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Presentació

Aquesta Guia complementala Guia de programesdeles assignatures troncalsi obligatòries deles especiali-
tats de Mestre.

Hitrobaràs la distribució dels crèdits optatiusi delliure elecció de cada especialitat,l'oferta d'assignatures,

les condicions de matrícula i els programes de cadaassignatura pertal d'oferir-te el màxim d'informació

queet permetideferl'elecció que consideris més convenientpera la teva formació. La informació d'aques-

ta Guia es completa amb la distribució horària que trobaràs en el quadre d'horaris de la Facultat

d'Educació.

És molt importantquealllarg de la carrera planifiquis bé el nombre de crèdits d'optativesi delliure elecció

que has de cursarpertal d'evitar problemesal final de la carrera. Recorda que, en aquest tema,tuetsel prin-

cipalresponsable del teu «pla d'estudis». En cas de dubteja saps que pots consultarel cap d'estudis i el coor-

dinadordels estudis de Mestre quet'orientarani t'ajudaran a prendre decisions.

Antoni Torti Bardolet

Degàdela Facultat d'Educació

 





 

Crèdits d'assignatures optativesi delliure elecció

Distribució de crèdits delpla d'estudis

Educació Infantil Educació Primària Educació Especial Lleng. Estrangera
 

Matèries Troncals 127,5 129 135 142,5
iDandamentESes3eeeeas

Talaa=milf+.genesos—pm

IELOEE"nietareasAEee

 

Crédits d’assignatures optatives

A les paginessegiients hifigurenles assignatures optatives que la Facultat dEducació ofereix pera les espe-

cialitats de Mestre per al curs 99-00. Tenint en compte quela majoria d’assignatures tenen un valor de 4,5

crèdits, l'estudiant pot combinarla realització de les assignatures optatives necessàries com mésli convin-

gui durantels 3 cursos dela carrera.

Per horaris, aquestes assignatures són compatibles amb les obligatòries.

S'ofereixen en blocs horaris (A, B i C de matí i D, E, F de tarda) de manera que nomésse'n potescollir una

de cada bloc (ja queles asignatures del mateix bloc s'imparteixen dins la mateixa franja horària). Pertant,si

es volen cursar dinsl'horari lectiu de la carrera (matí), només se'n poden cursar 3 (una de cada bloc).

L'estudiant, si ho desitja, potescollir-ne dela tarda i d'aquesta manera fer-ne més de 3, o combinar-les entre

matíi tarda. També s'organitzen assignaturesfora d'aquests horaris. Consulteu-los.

Crèdits de Lliure Elecció (Vegeu la normativa acadèmica)

L'obtenció dels crèdits de Lliure Elecció requerits enel Pla d'Estudis potfer-se perles segiientsvies:

A. Cursant i aprovant les assignatures de Lliure Elecció que s'ofereixen en els ensenyaments de la

Universitat de Vic.

B. Per reconeixementd'altresestudis reglats de nivell universitari.

C. Per reconeixementd'activitats d'interès acadèmic no regladesa nivell universitari.

Assignatures de Lliure Elecció

L'estudiant podràtriarles assignaturesdelliureelecció:

— Entre les assignatures optativeso delliureelecció ofertes en el seu propi ensenyament.

— Entrelaresta d'assignatures ofertes en els ensenyaments de la UV, ja siguin troncals, obligatòries, optati-
ves o delliure elecció per aquells ensenyaments, amb les segiients excepcions:

e Assignatures subjectes a prerequisits i incompatibilitats.
e Assignaturesel contingutde les quals coincideixi en més d'un 20%ambalgunadeles assignatu-

res del Pla d'Estudis que ha de cursarl'estudiantpera l'obtenció deltítol corresponent.  



