estudiant ha d'actuar com a ajudant o col-laboradordel

mestre/a en la conducció del grup-classe, encarregant-se de totes aquelles activitats que d'acord ambell/a puguin dur a terme. És important quel'estudiantes responsabilitzi d'alguns aspectes del treball escolar de manera que es vagi introduint
de maneraactiva en totel que suposa fer de mestre. És indispensable pertant, que
l'estudiant tingui una activitat participativa i receptiva als suggeriments dels mestres de cara a l'aprofitament màxim de les pràctiques. Tambéés aconsellable l'assistència a les activitats que l'escola realitza, des de les més habituals per al funcionamentdel centre (reunions de cicle, claustres... ), fins a sortides, festesi activitats

extraescolars, sempre quel'escola hi estigui d'acord. És indispensable la puntualitat a l'escola.

A més de l'actuació com a practicant, unaaltra part fonamental de l'activitat ésla

memòria de pràctiques que l'estudiant haurà de redactar. És la reflexió escrita,
l'aprofundimentformalitzat en un treball del quehaestatla pràctica en una esco93

Fr
la. La memòria ha d'incloureels segiients apartats:

— Valoració deles pràctiques.
— Anàlisi institucional.
— Estudidel grup-classei valoració globaldelcicle al qual pertany.
— Descripció i valoració d'una unitatde treball conduidapel practicant.
La confecció de la memòria ha de seguirels criteris i normes habituals en la redacció detreballs.

CICLES I ESCOLA ON FER LES PRÀCTIQUES:

Lloc: L'Escola de Mestres disposa d'una xarxa d'escoles col-laboradores. Des de la
Coordinació de Pràctiques es distribueixen les escoles seguintelcriteri de residència habitualde l'alumne sempre quesigui possible.
Nivell:
— Els alumnesde Ll. Estrangerarealitzaran les pràctiques a Primària (de 1r a 6è).
Així mateix els alumnes podran realitzar les pràctiquesII en una escola rural amb
un pla de treball relacionat amb l'assignatura Seminari d'Escola Rural.
En casos específics i personalitzats es podran fer les pràctiques en altres centres
educatius no previstos.
AVALUACIÓ:
Perals estudiantsles pràctiques de segon curs comporten:
1. Assistència a l'escola durantel període intensiu establert.

BIBLIOGRAFIA
Antúnez, S.; Del Carmen, L. M.; Imbernon, E; Parcerisa,
A.; Zabala, A. De/pro-

Jecte educatiu a laprogramació d'aula. El què, el quan i el
com dels instruments de

laplanificació didàctica. Barcelona: Graó, 1991.

Boix, R. Estrategiasy recursos diddcticos en la escuela rural. Barcelona:
Graó, 1995,

Coll, C.et al. Los contenidos en la reforma. Enseñanzas y aprendizaje
de conceptos
procedimientosy actitudes. Madrid: Aula XXI, 1992.

Del Carmen, L.M. Laplanificació de cicle i curs. Barcelona: ICE-Graó,
1993.
Domínguez, G. «Apología del diario escolar». Cuadernos de Pedago
gía. 256, pp.

20-24.

Franch, J.; Pélach, J. Construir un projecte d'escola. Vic:
Eumo Editorial, 1986.
col-leccié Interseccions, 3.
Franch; Darder; Coll; Pélach; El grup-classe: Un potencial educatiu foname
ntal.
Vic: Eumo Editorial, 1991.

Gómez,J.; Navarro, P; Vázquez, E «Diari escolar». Guix, 187,
pp. 59-61.

González; Latorre; El mestre investigador. Barcelona: Graó, 1987.

Mauri; Valls; Gómez; Els continguts escolars. El tractament del currículum.
Barcelona: Graó, 1992. Col.lecció MIE.

Torrents, M. Aprendrea ensenyar a aprendre. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Zabala, A. Lapràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó, 1995.

2. Assistènciaa claustres, reunions decicles i departaments, semprei quanl'escola

ho vulgui.

3. Entrevistes ambel professor-tutor.

4. Assistència a les sessions de formació de pràctiques.
5. Presentació de la memòria de pràctiques dins el termini acordat(i del diari de
pràctiquessiel professor-tutor el demana).
La nota final de la valoració de les pràctiques serà posada pel professor-tutor de
l'Escola Universitària a partir de:
— Informe positiu del mestre-tutor confirmaten l'entrevistai visita a l'escola.
— Intercanvid'informació i entrevistes ambel propiestudiant.
— Qualitat de la memòria de pràctiques en totsels seus apartats.
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6.1.20. Literatura Infantil

PROFESSORA: Carme RUBIO i LARRAMONA

CARACTERÍSTIQUESDE LASSIGNATURA: Quadrimestral.4,5 crèdits.
IUS:

Lagran pretén quel'alumne adquireixi informació sobre la històriadi la o
teratura Infantil Universal (tenir coneixements dels contistes nuda signif ink ;
sobre la història dela Literatura Infantil cCatalana (autors, recopilardos i ustre-

dors) i, per últim, sobrela situació actual dela Literatura Infantil i les aplicacions
didàctiquesa l'escola.
PROGRAMA

1. La lectura en l'educació. Ús educatiu dela lectura:
1.1. El llibre com a productedecultura.
1.2. Laliteratura infantil avui:el text i la imatge.
1.3. Criteris deselecció i gradació delectures.

2. Breu història dela Literaturainfantil catalana.
3. La biblioteca per a infants:
3.1. Criteris d'ordenació.
3.2. Mecanismes de funcionament.
4, El paper dela imaginació en la Literatura infantil:
4.1. El trencamentdeltext.
4.2. Lewis Carroll i la seva obra.
4,3. El surrealisme. Relació amb la literatura per a infants.
4.4. Propostesdidàctiques.
5. Laliteratura popular. Elements del folklore treballables a classe:
5.1 Dela literatura oral als llibres de contes: Perrault.
5.2. Elsllibres amb fons moralitzador:les faules. Lafontaine.
5.3. Els grans contistes del segle XIX. Li G. Grimm; H.C. Andersen.
5.4. Morfologia del conte popular (Propp).
5.5. Elrefrany i l'endevinalla. Anàlisi de les estructures.
5.6. La cançó: aprofitamentdidàctic.
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5.7. L'auca:treball pràctic.
5.8. Les aportacions teòriquesde B. Bett

elheim.

5.9. Les rondalles de Catalunya,
deles Illes i del País Valencià.

6. La poesia:

6.1. Mecanismes d'introducció del nen
a la poesia.
6.2.El cal-ligrama com a proposta didàctic
a.
7. La imatgeenels llibresinfantils. La il.lu
stració i el cómi
7.1. Les il-lustracions: importànciai

evolució.

7.2. Principals il-lustradors deliteratura

c:

infantil catalana.

7.3. La literatura de consum. Valor soci
al del cómic.
7.4. Coneixement técnic del cómic.

7.3. Propostes didàctiques.

7.6. Les adaptacionsliteràries: cinemai
televisió.

8. La novel.la d'aventures:
8.1. El viatge com a tema literari.
8.2. Elsllibres de D. Defoe iJ. Swift.
8.3. J. Vernei la seva obra.

8.4. Lexotisme:E. Salgari i R. Kipling.

8.5. M. Twain.
8.6. Novel-listes del segle XIX: A. Dumas,
V. Hugo, W. Scott, R.L. Stevenson,
etc.

9. Introducció a la novel-la de gènere:
9.1. El terror.

— Evoluciói principals autors.

— E.A. Poe.
9.2. Les novel-les delladresi serenos,

— Novel-la europeai novel.la americana.
— Principals autorsi obres.

9.3. La ciència-ficció.
— Classificació temàtica.
— Orígensi evolució.
— Autors i obres més importants.
10. Dinamització dela lectura:
10.1. Els escrits dels nens.
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Ex. Saclolcia

4.21. Sociologia de l'Educació

10.2. Panimació delllibre a l'escola.
10.3. El teatre infantil.

r RAM ABLA ARES IL
PROFESSOR: Xavievie

AVALUACIÓ:

er:
La nota finaldel'assignatura estarà formadap
— Activitats de participacióa la classe.
da
= reve sonque 5 a mebe les
— Lectura:

Rodari, ,

G.

Gramàtica de

.
CARACTERÍ
.
;
ERÍSTIQUES
l. 4,5 crèdits.
DELASSIGNATURA: Quadrimestra
QUES
OBJECTIUS:

ie

a

Barcelona:

Cintasia.
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|
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.

y

rs i de dos d'autors catalansdeliteratura

— Ressenya de dosllibres d'autors estrange
infantil.

La realitat social h
g dels tempsels sistemes educatius,les
ifsifioloas eer anat rename al llar
emes d'avaesiei les estratègies didàctiques, els sist
ees Auèt
il
ió
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a
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ta directament la vioctal mes amplia que, al seu torn, afec
“al
dad
I
ivit
el prop
alumn
a dedemest
ucacii funcionamentde l'act itat escolar.
de l'ed
ia esi
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Des
menssoem quees reconeguin els fend
se ria . : macs preten

C
renentatge pertal queel futur mestre pugui valorar i ds 7 E
ota la problematine esa tenint en comptet
Ne socialique condi
ivitat dels alumnes
e la vidai l'act
arden ona en un sentit o en un altr

I
CONTINGUTS:
avui
ahir i
1. La infancia iri
avui.
. La infànciaah
,
.
.
2. Funcionssocials de l'escola.
ae

3. Educaciói trebaall.

:
apa
4. Ed
Educació èticai qualitat devida.
,

5
.
o.
aci
6. Educ
ió.
. Educació sexista i coeducac
..

5. Interculturalisme.

7. Otpanització

nització del poderi interaccióa l'escola .

. Orga
8. El fracàsescolar
I
9. . ElEl mestre i. la mest
ra.

10. Les reformes educatives '

METODOLOGIA:

.
i
s s intr
jcionicion
1. . ExposExpos
oductòries de cada tema per partdel professor.

2. Comentari individual i col-lectiu de vídeosi textos.
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3. Vocabulari de conceptes-clau.

4. Debatsa classe sobre qiiestions polèmiques.
5. Plantejamentde dilemesi interrogants.
6. Anàlisi del tractamentde l'educació als mitjans de comunicació.
7. Petita recerca de camp sobre algun aspecte del temari.
8. Anàlisi de les pràctiquesa l'escola des del punt devista sociològic.
AVALUACIÓ:

L'avaluació del'assignaturaes farà a partir de:

a) Treball de grup sobre algun aspecte del temari. El treball haurà d'incloure una
part teoricoconceptual i un petittreball de camp.
b) Confecció d'un dossier de premsaa partir de notícies socioeducatives.
c) Provaescrita sobre els continguts del temaride l'assignatura.
Per aprovar l'assignaturacal superar satisfactòriament cadascun dels controls: treball en grup, dossier de premsai prova final. A l'inici del quadrimestre es donaran
les instruccions i normes corresponents peta la realització dels treballs.

na J. Educación y sociedad. Los desaf
íos del año 2000. Barcelona: Gedisa,
Lundgren, U. P. Teoría del curriculumy escol
arización. Madrid: Morata, 1992

md Lescola a Catalunya sota
elfranquisme, Barcelona: Rosa Sens
at/Ed. 62,

Perrenaud, Ph. La construcción del éxito J delfr
acaso escolar. Hacia un análisis del
éxito, delfracaso i de las desigualdades como
realidades construidaspor el sistema
escolar. Madrid: Morata-Paideia, 1990.

Postman, N. La desaparicióde la infantesa. Vic:
Eumo Editorial, 1994.
Rojas Marcos, L. Las semillas de la violencia.
Madrid: Espasa Calpe, 1995

Santos Guerra, M.A. Entre bastidores
. El lado oculto de la organización escol,
ar. Má-

laga: Aljibe, 1994.
Torres, J. El currículum oculto. Madrid: Mora
ta, 1992.
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mixta. Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1988.
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Franch,J.; Pélach, J. Construir unprojecte d'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.
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hd
3.4. Els problemes de comportamenti de relació.
4. Altres trets de diversitat d'origen fonamentalmentsociocultural

3r Curs

de l'Educació
6.1.22. Bases Psicopedagògiques
PROFESSOR:

Especial

Jesús VALERO i GARCIA

SSIGNATURA:Anual. 9 crèdits.

CARACTERÍSTIQUES DE D'A

OBJECTIUS:

prensiva iinl'escola oberta a la diversitat, com
a. Conèixerels aspectes bàsics de

clusiva.
especial.
b. Conèixer l'evolució de l'educació
dels alumnes amb necessitats educatives
Peducació
c. Conèixer l'organització de
especials a Catalunya.
cació Espesi principis més habituals en Edu
d. Comprendre i emprar els concepte
cial.
es especials
l'alumnat amb necessitats educativ
e. Conèixer les característiques de
i els recursos educatiusexistents.
en aquest
ucació especial i sobre la recerca
£ Emprar la bibliografía sobre Ped
camp.
inrespecti i comprenguiles característiques
g. Sensibilitzar el futur mestre perquè
dividuals de l'alumnat.

CONTINGUTS:
1. Factors de diversitat humana.

6.1. Identificació i valoració de les NEE.
6.2. Estratègies curriculars i metodològiques pera l'atenció a les NEE
6.3. Previsió de recursosi sistemes de suport.
7. La investigació en Educació Especial.
vi. Metodologia per dur a terme unainvestigació.
7.2. Dissenys pera la recerca.
METODOLOGIA:
Les SERA de treball combinaran les explicacions i comentaris del professor amb

la visu tració de vídeos i posterior anàlisi del contingut,i la realització d'activitats pràctiques —individuals i en grup— perpart de l'alumnat
AVALUACIÓ:

El sistema d'avaluació contemplarà:
a) La realització d'una o vàries provesescrites
i sobreel continguts de l'assi
b) Larealització de treballs individuals i de grup.
pon:
crítica
d'articles
i
materials
relacionats
amb el programa.
c) La lecturai la reflexió
crítica
d'articles
i
i
BIBLIOGRAFIA:

Diversos autors. Necesidades Educativas Especiales. Málaga: Aljibe, 1993
Fortes > M es
C > Ferrer, A - (coord .) Bases Psicológt CAS de la Educación Es P ecial5

t educatiu.

2. PEducació Especial en l'actual contex

principis de l'Educació Especial.
2.1. Evolució dels conceptes i dels
inclusiva i comprensiva.
2.2. L'escola perla diversitat: escola
catives Especials (NEE).
2.3. El concepte de Necessitats Edu
ge escola seva incidència sobre l'aprenentat
i
ent
pam
olu
env
des
del
s
torn
3. Els tras
lar.
i físics.
3.1. Els dèficits d'origen sensorial
3.2. El retard mental.
3.3. Les dificultats d'aprenentatge.
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5. El context familiar.
6. El context escolar: l'escolarització dels alumnes amb NEE

Valèn

Gisbert, J. Educación Especial. Madrid: Cincel, 1985.

ss N. Didácticay Organización en la Ed. Especial. Málaga: Aljibe, 1996
yor, J. Manualde Educación Especial. Madrid:Anaya, 1989.
Puigdellívol,
+
I. (coord.) ) Necessí
Necessitats Educatives
: Especials.
,
Vic:
lc: ]Eumo Editorial,
Sán chez, A. Necesidades
3
E
Educativas
e Intervención Psicopedagógica. Barcelona:

PPU,1993.
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METODOLOGIA:

i
6.1.23. Educació i Societat en Canv

El desenvolupamentdels continguts es farà a partir d'explicacions, debats, con-

ferències, lecturesi altres activitats —individuals i en grup— que permetin la
xió a nivell teòric i pràctic dels diferents temes

RBONELL

PROFESSOR: Ramon RIAL ¡ CA

.,

SSIGNATURA : Anual, 6 credits.

CARACTERÍSTIQUES DE PA

OBJECTIUS:
de la desocietat, plural i diversa, l'expressió
Les característiques de la nostra
lictes de valor
canvis de l'entorn físic, o els conf
els
i
a
nci
ciè
a
del
ç
ven
l'a
mocràcia,
necessitat de
mples de factors que justifiquen la
que generala convivència, són exe
, 1 d'analitizar les
Peducació en la nostra societat
reflexionar sobreles finalitats de
queel coneixen actual. Cal prendre consciència
problemàtiquesi tensions del mó
per a la conscompromísi la implicació, són vies
menti la comprensió ctítica, el
lectiu, i
busquin el benestar personal i col.
que
ia
ènc
viv
con
de
mes
for
de
ó
trucci
ltat...
cooperació, respecte, justícia, igua
que permetin establir relacions de
CONTINGUTS:
1. Educaciói societat.
al.
1.1. Problemàtiques del món actu
ió.
1.2. El marc prospectiu de l'educac
i.
2. Els valors en unasocietat en canv
valors.
2.1. Aproximacióa la naturalesa dels
valors socialment controvertits.
ls
2.2. El paper del professorat davante
la participació.
3. Educació pera la democràciai
3.1. educació moral i social.
...).
a (diversitat, cooperació, drets

3.2. Temespera la reflexió étic

humans

,a feri a viure amb els altres.
A. Estratègies per aprendre a conèixer
4.1. L'atmosfera moral del centre.
sió personal.
4.2. D'autoconeixementi l'expres
4.3. El pensamenti el judici moral.

4.4. El coneixementi la valoració dels

altres.

itat.
4.5. La comprensiócrítica de la real
ció.
l'ac
i
4.6. La coherènciaentreel judici
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AVALUACIÓ :

El sistema d'avaluació tindrà en compte:
a) Larealització d'una provaescrita sobreel contingut del'assignat
b) Larealització de treballs individuals i de grup.

ul

c) La lecturai la reflexió crítica d'obres relacionades amb els temesdel
d) L'assistènciai la participació activa en les diferents sessions de treball.
BIBLIOGRAFIA :

Busquets, M.D etal. i Los temas transversales. Claves

drid: Santillana-Aula XXI, 1993.

d

ibn

i

Pta

Camps, V. Los valores de la educación. Madrid: Anaya, 1994.
Cortina, A. La ética de la sociedad civil. Madrid: Anaya, 1994
res
Cortina,
A. El =
quehacerr ético.ético. G;Guía para la educación
bn moral. Madrid: Santillana-

Delval,J. Losfines de la educación. Madrid: Siglo XXI, 1993
Taeeee
OE : hi ha un trtresor amagat a dins,
Delors,J.
(dir.). Educació
, Barcelona: Centre Unesco
a P. Educaciói valors. Elpatrimoniètic de la modernitat. Vic: Eumo, 1995
Jordán, J.A. ; Santolaria, EF. (eds.). La educación moral, hoy. Cuestiones pe. =
vas. Barcelona: PPU, 1987.
AS

pm EG. Temas transversalesy educación en valores. Madrid: Anaya, 1993
mi EG. Temas transversalesy áreas curriculares. Madrid: Anaya, 1 994
attinez, M.: Puig, J.M. (comp.). La educación moral. Perspectivas defuturo téc1 nicas de trabajo. Barcelona: Graó, 1991.
2
érez Serrano, A Gloria. . Como educar para la democracia.
7 Estrategi
7

drid: Editorial Popular, 1997.