 

 

Oferta d'assignatures optatives ¡ de lliure elecció

 

 

 

 

 

 

Matí

BLOCA) Núm. Educació Educació. Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Educació ambiental 4.5 OPT. LE. o L.E, OPT.
GLAASLscseee

Terradamaicsuis—ooroor<=ae

Remeiantesvandepieamle

DadabioiEqmsSae

aaaAAEésestaraoproereeee

SeOpraueparen—aII

remiseTARTARA

oddeaaiiiinMTiarNTa

uidacacimentat reaSaóEAasenoneanoanime

ArsaAecateess

Arere===ROEESoo 7—

BLOCB) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Tecnologia a l'aula 4.5 OPT. L.E. L.E. OPT.
datacióaeeeehePP.inaASira

ndrsHABIDAHASpmSMSHoRODESÓN

TaciatiageetmatDrsAAAo

DaEscalaeesamicèlLECOLEtlallTió

matespomorfrYESETIENNE=Eerarsooroopee

E———PIEazzarmnnaeEEAS

naaastesisLCLEtftea

TalesDnNNEEEune——————ÓN

oeaeaeaDarETACEEee

aaaiinemPODesdaaan
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BLOCC) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Matemàticaa partir de l'entorn 4.5 OPT. OPT. OPT. o

Coneixement del món actual 4.5 OPT. L.E. OPT.

Antropologia i Religió . (2)
  

 

 

 

 

 

 

 

Dramatització 4.5 OPT. OPT. OPT. OPT.

FORAD’HORARI Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits —Primària Infantil Especial Estrangera I

Investigació educativa 4.5 L.E. L.E. OPT. L.E. (3)
Yaeee——settioa ;mnie

eeLeraqramemearem aLa

odocacaAMS;aeSSrLso aPP.

Tarda:

BLOCD) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Civilitació i cultura anglosuxnnbs 4.5 LE LE. L.E. L.E.
TeresaefeconaeeioUEdetaOaie>ne

AinieshnYEOAÓN

odidadMia—Tmvevsaseeceeeneeesgaroo

BredacebcieassocidiasAds—=aA

idensreraelERAESoaiGlicEoerLE5)—

miritersmyemaneniaLernerTM=—eaan

TEraNSaea

TeetaEresml;cepsCRCLEa:E

 



 

 

BLOCE) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Perfeccionamentdela llengua anglesa II 4.5 E.E. LE. LE. LE. (8)

Tallers globalitzats a l'educació infantil

 

Didàctica de la comp.i exp oral i escrita Í

 

 

 

 

 

BLOC F) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Taller d'expressió oral en llengua anglesa 45 LE. LE, L.E. L.E,
laicoseterriTSbramasLeanaLesSpa

A—NAAALCIRalatagls 5O

GilierarecDEEMET=cose—sermó:—nash

eeee7z ameremeaearnTerbenmecaaeen

losspeipeamtis—oproprnmmlteepENnicaella

TenociWitcesshone aaEMDEEaaesprimeres:eTcs

ToddTiIeAiren=LnarEEeH

oodaeaiclopeLEBtaraml

erenAEEEESmémeAA—>NMBAEODAESaeEEeen

FORA D’HORARI Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Investigació educativa 245 #LE LE OPL LE
eeri adseeeTESCO,veiatCRCCTEita;EE

TaaciaaTOdamesrarsveesseneessensena

aii:EEESae:arres

GrisdidaAAeeaCRCTRcaa7

ralaleerenSRBi PTTSl—=eaeo7——mea

TercerheriecaiarsaETme,crOe aLan

CossaELLLt;arirrealseeaaere
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Totesles assignatures citades s'imparteixen durant el 2n quadrimestre excepte les que es citen a continua-

ció:

- Curs d'iniciació al teatre (3 credits)  1rquadrimestre

- Seminari d'Escolarural (3 credits)  1rquadrimestre.

- Seminari de coop. amb Centreamérica (3 créd) 1r quadrimestre.

- El joc a l'escola bressol (3 crèdits) 1r quadrimestre

- Aula de cantcoral li II. Assignatura anual.

- Fotografia didàctica (4,5 crèdits) 1r quadrimestre

Requisits de matrícula per a les assignatures optativesi de lliure elecció

(1) L'ordinadora l'Escola: Per matricular-s'hi cal haver cursat Fonaments informàticsi audiovisuals.

(2) Taller de creativitat. Per matricular-s'hi cal comptar ambl'autorització del Cap del Departament

d'Expressions.

(3) (4) (5) (6) (13) Per matricular-s'hical l'autorització expressa del Deganat.

(7) Assignatura adreçada únicament a estudiant s de 3r curs d'Educació Especial. (Imprescindible per

obtenirel certificat de capacitació en llengua catalana).

(8) Adreçada especialmentals estudiant s de 2n i 3r cursdel'especialitat de Llengua Estrangera.

(O) Adreçada únicamentals estudiant s de 3r curs del'especialitat de Llengua Estrangera.

(10) Adreçada únicamenta estudiant s de 2n curs d'Educació Especial. (Imprescindible per obtenirel

certificat de capacitació en llenguacatalana).

(11) Adreçada especialmentals estudiants de l'especialitat d'Educació Especial. Per matricular-shi cal

havercursatl'assignatura Expressió Plàsticai la seva DidàcticaI.

(12) Assignatura adreçada únicamenta estudiants del'especialitat d'Educació Especial. Especialment

recomanadaperals estudiants de 1 r curs ja queel curs vinentestà previst modificarel Pla d'Estudis i

aquestaassignatura hi constarà com a obligatòria de 1r curs i per tantl'hauran de cursar. En cas de

no fer-ho,el proper curs s'haurà de cursar en el torn contrarial de les assignatures obligatòries de 1r

curs.

(14) Adreçada únicamenta estudiant s de 3r curs de l'Especialitat d'Educació Infantil.

(15) No la poden cursarestudiant s d'Educació Infantil.

(16) Autorització del professortitular del'assignatura.

11
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Assignatures optatives

Educació Ambiental

PROFESSOR:SebastiàRIERA i CUSÍ

Optativa d'Ed. Primaria i Llengua Estrangera.4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Desde la Facultat d'Educació entenem que aquesta disciplina académica no ha de ser mai patrimoni exclu-
siu d'uns especialistes, sinó que ha de formarpart del currículum de tots els estudiants de la diplomatura de

Mestre, independentmentdel'especialitat que estiguin cursant.

Toti així, la Facultat d'Educació ha optat per definir una assignatura optativa sota el títol d'Educació

Ambiental que permeti d'aprofundir aquesta temàtica a aquells estudiants que hi tinguin un interès espe-

cial.

OBJECTIUS:

Definir les bases del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesteix transversal del currículum que ha de

ser tractat de manerainterdisciplinària perquè no és matèria exclusiva de cap deles àrees que el configuren.

CONTINGUTS:

1. Educació ambiental: necessitati concepte.

2. A qui convél'educació ambiental

3. Concepte de medi ambient. Ecologia i ecologisme.

4. Anàlisi de la problemàtica ambiental a nivell mundial:

4.1. Demografia i densitat de població.

4.2. Canvi climàtic.

4.3. La pluja àcida

4.4. La capa d'ozó

4.5. Erosió.

4.6. Residus i contaminació industrial.

4.7. Residussòlids urbans.

4.8. Diversitat biològica i recursos genètics.

4.9. L'aigua.

4.10. L'energia.

4.11. Espais naturals.
5. Problemàtica ambiental a Catalunya legislació ambiental vigent.
6. Pedagogia ambiental.

7. Experiènciesi resultats en el camp de l'educació ambiental.

8. Auditories mediambientals

METODOLOGIA:
. . >. . y 1 = .

La meitatdel'assignaturaes basarà en exposicionsdefets i conceptesteoricopràcticsperpartdel professori

l'altra meitat s'organitzarà en forma de seminari ambparticipació activa per part detotselsassistentsa l'au-

la.
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AVALUACIÓ:
La qualificació final s'obtindrà, a parts iguals, dela participació del'estudianta l'aula (és imprescindible

l'assistència a un 9006 deles horeslectives de l'assignatura),i de la valoració d'un treball de curs i d'una pro-

va escrita.

BIBLIOGRAFIA:

Escita a continuació unabibliografia bàsica. Durantel curs, i per a cada tema, es donarà unabibliografia

específica.

Amenós,À. et al. Els drets delmedi ambient. Barcelona: Depana,1991.
Brown,L. R. etal. Lestatdelmón 1999. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 1999.