A

Pu;
.
e
we na Martinez, M.Educacién moraly democracia. Barcelona: Laertes, 1989.

g, J.M. La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona: ICE-Horsori, 1995.
105

O
Puig, J.M. La construcción de lapersonalidad moral. Barcelona: en aoe on

QuuDeia,, J.M.
J.M. Pedagogia moral, El desarrollo moral integral. Madrid:

Reyzábal,
cd M.V.
M.V ;; Sanz, Sanz, A.I.A.I. Losejes transversales. Aprendizajespara la vida. Madrid
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Escuela Española, 1995.
Tort, A. Opinionspúbliques sobre l'educació. Barcelona:CEAC, 1997. dada:
Trilla J. Elprofesory los valores controvertidos. Neutralidady beligeranci
i
: Paidós, 1992.
PLE

Tiuriel,
lpBeene
I ¿Linazaali
J. (comp.). El mundo social en la mente infantil. Ma;
lg
drid: Alianza, 1989.
, E El valor de educar. Barcelona:: Ariel, l 1997.
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6.1.24. Idioma Estranger i
la seva Didàctica II (Lleng
ua Anglesa)

Dykinson,

|

eal
A. Claves humanistaspara una educación democrática. Delos valores huma
érez, J.A.
nos al hombre como valor. Madrid: Anaya, 1996.

PROFESSORA: Marta CORO

MINASi SALOM

CARACTERÍSTIQUES DE L'AS

OBJECTIUS.

SIGNATURA: Anual. 10,5 crèdit
s.

Aprofundir en la didàctica de
la llengua anglesa a partir de
la utilització de nous
materials didàctics: deltreball
amb arcaliav: i de la realització
de projectes dirigits
a l'ensenyament primari.

Reflexionar sobre els diferents
mètodes de treball i les seves
implicacions pràctiques.

Ampliari consolidarels coneixements
de llengua anglesa.
CONTINGUTS:
1. Didactics:

1.1. Motivation and creativity.

1.2. Usingrealia.
1.3. Video techniques.
1.4. Using the computer. A listenin
g project.
1.5. Teaching the English phonem
es.
1.6. Learning vocabulary. How
to benefit from translation.
1.7. Storybooks, A reading project.
1.8. Teaching traditions.
1.9. Drama techniques,
1.10. Analysing a coursebook.

2. Grammar:

2.1. Modal verbs: ability, obligati
on, permission.
2.2. Gerundsand infinitives,

2.3. Connectors.

2.4. Structural conversion.
3. Vocabulary:
3.1. Idioms, proverbs and metaphor
s.
3.2. Phrasal verbs.
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3.3. Prepositions.

e the four languageskills.

4. Practical activities to improv

AVALUACIO:
apartats t ractats
controls de cadascun dels quatre
diversos
de
rà
sta
con
ió
uac
un examen
L'aval
els co ntrols tindran dret a
n
ovi
apr
no
e
qu
s
mne
alu
durant el curs. Els
final al juny.
BIBLIOGRAFIA:

6.1.25. Práctiques III

I

.

se ofidioms. Cassell, 1990.
Allsop & Woods, Making sen
son, 1994.
ch ing English.to Children. Nel
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R.
,
gue
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Brumfit, C.;
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ngman, 19
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y. Oxford.
Oxford Wordpower Dictionar
l Verbs. Cassell, 1988.

PROFESSORS TUTORS: Totsels professors de la Facultat d'Educació.

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAURÍ i MORESO
CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Quadrimestral.16 crèdits.

Les pràctiques en el tercer any del currículum de la diplomatura de Mestre estan
concebudes fonamentalment per a aprofundirles estratègies psicopedagògiquesi
didàctiques aplicables i adaptades a aquelles àreesi activitats vinculades a l'especialitat de mestre que cursal'estudiant.

TEMPORALITZACIÓ:

Els alumnesassisteixen a un centre escolar durant un períodeintensiu, matíi tarda, des de finals de novembre a primers defebrer.

of.‘Phrasa
Shovel, M. Makingsense

ACTIVITATS A REALITZAR:

Revistes:

en l'atenció individualitzadaals alumnesi en l'elaboració deles estratègies curriculars de les diverses unitats didàctiques que es treballin. Ha de redactar un diari de
pràctiques queseràla base del'elaboració de la Memòria de Pràctiques.
Aquesta Memòria consta de dues parts importants. La primera és l'elaboració
d'una recerca teoricopràctica basada en l'especialitat que cursal'estudiant i que ha
estat decidida d'acord amb la mestre-tutor i d'acord amb un projecte de treball
prèviamentestablert pel professor-tutor dela Facultat d'Educació.
La segonapartésla valoració personal i global del conjuntdeles pràctiques.

Practical English Teaching.
APAC ofNews.

L'estudiant ha de col-laborar amb el mestre-tutoren la conducció del grup-classe,

CICLE I ESCOLA ON FER LES PRÀCTIQUES:
Els estudiants de tercer cursrealitzen les pràctiques en funció del'especialitat que
cursen. En concret, els estudiants de Llengua Estrangera faran pràctiques en l'etapa d'educació primària intervenint específicamenten l'ensenyament-aprenentatge dela llengua estrangera.
Els centres escolars ones realitzen les Pràctiques formen part d'una xarxa d'escoles
col.laboradores, fonamentalment d'Osona, però també de les comarques veines.
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6.1.26. Organització del Centre Escolar
PROFESSOR: Benet DEL RINCÓN i EGEA

AVALUACIÓ:
tercer any comporten:
Perals estudiants,les pràctiques de
Poeta aeri
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1. Assistència a l'escola durant el per
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quan l'escola ho vulgui.
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Avaluació de la Memòria de Prà

de la

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 4/5 crèdits.

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura té com a objectiu bàsic endinsar-se de ple en el coneixement
de la vida d'un. centre escolar, en els seus aspectes organitzatius, comunicatius i

institucionals. L'assignatura vol ser un espai de trobada entre la formació teòrica
rebuda en cursosanteriorsi l'experiència acumuladaen els períodes de Pràctiques,
sobretot en allò que fa refereix al funcionamentd'un centre escolar.
El programadel'assignatura fa un recorreguta través dels diversos temes queafecten l'organitzaciói la gestió d'un centre educatiu. Es tracta d'analitzar el marc legal i els aspectes teòrics que influeixen en la pràctica diària de la vida escolar, sense
perdre de vista que el coneixementsobre l'estructura i organització dels centres
educatius és indispensable per millorar-ne el seu funcionament.
CONTINGUTS:
1. Educaciói organització escolar.
1.1. L'organització i la gestió d'un centre educatiu al servei de l'ensenyamenti
l'educació.
1.2. L'organització d'un centre educatiui l'entorn social.
2. El marc legal educatiui l'organització d'un centre escolar.
2.1. Legislació escolar: de la Constituciói l'Estatut d'Autonomia a la LODE,la
LOGSEi la LOPEGCE.

2.2. L'actual sistema educatiu i la tipologia de centres docents. El principi de
l'autonomiadel centre escolar.
3. El centre educatiu.

3.1. Naturalesai caracteristiques de les organitzacions educatives.

3.2. Estructura d'un centre educatiu: òrgansi funcions. Organigrama.
3.3. Organització del'escola rural. La Zona Escolar Rural.
4. La planificaciói els plantejamentsinstitucionals del centre.
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6.1.27. Educació Física i la seva Didàctica

Ge -

PROFESSORA:Joan ARUMÍi PRAT
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

El desenvolupament d'aquesta assignatura pretén, en primerlloc, introduirels estudiants dins el concepte d'Educació Física com a part de l'educació que utilitza,

de formasistemàtica, les activitats físiquesi la infiuència dels agents naturals com
a mitjans específics que comprometenlatotalitat de l'individu en la seva educació.
En segon lloc, pretén aprofundit els continguts de l'Educació Física en l'Educació
Primària. En tercer lloc, desenvoluparels aspectes psicopedagògics i didàctics de
l'Educació Física i, per últim, capacitar els mestres per impartir aquesta matèria a
l'Educació Primària.
METODOLOGIA:
Les sessions es desenvoluparan combinantla part teòrica de l'Educació Física amb
la part pràctica. És molt importantla participació activa de tots els alumnes per
obtenir una bonaassimilació de tot el que comporta l'educació per mitjà de l'activitat física, que començaper millorarl'estat de salut, per tenir un coneixementdel
propicosi millorar l'agudesa dels sentits, per millorar les qualitats motriusi de domini d'un mateix, finalment, l'educació física permetd'introduirels valors morals
de respecte, acceptació i col-laboració dels i amb els companys.
PROGRAMA:

1. Introducció al concepte d'educaciófísica:

1.1. UE.Een el sistema educatiu.
2. Psicomotricitat i educació física base:

2.1. L'esquemacorporal.
2.2. Actitud.
2.3. Lateralitat.
2.4. Respiració.
2.5. Relaxació.
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6.2. Assignatures optatives
6.2.1. Història de Catalunya
PROFESSOR: Josep CASANOVASi PRAT

ERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Optativa.
4,5 credits
CARACTERÍ
;
OBJECTIUS:
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realit at histórica: demografia, societat, cultura, art, economia. , política. ... j a q que és
.
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..
imp JOrtant comprendre la relació de tots aquests aspectes per tal de tenir una visió

globaldelarealitat. Una part de l'assi

la historia de Catalunya.

:

tejar la
assignaturaes dedicara a plan

didactica de

CONTINGUTS:
1. Funciói usosdela història.
2. Lesterres catalanes durantl'antiguitat.
3. da formació de Catalunyai la Catalunya comtal
4. L'expansióterritorial i econòmica catalanoara: on
5: Catalunya en la Monarquia Hispànica
es
6. Les transformacionsdelsegle XVIII.
i he sl de l'Àntic Règim i la revolucióliberal.
—LE
. La Restauració i
di
de Primo
i
deRivera.
i
10. La Guerra Civil.
11. El franquisme.
12. La transició democràtica.
13. Catalunya,avui.
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METODOLOGIA:

i
6.2.2, Tecnologia a l'A
ula
(Fenòmens Físics i Apl
icacions Tecnològique
s)

L'assignatura es basarà en l'explicació del programa perpartdel professori la parti-

cipació dels alumnes a la classe amb el comentari de textosi altre exercicis. Hi
hauràla lectura obligada d'unllibre.

AVALUACIÓ:

Un examena final al mes de juny.

El controlsobreelllibre de lectura obligada.
Es tindrà en comptela participació classe.
BIBLIOGRAFIA:
Balcells, A (coord.) Historia dels Paisos Catalans. Barcelona: Edhasa, 1980, 3 vo-

lums.
Conèixer la Història de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives, 1983, 6 volums.
Ferreres, E.; Llorens, J. Història de Catalunya. Barcelona: Grup Promotor, 1989.
Gil, E.; Peris, T. Interroguem el passat recent. El mètode indagatori en la classe
ahistoria. Alzira: Germania, 1995.

Hernández, EX. Ensenyar história de Catalunya. Barcelona: Graó, 1990.
Llorens, M.; Ortega, R.; Roig, J. História de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives,
1993.
Mestre, J.(dir.) Diccionari d'Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1992.
Mestre, J.; Hurtado, V. (dirs.) Atles d'Història de Catalunya. Barcelona: Edicions
62, 1995.
Riquer, B.de (dir.) Història, política, societati cultura dels Paisos Catalans. Barcelo-

na: Enciclopèdia Catalana, 1995, 12 volums.

Sòria, R. Diccionari d'Història de Catalunya. Barcelona: Barcanova, 1989.
Varela, A.et al. Història de Catalunya. Barcelona, Columna,1989.

Vilar, P. (dir.) Història de Catalunya, Barcelona: Edicions 62, 1978-1979, 8 volums.

PROFESSOR: Miquel CA

BALLERIA j SURINA

C

ARACTERÍSTIQUES
Í

OBJECTIUS:

>
DE LA
SSIGNATURA:

CH

Optativa. 4,5 credits.

CONTINGUTS.
1. El MètodeCientífic.
1.1. Mesurai magnituds
físiques.
1.2. Sistemesd'unitats,
1.3. Llei física,

1.4. Representació gráfica.
2. Fenòmensòptics.
2.1. Propagació, reflexió i ref
racció dela llum
2.2. Imatgesa través de mirall
s i lents.

2.3. Color,
2.4. Naturalesa de la llum.
3. Forces, moviment i ene
rgia.
3.1. Moviment,
3.2. Forces,

3.3. Treball i energia.
3.4. Líquids.

3.5. Gasos.
3.6. Calor.

4. Fenòmens elèctrics i fenò
mens magnètics:
4.1. Càrregaelèctrica,
4.2. Correntelèctric.
4.3. Imants naturals,
4.4. Electricitat i magnetism
e.
4.5. Generadors, motors
i apa

rells de mesura.
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METODOLOGIA:

Els continguts seran exposats pel professor, el qual proposarà una série de qiiestionsi exercicis pertractar a classe.

Esrealitzaran pràctiques de laboratorisobreels temes treballats.

AVALUACIÓ:

6.2.3. Sociol
ingiiist

PROFESSOR: France

sc CODINAj VALL

CARA:

L'avaluació es farà a partir de la presentació dels exercicis i de la discussió deles
questions que es proposaran durant el desenvolupamentdel'assignatura. Al final
es farà una prova individual escrita.
La nota final de l'assignaturaés la mitjana ponderada deles notessegiients:
— Pràctiques (nota de grup)
10%
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CTERÍS ] IQUE
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T URA: Optati
:
va . 4 4,5 crèèdi
dits,

OBJECTIUS.
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sociolingiifstics, la situac
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iósocial delcatalà i I

a diversitat

lingiite:

ee a

— Exercicis proposats durant el curs 40%

— Examen final

50%

Els estudiants que no presentinels exercicis o l'informe de pràctiquesdinsdelsterminis establerts seran avaluats d'aquestes parts a través de l'examen final.

BIBLIOGRAFIA:

Aram; Boixaderas, N.; Cuevas, P: París, M.: Roig, J. Vidal, F. Lesforces i llurs efectes. Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma
de Barcelona, 1982.
Aram; Boixaderas, N.; Cuevas, P: París, M.: Roig, J.: Vidal, F. Elso. Barcelona:Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònomade Barcelona, 1981.
Aram; Boixaderas, N.; Cuevas, P.; París, M.: Roig, J.; Vidal, F. Optica. Barcelona:
Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autonomade Barcelona,
1982.

Gete-Alonso,J.C.; Del Barrio, V. Mediday realidad. Madrid: Alhambra, 1989.
Hewitt, RG. Conceptos defísica. Méxic: Limusa, 1992.

Jutglar, L.; Miranda, A. La energía. Madrid: Alhambra, 1986.
Nuevo manual de la Unesco para la enseñanza de las ciencias. Barcelona: Edhasa,
1987.
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6.2.4. Filosofia de l'Educació
PROFESSORA: Eulàlia COLLELLDEMONTi PUJADAS
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Una fonamentació dela teoria i de la pràctica educativesés indispensable per a la
formació completa delfutur mestre. La filosofia i la filosofia de l'educació poden
fomentar en el docent unaactivitat reflexiva i poden ajudar-lo a construircriteris
rigorosos i conscientspera interpretarla pròpia tasca,la relació amb els alumnesi
la vinculació ambla cultura del passat, del presenti del futur.

PROGRAMA:

El treball en aquesta assignatura optativas'articularà al voltant de tres grans blocs,
quesónels segijents:
Bloc I:
La filosofia, el filosofari els filòsofs. Filosofia i vida.
Bloc II:
La incidència dela filosofia en els principals corrents pedagògics del passati del
present.

BlocIII:

El paper de la filosofiai de la pràctica filosòfica en les diferents etapes de l'ense-

—
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nyament. Propostes, problemes i experiències.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
L'assignatura es desenvoluparà mitjançant el diàleg entre professor i alumnes a
partir dela lectura de textosi de la discussió sobre temes concrets.A l'inici de curs
es facilitarà un dossier amb textos filosòfics: així mateix es preveu la participació
d'altres professors i persones convidades.

Pera l'avaluació de l'assignatura serà important demostrar la capacitat de reflexió

escrita al voltant deltreball fet a classe i de la lectura de textos. Mitjançantl'elaboració d'un diari-memòria del curs.
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6.2.5. Educació Corporal: Ritme, Moviment i Dansa

PROFESSORA: Dolors RUSINOLi CIRERA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Optativa. 4,5 credits.

OBJECTIUS:

Oferir els coneixements i recursos necessaris que ajudin l'estudiant a trobar enel
cos un mitjà d'expressió i creació, intentantcontribuir a la seva maduració global i
a fomentar el sentit lúdic, la imaginaciói la capacitat d'observació.
Queels alumnes experimentin amb elseu cosi, així, puguin conèixer millorel cos
del nen.
Facilitar una experiència pràctica a nivell d'exercicis i jocs.
Facilitar una experiència pràctica a nivell de dansa.
METODOLOGIA:

Les classes seran fonamentalmentpràctiques.
En cadasessió es donarà una explicació sobre els conceptes que es treballaran i a
partir d'aquí l'alumne experimentarà, buscarà i farà una proposta de treball que
desenvoluparà durantel curs.
Es faran exercicis individualsi en grup.
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.
1.8. Iniciació al ritme.
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AVALUACIÓ:

Es valoraràl'assistènciaa classe,l'esforç,la participaciói l'actitud.
Esrealitzarà una memòria en forma de fitxes detotsels exercicisfets a classe.
La nota final sortirà del conjunt de notes dels exercicis que es fan a classe i de la
memoriapresentada.

PROGRAMA:
1. Expressió del cos:
1.1. Relaxació.
1.2. Desinhibició.
1.3. Observació.
1.4. El cos que comunica.
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6.2.6. La Funció Tutorial

PROFESSORA:Esther FATSINI¡ MATHEU
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

La tutoria com a àmbit d'acció pedagògica estructura aspectes relacionats amb
l'orientació individual,la resolució de conflictes grupals, la creació d'una atmosfe-

ra moral que permetila participació i la col-laboració... Des d'aquesta perspectiva
el tractament dels continguts pretén: a) fomentar la reflexiò sobre la tasca docent
analitzantla funció tutorial en les diferents etapes educatives, b) conèixer els àm-

bits i centres d'interès dela tutoria establint orientacionsper a la seva programació; c) posar en práctica diferents metodologiesi estratègies d'acció tutorial.
CONTINGUTS:
1. Introducció:el perfil dels mestresi les seves funcions.
2. La tutoria: concepte, característiquesi objectius.

3. La funciótutorial en el PEC i el PCC.

4. Interacció dels tutors amb la comunitat educativa: alumnes, famílies, equip de

mestresi altres professionals.