Cousteau,J. etal. Una sola terra. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departamentd'Agricultura, Rama-

deria i Pesca, 1990.

Espinàs, J. M. Lecologisme és un egoisme. Barcelona: La Campana, 1993.

Lean, G.; Hinrichsen, D. Atlas delmedio ambiente. Sevilla: Algaida, 1992.

Myers, N., Gaia, G. £lAtlas dela gestión delplaneta. Madrid: Hermanos Blume, 1994.

Revista de Medi Ambient. Ns. 1 al 22. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Am-

bient, 1991 a 1999.

Sureda, J.: Colom, A. Pedagogia ambiental. Barcelona: CEAC,1989.

UICN / PNUMA / WWE Cuidem la terra. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Medi

Ambient, 1992.

Vola, La. Equip d'educació ambiental. Deixalles i reciclatge 1, 2 iguia delprofessor. Vic: Eumo Editorial,
1993.
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Historia de Catalunya

PROFESSOR:Josep CASANOVASi PRAT

Optativadetotesles especialitats. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:
L'objectiu fonamental del'assignatura éstractarels principals referents dela història de Catalunya.Es trac-
ta d'oferir una visió general i panoràmica detota la història de Catalunya, fent especial atenció als temes

méssignificatius dela història contemporània, però sense oblidarels d'etapes anteriors. Els temes seran tre-

ballats de manerainteractiva, tenint en compteels diversos elements que conformenlarealitat històrica:

demografia, societat, cultura, art, economia, política..., ja que és important comprendrela relació de tots

aquests aspectespertal de tenir unavisió globaldela realitat. Una part del'assignatura es dedicaràa plante-

jar la didàctica dela història de Catalunya.

CONTINGUTS:

1. Funciói usos dela història.

2. Lesterres catalanes durantl'antiguitat.

3. La formació de Catalunyai la Catalunya comtal.

4. L'expansióterritorial i econòmicacatalanoaragonesa.

5. Catalunya en la Monarquia Hispànica.

6. Les transformacions delsegle XVIII.

7. La crisi de l'Àntic Règim i la revolucióliberal.

8. La Restauraciói la dictadura de Primo deRivera.

9. La Segona República.

10. La Guerra Civil.

11. El franquisme.

12. La transició democràtica.

13. Catalunya, avui.

METODOLOGIA:

L'assignaturaes basarà en l'explicació del programaper partdel professori la participació dels estudiants a

la classe ambel comentaridetextosi altres exercicis. Hi hauràla lectura obligada d'unllibre.

AVALUACIÓ:

Un examenfinal al mes de juny.

El controlsobreel llibre de lectura obligada.

Es tindrà en comptela participacióa classe.

BIBLIOGRAFIA:

Balcells,A (coord.) Història delsPaisos Catalans. Barcelona: Edhasa, 1980, 3 volums.

Conèixer la Història de Catalunya. Barcelona: VicensVives, 1983, 6 volums.

Ferreres, E.: Llorens, J. Història de Catalunya. Barcelona: Grup Promotor, 1989.

Gil, E.; Peris, T. Interroguem elpassat recent, El mètode indagatori en la classe d'bistória. 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.
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Audició Musical

PROFESSORA:Teresa MAIDEU i PUIG

Optativadetotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

—Accedir al coneixementi contemplació d'obres d'art musicals prou significatives a través d'una audició

raonada, situada culturalmenti tècnicament, pertal de fer méssòlidai crítica la cultura musical.

— Projectar les mateixes audicionsa les escoles de Primària, a través dela selecció reflexiva de possibles cen-

tres d'interès compromesos amblesactivitats escolarsi la mateixa labor educacional.

CONTINGUTS:

1. Consideracions entorn dela formació del'oida:

1.1. Les capacitats atentives, retentivesi informatives.

1.2. La sensibilitat auditiva.

1.3. La via auditiva enel món del'expressivitati dela creació.

2. El fenomen musical i la societat:

2.1. Entorn del conceptei del'ús de la música.

2.2. Criteris de valoració —sociali individual— de la música.

3. Importància de la música en la formaciódela persona:

3.1. Desvetllamenti desenvolupamentequilibrats detotesles facultats psicofísiques de la personaen les

diverses etapes dela seva vida.