5. Àmbits del'acció tutorial:

5.1. Diversitati educació (diferències físiques, ideològiques, psicològiques...)
5.2. Educació en valors i desenvolupament moral.
5.3. Habilitats socials i convivència.

5.4. Drets, deures i normesen els diferents àmbits de relació.

5.5. Les assemblees com a mecanisme departicipació i adopció de decisions.
5.6. Les capacitats de diàleg i comunicació.
5.7. La resolució de conflictesi l'adopció de decisions.
5.8. La simulaciói els jocs derol: estratègies pera l'adopció de perspectives.
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CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

a través d'una audició raonada, situada culturalmenti tècnicament, pertal de fer
més sòlida i crítica la cultura musical.
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PROFESSORA:Teresa MAIDEU i PUIG
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6.2.7. Audició Musical

OBJECTIUS:
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Valencia:

— Projectar les mateixes audicions a les escoles de Primària, a través de la selecció
reflexiva de possibles centres d'interès compromesos amblesactivitats escolars i
la mateixa labor educacional.
CONTINGUTS:

1. Consideracions entorn de la formació de l'oida:
1.1. Les capacitats atentives, retentives i informatives.

1.2. La sensibilitat auditiva.
1.3. La via auditiva en el món del'expressivitati dela creació.
2. El fenomen musicali la societat:
2.1. Entorn del conceptei de l'ús de la música.
2.2. Criteris de valoració —social i individual— de la música.
3. Importància de la música en la formació dela persona:

3.1. Desvetllamenti desenvolupamentequilibrats de totes les facultats psicofi-

siques de la personaen les diverses etapes dela seva vida.
3.2. Formació decriteris estètics, reforçament dela personalitat individual en-

vers les imposicions.
4. Audició i coneixement mésdetallat d'algunesdeles principals i més significati-

ves obres d'art sonores deles diverses èpoques culturals occidentals:
4.1. Epoquesculturals, estils, formes, autors, obres; relació de la música amb totes les altres manifestacionsculturals segons les èpoques.
4.2. Anàlisi formal elemental de cara a l'audició.
4.3. Coneixement documental i sonor dels mitjans instrumentals i vocals que
emprala música. Els intèrprets.
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4.6. Diversitat biològica i recursos genètics.
4.7. L'aigua.
4.8. L'energia.
4.9. Espais naturals.
3. Problemática ambiental a Catalunyai legislació
ambiental vigent.

4.2. Canviclimàtic.
4.3. Erosió.
4.4. Residusi contaminació industrial.
4.5. Residus sòlids urbans.

4.1. Demografia i densitat de població.

1. Educació ambiental: necessitati concepte.
2. À qui convél'Educació Ambiental:
3. Concepte de medi ambient. Ecologia i ecologisme.
4. Anàlisi de la problemàtica ambiental a nivell mundial
:

CONTINGUTS:

Definir les bases del procés d'ensenyament-aprenent
atge d'aquest eix transversal
del currículum que ha de ser tractat de manera inter
disciplinària perquè no és
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Desde la Facultat d'Educació entenem que aques
ta nova disciplina académica no
ha de ser mai patrimoniexclusiu d'uns especialistes,
sinó que ha de formarpartdel
currículum detots els estudiants de la diplomatura
de Mestre, independentment
de l'especialitat queestiguin cursant.
Toti així, la Facultat d'Educació ha optat per definir
unaassignatura optativa sota
el títol d'Educació Ambiental que permetid' aprofund
ir aquesta temàtica a aquells
alumnes quehi tinguin un interès especial.

INTRODUCCIÓ:

CARACTERISTIQUES DE L'ASSIGNATUR
A: Optativa. 4,5 credits.

PROFESSOR:Sebastià RIERA i CUSÍ

6.2.8. Educació Ambiental

OBJECTIUS:
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6. Pedagogia ambiental.

6.2.9. Història de l'A
rt Ca

7. Experiènciesi resultats en el camp de l'Educació Ambiental.

METODOLOGIA:
La meitat de l'assignaturaes basarà en exposicionsdefets i conceptes teoricopràctics per part del professori l'altra meitat s'organitzarà en forma de seminari amb
participació activa per part detotselsassistents a l'aula.

AVALUACIÓ:

La qualificació final s'obtindrà a parts iguals dela participació de l'alumnea l'aula
(és imprescindible l'assistència a un 9099 de les horeslectives del'assignatura), i de
la valoració d'un treball de curs i d'una provaescrita.

BIBLIOGRAFIA:

Escita a continuació una bibliografia bàsica. Durantel curs, i per a cada tema,es
donarà unabibliografia específica.
Amenós, A.et al. El drets del medi ambient. Barcelona: Depana, 1991.
Brown, L. R. et al. L'estat del món 1997. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya,
1997.

Cousteau,J. et al. Una sola terra. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departamentd'Agricultura, Ramaderia i Pesca, 1990.
Espinàs, J. M. Lecologisme és un egoisme. Barcelona: La Campana, 1993.
Lean, G.; Hinrichsen, D. Atlas del medio ambiente. Sevilla: Algaida, 1992.
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Bras, J. Per a tots salut. Barcelona:Laia, 1980

Clapés, J. Nutriciói dietètica a l'assistènciaprimària. Barcelona: Ed. 62, 1985.
Cruz, M. Tratado de Pediatria. Barcelona: Espaxs, 1990.
La Prevenció de la Cardiopatia Coronària. Generalitat de Catalunya, Departament
de Sanitat i SeguretatSocial, 1983.

Laporte, J. Les Drogues. Barcelona: Ed. 62, 1976.
Manuald'Examens de SalutEscolar. Generalitat de Catalunya.
Manual de Prevenció dels accidents en la infància. Generalitat de Catalunya,
DepartamentdeSanitati Seguretat Social, 1984.

Manualde Prevenció i Control de la Càries Dental. Generalitat de Catalunya, Departamentde Sanitati Seguretat Social, 1983.
Manual de Prevenció i Control del Tabaquisme. Generalitat de Catalunya, Departamentde Sanitati SeguretatSocial, 1982.
Manual de Vacunacions. Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitati
Seguretat Social, 1987.

Orientacions i Programes d'Educacióper a la Saluta l'Escola. Barcelona: Generalitat
de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1984.

Riba, M.; Vila, L.; Infiesta, E; Rivero, M. Manualpráctico de nutrición y dietética,
Madrid: Vicente Ediciones, 1993.
Salud Escolar. Escuela Universitaria de Enfermeria (Hospital Provincial de València). València, 1980.

Salleras, Ll. Principios y métodos de la educación sanitaria. Barcelona: Ajuntament
de Barcelona, 1978.

Valtueña, O. Manualpara el control de las enfermedades transmisibles en los centros
docentes. Madrid: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 1980.

Vieux, N.; Pons, P. Manualde Socorrismo. Barcelona: Jims, 1968.
Vila-Abadal, J. Per què es droguen elsjoves. Barcelona: Caixa de Barcelona, 1988.

Zamora, P. La alimentación infantil natural. Barcelona: Integral, 1988.
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AVALUACIÓ:

Al final del curs hi haurà una prova escrita en la qual els alumnes hauran de demostrar que han assimilatels continguts bàsics del programa.
BIBLIOGRAFIA:
Alegre,
8 X.: Tufií, O. Església, d'on véns, on vasè Barcelona: Cristianismei Justícia,

1989.

Álvarez Bolado. El experimento del nacionalcatolicismo. Madrid: Alianza Editorial,
1976.

Bíblia (Edició dels monjos de Montserrat, de l'Associació Bíblica de Catalunyao
Bíblia catalana, traducció interconfessional).
Boff, L. Jesucrist libertador. Barcelona: Claret, 1979.
Dodd, C. H. Elfundadordel cristianismo. Barcelona: Herder, 1975.

Duquesne,J. Jesds. Barcelona: Empúries, 1996.

Forte, B. Jesús de Natzaret, historia de Dios, Dios de la historia. Madrid: Paulinas,
1983.

González-Carvajal, L. Esta es nuestrafe. Teologíapara universitarios. Santander: Sal
Terrae, 1989.

Hertling, L. Historia de la Iglesia. Barcelona: Herder, 1981.
Jules, A. Modelos de la Iglesia. Santander: Sal Terrae, 1975.

Llopis, J. L'Evangel: (re)humanitzador. Barcelona: Cruilla, 1992.
López Azpitarte, E. Fundamentación de la ética cristiana. Madrid: Paulinas, 1991.

Lortz, J. Historia de la Iglesia en la perspectiva de la historia delpensamiento. Madrid: Cirstiandad, 1982.

Massot i Muntaner, J. Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1973.

Patin, A. L'anomenatfesús. Barcelona: Claret, 1978.

Pladevall, A. Història de l'Església a Catalunya. Barcelona: Claret, 1989.
Rahner, K. Cambioestructuralde la Iglesia. Madrid: Cristiandad, 1974.
Schneider. Lo que nosotros creemos. Salamanca: Sígueme, 1991.

Vidal, M. Para conocer la ética cristiana. Estella: Verbo Divino, 1989.
Vilanova, E. El coratge de creure. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978.

Vives, J. Si sentiu la seva veu... Barcelona: Publicacionsde l'Abadia de Montserrat,
1988.

6.2.13. Dramatització

PROFESSORA: Dolors
RUSINOLi CI

RERA

CARACTERÍSTIQUES

DE L'ASSIGNATURA:

OBJECTIUS.

Que

ue el

Optativa. 4,5 crèdits,

t,
futur mestre puguiurou
tilitz

:
ar el joc
dramàtic com a eina ed
meti de fomentarla inve
stiggac
ació, ió, l'o
l' bservacióió,,la imaginacióói
i la cape
acitat
e
dee
creaci
a
ó
tructura dramàtica
ica if
e
i de les tècniques expressives quela confi-

guren,

Comunicació i creació,

]
Facilitar una exp
A
Per lència P rac
tica

METODOLOGIA:
Laclasse és fonamentalment

1

€ re

]

1tZació comp 1
eta d un Pro
jecte dramát
ic .

práctica.

A cada SESS 10
es d onarà un
a explicac 16
dels conce P tes
a ttreballa I, 1
a parti f d aqu
d 1st. ib 1
els
í es
s
Ge tre all
er tal
Inve tl
1 ex; P Timent.:
le
ro
€
ro I

postes, > consolidar-les amb
l'a
'ajjut del professor,sii cal, i mos
trar-les als c
e
Classe per compar
partirtir ije
confrontar expper
eritèn
ènccie
ies sii opiani.
nions.
$ laran exercicis individuals
Penyes
j en grup

AVALUACIÓ:

Es valorarà l'actitud, l'esfo
rç,la participació i l'habilit
at
L'assistència a classe és obl
igatòria.

Hi haurà una lectura obl

igada d'un llibre, el títol
del qual s'anunciarà oportu
menta principi de curs.
nai
S'hauràd'assistat
ir ea una rep.resentació det
eatre professional j fer
- ne una crítica tant
s elements tècnics com art
ístics
La qualificacio final seràel
resultat de la valora
ció de tot:
ivi
lllibre de lectura obli
gatoria. cita

a l'aula i del treball sobree
PROGRAMA:

i
a

1. El joc dramatic, eina ped

agógica:

144

145

6.2.14. Música Tradicional Catalana

ica.

ormen l': estructura dramát

que conf
1.1. Estudi dels elements
1.2. Tema.

PROFESSOR:Jaume AYATSi ABEYÀ

1.4. Conflicte.

CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

1.6. Temps.

OBJECTIUS:

1.3. Argument.
1.5. Personatges.

1.7. Espai-lloc.

ge dramàtic:
2. Realització d'un muntat
2.1. Selecció de textos.
màtic.
2.2. Confecció del guió dra
2.3. Posadaen escena.
2,4. Selecció de músiques.
2.5. Escenografia.
2.6. Vestuari.
2.7. Maquillatge.

teatre, titelles, ombres

xineses.

2.8. luminació.
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- Assolir un coneixement general i reflexionat del paper de la música tradicional
catalana i de les músiques de cultures allunyadesen la societatactual i, especialment, en el món del'ensenyament.
- Adquirir un coneixementdeles principals característiques de les cançons i músiques tradicionals catalanes,i d'algunes activitats musicals d'una tria de cultures
del món. Sempre quesiguipossible,es tractaran des de l'experiència vivencial de
l'alumne i amb unaorientació d'aplicació pràctica a l'aula. Cada element musical es treballarà vinculata l'activitat social i personal onté raó deser, i com un incentiu pera la vivència personal i compartida.
CONTINGUTS:
1. El concepte de tradició i de música popular en diferents èpoques històriques.
L'aplicació d'aquest conceptea altres cultures.
2. Les músiques orals i tradicionals en la societat contemporània: processos, trans-

formacions, valoracions.

3. Aspectes de la músicatradicional catalana:

3.1. Les balades: formulacions, contingutsi vida social que fan possible.
3.2. Les cançons d'activitats infantils: formulacions, continguts i momentsso-

cials.
3.3. Cançonsde treball i cançonsde festa. Alguns exemples.
3.4. Músiques instrumentals: ocasions, instrumentsi transformacions.
4. Músiques d'altres cultures: presentació d'expressions musicals en el context
d'una cultura i com a manifestació de la vida cultural. Es presentaran una vintena de músiques de formulació i de funcionalitat diferenciades amb aplicacions
pràctiques a l'aula (per grans zones, de l'Europa mediterrània, Europa del nord,
paisos eslaus, Àfrica del nord, Àfrica subsahariana, Amèrica del Nord, Amèrica
central, Amèrica del Sud, Índia, Xina, Indoxina, Austràlia, Polinèsia i Japó).
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AVALUACIÓ:

- Classes teoricopractiques que requeriran l'assistència contínua i la demostració

activa de l'assimilació de coneixementsi d'habilitats.
- Caldrà elaborar un treball pràctic de recerca/anàlisi segonsels criteris que oportunaments'exposarana l'aula.

BIBLIOGRAFIA:

Aiats,J. 4Existeix, la cançó infantil? (de Petiqueta,la classificació i l'ús)», dins Actas
delprimer Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología (1995), pp. 2329. Sabadell: La ma de guido, 1996.
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Selaf: Ethnomusicologie I, 1985.
Amades, J. Costumari catala. 5 vol. Barcelona: Ed. 62, 1982.

Bartók, B. Escritos sobre Música Popular. Mèxic: Siglo XXI,1979.
Bastardes, G.; Casals, R.; Garrich, M. Instruments de música tradicionals catalans.

Barcelona: Caixa de Barcelona, 1983.

Blacking, J. Fins a quinpunt l'home és músic?Vic: Eumo Editorial, 1994 (1997-2).

Blacking, J.Music, Culture, Experience. Selected Papers ofJohn Blacking. Xicago:
The University of Chicago Press, 1995.

Busqué, M. Virolet Sant Pere / Virolet Sant Pau. Barcelona: Publicacions de l'Aba-

dia de Montserrat, 1977-1981.
Busqué, M.; Pujol, A. Xímic. Berga: Amalgamaedicions. 1996.
Grup de Recerca Folklórica d'Osona. «Josep Verdaguer i Portet, Roviretes: dues
èpoques, un flabiolairer, dins Revista d'Etnologia de Catalunya, núm. 3, juliol
de 1993. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
1993.
Grup de Recerca Folklórica d'Osona. Cangons i tonades tradicionals de la comarca
d'Osona. Textos i disc compacte. Barcelona: Generalitat de Catalunya-Fonoteca de Música Tradicional Catalana, 1994.
Leppert, R.; McClary, S. eds. Music and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (1987).
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6.2.15. Educació de la Veu i Foniatria Aplicada

S avaluara
n

la Capacita
t

PROFESSORA: Dolors RUSINOL i CIRERA

terpretació del text i la

CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

PeOGRAFIA:

OBJECTIUS:

Oferir a l’estudiant uns coneixements basics que li permetin de prendre conscién-

Valorar la importànciadela línia melòdica perla lectura, la vocalitzaciói la dicció
teancraatis,

y

rene

tat

o

1. Preparació corporal pera la fonació:
LL Blancs.
1.2. Observació delpropicos.

€, Pactitud
corporal

claretat en la dicció

ato W. Elprincipio de Matthitas Ale:
celona: Paidós Ibérica, 1986

cia de la pròpia veu, de desbloquejarles possibilitats vocals no utilitzades i d'afavorir l'expressivitat sonora.
:
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1949.
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wander. TéenicasJ lenguajes corporales, Bay.

d,

as de voz. Madrid: Ciencias de la educación
CCH
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fectos en la dicción infantil. Buenos Aires Rapeluz

loaLodes. Aprende a respirar. Barcelona:
Integral, 1990

cd o €, E; Alladi, A. La voz, Barcelona: Masson S.A 1993
eña Casano, ). Manual delLogopeda. Barcelona: Mace,
‘
Perelló, J.; Caballé M.,
celona: Masson S.A., 1991,
ve
CantolDicción. Barcelona: Científico Médica, 1975

1.3. Exercicis de bufar.
1.4. Autodesbloqueig: palpitacions, contraccions.

1.5. Automassatges.
1.6. Exercicis mecànicsdellavis, llengua i musculatura.
2. Fonació,articulació de ressonadors:

2.1. Òrgans de fonació.
2.2. Articulació: consonantsi vocals.
2.3. Ressonàncies.

2.4. Propietats acústiques: to, intensitat, timbre i quantitat.
3. Expressió:
3.1. Dicciói línea melòdica.
METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Les classes són totalment pràctiques. Eltreball és progressiu i insistent, ja que no
hi ha cap alumne igual.
Es faran exercicis individualsi en grup.
Es treballarà en grups de tres persones un text narratiu i individualment un text
poètic.
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a.
6.2.16. Literatura en Catalá
PROFESSOR:Segimon SERRALLONGA i MORER
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crédits.

———

BIBLIOGRAFIA.
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OBJECTIU:

Lectura i interpretació d'unes quantes obres clàssiques per mitjà de mostres traduides que perllur validesaliterària formen partdela literatura catalana.

PROGRAMA:
1. Introducció:

1.1. História i literatura. Lloc de la literatura catalana dins la literatura univer-

sal.
1.2. Teoriesi pràctiquesde la traducció. Història deles traduccionsal català.
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2. Literatures antigues:

2.1. Poesia amorosa de l'antic Egipte.
2.2. Poesia amorosa hebrea: El càntic dels càntics.
2.3. El problemadel mal: Assiria; Egipte:Israel.
2.4. El mite del foc o del progrés; Prometeu encadenat.
2.5. La tragèdia grega
2.6. La inspiració poètica: Jó de Plató.
2.7. Lucreci: Invocació a Venus.
3. Literatures modernes:
3.1. Dante. Boccaccio. Petrarca.