3.2. Formació decriteris estètics, reforçamentdela personalitat individual envers les imposicions.

4. Audició i coneixement mésdetallat d'algunes deles principals i méssignificatives obres d'art sonores de

les diverses èpoques culturals occidentals:

4.1. Èpoquesculturals,estils, formes, autors, obres; relació de la música ambtotesles altres manifesta-
cions culturals segons les èpoques.

4.2. Anàlisi formal elemental de caraa l'audició.

4.3. Coneixement documentali sonordels mitjans instrumentalsi vocals que emprala música.Els intèr-

prets.

4.4. Orientacions específiques, comentarisi valoracions prèviesi posteriors.

5. Visió i projecció de les audicions a l'ensenyamentprimari:

5.1. Per què no unaformacióauditiva ben estructuradaa Primària2

5.2. Estudii aprofitamentde possibles centres d'interès per a una audició musical aprofitadai conscienta

Primària.

AVALUACIÓ:
— Contínua. L'assistència assídua,activa i interessada és imprescindible per aprovarl'assignatura.

— Elaboraciód'un treball pràctic d'audició musical destinada a nens de Primària.

BIBLIOGRAFIA:

Abraham, G. The Concise OxfordHistory ofMusic. Londres: Oxford University Press, 1979.
Artigues, M.; Barjau, I.; Bonal, M.D. 51 Audicions. Barcelona: Teide, 1986.

Barlow, H. etal. A Dictionary ofMusical Themes. Londres: Ernest Benn, 1975.

Bennet, R. Form andDesign. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.

De Candé, R. Invitación a la Música. Madrid: Aguilar, 1980. °
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De Candé, R. Diccionari de la Música. Barcelona: Ed. 62, 1967.

Fubini, E. Laestética musicaldesde la antigiiedadhasta elsigloXX. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
Guillard, G. ManuelPratiquepourAnalyse auditive. Paris: Editions Transatlantiques, 1983.

Hodeir, A. Les Formesde laMusique. Paris: Presses Universitaires de France, 1978.

Maideu,J. InstrumentsMusicals. Vic: EumoEditorial, 1995.

Michels, U. Atlas deMúsica, li II. Madrid: Alianza Editorial, 1989 - 1991.

Moore, D. Guía delos estilos musicales. Madrid: Taurus, 1988.

Valls, M. Diccionario de laMúsica. Madrid: Alianza Editorial, 1974.
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Titelles: Construcció i Manipulació

PROFESSORA:Provi DAUFÍ i MORESO

Optativa d'Ed. Primaria, Ed. Especial i Ed. Infantil. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Aprendrea construir i manipular personatges animats amb materialsi tècniques diverses.

Revaloritzar les qualitats delstitelles i la seva aplicació a l'escola amb finalitats educatives pedagògiques,

didàctiques, creatives, lúdiquesi terapèutiquesi tambéperafavorirl'expressió i lacomunicació dels infants.

CONTINGUTTÈORIC:
1. Breu història delstitelles.

2. Bases teòriquessobrel'elaboració i manipulació dediferentstipusdetitelles.

CONTINGUT PRÀCTIC:
1. Construcció detitelles simples amb materials diversos.

2. Construcció d'untitella de guanto detija i representació d'un conteo història amb missatge educatiu:

2.1. Disseny del personatgeescollit en funció del'obraa representar.

2.2. Modelatge. Decoració i complementació.Vestuari

2.3. Exercicis de manipulació detitellesi representació del'obra.

AVALUACIÓ:
Esvaloraranels treballs pràctics proposatsa l'aula-taller durantel curs.

Esfarà un treballteòric basaten les experiènciesi els aprenentatges adquirits durantel curs.

L'assistènciaserà obligatòriai, per tant, avaluable.

BIBLIOGRAFIA:

Rampmann,L. Teatro de marionetas. París: Bouret, 1972.

Reinhardt, G. Como hacer muñecos deguiñol. Barcelona: CEAC, 1984.