3.2. Blake. Colerigde. Poe.
3.3. Hòlderlin.
3.4. Baudelaire. Kafka.
AVALUACIÓ:

Hi haurà una prova escrita final sobre literatures antigues i modernes. També es

farà un control perescrit de dues obres de lectura obligada.
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6.2.17. Dinámica de Grups
PROFESSORA: Neus SOL i MAURI
CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

La dinàmica de grups ens permet de descobrir la importància que tenenles relacions humanesen els aprenentatges. Els objectius del'assignatura són:
Conèixerles principals característiques dels fenòmens grupals i els seus processos

interns.
Descobrir la importància que tenenles relacions humanesen els aprenentatges.

Incrementar l'autoconeixement.
Millorar la comunicaciói la percepciósocial.
Saberanalitzar els processos grupals que es donen en l'àmbit educatiu.
Conèixerles principals tècniques de grup quees podenutilitzar en el contextescolar.
Aprendre a avaluarel grup.
Fomentarels valors d'empatiai respectea l'opinió delsaltres.
Fomentar les habilitats socials dels estudiants.
CONTINGUTS:
1. La percepció.
2. La comunicaciósocial.
3. El procés comunicatiu.
4. La comunicació no verbal.
5. Missatges desdel'espai. L'entorn físic dels grups.
6. L'individui el grup. Motivaciói pertinençaal grup-classe.
7. Les relacions interpersonals en el grup-classe.
8. Composició i dimensió dels grups: cohesió,satisfacció i aprenentatge.
9. Tècniques sociomètriques.
10. Les habilitats socials.
11. Tècniques d'assertivitat.
12. Parlar en públic.
13. Les relacions ambels paresi els docents.

14. Tècniques pera l'e
ntrevista,
15. La presa de decisi
ons,
METODOLOGIA:
Desenvolupamentdel
s +emes a trayés de la
diin
nààm
miica de grup, autodi
lació del propi grup.
recció i regu

a de participació Pe

rsonal i reflexió grupal

esenvolupament del

AVALUACIÓ:

temari queda supedita

tal procés de grup.

L'avaluació individual
es farà per mitjà de:
— Laparticipació en les
tècniques programades
— La
resentació

al final de
l quadrime
st

re del «di
ari de camp
o, un fitxer

racié personal,
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6.3.1. Psicologia de l'Adolescència
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CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.
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Reading,

PROFESSOR: Àngel SERRA i JUBANY

INTRODUCCIÓ:

Si comparem els comportaments dels nens amb els dels joves entre els 12 i els 16
anys, ens adonarem dels profundscanvis tantfísics com psicològicsi socials que es

produeixenal llarg d' aquest període.

Es tracta d'unatransformació important que requeix una acció educativa específica donadala rellevància que té peral futur de l'individu i la conflictivitat que de
per si ocasiona. L'enfocament quees donaràserà el de la Psicologia Comunitària,
quevaloratantels aspectes conductualsi d'estil de vida com l ambient o context
en quèté lloc aquesta conducta.
CONTINGUTS:
1. Aspecteshistòrics, culturalsi socials.

2. Estudide l'adolescència.
3. Adolescència i cultura.
4. El desenvolupamentfísic en l'adolescència.
5. La nutrició de l'adolescent.
6. Trastorns de la conductaalimentària.
7. Vivènciadelcos.
8. Psicosexualitaten els adolescents.
9.El gènere en l'adolescència.
10. La identitat.

11. El desenvolupamentafectiu.
12. Canvis en les relacionssocials bàsiques.
13. Desenvolupamentcognitiu.
14. Actituds,ideesi valors.

15. Prevenció de drogodependències.
157
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METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Participació activa dels alumnes, lectures i observació conductual. S'avaluarà l'assistènciai la participació i hi haurà un examen final.
BIBLIOGRAFIA:

Aguirre, A. Psicología de la adolescencia. Barcelona: Boixareu, 1994.
Corbella, J.: Valls, C. Davant una edat difícil. Barcelona: Columna, 1994.

Davis, M.; McKay, M.; Eshelman, E. R. Técnicas de autocontrol emocional. Barcelona: Martínez Roca, 1985.

Delval, J. El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 1994,
Encinas, J.L. Bandasjuveniles. México: Trillas, 1994.

Funes, J. Drogasy adolescentes. Madrid: Aguilar, 1996.
Gessell, A. El adolescente de 10 a 16años. Buenos Aires: Paidós, 1981.

Grinder, R. E. Adolescencia. Méxic: Limusa, 1976.
Hoffman, L.; Paris, S.; Hall, E. Psicología del desarrollo hoy. Madrid: Mc Graw
Hill, 1996 (volum 2).
Hopkins, J. R. Adolescencia. Años de transición. Madrid: Pirámide, 1987.
Horrocks, J. E. Psicología de la adolescencia. Méxic: Trillas, 1984.
Toro, J. El cuerpo como delito. Barcelona: Ariel, 1996.
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OBJECTIUS.
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o
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CONTINGUTS.
1. La idea:
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AVALUACIÓ:
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Catalana
6.3.3. Curs de Novel-la
Mercè Rodoreda)
(De Tirant lo Blanc a

RIBET

CONSUL i GI
PROFESSOR:Isidor

elecció. 4,5 credits.
IGNATURA: Lliure

ES DE LASS
CARACTERÍSTIQU

OBJECTIUS:

> 1. Crisi i metamorfosi de la novel-la
.2. Els narradors modernis tes (Casellas, R:
3.3. L'obra narrativa de Víctor Català

i

re geo era

3.4. Solitud, de Víctor Català
3.5. Solitud en el context dela narrati

4. La renovació narrativa del segle XX A
4.1. Joyce, Proust i Kafka
a El debat sobrela novel.la a la literatura catalana

2 Vida privada, de Josep M. de Sagarra

n quatre:
Els objectius del curs só

rrents narratius del
1) Estudiarelsdiferents co

segle XV fins al XX.
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de Narcís Oller; Solitu
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la novel-lística
didàctiques vinculadesa
s
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a
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4) Treballar una ga
teratura universal.

europea i catalana.

4. Mort de dama,de Llorenç Villalonga
4.5. Mirall trencat, de Mercè Rodoreda

er aprovar el curs serà necessari haver fet les lectures obli

atòries

ue es

proposa

.
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.
f
1
a
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tan a principi de curs 1 sobre les quals es iaran uns controls periòdics que repres: en. %

0 sortira d un examen q que es farà en aca-

.

pràcti
i
ourày aspectes teòrics i
rimestre i; que incl
bar el q quadri
pràctics del programa
desenvolupat.
Les lectures obl 1 gatór tes seran quatre, dues pri ‘opo
P sad es pe] professor 1 dues més
que I alumne p O drá t rar a partir d una 11 llista q que es dor lara en començar el Ccurs.

PROGRAMA:
1. Tirant lo Blanc
sca
es i novel.la cavallere
1.1. Llibre de cavalleri
1.2. Curial e Giselfa
t sobre l'autoria
stòria del texti deba
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Bla
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1.3.
Una novel.la total
1.4. Tirant lo Blanc:
Tirantlo Blanc
1.5. La modernitat de
2. El Segle Romantic
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2.1. El Realisme i Nat
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2.3. Narcís Olleri Ben
ile Zola
2.4. Narcís Olleri Em
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2.5. La Bogeria, de Nar

2.6. Pilar prim, de Narcís
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6.3.4. L'Ordinadora l'Escola

P€r a aprovarl "as
assi
sign

atura caldrà:

Presentar un treball im

PROFESSORA: Marta MARIMON i MARTÍ

cífic (25% dela nota

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

L'assignatura imparteix durant el segon quadrimestre. La limitació de coneixements anteriors es redueix a haver fet l'assignatura troncal de primer de Mestre
«Fonaments Informátics i Audiovisuals».

INTRODUCCIÓ:

Aquesta assignatura está pensada per tothom qui vulgui aprofundir en la navegació per Interneti l'accés a la informació que suposaa nivell mundial dins l'àmbit
educatiu. Estreballen els recursos de creació de pàgines vveb.

près amb info rm
maac
ciióe

final).

xtreta d'j Internet so

bre un tema e
Spe-

e una Página web
(75% de la notafinal)
contingutdeltreball i
de la Página es concre
tar, | inici de curs

BIBLIOGRAFIA:

Bernaus, A.; Blanco J. Disen,
J.
,
: o.
\
o depdginas web. . Barcelo n :]1
Cabaleiro
, B. (coord.) «Auseh
tomatización. Redes. Dema
EE 296.
1996, núm. 70, pp. 31-49.
Educación y Biblioteca

«Tema
del mes: Internet
3473
et en el aula», Cuadernos de Pedagogia, 1997,
núm. 258, pp

OBJECTIUS:

Prendre consciència del paper de les Noves Tecnologies en el camp pedagògic.
Saber extreure informaciód'Internet.
Saberdissenyar una pàgina vveb.

CONTINGUTS:

Història d'Internet:orígensi evolució.

Presentació d'Internet: què és, com funcionai què ofereix.
El programari per a navegar: Netscape.
Elcorreu electrònic.
La recerca d'informació.
El llenguatge HTML.
El retocfotogràfic.
La creació d'imatges sensibles i animades.
L'allotjament d'una pàgina vveba la xarxai l'alta en algun dels principals buscadors.

AVALUACIÓ:

Es valoraràl'assistència a classe així com la participació activa en el desenvolupament d'aquesta (més d'un 3096 de faltes d'assistència no justificades impediran
aprovar l'assignatura).
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6.3.5. Ciències Naturals: la Recerca a l'Aula

1.2. Exercicis d'observació
simplei protocols d'observ
ació Pautada.
1.3. Enregistramentdela
info rmació. Interpretació
de gràfics i fonts escrit
1.4. Els cjocsodeciències.
es
oe
‘
2. L'ús dels organismesviu2
s en l'ensenyament dela
biologia
2.1. Aspectes formatius, cien
tífics i legals.

PROFESSORS: Jordi MARTÍi FEIXAS
Sebastià RIERA i CUSÍ
CARACTERISTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

2.2. Fontsi recursos,

2.3. Del curriculum als Proble

mes pràcti

INTRODUCCIÓ:

cs.
3. Microorganismesi fongs.
3.1. Tècniquesi recursos,
1°observació microscòpica
, 3.3. Est
stu
di experii mental dels fongsi
udi
i Aoridures i dela seva bio
logia
. Experiments amb plantes.
E
L
.
3
6
“
‘. Anatomia. L'estudi. de
l'estructura dels vegetals
n
-2.e
Forma i fun
mei
cine Com arriba
i r a comprendrela bio
| logia deles plantes?
:9. Urgans 1 organismes d'e
lecció.

L'aprenentatge significatiu de les ciències de la natura requereix d'una bona dosi
d'observació. Aquesta curiositat bàsica pot ser estimuladasi a l'aula de ciències es
plantejala necessitatdela interrogaciói la recerca. És a partir d'aquesta actitud inquisitiva quees construeix el pensamentcientífic.
Amb aquesta assignatura d'ampliació es pretén proporcionar algunes basesteoricopràctiques per a un aprofundimenten l'enfocament experimental de la didàctica deles ciències de la natura, des de la preparació i construcció d'instal-lacions de
cria i cultiu fins al disseny d'experiments, passant perla recerca en els dominis de
l'imaginari populari la significació pròpia de la zoologia i la botànica populars.

OBJECTIUS:

— Definiciói característiques d'alguns dissenys experimentals d'aplicació didàctica.
— Presentació de diferents models pautats pera la cria, cultiu i observació d'organismesvius.

— Anàlisi de les possibilitats —de construcció, elaboració i manipulació— deles di-

ferents aproximacions i materials.
— Reflexionarsobre la naturalesa i presentació de la informació científica per a extreure'n criteris d'actuació pedagògica.
— Reflexionar sobre les arrels culturals de les tradicions presents en la història natural popular.

— Descoberta deles formesd'aplicació als diversos punts del curriculum d'Educació Primària.

5. Elecció i cria d'invertebra

ts.

5.1. Ideesper a la construcció
d'aquaris i terraris
3.2. Invertebrats no antrópode
s.
5.3. Artròpodes.

6. Estudis experimentals amb

animals vertebra

ts
6.1. Anàlisi de tècniquesi con
dicions bàsiques.
6.2. Valors informatius i for
matius.

7. L'altra ves
ess
s ant deles ciè
ièn
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cies naturals: la his
i tòria natural i la sey

7.1. Els nomsi la simbologi

a popular d'animals i plante
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a tradició

8 . E | ements
1 ref €XION. Ss pe
r treballar la inf
ormació
5 científica al
escola .

AVALUACIÓ:
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ció final correspondrà a
A ow —decaráct
er obligatori— el tema del qua
l es podrà escollir d' in
at treballs de curs o bé -si
s'escau. ser proposatpel pro
piestudiant
7
Hi

CONTINGUTS:

1. Observaciói disseny d'experiments.
1.1. Selecció d'objectius, verificació i avaluació.

.

1
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6.3.6. Psicomotricitat, Cançói Joc

BIBLIOGRAFIA:

Capmany, A.; Baldelló, F. Cançons iJocs
cantats de la infantesa. Barcelona: Políglota (Mi

PROFESSORA: Núria FRANC i BATLLE

nerva; vol XLII), 1923.

CARACTERÍSTIQUESDE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4'5 crèdits

intervenulars i qiquotidiansdes de la
ici
Apropar-seals
popularsi
mals
aces jocs i cançonstradicionals,
i
i
S,
CO
=
cog
cié psicomotriu analitzant i aprofundinten els continguts motrius,
coafectius que posenen joc.
o
«des d’uma visiince.
Aprofundir en el coneixementde la intervenció psicomotr
gradora.

ICE de la UPB. La música a |esc
ola. Recursos didàctics 1. Barcel
ona: Generalitat de
Catalunya, Departament d'E
nsenyament
Vilar, M. Jocs dansats, Temes d'in
fància, Rosa Sensat, 1987.

Es consignará mésbibliografia d'acord

amb el desenvolupament dels temes.

venció.
en aqui
n
4 \nalitzar el sistema de relacions q Ui es evi
ev. de ncien
e
q esta inter

CONTINGUTS:
1. Integració deles funcions mentals i motrius.
o
2. Incidència de l'entorn en el desenvolupamentdel'infant.
3. Interacció- interrelació.
4. El llenguatje corporal.
|
5. Jocs i cançonstradicionals de 0 a 6 anys.
METODOLOGIA:

o

Classesteòriques amb suport audiovisual i participació dels/les alumnes
i
jocs
i cançons relacionant-ho ambels
Sessions de treball corporalii pràctiques
de jocs
continguts teòrics.

amb nens i nenes.
Estudi de vídeos d'aquestes activit
i
iviatsrealitzades

SUL
Generalitat de Catalunya

Residéncies d’estudiants
Xarxa D'ALBERGS DE JOVENTUT

Vv

Manna Daetaa of Jovenrur

AVALUACIÓ:

Es farà a partir dels aspectes segiients:

— L'assistència i participació
ipaci a classe (com a mínim
i vs

ses

0). + dab concepten ise

—Elaboració d'un projecte d'intervenció psicomotriu a partir
cursostreballats a l'assignatura.

d'estudiant
Alberg-residència CanongeCollell
Avgda. Olímpia,s/n.

08500 Vic

Tel. 93 889 49 38
Fax 93 883 30 62
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6.3.7. Aprofundiment

en Llengua Catalana
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Barcelona: Edicions, 62,
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2.1. Formes no person
s.
2.2. Formes incoative
2.3. Formes velars.
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6.3.8. Historia de la

Ri MATA
PROFESSOR: Joan SOLE

URA: Lliure elecció.

ASSIGNAT
CTERÍSTIQUES DE T'

CARA

La vida dels nens en el segle dels nens:: la família
família i P

Infáncia

4,5 credits.
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6.3.9. Politica i Legislació Escolar a Catalunya
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Editorial, 1987.

PROFESSOR:

sat, 1979.

CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA: Lliure elecció. 3 crèdits.
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UNICEF,Estado mundia

Ramon PLANDIURA i VILACÍS

PRESENTACIÓ:

El programadel'assignatura respon a un triple objectiu:
— Destacar queels principis constitucionals tenen aplicabilitat a moltes deles situacionsconcretes dela vida diària.
— Donar a conèixer tot l'entramat de l'ordenament jurídic i competencial que

afecta d'una o altra manera l'ensenyament.
— Subministrar als alumnes informació sobre tots aquells aspectes que poden ser
d'utilitat per a l'exercici de la professió de docent.
PROGRAMA:

1. Valors i principis constitucionals. La seva garantia. Els principis jurídics de l'article 9.3 de la Constitució (Legalitat, Jerarquia normativa, Publicitat de les normes...)

2. Els drets i llibertats inespecificament educatiusa l'ensenyament.
3. L'article 27 de la Constitució. Antecedents, continguti desplegament.
4. Programació general de l'ensenyament: el concurs de la doble xarxa.
5. El sistema constitucional de competències: Estat, Comunitats Autònomes i Administració Local.

6. Administracions educatives i no educatives. El paper dels ajuntaments.
7. Ordenamentjurídic supraestatal. El paper dels tractats i acords internacionals.
La pertinença a la Unió Europea.Elsaltres tractats internacionals amb especial
referència als acords amb el Vaticà en matèria educativa.
8. L'organització dels estaments de la comunitatescolar. Associacions d'alumnesi
de maresi pares d'alumnes.
9. Funcionaris i laborals. El model constitucional. Les bases de la funció pública
docent.

10. L'escolaprivada. Les seves diverses formes societàries.
11. Els concerts educatius. L'especificitat dels centres concertats.
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PROFESSORA: Anna PUJOL i COSTA

CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits,

al.

15. L'estructura judici

6.3.10. Infància i Desenvolupament

OBJECTIUS:
- Conèixerel procés de desenvolupamentdela infància per poder atendre adequa-

damentles seves necessitats i poder garantir la base que permetrà aconseguir una
personalitat íntegra i equilibrada.
- Iniciar un procés d'autoeducació a partit del coneixementd'un mateix.
- Acostar-se al coneixementde diferents autors i concepcions teòriques quealllarg
de la història han fet les seves aportacions i que continuen essent punts de referència obligats per al coneixementdel'infant.

CONTINGUTS:

1. Vers un concepte d'Infància natural. La Infància seguint Rousseau, Fròbel, Pestalozzi, Rudolf Steiner, Freud, Erikson, W. Reich, Piaget, Wallon, Vigotski,
Tolstoi, Neill, A. Maslow, Carl Rogers, Ferrer i Guardia...

2. Cap a un desenvolupamentintegral de la personalitat (cap, cor, mans). Fases
i característiques del'evolució infantil.
3. La importància deles primeres experiències. Bases pera la salut mental.
4. El ritme del desenvolupament.
5. La influència dela societati dels adults en el desenvolupamentdela infància.
6. Desenvolupamentde les capacitats comunicatives. Evolució dels diferents llenguatges(oral,escrit, gràfic, matemàtic, corporal...).
7. Desenvolupamentde la voluntat, del sentimenti del pensamenti les necessitats

del nen en cadascunade les fases de creixement.

8. Joc i educació. L'art d'educar.
9. L'autoeducació o el coneixement d'un mateix. Camí imprescindible per educar
als altres.

10. El despertar de l'autoconsciènscia.
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6.3.11. Literatura Catalana Contemporánia 1960-1995
AVALUACIÓ:
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PROFESSOR:Isidor CONSUL i GIRIBET
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure
i
elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són tres:
1 ) Estudiar la formació 1 evolució d els darrers moviments 1 tendències estè tiques a

2)

O ferir un panorama, P er gèneres, dels mo dels 1 les tendències més importants
dels darrers trenta-cinc anys.

3)

S

di

els

T1US L les obres més

UCCIÓ.

PROGRAMA:
post
1. Introduccióa la literatura catalana de
1.1. La literatura de l'exili.
Pg

= nora de la poesia (Riba, Foix, Espriu...)
.3.

narrativai la prosa (Pla,, Espri
>, $S
Espriu, Pedrolo,

1.4. El teatre (Segarra, Oliver, Espriu...).

_—_

2. Els anys seixanta. La Dècada Prodigiosa.
2.1. Elements de sociologiai història.

.

:
2.2. Les poètiques del realisme. De e PPere Quart, a Miquel
Martí i Pol i Gabriel
Borre

2.2. La novel-la.i La consolidaci
thPasties
idació de Mercè
ercè Rodoredai
ja i de Llorenç Villalonga.
i
2.4. La narrativa delrealismehistòric.

3. La Generació dels Setanta.

H On generació2 Debat,inicis i evolució.
adira, Francesc Parcerisas,
Pere Gimferrer i Ma.2. ath
Quatreret
poetes: Narcís Comadi
i

3.3. Set narradors:: Baltas sar Porcel, Jesús Moncada, Ti
1
i
I eae Antoni Marf, Jaume Cabré i Quim Moras A

«4.
|
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teatre, Josep Lluís i RodolfSirera i Josep M. Beneti Jornet

179

AVALUACIÓ:

Per aprovar el curs será necessari haverfet les lectures obligatóries que es proposaran a principi de curs i sobre les qualses faran uns controls periòdics que representen el 50% de la nota final. L'altre 5096 sortirà d'un examen quees farà en acabarel
quadrimestre i que inclourà aspectesteòricsi pràctics del programa desenvolupat.
Leslectures obligatòries seran quatre, una antologia poèticai tres obres de narrativa. Seran proposades pel professor, en començarel curs, en funció del noucicle
(Diàlegs ambescriptors.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

Arnau, C. Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda. Barcelona: Edicions 62,
1978.
Bath, A. Pere Calders: ideari ificció. Barcelona: Edicions 62, 1987.

Broch, A. Forma idea en la literatura contemporània. Barcelona: Edicions 62,
1993.

Castellet, J.M. Questions de literatura, política i societat. Barcelona: Edicions 62,
1975.

Cònsul,I. Llegir i escriure. Papers de críticaliterària. Barcelona: Edicions de la Magrana, 1995.

Creació i crítica en la literatura catalana. Universitat de Barcelona, 1993.
Marco, J.; Pont, J. La nova poesia catalana. Estudii antologia. Barcelona: Edicions
62, 1980.

Molas, J. Lectures critiques. Barcelona: Edicions 62, 1974.
Molas, J. Obra Critica/1. Barcelona: Edicions 62, 1996.
Oller, D. La construcció delsentit. Barcelona: Empúries, 1986.

Riquer, Comas, Molas. Història de la literatura catalana. 11. Barcelona: Ariel,
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Triadú, J. La novel.la catalana depostguerra. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Triadú,J. Lapoesia catalana depostguerra. Barcelona. Edicions 62, 1985.
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METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

Lesexposicionsa classe estaran recolzades per un dossier de textosescollits dela bibliografia, de lectura obligatòria,i per l'anàlisi de diversos materials sobrelesfestes.
Esrealitzaran dos treballs:
— un treball de camp individual, sobre l'anàlisi del calendari festiu d'una comunitat humana (20%).

— un treball col-lectiu d'organització i realització d'unafesta (10%).
Esrealitzarà un examen final al mes de juny (7090).

Es tindrà en comptel'assistència, la participació a les classes i la motivació en la
realització dels treballs.
BIBLIOGRAFIA GENERAL:

Campbell, J. Las mdscaras de Dios: Mitologia occidental. Madrid: Alianza Editorial,

1992.
Cardús, S. Saber el temps. El calendari i la seva significació en la societat moderna.
Barcelona: Alta Fulla, 1985.

Caro Baroja, J. El Carnaval, La estación de amori El estlofestivo. Trilogia. Madrid:
Taurus, 1979, 1979 i 1984 (respectivament).

Delgado, M. Lafesta a Catalunya, avui. Barcelona: Barcanova,1992.
Eliade, M. Lo sagradoy loprofano. Barcelona: Col. Punto Omega, núm.2, 1983.
Fàbregas, X. Elfons ritual de la vida quotidiana. Barcelona: Edicions 62, 1982.

Hobsbawn,E. J. i Ranger, T. L'invent de la tradició. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Janer i Manila, G. Cultura popular i ecologia del llenguatge. Barcelona: CEAC,
1982.

Janer i Manila, G. Pedagogia de la imaginaciópoètica. Barcelona:Alta Fulla, 1986.

Lévi-Strauss, C. Mitoi significado. Madrid: Alianza Editorial, 1978.

Llopart, D., Prat, J. i Prats, L. (eds.), La culturapopular a debat. Barcelona: Serveis
de Cultura Popular / Alta Fulla, 1985.
Llopart, D., Prat, J. i Prats, L. La cultura popular a Catalunya. Estudiosos i institu-

cions 1853-1981. Barcelona: Serveis de Cultura Popular, 1982.
Prat, J. La mitologia i la seva interpretació. Barcelona: Col. Coneguem Catalunya
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núm. 7, Els llibres de la frontera.

Prat, J. i Contreras, J. Les festes populars. Barcelona: Col. Coneguem Catalunya,
núm.2, Els llibres de la frontera, 1987.
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6.3.13. L'Educació

PROFESSOR: Joan

SOLER i MATA
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CARACTERIS

OBJECTIUS:

3.3. La formació dels mestres. L'Escola Normal de la Generalitat.
3.4. Els mestres públicsi la renovació pedagògica. L'escola rural.
3.5. Les escoles racionalistes. La cultura popular.
3.6. La Universitat Autònoma de Barcelona.Joaquim Xirau i la pedagogia.
3.7. L'educació fora del'escola. Les colònies escolars. L'Escoltisme.
3.8. L'educació en temps de guerra. El CENU.
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4.6. L'aplicació de la dLey General de Educación, de 1970. Les escoles unitàries

14. El canvi desegle:

i les concentracionsescolars.

4.7. La lluita per una novaescola pública.
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METODOLOGIA:

Les sessions declasse constaran d'una exposicióinicial per part del professori activitats de treball i estudi: comentaris de documents visuals i escrits, comentaris de
textos, visites, treballs de recercai xerrades-col-loqui de persones convidades.

Els temes del programa aniran acompanyats de bibliografia específica.A l'inici del
curs s'indicaran les lectures obligatòries.
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4.1. La repressió franquistaa l'escola.
4.2. Franquismei educació. L'escola tradicional.
4.3. Laresistència en el camp educatiu. Les escolesactives.
4.4. La Universitat i el movimentd'estudiants.
tiu.

GUTS:

ud
2.4. Manuel Aina

4. Dela dictadura franquista fins a 1975:

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignatura es farà de forma continuadaa partir del'assistènciai la
participació dels alumnes a la classe i de la valoració deles activitats realitzades al
llarg del curs. Caldràfer la lecturai el comentaricrític d'un llibre relacionat amb la
temàtica del'assignaturai participar en un treball de recerca col-lectiu.
BIBLIOGRAFIA:

Carbonell, ]. L'Escola Normal de la Generalitat (1931 - 1939). Barcelona: Ed.62,
1977.
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PROFESSORA: Dolors COMERMA i ROMA

CARACTERÍSTIQUESDE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits

1900 e:

lums.
24 volums
Galí, 1978 a 1981,

; ona, 1977.el

>

6.3.14. La Biblioteca Escolar
Com educaren l'ús de la Informació

OBJECTIUS:

L'assignatura té com a objectiu principal adquirir els coneixementsbàsics sobre Ja
biblioteca escolar, la seva organització, la documentació i les tècniques de catalo.
gació. Durantel desenvolupamentdeltreball de classe es tractarà d'introduir els
estudiants en la didàctica de la recerca d'informació i d'utilització dels diversos tipus de documents(escrits, audiovisuals...) per tal de descobrir totes les potencialitats d'una biblioteca i mediateca escolar.
CONTINGUTS:

1. Aproximació a la biblioteca escolar i la seva funció educativa.
1.1. Definició de biblioteca i mediatecaescolar.
1.2. Biblioteca general i biblioteca d'aula.
1.3. La pràctica informativa dels alumnesi la recerca de documents.
2. Organització dela biblioteca escolar: els documents.
2.1. Selecció i adquisició de documents.
2.2. Catalogaciói classificació.
2.3. Informatització i automatització dels catàlegs.
2.4. Servei de préstec.

3. Organització dela biblioteca:l'espai.

3.1. Distribució dellocal.
3.2. Mobiliari i material.
4. Dinamització dela biblioteca.
4.1. Conèixerla biblioteca de l'escola.
4.2. Animació a la lectura.
4.3. Treballar i aprendrea la biblioteca.
4.4. Planificació d'activitatsa la biblioteca.
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METODOLOGIA:

6.3.15. Coneixemen
tdel Mó

Les sessions de classe constaran d'exposicions per part del professorati activitats

pràctiquesrelacionades amb l'organització dela biblioteca: catalogaciói classificació de documents, programació d'activitats didàctiques a partir de la biblioteca,
comentari de documents escrits i audiovisuals... Les sessions de classe es complementaran amb xerrades-col-loqui de persones convidadesi visites de treball a bi-

n Actual

PROFESSOR. Sant
i PONCE¡ VIVET
CARACTERISTIQU

ES DE LA
: SSIGNA

blioteques escolars.

OBJECTIUS.

AVALUACIÓ:

Materia plantejada

L'avaluació del'assignatura es farà de forma continuadaa partir del'assistènciai la

participació dels estudiants a la classe, de la valoració deles activitats realitzadesal

TURA: Lliure ele
cció, 4 5 Crèdi

>

Per desenvolupar aquel)
quells temes h
polítics i culturals que desprésde la Segona
Guerra Mad
i h mis an

llarg del curs i d'un treball pràctic en una biblioteca escolar a partir d'un projecte
que l'estudiant haurà d'elaborar d'acord ambel professorat.
BIBLIOGRAFIA:
Baró, M.; Maña, T. Formar-seper informar-se. Propostes per a la integració de la bi-

blioteca a l'escola. Barcelona: Rosa Sensat/ Ed. 62, 1994.
Baró, M; Maña, T.; Roig, A. Les biblioteques a les escoles públiques de Catalunya.

Barcelona: Diputació de Barcelona— Temes d'educació, 1990.

Carreras, C.; Martínez, C.: Rovira, T. Organització d'una biblioteca escolar, popular o infantil. Barcelona: Rosa Sensat/ Ed. 62, 1983 (2a ed).
Creus,J. Fer escola des de la biblioteca. Barcelona: La Llar del Llibre, 1989.

Hall, N. Elpersonal docente, la informacióny la biblioteca escolar. París: UNESCO,
1986.
Monson, D.L.; McClenathan, D.K. (comp.). Crear lectores activos. Madrid: Visor,

1989

Parmegiani, C.A. Librosy bibliotecaspara niños. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez/ Pirámide, 1987.

Parte, G. Dejadles leer! Barcelona: Pirene, 1988.

Ventura, N. Guía práctica para bibliotecas infantiles y escolares. Barcelona: Laial
Cuadernos de Pedagogía, 1982.
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5.4. Altra vegadaels
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6.1. L'Amèrica llatina.
c.
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necess aris

5. Fonts d'energia del nostre planeta.
5.1. Energia nuclear: avantatges i catástrofes
5.2. Centrals hidroelèctriques fersteentate)
5.3. Fonts energètiquesalternatives.
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AVALUACIÓ:
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BIBLIOGRAFIA:

Hewitt, RG. Conceptos de Física. Mèxic: Limusa, 1992
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6.3.17. Cultura Religiosa en les Ciéncies Socials
PROFESSOR: Ramon RIAL i CARBONELL
CARACTERISTIQUES DE DASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

ra religiosa en cada un

dels cicles educati
5
3
.
atius de Primàri
sant d'aprofundiment teòrici un
a proposta didàctica. a. Cada tema tindra Na ves.
I

AVALUACIÓ.

OBJECTIUS:

El currículum d'Educació Primària indica queels alumnes quea l'escola no hagin

fet l'opció de Religió, caldrà querealitzin un programad'activitats d'estudi centrat
en la culturareligiosa. És per això que en aquesta optativa pretenem:
— Conèixer quinssón els continguts de culturareligiosa que estan assenyalats en el
currículum d'educació primària, molt concretamenten l'àrea de coneixement

del medisocial i cultural.
— Aprofundir en aquests continguts de culturareligiosa i oferir pautes de programaciói de treball a l'aula.
— Interrelacionarel coneixementde la història de la societati de la cultura amb la
història deles religions, especialmenten l'àrea mediterrània.
CONTINGUTS:

1. La influència deles diverses culturesreligioses en l'organització dela vidasocial.

2. La influència del fet religiós en l'organització dela vida social i econòmica a
Catalunya.
3. Les culturesreligiosesi la creació artística i cultural
4. Religió i mitologia. Repercussionshistòrico-artístiques a la Mediterrània.
5. L'art religiós a Catalunya
6. Costums,fets i personatgessignificatius vinculats a les diverses religions de la
història de la humanitat
7. La influènciadelfetreligiós en alguns esdevenimentsdelahistòria de Catalunya.
8. La jerarquiareligiosai la distribució territorial a Catalunya

classe.
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METODOLOGIA:

En la realització deles sessions detreball es donaran pautes de coneixementi am-

pliació per cada un dels vuit temes del programa.A partir dels apunts d'aulai dela
lectura d'articleses treballaran els criteris per a programarels continguts de cultu194
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L'examen escrit.
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6.3.18.

PROFESSOR:

Tècniques d'Estudi

Josep GALLARTi

'Tema VI: La memòria del curs.

METODOLOGIA:
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6.3.19. Esport col-lectiu i la seva Didàctica

PROFESSOR: Joan ARUMÍi PRAT
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Lliure elecció. 4,5 crèdits.
OBJECTIUS:

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els estudiants en la iniciació dels esports col.lectius perquè en el seu futur com a mestres els puguin utilitzar com a
mitjà per educar d'una formaglobal els seus alumnes a la vegada quecrei en ells
una bona base d'iniciació preesportiva queels facilitarà una propera especialitza-

6.2.
a
3.20. Materia
als ¡ Ac
tivita
PROFESSORA:

Roser REVERTER
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INTRODUCCIÓ

Lliure elec
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Ú

ció si ho desitgen.

METODOLOGIA:

Aquesta introducció es realitzarà d'una forma totalmentpràctica,és a dir, l'alumne haurà de vivenciar tot un seguit d'exercicis i jocs preesportius, però, dins
d'aquesta pràctica, hi anirà inclosa una part important de conceptes teòrics que
l'alumne (futur mestre) ha de conèixer per poder potenciar els valors educatius
q ue l'esport
port
p porta implícit en ell mateix.

PROGRAMA:
1. Definició d'esporti d'esport col-lectiu.
2. Breu història de l'esport col-lectiu. :
3. Una forma educativaperla iniciació dels esports d'equip.
4. Diversesclassificacions del'esport.
5. Característiques bàsiques del'esport.
6. Aspectestècnicsi tàctics.

AVALUACIÓ:

Es durà a terme tenint en compteelstres aspectes segiients:
— Assistènciai participació activa en un 9099 deles sessions.
— Presentació d'un dossier de jocs i exercicis preesportius realitzats a cada sessió,
més5 de collita pròpia.
— Examen teòric basat en els conceptes introduits en les sessions.
BIBLIOGRAFIA:

Larelació bibliogràficaseràfacilitadaa l'inici de curs.
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6.3.21. Catalunya, Avui

AVALUACIÓ:
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CARACTERÍSTIQUESDE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits
OBJECTIUS:
L'objectiu general de l'assignaturaés estudiar la Catalunyaactual, tenint en compte
quela realitat del momentés producte d'un procéshistòric. Es tracta d'aprofundir
en el coneixement d'aspectessignificatius de la nostrarealitat econòmica,política,
social i cultural per tal d'entendre'n la dinàmica i poder preveure quina pot ser
l'evolució futura. L'assignatura té tambél'objectiu d'ampliar els coneixements en
ciències socials,tot tractantlarealitat catalana, l'àmbit més properals estudiants.
CONTINGUTS:
1. Lestudi del present.
2. L'àmbitterritorial.
3. El fonaments històrics de la Catalunya contemporània.

A CILA
BITACIONS
LLOGUER D'HA
NTS
PERA ESTUDIA
XTA»
«RESIDENCIA MI
SERVEIS COMUNS

,

yt

1

.

ERIA
- MENJARS - CONSERG

Vi

3.1. La industrialització.
3.2. El movimentobrer.
3.3. El catalanisme.

4. La població.
4.1. El nombred'habitantsi la seva distribució.

4.2. El creixementnatural de la població.
4.3. El fenomen migratori.
4.4. L'estructuradela població.
5. El sistema productiu.
5.1. Deconomia.

5.2. L'agricultura.
5.3. La indústria.

5.4. Els serveis.

6. El contextpolític.
6.1. La transició democràtica.
6.2. El marc institucional.

6.3. El sistemadepartits catalans.
6.4. El govern de la Generalitat.
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6.3.22. Titelles: construcció i manipulació

culturals.
7. Aspectes socials i
o
7.1. La llengua.
municació.
7.2. Els mitjans de co
.
7.3. El món cultural
nts socials.
7.4. Els nous movime

PROFESSORA: Provi DAUFÍ i MORESO
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.
OBJECTIU DE LASSIGNATURA:

METODOLOGIA:
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catives, pedagògiques, didàctiques, creatives, lúdiques i terapèutiques i també per
afavorir l'expressió i la comunicació dels infants.

2. Bases teòriques sobrel'elaboració i manipulació de diferents tipusdetitelles.

Ordena

et al.

Revaloritzarles qualitats delstitelles i la seva aplicació a l'escola amb finalitats edu-

1. Breu història delstitelles.

ipació a classe.
ndrá en compte la partic

F)
sabpia

diverses.