Rial, R., Ricart, M. Els titellesa l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1985.
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Educació de ta Veui Foniatria Aplicada

PROFESSORA:Dolors RUSINOLi CIRERA

Optativa de Llengua Estrangera. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Oferira l'estudiant uns coneixementsbàsics que li permetin de prendre consciència de la pròpia veu, de
desbloquejarles possibilitats vocals no utilitzadesi d'afavorir l'expressivitat sonora.

Valorarla importànciadela línia melòdica perla lectura,la vocalitzaciói la dicció expressiva.

PROGRAMA:

1. Preparació corporal pera la fonació:

1.1. Relaxació.

1.2. Observació del propicos.

1.3. Exercicis de buf.

1.4. Autodesbloqueig:palpitacions, contraccions.

1.5. Automassatges.

1.6. Exercicis mecànics dellavis, llengua i musculatura.

2. Fonació,articulació de ressonadors:

2.1. Òrgansde 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 IAVALUACIÓ:

Lesclasses són totalmentpràctiques.Eltreballés progressiui insistent, ja que no hi ha cap estudiantigual.

Es faran exercicis individualsi en grup.

Estreballarà en grups detres persones untextnarratiui individualmentun text poètic.

S'avaluaran la capacitat d'aprenentatge, l'actitud corporal, la comprensiói la interpretació del text i la cla-

retat en la dicció.

BIBLIOGRAFIA:

Barlow, W. Elprincipio de Matthias Alexander. Técnicasy lenguajes corporales. Barcelona: Paidós Ibérica,
1986.

Bustos, 1. Reeducación de losproblemas de voz. Madrid: Ciencias de la educación, 1981.

Correderas Sánchez, T. Defectos en la dicción infantil Buenos Aires: Kapeluz, 1949.

Hiltrud Lodes. Aprendea respirar. Barcelona: Integral, 1990.

Le Huche,E; Alladi, A. La voz. Barcelona: Masson, 1993.

Peña Casano, J. ManualdelLogopeda. Barcelona: Masson , 1991.

Perelló, J.; Caballé, M., Canto/Dicción. Barcelona: Científico Médica, 1975.
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Sociolingiística

PROFESSOR:FrancescCODINA i VALLS

Optativadetoteslesespecialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

— Aportar al futur mestre coneixementssobrela diversitatlingiística, els problemes sociolingúístics, la situa-
ció social del catalài la seva repercussióen l'ensenyament.

Fomentarenel futur mestre unaactitud de respecte perla diversitat lingiística i cultural i una actitud favo-

rable al procés de normalització del'ús dela llenguacatalana.

CONTINGUTS:

1. Conceptesbàsics desociolingúística:

1.1. Universalitat delllenguatgei diversitat de llengiies.

1.2. Les llengiies en el món. Les famílieslingúístiques.

1.3. Les dimensionsterritorials i demogràfiquesdelesllengiies.

1.3. Llenguai societat.

1.4. Llengies en contacte. Conflicte lingúlstic. Llengiies dominants i llengiies subordinades: àmbits

d'ús, normesd'úsi actitudslingiiístiques.

1.5. Bilingúismei diglòssia. Substitució i normalització lingúística. Planificació lingúística.

1.6. Processos de substituciói d'expansió lingiística en la història i en l'actualitat.

2. Passat i presentdela llengua catalana:

2.1. Aspectes d'història social i política de la llengua catalana(del segle VIII al segle XIX): formació, ex-

pansió i subordinació.

2.2. El procés de normativització i de cnormalitzaciósdela llengua catalanaen els seglesXIX i XX.
2.3. La situació actual dela llengua en cadascundelsterritoris de parla catalana: marclegal: coneixement

i ús socialdela llengua: política lingiistica. Problemesi perspectives.

2.4. Sociolingiúística i educació en l'àmbit lingúístic català.

METODOLOGIAi AVALUACIÓ:
Cadaestudiant hauràdellegir un delsllibres que figuren en la bibliografia. La nota seràla resultantdela va-
loració en les activitats fetes a classe (40%), una prova de lectura del llibre (30%) i una prova final (30%).

Aproximadamenta la meitat del quadrimestre es fará una prova de lectura en forma de comentari de text o

d'assaig breu.