CONTINGUT TÈORIC:

AVALUACIÓ:

Balma

Aprendre a construir i a manipular personatges animats amb materialsi tècniques

na, 1995

CONTINGUT PRÀCTIC:

1. Construcció detitelles simples amb materials diversos.
2. Construcció d'untitella de guant o detija i representació d'un conte o història
amb missatge educatiu:
2.1. Disseny del personatgeescollit en funció de l'obra a representar.
2.2. Modelatge. Decoració i complementació. Vestuari
2.3. Exercicis de manipulaciódetitelles i representació del'obra.
AVALUACIÓ:

Es valoraran els treballs pràctics proposatsa l'aula-taller durantel curs.
Es farà un treball teòric basat en les experiènciesi els aprenentatges adquirits durantel curs.
;
Ls
L'assistència serà obligatòriai, per tant, avaluable.
BIBLIOGRAFIA:
Kampmann,L. Teatro de marionetas. Paris: Bouret, 1972.

Reinhardt, G. Como hacer muñecos deguiñol. Barcelona: CEAC, 1984.
Rial, R.: Ricart, M. Els titelles a l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1985.

Enciclopèdia Catala
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METODOLOGIA:

ació Infantil

itzats a l'Educ
6.3.23. Tallers Global

Es proce

i
a termeactive
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resa FEU i VI
PROF ESSORA: M.Te

DE PASSIGNATURA:
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de les metodologies
ntinguts didàctics i
co
ls
de
al
ob
gl
ó
si
ió Infantil i al Cicle
- Adquirir una vi
es a le tapa d'Educac
ci
èn
ci
les
de
e
tg
enta
Pensenyament/apren
Incial.
ctics adients.
. Conèixer, crear

s didà

i analitzar material

mentals.

mP Joia
ue un,
moria
.
imaia
e (alprox
estitinada a la info rmació teòtedricaii la resta itre
la meitat) serà des
bal pricticl
ament
I
.
àctic
a la reflexió teoricopr

AVALUACIÓ:
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6.3.24. Salut, Higiene i Alimentació a l'Educació Infantil
PROFESSOR: Miquel CASADEVALLi GINESTET
CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

7.
BIBLIOGRAFIA

:

Academia Nortea
mericana de Pediat
ria Manual de
drid: Panamericana
nutricién ey Pei
, 1995,
d,
Bras, J. Pera to
ts salut. B arcelona: Laia
, 1980.
y]

OBJECTIUS:

Aprendre quines són les característiques de l'infant,el seu desenvolupamenti les
seves necessitats nutritives.

Conèixerels diferents alimentsi la manera d'introduir-losen la dieta dels infants,
Conèixer les primeres cures i atencions dels infants i les mesures higienicosanitàries que faciliten un bon desenvolupament.

Saber quinssón els principals problemes desalutenels infantsi la manerad'afron-

tar-los.

PROGRAMA:

1. La salut. Definició i conceptes. Factors queinflueixen enla salut.
2. Concepció. Embaràsi part. Atencions durantl'embaràs. Principals problemes.

Sanitat i Seguretat

Social.

Pere i Progra
PsPartamen =
mes d'EducacióPera
la Salut a PEscola, Barc
€ Catalunya, Depart
el
ona: Genera
ament d'Ensenyamen
litat
t,
19
84
Riba, M 35 Vila9 L Les. Inf esta, E; Rivero
M Mo
ns
Madrid: A.E Madrid Viicente Edic; "Y. Manualpráctico de nutrició,2y dietés,
leete
ica,
SaludEscolar. Escuela Uni € Ediciones, 1993,
versitaria de En
.

cia). Valéncia, 1980
.

|

.

|

Atencions maternoinfantils.

3. Creixementi desenvolupamentdel nadó. Alimentació dellactant.
4. Alimentacióinfantil. Necessitats nutritives. Composició dels aliments. Els diferents tipus d'aliments. Higienede l'alimentació.
5. Principals problemes de salut en la infància. Malalties infantils. Vacunacions.
METODOLOGIA:

L'assignatura es basa en les explicacions del professor a la classe, en les intervencions dels alumnesi en un treball que s'exposaa la classe.

AVALUACIÓ:
L'avaluacióes farà a partir d'una provaescrita a final de curs i d'un treball en grupi
la seva exposició a classe.
Les duesactivitats són obligatòries i cal aprovar-les totes dues per aprovar l'assignatura.
Es tindrà en comptel'assistènciai l'interès de l'alumne.
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A
6.3.25. Estratègies Metodològiques al Segon Cicle d'Educació Infantil.
La Vida al Parvulari
Professora: Maite PUJOL i MONGAY
CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliure Elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

Prendre contacte amb diverses metodologies de treball al parvulari, mitjançant
l'anàlisi, la reflexió i la comparació.
Aprofundir en aspectes pedagògics específics del parvularirelacionats amb l'organització de l'espai i el temps, i amb l'agrupació dels alumnes.
Conèixer propostes didàctiques innovadores pròpies delcicle.
PROGRAMA:

1. Revisió del marc general psicopedagògic de l'educació al parvulari.

1.1. Els trets psicopedagògics característics dels infants de 3 a 6 anys com eina
educativa.
1.2. Criteris metodològics i organitzatiusdela intervenció educativaal parvulari.
1.3. La construcció del coneixemental parvulari: algunes idees bàsiques.
2. Anàlisi d'algunes estratègies metodològiques.
2.1. Tallers.
2.2. Racons.
2.3. Projectes.

2.4. Grupsflexibles.
2.5. Llibres de classe.
2.6. Sortidesi visites,
2.7. Festes,

2.8. Altres estratègiesa l'entorn deles àrees del currículum.

Cadascuna d'aquestesestratègieses treballarà a partir de l'esquemasegiient:
— Principis psicopedagògics.
— Requisits previs.
— Desenvolupamentgeneral.
— Aspectesorganitzatius.
— Interacció mestra/alumnes.
— Avaluació.

METODOLOGIA:
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6.3.26. Civilització i Cultura Anglosaxones
PROFESSOR:Ronald PUPPO
CARACTERÍSTIQUES DE DASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Familiaritzar l'estudiant tant amb les societats angloparlants actuals com amb les

fites cabdals de la civilització i la cultura anglosaxones: l'actualitat: la civilització

anglosaxona des dels seus inicis, l'evolució del constitucionalismei del parlamentarismes crisis i canvis socials profunds, les expressionsartístiquesi literàries més
característiques, el seu lloc en el món. Així mateix, l'estudiant coneixerà alguns

dels documentspolítics i dels assaigs més representatius d'aquesta trajectòria, com
també coneixerà a grans trets l'evolució dela llengua anglesa, les influències que
l'han conformadai, de retruc,el ressò que ha tingut arreu del món.

METODOLOGIA:

Atesa la gran envergadura dels continguts del curs, es farà una aproximació temàtica que faci possible:
— esbrinar la significació essencial dels esdeveniments i tendències mésrellevants,
— contactar ambels punts de referència historicoculturals dels angloparlants.
— contemplarels aspectes universals/particulars d'aquests punts de referència.
— descobrir i/o cultivar un sentit d'apreciació crítica no solamentenversla civilització anglosaxona, sinó tambéenversla pròpia.

Pertant, lluny de cenyir-nos tan nomésfets, en farem unaanàlisi crítica —saber, relacionar aquests fets amb altres fets, idees, institucions o conflictes destacats— tot

bellugant, com si diguéssim, l'objecte d'estudi sota el microscopi de la mirada retrospectiva, que no deixa mai, però, d'abrigar elements subjectius.
PROGRAMA:
1. La Gran Bretanyai la República d'Irlanda, avui:

1.4. Algunes question
s actuals,
2. Els Estats Units d'
Amèrica, , avui:avui:
2.1. Geografia, recurs
os i economia
2.2. La societat,

2.3. Les institucions
) Partits polítics
2.4. Algunes question
s actuals.
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3.1. La influència
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3.2. L'anglès antic: l'època,
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i Panglès mitjà:

4.1. La influència francesa,
4.2. «Common law»
sa i els orígens del co
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4.3.1 anglès mi tà i
la literatura de l'èpoc
a.
5. Els celtes:
5.1. La civilització j les
I] engiiesceltes,

3.2. El llegat celta,

6. L'ascens del món angl
6.1. L'Anglaterradels

osaxó modern:

Tudori el País

de Gal.les
6.2. La Revolució an
glesaii el parlamentari
6.3.El Regne Unit
i Irlanda.
ene
6.4. La Revolució no
rd -americana.
AVALUACIÓ.
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1.1. Geografia, recursos i economia.

1.2. La societat.

1.3. Lesinstitucionsi els partits polítics.
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6.3.27. Perfeccionamentde la Llengua Anglesa II

4.2. Sounds that li

nk words.

4.3.8hort sounds and

PROFESSORA: Anna VALLBONA i GONZALEZ

soundsthat are missed

out

AVALUACIO:

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliure Elecció. 4,5 crèdits

E,

OBJECTIUS:

avaluació serà co
ntinuada. - La notafinal ser)
;
ss

*

realitzats durant el curs,

L'objectiu fonamental del cursés l'estudii la utilització deles principals caracters-

ee

era la mitjana de les notes els treba]] s

BIBLIOGRAFIA:

tiques destress, rhythm and intonation de la llengua anglesa. Es tracta d'un curs
practic a fi d'ajudar els alumnes a millorar la seva expressió oral. S'analitzaran,

Brown, G. Listen
ing to Spoken

En

glish. Longman, | 99
Cook, V. UsingIntonat
3.
ion, Long

també, alguns aspectes de la didàctica dela fonètica.

ma

n, 1989.
Gimson, A.C. An In
troduction
to the Pron
unciation
ofEnglish,
1989,
Kenworthy, J. Teachi
ng English Pronunciatio
n, Longman,
Roach, P English Phones;
1987.
Wells
CUR
1983,
,ngmanAcsandPhonolegy
J.C. Lo
Pronunciation Dictio
na

PROGRAMA:
1. Sress:

1.1. Syllables and stress. Differentstress patterns in words.
1.2. English wordstress rules.

Edward

Ar

7y Longman,1990.

1.3. Suffixes, prefixes andstress rules.

1.4. Unstressed syllables and unstressed words.
2. Rhythm andSress. Different ways of usingstress in sentences to convey spedific
meanings.

2.1. Syllables, stress and rhythm.
2.2. Unstressed syllables and rhythm.
2.3. Rhythm andshiftingstress.

|

3. Intonation

3.1. Prominentwords.
3.2. Falling andrising tones.
3.3. Reasonsforfalling andrising tones.
3.4. Tonic words. Reasonsfor the choice ofthe tonic words.
4. ConnectedSpeech. The differences between the pronunciation ofwordsinisolation and the pronunciation ofwords in connected speech.
4.1. Linking wordstogether:
a. Consonant+ vowel.
b. Vowel + consonant.
c. Consonant + consonant.
212
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6.3.28. Didáctica de la Llengua Castellana

4.3. Lèxici semàntic

a:
El treball dellèxic j se

PROFESSORA: Carme RUBIO i LARRAMONA

Aspectes bàsics del lèx
Els diccionaris: cla

màntica a l'escola

ic castellà,

sses i utilitats,

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Lliure elecció. 4,5 crèdits

AVALUACIÓ:
Pi : la Ms ‘na de o.
Ed
Passignatura es tindran en
comp
an n
de nfer
presió
ea del curs; un treball individual d'observaciói

INTRODUCCIÓ:
Aquesta assignatura està pensada especialment per a l'ensenyamentde la llengua
castellana dins un àmbit de parla catalana. Pretén donareines per a treballar la
llengua, sense donar per suposats coneixements que l'alumne no té.

I alumne a

OBJECTIUS:

Els objectius bàsics del curs són, en primerlloc, establir la necessitat d'una metodologia específica en el tractament de la segona llengua i proporcionar recursosi
estratègies per al treball d'aquesta matèria a l'escola. En segonlloc, també pretén
queels alumnes adquireixin tècniques i recursos pel quefa a les questions detreball sistemàtic d'ortografia, gramàticai lèxic

mitJ ana, 3 cal
q ue tant la
P rova com
el treball est
i vé

BIBLIOGRAFIA

A
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Barcelona: Ari
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nsseeññ anza de la Lengua y
1 holas. Madrid: Al
Literaturas espahambra, 1986.

CONTINGUTS:

1. Introducció dela segonallengua

h

attaner, M.P ¡ Pujals
i Pérez, G. El voca

2. Habilitats perceptives:

i l'escri

Esquer, Ramón. Didá

ctica de lg lengua a

La comprensió oral: programació, tècniques i recursos.
La comprensió lectora: programació, tècniquesi recursos.

3. Habilitats productives:
L'expressió oral: programació, tècniquesi recursos.
L'expressió escrita: programació, tècniques i recursos.

anàlisi

r
a3 Els exercicis puntuals fets a classe 0 a casa, ¡ la p si de l'ex
.
>
classe . Per
arti
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ció
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p od
der fer
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R
ecasens, M. Cómojuga

r con el lenguaje. Barcel

4. Aspectes deltreballsistemàtic dellengua.

ona: Ceac, 1986

4.1. L'ortografia:

Eltreball de l'ortografia a l'escola.
Interferències entre català-castellà.

Tècniquesi recursosperaltreball a classe.
4.2. La gramàtica:
Programaciói activitats deltreball de gramàticaa l'escola.
Aspectes concrets de morfosintaxi.
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6.3.29. Seminari de Cooperació amb Centreamérica
6.3.30. Anglés Or
al

COORDINADOR: Jaume CARBONELL i SEBARROJA

PROFESSORA:

CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 3 crèdits.

CARACTERÍS TI

OBJECTIUS:

1. Introduir els estudiants en la realitat centreamericana i desenvolupament a

Centreamèrica.
2. La realitat econòmica, social, infantil, de la dona i educativa a América Central.

3. La cooperació per al desenvolupament. Les ONGs. Projectes de cooperació
educativa.
4. Testimonis de cooperants a Centreamèrica en el camp de l'ensenyament. L'experiència dels estudiants de pràctiques de Vic l'hivern del 95/96/97.
5. La intervenció dels estudiants en el període de pràctiques: recollida, elaboració i
preparació de materials, eines d'observació,anàlisi i d'interacció en els àmbits
institucionals, grup-classei col-lectiu docent.
METODOLOGIA:

El Seminari constarà de vàries sessions de treball de dues hores de durada. Cada
tema serà introduit per un experti/o per persones amb experiència de cooperació.

A continuació hi haurà un debat. També es presentaran i comentaran —individualmento en petits grups— llibres,articles i diversos materials teòrics i pràctics.
Abansd'iniciar el Seminari es farà una reunió prèvia de presentació del calendari i
programadelessessionsi d'un dossier de materials de treball i de bibliografia.
AVALUACIÓ:

Anna VALLBONA
¡ GONZALEZ
QUES DE LA
; SS

IGNATURA: Ll
iure elecció, 6 cr
èdits

REQUISITS.
S 1

uereix un
nivell In
ermedi de
la llen

OBJECTIUS:

a an

lesa equiv
alen

t a

|
50 hores,

f

ser de I In
terés de I
estudiant

METODOLOGIA:

ieee

aspectes de fluidesa
com als de prI
ect
isa
mtentará que la llengu
ió de la llengua,
a que utilitzen el
sible a l'estil usat Pe
i
s acosti el màxim po
ls parlants nadiu
se
Ju
a
núncia i entonaci
nt
am
e
en
t
ambla correcta proó,
vitats que es port
durant aquest curs.
aran a terme
$

AVALUACIÓ:

sistència a la classe és
un requisit i
ció de l'alumne,

L'avaluació positiva del Seminari requereix, com a condició prèvia,l'assistènciai la

participació a les sessions de treball. A més, caldrà elaborar un informe individual
de treball del Seminari que serà comentaten unaentrevista amb el professor-coordinador. Les característiques més precises d'aquest informe escrit es concretaran a
la reunió prèvia.
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6.3.31. Fotografia Didáctica

PROFESSOR:Miquel PÉREZ i MAS
CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 credits.
PRESENTACIÓ:

Aquesta assignatura és un taller pràctic per a la creació d'imatges fotogràfiques
produides sense càmera fotogràfica. Es tracta d'un mètodesenzill i divertit per a
introduir a les tècniques fotogràfiques, en el qual es dóna preferencia als aspectes
creatiusi expressius per damuntdels tecnològics.
OBJECTIUS:

Aprendre un seguit de procediments fotogràfics que perla sevafacilitat de tracta-
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menti simplicitat de recursos són fàcilmentutilitzables a l'escola.

CONTINGUTS:

1. Fonaments dela tècnica fotogràfica:la llum i els materials fotosensibles.
2. Les emulsions fotosensibles: fotogrames, quimigrames i luminogrames.
3. Procediments fotogràfics alternatius: el papersalat, la cianotipia i la goma bicromatada.
4. Química fotogràfica: fabricació de materials sensibles.
5. Els suports fotogràfics: emulsionatge de superfícies planes i tridimensionals.
6. La cambrafosca: construcció i presa d'imatges amb una càmera estenopeica.
7. Viratge i acolorimentde positius.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

Aquesta assignaturaés untalleri, pertant, és totalmentpràctica.

A l'acabat l'assignatura cada alumne haurà produit un nombre determinat d'imatges fotogràfiques, ambel conjuntdeles quals es durà a termel'avaluació.
BIBLIOGRAFIA:

AAVV. Enciclopedia de la fotografia creativa. Barcelona: Kodak/Salvat Ediciones,
1983.
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6.3.32. Seminari sobre l'Escola Rural
COORDINADORS: Sebastià RIERA i CUSÍ
Joan SOLER i MATA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliureelecció. 3 crèdits.

OBJECTIUS:

L'Escola Rural hasofert, des de sempre, un tracte d'abandonamentdinsel sistema
escolar i ha patit una situació deficitària. La seva realitat i els seus problemes són
poc coneguts. En canvi,la distribució geogràfica de Catalunyai l'equilibriterritorial del país en depenen molt.
Aquests darrers anys, la creació de les Zones Escolars Rurals ha suposat un canvii

una millora qualitativa important. El Seminari sobre l'Escola Rural a Catalunya
pretén d'apropar-se a la realitat d'aquest modelescolar a partir de l'anàlisi del seu
context social i cultural, de l'estudi del funcionament i de la metodologia de treball a les aules i, en definitiva, de la reflexió sobrela situació actual i les perspecti-

ves de futur d'aquest tipus d'escoles. El Seminari servirà d'orientació pera la realització de les Pràctiques II en una escolarural.
CONTINGUTS:
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BIBLIOGRAFIA:
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1. El medi rural a la Catalunya actual. Anàlisi de l'entorn sociocultural. El paper
de l'escola al medirural. Les relacions de l'escola ambla societat.

2. Organització i situació actual de l'Escola Rural a Catalunya. Deles escoles

unitàries a les zonesescolars rurals. L'impacte de la Reforma Educativaa les escolesrurals.
3. La metodologia detreball a l'Escola Rural. Àrees d'ensenyamenti programacions. Els alumnesi el procés d'aprenentage. L'autonomia personal.
4. La vida quotidiana a l'aula de l'Escola Rural. Organització i distribució del
tempsi de l'espai. Recursos d'ensenyamenti aprenentatge.
5. El mestre de l'Escola Rural: característiques i problemàtica. Les necessitats de
formació pertreballar a l'Escola Rural.

I

|

METODOLOGIA:

El Seminari constarà de diverses sessions de treball de dues hores de duradai una
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6.3.34. Aula de CantCoralIl
PROFESSOR:Sebastia BARDOLET i MAYOLA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure eleccié. 3 crddits.
INTRODUCCIO:
La inclusió d'aquesta Aula de Cant Coral en el currículum de la Universitat de Vic

vol ser, per una banda, una aposta per començar a abastar la normalitat cultural i

acadèmica en aquest campi, per l'altra, pretén oferir als estudiantsla possibilitat
d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquesta disciplina queels pot proporcionaruna peculiari activa formació i educació enla creativitati en el compro-

mís interpretatiu, en el bon gustindividual i compartit, en el gaudiestètic de l'experiència pràctica i vivencial de l'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'experiènciavivencial i compartida del bon gusti el desenvolupamentdeles capacitats de percepció,intervenciói creació estètiques, per mitjà del Cant Coral.

. El coneixementanalític i pràctic del llenguatge coral per mitjà de l'estudii de la
interpretació d'un repertorisignificatiu, gradual i seleccionat, d'obres d'art corals
de diverses èpoques que formen part de la nostra cultura.
. El coneixementi l'ús reflexiu de l'aparell fonador. El perfeccionament —individual i com a membre d'un grup-— deles aptitudsi facultats auditivesi atentives.
. La lecturai la interpretació empíriques dels codis del llenguatge musical integrats
en les partitures corals.

CONTINGUTS:

1. La cançó amb acompanyamentinstrumental.

2. La cançó a veus mixtes (2 veus, 3 veus, 4 veus).

3. Aprofundimenten el treball de repertori.
3.1. El repertori populara cor.
3.2. La cançó tradicional harmonitzada.
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3.3. Coneixementi interpretació —gradual i dintre de les possibilitats i limitacions tècniques a què ens vegem obligats— d'obres corals i polifòniques representatives tantperllursituació històrica com pels gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.

PROFESSOR. Miquel

6.3.35. Vídeo Didà
ctic

PÉREZ ¡MAS

Nota import
ant:

Abansde materialitzar la matrícula en aquesta assignatura,l'alumneha d'entrevistar-se amb el professor per a obtenir-nel'acceptació explícita. L'ordre amb quèes
donaran els continguts descrits no és segiiencial ni necessàriament completiu,ni
l'adquisició o treball d'un contingut mai no podràsignificar l'abandonamentd'un
de suposadamentprevi.
Tot i que s'observarà un ordreestricte i controlaten el camí cap a ulteriors assoliments o dificultats —dependrà de les característiques i de l'impuls que porti el
grup-—,totsels continguts referents a repertori en general poden ser presents en cadaclasse,i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, estètics, morfològics, etc.es treballaran, amb més o menysintensitat, en totesles classes.

AVALUACIÓ:

L'Aula de Cant Coral es farà durantel tot el curs amb una classe setmanal d'una

hora i mitja de duració.
Les classes seran sempre pràctiquesi actives, sense excepció. Els aspectes teòrics
sempreseran donats i comentats de caraa la praxis interpretativa. L'assimilació individual, promoguda, experimentada i controlada pel propi interessat, progressiva
i constant, és indispensable peral profit global de l'assignatura. Per tant, és im-
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prescindible una assistència sense interrupcions, interessada i activa, per superar
l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Esfacilitarà un dossier bàsic que contindràles partitures amb què es començaran
les activitats d'aquesta Aula de Cant Coral, i que s'anirà ampliantal llarg del curs
d'acord ambel ritme detreball i les característiques del grup.
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6.3.36. Investigació Educativa

Barcelona,

PROFESSORS: Tutors diversos
COORDINACIÓ:Joan SOLER i MATA
CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Amb aquesta assignatura es pretén afavorir l'aprofundiment en una determinada
temàtica educativa mitjançantla posada en funcionament de mètodes, tècniquesi
instrumentsd'investigació en educació.
Endiverses assignatures de l'actual diplomatura de mestre es duen a termeactivitats que suposen unainiciació a pràctiques d'investigació. En aquesta s'ofereix un

espai específic pera la realització d'un projecte de recerca per a aquells estudiants
que hosol-licitin.
ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT:

L'assignatura es fonamenta en el treball individual de cada estudianti s'organitza
des d'una perspectiva de tutorització individualitzada o de petit grup. L'estudiant
hade realitzar un projecte de recerca tutoritzat directament per un professor amb
el quals'establiran els requisits, la temporització, l'àmbiti la temàtica.
Noes seguirà de manera regularl'estructura habitual de classes impartides per un
professor, tot i que poden haver-hi sessionslectives dirigides a tot el conjunt d'estudiants matriculats a l'assignatura a fi de tractar temes conjuntsa tots els projectes de recerca. Per exemple, anàlisi de diferents paradigmesd'investigació, presentació i exemplificació de models de recerca, diferenciació entre innovació
educativai innovació a l'escola, coneixement deles possibilitats i institucions de
recerca en educació a Catalunya...

Per a inscriure's i cursar aquesta assignatura, l'estudiant interessat caldrà que elabori per escrit un projecte de recerca que haurà de set acceptat formalmentpel
centre com a requisit indispensable per procedir a la matriculació.
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BIBLIOGRAFIA:
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Aitken, R.Play it by Ear. Nelson, 1986.
Aiken, R. Take it as Read. Nelson, 1986.
Aitken, R. TheLast Word. Nelson, 1986.
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6.4. Complements de Formació de Psicopedagogia

Tota una vida

6.4.1. Psicologia de la Personalitat

PROFESSOR:Àngel SERRA i JUBANY

fent assegurances
de vida.

Aquesta assignatura té com a objectius facilitar als alumnes de Psicopedagogia el

at de tota la vida.
Estem al seu cost
es
ors asseguranc
Oferint-li les mill
.
de
stè

car la conductade les persones.
Tambéofereix la possibilitat d'aplicar els coneixements aportats des de l'àmbit de
la Psicologia dela Personalitatals processos d'ensenyament-aprenentatge,
De manerapràcticaes pretén facilitar la confecció d'informespsicològics queofereixin l'avaluació i descripció dela personalitat.

de servei que vo
¡amb la qualitat
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1880.
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Tenim l'experiè
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CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 6 crèdits

OBJECTIUS:

coneixementdels models de personalitat que s'han elaborat per descriure¡ expli-

METODOLOGIA:
El contingut del programa es durà a terme combinantsessions expositives amb
exercicis pràctics.

AVALUACIÓ:

L'avaluació del'assignatura tindrà en comptelesactivitats pràctiques desenvolupadesal llarg del curs, que es valoraran en un 2096, i la resta, un 8096, consistirà en un
examenescrit sobreel programadel'assignaturatreballata les sessions teòriques.
PROGRAMA:

¿8 VITALICIO
ia

EI ASSEGU

RANCES

31 08500 VIC
08
Verdaguer, 40 Tel. : 93 889 50 00 Fax 93 889 56 31

1. Personalitatidiferències individuals.
2. Estudicientífic dela personalitat.
3. Àrea d'estudidela Psicologia dela Personalitat.
4. Teories i models dela personalitat.
:
o
qe
»
4.1. Teories psicodinàmiques.
4.2. Aproximacionsfactorials.
:
P
4.3. Aproximacions fenomenològiques humanístiques.
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6.4.2. Mètodes, Dissenysi Tècniques d'investigació Psicològica

s.

4.4. Models cognitiu

PROFESSOR: Vicenç TORRENSi GARCIA
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CARACTERÍSTIQUESDE LASSIGNATURA:Lliureelecció. 6 Crèdits
OBJECTIUS:

L'objectiu general de l'assignatura es proporcionar una sèrie d'eines metodoldgi
ques que capacitin l'alumne per a comprendre l'aplicació del mètode científic en
l'àmbit de la psicologia.
Els objectius específics que ha d'assolir l'alumneal finalitzarl'assignatura són:
1. Posseir capacitat per conèixer l'aplicació del mètode científic en l'àmbit de la
psicologia.
2. Caracteritzarels principals trets propis del coneixementcientífic aplicat a l'àmbit de la psicologia.

3. Saber aplicarles eines bàsiques de recercai d'anàlisi de les dades.
4. Adquirircriteris per valorarla qualitat dels treballs de recerca.
5. Posseir capacitat per dissenyar recerques de tipus bàsic en l'àmbit de la psicologia.
6. Dominarel lèxic emprat en recerca científica i comunicar el procés d'investigació ajustant-se a les normes estàndard acceptades internacionalment.
7. Adquirir consciència dels problemesètics dela 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 tendències en la investigació psicopedagògica.
2.1.1. El plantejament hermenéutico interpretatiu.
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2.1.2. La perspectiva empiricoanalítica o racionalista.
2.2. Investigació no experimental.
2.2.1. Tipus de mètodes: Mètodesdescriptius.
2.2.1.1. L'observació sistemàtica.
2.2.1.2. Tècniquesselectives: l'enquesta.
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2.2.1.3. Les escales de mesurai els tests.

2.3. Investigació experimental.

2.3.1. Dissenys experimentals amb grups de subjectesdiferents.
2.3.2. Dissenys experimentals amb els mateixossubjectes.

2.3.3. Dissenys experimentals complexos.

2.3.4. Experiments amb N - 1.

2.4. Investigació quasiexperimental

2.4.1. Disseny pre-post amb un sol 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 per a la presentació d'un projecte d'investigació.
3.2. Elaboració del'informe de recerca,difusió i publicació.

4. Normes legals i ètiques dela recerca.
METODOLOGIA:

Lesclasses constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentaris d'articles d'investigacions realitzades en l'àmbit de la Psicologia, treballs en grup i exposicions/defensa de projectes duts a terme pels alumnes.
AVALUACIÓ:
La notaglobal del'assignaturaes farà a partir de:
t Una prova de matèria relacionada ambel contingutdeles classes expositives.
X L'assistència i participació en els treballs de classe.
* El disseny i planificació d'un projecte de recerca.
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7-1. Beques

lk

Estadistica aplicada
Welkowitz, J. et al.
.
i

7

icológic

de la investigación ps

Beques del Ministeri d'Educació i Cultura
Es potsol.licitar beca per a la realització de qualsevol estudi universitari homologat amb validesa acadèmicaoficial a tot l'Estat espanyol, ambla
P
/
,
.
;
:
qual cosa només
en queden esclososels estudis que no tinguin aquesta validesa.
Requisits

-Noestar en possessió de cap títol acadèmic que habiliti per exercir activitats pro-

Elmillor
ajut perfinançar OS
els estudis
qui
cf,
ey|
sa

10

miversitari, d'idiomes |

Peraefinançat
quiendinersal llargdel Curs:
master to

:

Per fin:

LAS

estudis |
«fiat o part deellss diners
e imant

dis. |

els estu
e cop finalitaats

de e

l Banc Sabadell

seva oficina de

Sollicit el seu crdito am
trucant al 9Q2 323 666

BancSabadell

fessionals, llevat dels diplomats que accedeixin a un ensenyament de segoncicle,
- L'alumne/a s'ha de matricular d'un mínim de crèdits, que dependràdelpla d'estudis de la carrera en la qual es vol matricular i del nombre d'anys de quèes compon.
- alumne/a ha d'haver superat un mínim de crèdits dels matriculatsen el curs anterior (6096 en les carreres tècniques o el 8096 en la resta d'estudis).
- No superar els barems de renda neta que estableix el Ministeri en funció el nombre de membres computables de la família, així com no superarels límits per patrimoni. Aquests barems/límits són fixats pel Ministeri i poden variar en cada
convocatòria.

Tipus d'ajut (els imports d'aquests ajuts són els corresponents a la convocatòria
97/98):

1. Gratuitat de la matrícula oficial. L'import serà el que es fixi en el decret
de taxes de la Generalitat.
2. Ajut compensatori: 261.000 ptes.
3. Ajut per material escolar: 26.000 ptes.
4. Ajut per transport urbà (noméssi s'utilitza més d'un transport urbà per
accedir al centre universitari ): 18.000 ptes.

5. Ajut per desplaçaments. Dependrà dela distància entre el domicili familiar i el centre docent :
-De5a10km.: 19.000 ptes.

- Més de 10 a 30 km.: 40.000ptes.

- Més de 30 a 50 km.: 83.000ptes.
- Més de 50 km.: 100.000ptes.
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6. Ajut per desplaçament amb avió o vaixell: 42.000ptes.
7. Ajut per residència (quan l'alumne resideix fora del domicili familiar):

Beques Erasmus

272.000 ptes.

Procediment

Els impresospera sol.licitar la beca es compren a qualsevol estanca partir dela segona quinzenadejuliol, i es presenten en el centre on es cursaran els estudis en el
mateix momentde la matriculació o fins a finals d'octubre. El termini de presentació de sol.licituds el determina el Ministeri d'Educació i Cultura a cada convo-

~ Escola Politécnica
Superior Perrealitzar el
.
pro:
una universitat
europea,
Projecte de final de Carrera en
2

catòria (en el curs acadèmic 97/98 s'acabava el 31 d'octubre).

Beques de Caixa Estalvis de Manresa
La Caixa de Manresa atorgaajuts a estudiants universitaris per un importtotal de
80.000.000(vuitanta milions) de pessetes.

Requisits
- Residir en una de les segiients comarques catalanes: Alt Urgell, Anoia, Bages,
Berguedà, Barcelonès, Baix Llobregat, Cerdanya, Noguera, Osona, Segarra, Segrià, Solsonès, Urgell i Vallès Oriental.
- Cursar els estudis en un centre universitari de Catalunya queestigui ubicat a un
mínim de 30 Rm del domicili familiar.
- Tenir un bon expedient acadèmic.

] sa trat I ta
ció de les
sol.licit ud
s €s fa dir
ectame

nt acad a
I acultat
o Escola
.

Beques Caixa de Manlleu

La Caixa de Manlleu
en el sp
a ECconcedeix

:
cada any ajuts
a tots els estudiants quepartici
pen

Beques Caixa de Ca
talunya
La Caixa de Cataluny
a posa a dii sposició del
a Universitat de Vic:
= 3 beques per un impo
rtdel co st total de
la matrícula, que se
Comissió de beques de
ran atorgades per la
la Universitat entre els
estudiants que ha
beca del Ministeri d'
gin sol.licitat la
Educació i Cu
ltura.

Procediment

Les sol.licituds es presenten a qualsevol de les oficines de la Caixa d'Estalvis de
Manresaa partir del 15 de juliol i fins al 3 de novembrede 1998.

Beques decol-laboració dela Universitat de Vic

S'atorguen als estudiants que fan pràctiques a la Universitat de Vici col-laboren

Catalunya

en els seus centres, departamentsi serveis.

L'imprès desol-licitud es facilita a l'administració de la UV.
La durada d'aquestes beques és d'un curs acadèmic prorrogable finsa tres.
Bequesa l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic
Totsels estudiants de la Universitat de Vic tenen beca equivalenta la meitat del
cost de la matrícula en qualsevoldels cursos que imparteix l'Escola d'Idiomes.

gent gran,

3. Facilitar alternativ
es d'allotjament
En aquest Programa
hi partici
cipen totes les universi
niVersitats catalanes anesii els ajunta.
de les cici utats on es
a:
tan ubici ades.
ments
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Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol treball remunerati les atorga
una comissió de la Caixa de Catalunya atenentcriteris de situació econòmica facmiliari el perfil de l'estudiant per adaptar-se al programa.
El nombre deplaces que correspona la Universitat de Vic és de 8, amb una dotació de 75.000 pessetes mésallotjamentgratuita la llar d'una persona gran.
Els estudiants interessats poden recollir les bases de la convocatòria i omplir la

L'import de l'ajut vari

a segons

carrera. En el cy
- Traducció i Interpretala
ció 119.009 ptes,mic
97/95
- Administració

¡ Direcció d'Empreses
1 10 0
- Escola Politècnica
0 Ptes,
Superior 86.000
7
~ Infermeria 83.000
ptes.
rs
- Ciències Empresaria
ls 80.099 ptes
~

sol-licitud al Servei d'Estudiants.

|

Mestre 77.000 ptes

.

Beques per a membres d'una mateixa unitat familiar a la Universitat de Vic

L'estudiant que tingui un o més familiars de primer grau matriculats a qualsevol
de les carreres que imparteix la UV potsol.licitar aquestajut.
L'importdel'ajut és una reducció del1099 deltotal de la matrícula.
Procediment
La sol-licitud d'ajut és podrà recollir a la recepció de l'edifici F

La sol-licitud es presentarà a l'administració del centre entre l'1 d'octubrei el 16

de novembrede 1998.

Aquesta convocatòriaes resoldrà abans del dia 31 de desembre de 1998.
Incompatibilitats

1. Lestudiant que sol-licita aquest ajut no pot estar en règim d'adscripció, encara
que la seva matrícula es tindrà en comptea l'hora de concedir l'ajut a un seu familiar matriculat a la UV.

2. L'estudiant que haventestat en règim d'adscripció, s'hagi integrat a la UV i pu-

gui acollir-se al descompte per família nombrosa de 12 o 28 categoria, haurà de
triar entre els dos tipus de matrícula.

Beques de la Generalitat de Catalunya

El Comissionat per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya conce-

deix cada any unsajuts per a estudiants universitaris que cursin estudis conduents
a l'obtenció detítols universitaris oficials de primercicle, de primer i segon cicle o
de noméssegoncicle.

Els requisits i procedimentssurten publicats en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunyaa finals de setembreo principis d'octubre.
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Caixa de Catalunya

INSS- Mutualitat de l'

Assegurança Esco

Caixa de Manlleu

lar
Passeig de Sant
Joan, , 19 1 > 2n pi
s
.
2
08
0
pis
3 7 Barcelona

Caixa de Manresa

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"
Caixa de Sabadell

7-5. El carnet de la
Universitat de Vic

Per més informació, adreceu-vosal Servei d'Estudiants o les pròpies entitats.

i altres ça me

ts

7.4. Assegurança escolar
Tot estudiant menor de 28 anys, en el momentde formalitzar la matrícula queda
obligatòriamentacollit a una assegurança escolar queté les segiients prestacions:
accidentsen activitats relacionades amb els estudis, directament o indirectament:

malalties, infortuni familiar, cirurgia general, tuberculosi pulmonar o òssia, toco-

logia i neuropsiquiatria.

En cas de contingència, l'estudiant ha d'adreçar-se a l'Administració de la UV i
demanar el document de Comunicat d'Accidentvi la «Sol-licitud de Prestació».
Qualsevoltipus de prestacióes farà en els centres concertats de la Seguretat Social,
on caldrà omplir la documentació quepertoqui.
L'entitat que gestiona totes les qiiestions referents a l'assegurança escolar és
PINSS- Mutualitat de l'Assegurança Escolar, que a Barcelonatéla seu al Passeig de
Sant Joan núm. 191, 2n pis.

Si l'estudiant viatja a una ciutat de l'Estat espanyol, cal que porti el resguard de
matrícula. En cas de contingència, cal quetelefoni a una universitat de la ciutat on
s'hagi esdevingutel cas i demani pels centres concertats.Siés atès en un d'aquests
centres, PINSS tramita els afers econòmics. En cas que s'hagi adreçat a un altre
centre, s'hauran de pagarles factures i presentar-les després a l'INSS.

matrícula.
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Si viatja a l'estranger, l'estudiant pot adreçar-se a qualsevolcentre hospitalari,fer dl
pagamentcorresponenti presentarles factures i altres documents a l'INSS.
Si voleu rebre més informació, podeu adreçar-vosa l'Administració de la UV o directamenta:

a Ciutat, que disposen
d'aRe
cti)
vitats de mante-
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Lesentitats signants són: el Club Patí Vic (excepte juliol i agost), el Club Atlètic
Vic, l'Squash Horitzó Vic, l'Institut Carovi i el Fitness
Vic. Totsels estudiants de
la UV poden accedirlliurementa les sevesinstal-lacions, per a la qual cosa només
caldrà reservar-les quan s'escaigui o, quan estracti d'activitats dirigides, pagar un

a
|

Residències d'estudiTA

Existeixen a la ciutat les segijents residències
"call:
Seminari de Vic. Tel. 93 886 1555 o centres d'acolliment
d'estudiants.
Residència dLa Guia,. Tel. 958894335 A

preu subvencionat.

aria Sant Miquel. Tel. 93 886 22 47

El Servei d'Estudiants de la UV té a disposició dels interessats la relac
ió de preus

Centre d'acolliment d'estudiants. Tel, 93 889 42 58 - 93 888 77 92

vigents peral curs 1998-99.

adi AUSA.Tel. 93 885 53 11

erg de laJoventut Jaume Collell,

Adreces

Si voleu més informació sob

ClubPatí Vic. Avda. d'Olímpia, s/n
Club Atlètic Vic. Avda. d'Olímpia, s/n

Squash-Horitzó Vic. Ctra. de Sant Bartomeu, km.0.8

,

Pisos de Hogier Allotjament Simat Sac’

Fitness Vic. Gallissa, 5, entresol

Si opteu per una d’aquestes wate,

Competicions esportives
o
El Servei d'Estudiants organitza cada any diverses competicions esportives internes de futbol-sala, bàsquet, esquaix i tennis (masculí i femení). Per inscriure un

equip, cal que us adreceu al Servei d'Estudiants, on s'us informarà del reglamenti
el calendari de cada competició.
La programació de la Universitat inclou l'organització de campionatspera la millora esportiva dels participants. Hi ha tambéla possibilitat de participar, en representació de la Universitat de Vic, en els campionats universitaris de Catalunyai,si
és el cas, en els campionats universitaris de l'Estat espanyoli en torneigs interuni-

versitaris.
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Revista La Amoral:
Ésla revista dels estudiants. El Servei d'Estudiants s'encarrega dela seva confecció
i coordinació entre els diversos autors que hi participen. Es tracta d'una revista
obertaa totsels estudiants que hi vulguin participar aportant-hiarticles d'opinió,
passatemps,notícies, etc. Apareix trimestralment.
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de
formàtica de Gestió

—
cació i els d'ET d In
PET de Telecomuni
de
: la DAT (Delegació
Els estudiants
it dues associacions
itu
nst
es
n
ha
or
ri
pe
àtica) i
PEscola Politécnica Su
ió d'Alumnes d'Inform
ac
eg
el
(D
I
DA
ila
municacions)
l'Estat entre totes
d'alumnes de Teleco
se celebren arreu de
ss
e
qu
ns
io
un
re
les
pen activalment en
ipe
ici
partic
s homòlegs.
ce
lants sorgides en els
mb
se
s
on
ci
ga
le
de
les

Altres òrgans

7.10. Publicacions
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Revista INTERAULA

És una publicació editada conjuntamentpertotes les escoles de mestres de Catalunya. Inclou debats, reportatges, experiències didàctiques, articles d'opinió i novetats sobre temes d'interès pedagògic i de funcionament d'aquests centres. La revista és coordinada perla Facultat d'Educaciói editada per Eumo Editorial.

7.11. Mitjans de transport

Els estudiants que tenen el domicili familiar fora de la ciutat de Vic poden accedir
a la Universitat de Vic mitjançant un vehicle particular, en tren o en autocar.

Xarxa de carreteres
Vic és el nucli de la major part de carreteres comarcals que comuniquen la ciutat
amb els diversos municipis de la comarca. La carretera Nacional 152 està desdoblada en tot el tram Barcelona - Vic.
LEix Transversal Lleida-Vic-Girona facilita els accessos dels estudiants que provenen deles comarqueslleidatanes, del Bages i de les comarques gironines.
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‘Tren

7-12. Aula de Teatre
de la Uv

La línia ascendent i descendent Barcelona - Puigcerdà de RENFEté parada de tots
els trens a l'estació de Vic, situada davant mateix de la Universitat.
Autocar

Hi ha dues empreses d'autocars que cobreixen la línia específica Barcelona-Universitat de Vic amb horaris concordants amb els acadèmics:

El curs 19
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sitat
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.
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.
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es teatrals

Directe: Barcelona - Vic i Vic - Barcelona

EMPRESA SAGALÉSS.A.
Barcelona - Granollers - Vic
Vic - Granollers - Barcelona

Per a més informació, adreceu-vosal Servei d'Estudiants.

Tambéexisteixen línies d'autobusos regulars entre Vici la majoria de municipis de
la comarca. L'estació d'autobusos de Vic està situada davant mateix del campus

Miramarges de la Universitat de Vic.

Quadre d'horaris d'Empresa Pous S.A. - Barcelona
Sortides de St. Pere T.-St. Vicenç T.-Borgonyà-Torelló-Manlleu-Roda de Ter-Vic a Barcelona
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8. Els serveis de la Universitat de Vic
8.1. L'Escola d'Idiomes

L'Escola d'Idiomesde la Universitat de Vic és un servei que té com a objectiu promoure l'aprenentatge de llengies i la seva difusió cultural, i que està adreçatals
membresde la Universitat (professors, alumnesi personal no docent) i al públic
en general. A partd'altres cursos que en el seu momentes puguin organitzara partir de peticions concretes,els cursos previstos peral curs 1998-99sónels segiients:
- Cursos ordinaris de llengua francesa, anglesa, alemanya,italianai russa.
- Cursosextraordinaris:

- Conyersaen anglès, francèsi alemany.

- Cursos d'anglès per a usos acadèmics.
- Cursos específics: anglès tècnic i anglès per a Infemeria.
- Curs de Xinès.

- Cursos de preparació d'exàmens:
A. University ofCambridge:
- First Certificate.
- Certificate in AdvancedEnglish.
B. British Chamber ofCommerce in Spain.
- Nivell operatiu
La majoria d'aquests cursos poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció
perals estudiants de la UV o per a qualsevolestudiant de les Universitats de Barcelona i Autònoma de Barcelona. A Secretaria General s'informa dels crèdits que
s'assignen a cada curs.

Els despatxosi les aules pròpies de l'Escolaestan situatsa l'edifici B.
El mes dejuliol es donaran a conèixerels horaris.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Sra. Núria Costa a la Secretaria
Acadèmica de la UV.
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8.2. La Biblioteca

La Biblioteca de la Universitat de Vic té setze anys d'existència. Està situada a
l'edifici E i s'hi pot accedir des del'interior, entrantpel carrer de Miramarges o pel

Vic va començar l'acti

vitat de c

carrer de la Sagrada Família, o des de l'exterior, pel carrer de Martíi Pol. La Facul-

litzat en temes d'integra
ció comunitària.
El SDE esta integrat din
s dels serveis bibli
versitària i a qualsevol per
sona,insti

tat de Traducció i Interpretació té una biblioteca pròpia al Palau Bojons. Totes
dues formen part de la mateixa unitat funcional.
La Biblioteca és d'accés obert, no es demanacap acreditació per usar-la: peral servei de préstec, en canvi, cal presentarel carnet de la UV.

Actualment,la Biblioteca de la UV té un fons d'aproximadament50.000 volumsi

ropea, legislació comunitàr
ia i

està subscrita a unes 600revistes i publicacions periòdiques. El fons té un caràcter
enciclopèdic a causa dela diversitat de disciplines de què està compost i que constitueixen el contingutdels estudis impartits als diversos centres de la UV.

desenvolupament, ajuts

Desdel curs 1988-89, forma part de la Biblioteca un fons dellibres procedents de
la col.lecció particular del Sr. Josep Miquel i Macaya, adquirit per l'Ajuntament
de Vical propietarii dipositat a la Biblioteca de la UV. La Biblioteca disposa també d'un fons de material videogràfic.

8.4. El Servei d'Assaig
i Recerc

Hi ha una guia perals usuaris de la Biblioteca on es dóna informació sobreel fun-

El SART és un servei de la

cionament, el servei de préstec i la recerca d'informació bibliogràfica. La guia es
potaconseguir a la Secretaria o a la Biblioteca.
La Biblioteca publica mensualment un Butlletí de sumaris derevistesi l'informatiu IBIS, que dóna comptede les últimes novetats, que han passat a formar part
del fons bibliogràfic, i comunicaels canvisi les innovacions produits en aquestservei de la UV que podentenir un interès especial per a qualsevol usuari. Aquestes
dues publicacions són repartides per tots els departaments de la UV i semprese'n
pot trobar exemplarsa la Biblioteca.
Horari: de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 9 del vespre

dissabtes, de 9 del matí a 1 del migdia
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8.10.El Servei de Traducciói Interpretació

9 a 1 del matíi de 3 a 7 de la tarda.
Horari: de dilluns a divendres, de

Traduccióii DocumentaÉs—
un servei vinculat a la Facultat de Ciències Humanes, , Traducció

ció i ubicatal Palau Bojons.

8.9. El Servei d'Audiovisuals

Té per objectius:

de tota la coersitat de Vic satisfà les necessitats
El Servei d'Audiovisuals de la Univ
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audiovisuals.

1. Oferi
a
GG
az"
ferir serveis de traducció, interpretació i correció a empreses, institucions i
persones.

2. Facilitar als estudiants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu

mentacióla inserció en el món professional.

3. Contribuir, de manera general, al milloramentdela qualitat en les traduccions
Més concretament, el Servei de Traducció i Interpretació ofereix a les empreses
institucions i persones que ho desitgin, serveis de traducció, revisió i mació de
textos: selecció de traductors segons experiència i perfil determinatentreels
:
diants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació per ete
tractes de pràctiques o d'aprenentatge:i la possibilitat d'establir convenis de cooperació educativa.
A

.

>

.

aq

eq
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ucció i Documentació els

Textos per a Educadors
Interseccions

Humanes, Trad
Als estudiants de la Facultat de Ciéncies

ació académica ajudant-los en els
ofereix la possibilitat de completar la seva form
través de l'obtenció defeinestutoritprimers contactes amb el món professional a
zadesen el mateix Servei o en pràctiques en

Didàctiques i complements per als educadors

Suports. Revista Catalana d'Educació Especiali Atenció a la Diversitat

empreses.

en l'edifici
.
ersi
Els despatxos d'Eumo Editorial es trob a l'edifici G dee lala Univ
Universitat de Vic.

Eltelèfon és el 93 889 28 18.

8.11. Eumo Editorial:
Publicacions de la Facultat d'Educació

Nascuda amb l'Escola Universitària de Mestres

per tal d'estimularels professors i

8.12. Eumo Gràfic. Taller de disseny i fotocomposició

tics, Eumo Editorial ha anatcreiels alumnes a publicar recerquesi treballs didàc
el convenciment queentre univerxent juntamentambla Universitat de Vic, amb
sària i mútuament enriquidora.
sitat i producció editorial hi ha una relació neces
la nor-

El taller Eumo Gràfic fou en els seusinicis el taller de disseny i fotocomposició

d'Eumo Editorial. L'any 1990, a causa del considerable augmentde la producció
tant de llibres com de disseny pera clients externs,l'editorial el taller es van citi

s d'Eumocontribuir a

principis bàsic
D'altra banda, sempre haestat un dels

tituir en dues societats anònimes, tot i que es van continuar mantenint orgànica-

universitaries; per això, l'editomalitzacié lingiifstica nacional de les publicacions
altres universitats de Catalunya:la
rial també hasignat convenis de coedició amb
ònoma de Barcelona, la Universitat
Universitat de Barcelona, la Universitat Aut
Pompeu Fabrai la Universitat de Girona.

menta l'interior de la Fundació Universitària Balmes.
I
A nivell intern, Eumo Gràfic s'ocupadeles publicacions, el seguimenti l'aplicació
de la imatge corporativa de la UV, i també deles portadesi els diferents treballs de

fotocomposició dels llibres d'Eumo Editorial. La seva producció pera l'exterior és
extensai variada i ha estat mereixedora de diversos premis.

ersitat de Vic, té més de 700títols dis-

Avuiel catàleg d'Eumo, Veditorial de la Univ

ar, que incloullibres perals alumnesi
tribuits en duesgrans seccions:el catàleg escol
adors,i el catàleg universitaripròllibres de didàctiques i complements per als educ
s, textos de pedagogia, monografies
piament dit, amb manuals per als educador
aris, etc.
d'història, manuals

Destaquem les produccions d'Eumo Gràfic per a la UV:
-Llibres memòria
-Guiesdel'estudiant.

ia, estudis liter
d'economia, llibres de ciència i tecnolog

ciors. Revista depoesia, i Cota Zero.
Eumo Editorial també publicalesrevistes Reduc
Catalana d'Educació Especial i AtenRevista d'arqueologia i ciència, Suports. Revista
i l'Anuari Verdaguer, publicació desció a la Diversitati Estudis d'Història Agrària,
agueri el seu temps.
tinada a promoure difondre estudis sobre Verd
s poden adquirir la llibreria dela
Totselsllibres del catàleg d'Eumo Editoriale
l per als professorsi els estudiants.
Universitat de Vic amb un descompteespecia

Editorial més vinculades a la Facultat
Les col.leccions universitàries d'Eumo
d'Educació són:

Revista Miramarges.
-Butlletí informatiu intern Campus.

-Butlletí del Servei d'Estudiants de la UV La Amoral.
-Estand de la UV del Mercat del Ram de Vic.

-Estandde la UV del Saló de l'Ensenyament.
-Tríptics, fulletons, targes,etc.

|

Eumo Gràfic disposa d'unslocals propissituats al carrer Perot de Rocaguinarda, 6
de Vic. Eltelèfon és el 93 889 48 77i el fax el 93 889 53 04.

'Textos Pedagògics
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8.13. Secretaria

8.14. L'Administració

Hihaunasecretaria acadèmica comunaa totsels centres. S’ocupa deles qiiestions
acadèmiques i administratives pròpies d'un centre universitari. Les seves tasques

Té cura deles tasques quefan referència a les quiestions econòmiques i administratives de la Universitat.

més importantssón:

- Formalització de les matrícules de tots els estudiants, tant dels ensenyaments reglats com dels de l'Escola d'Idiomes, els cursos de postgrau,els cursos de formació ocupacional i els cursosi seminaris extraordinaris.
- Supervisiói tramitació de beques.
- Expedició de certificats d'estudis.
- Tramitació detítols.
- Tramitació detrasllats.
- Compulsació de documents.
- Convalidacions.
- Anul-lació de convocatòries.
- Elaboraciói arxiu dels expedients acadèmics dels alumnes.
- Complimentaciói arxiu deles actes d'exàmensi avaluacions.
- Complimentació de la documentació derivadadeles adscripcions.
- Arxiu deles actes internes.
- Confecció deles estadístiques anuals de l'alumnati el professorat.
- Confecció de la memòriai de les guies del'estudiant de cada curs acadèmic.
- Informació acadèmica general.
A més a més, la Universitat de Vic és una delegació de l'Oficina de Preinscripció

Universitària de la Generalitat de Catalunya. Des de Secretariaes recullen i tramiten les preinscripcionsa l'oficina central de Barcelona.

La Secretaria Acadèmicaestà situadaa la planta baixa del'edifici E
L'horari d'atencióal públic és de les 10 del matía la 1 del migdiai deles 4 les 6
dela tarda. El mesos dejuliol, agost i setembreestà tancat a la tarda.

Cada Centre disposa també d'unasecretaria auxiliar per atendrelesrespectives direccions, els professorsi els alumnes. Ocupen despatxos propersals dels professors

L'horari d'atenció al públic és de les 10 del matí a la 1 del migdia i deles 4 a les 6
dela tarda. El mesos dejuliol, agost i setembreestà tancata la tarda.

El servei d'Administració està ubicata la planta baixadel'edifici F

8.15.La llibreria - copisteria

És un espai comercial on es poden adquirirelsllibres recomanats a cada assignatura, els dossiers d'apunts, els exercicis confeccionats pels professorsi material fungible de papereria (disquets, carpetes, blocs, agendes,tot tipus dellapis i o bolígrafs,
pinsinstitucionals...). Presta també un servei intern de copisteria i d'enquadernació per a estudiants i professors.
A la llibreria també hi podeu trobar tot tipus de publicacions amb importants
avantatges econòmics, sobretot si es tracta de llibres d'Eumo Editorial, que és
l'empresa editora de la Universitat de Vic.
Lallibreria està situadaal carrer de Miramarges n. 6, molt a prop del'entrada dela
Universitat de Vic per aquest carrer.
A la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, al Palau Bojons,

hi ha també un serveide llibreria on els estudiants poden adquirirels llibres més
específics de la carrera,llibres en general i material divers de papereria.

Lallibreria del campus de Miramarges és oberta des deles 8 del matí fins a les 8 del
vespre.
La llibreria de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació és

oberta des de 2/4 de 9 del matí fins a les 8 del vespre.

i les aules de cada carrera.

264

265

8.16. El bar - menjador

Durantel perfode lectiu funciona un servei de bar a la UV. Al migdia se serveixen
plats combinats. Està obertdes de 2/4 de 9 del matí fins a les 8 del vespre.
El bar està situat a la planta baixa del'edificiB.
8.17. Les aules d'estudi

Els estudiants que ho desitgin podenutilitzar aquestes aules, pensades perquè s'hi

puguitreballar de manera distesa en grups o individualment. Estan obertes durant
les hores lectives.

CER

Construccions Ferrer s.a.

Carrer Dues Soles, 3 - Tel. 93 886 16 66 - Fax 93886 25 66
08500 Vic
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Llibres d'interés per als educadors
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