BIBLIOGRAFIA:

Aracil, Ll. V. Papers de sociolingúística. Barcelona: La Magrana, 1982.

Aracil, Ll. V. Dir la realitat. Barcelona: Paísos Catalans, 1983.

Artigal, J.M. (coord.) Elsprogrames d'immersióals territoris de llengua catalana. Barcelona: Fundació Jaume

Bofill, 1995.

Ayma, J. M. Allo que no se soldir de la normalitzaciélingiiistica. Barcelona: Empúries, 1992.

Bastardas, A.: Soler, J.(eds.) Sociolingiiística illengua catalana. Barcelona: Empúries, 1988.

Bastardas, A. Fer elfutur. Barcelona: Empúries, 1991.

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

Boix, E. i Vila, X. Sociolingtiistica catalana. Barcelona: Ariel, 1997.

Breton, R. Géographie des langues. Col. Quesais-je? Paris: PU.E, 1976.
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Diversos Autors, Mapespera l'estudidela llengua catalana. Vic: Eumo Ed., 1992,

Ferrer, J. Lapersecuciópolítica de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62, 1985.

Gimeno,F; Montoya,B. Sociolingiiistica. Universitat de València, 1989.

Ginebraetal. La llengua als Paisos Catalans. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1992.

Junyent, C. Les llengiies delmón. Barcelona: Empúries, 1989.

Junyent, C. Vida i mortde les llengiies. Barcelona: Empúries, 1992.

Kreminitz, G. Multilingiiisme social. Barcelona: Edicions 62, 1993.

Lamuela, X. Estandarditzaciói establimentdeles llengiies. Barcelona: Edicions 62, 1994.

Mari, 1. Un horitzópera la llengua. Aspectesde laplanificació lingúística. Barcelona: Empúries, 1992.

Martí i Castell, J. (ed.). Processos de normalització lingúlstica: l'extensió d'ús social i la normativització.

Barcelona: Columna, 1991.

Martíi Castell,J. L'ús socialde la llengua catalana. Barcelona: Barcanova, 1992.

McKay, S.L.; Hornberger, N.H. Sociolinguistics and Language Teaching. Cambridge University Press,

1996.

Molla, T.; Palanca, C. Curs de sociolingúística. Alzira: Bromera, 1987.

Nadal, J.M.; Prats, M. História de la llengua catalana. Dels orígensfins alsegleXV. Barcelona: Ed.62, 1983.

Pueyo, M. Tres escolesper als catalans. Lleida: Pagès editor, 1996.

Reixach, M. Difusió social del coneixement de la llengua catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Departamentde Cultura, 1990.

Rotaetxe, K. Sociolingiiística. Madrid: Síntesis, 1988.

Royo,J. Una llengua és un mercat. Barcelona: Ed. 62, 1991.

Segarra, M. História de la normativa catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1985.

Serra, J.M. Immersió Lingúística, rendimentacadèmici classe social. Barcelona:Horsori, 1997.

Siguan, M. L'Europa deles llengies. Barcelona: Edicions 62, 1995.

Solà,J. L'obra dePompeu Fabra. Barcelona: Teide, 1988.

Solé, J. Sociolingiiísticaperajoves. Xirivella: Ed. de la Federació d'Entitats Culturals del País Valencià, 1987.

Tuson,J. Elllenguatge. Barcelona: Empúries, 1994.

Tuson, J. Malde llengizes. Barcelona: Empúries, 1988.

Vallverdú, E. Elfet Engúístic com afetsocial. Barcelona: Ed. 62, 1977.

Viana, A. Aspectes delpensamentsociolingiiistic europeu. Barcelona: Barcanova, 1995.

Vila, I. El català i el castellà en elsistema educatiu de Catalunya. Barcelona: Horsori, 1996.

Vila, L Siguan, M. Bilingúísme i educació. Barcelona: Edicions de la UOC / Proa,1998.
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Filosofia de l'Educació

PROFESSORA: EulàliaCOLLELLDEMONTi PUJADAS

Optativa d'Ed. Especiali Ll. Estrangera.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Unafonamentació dela teoriai de la pràctica educativesés indispensable pera la formació completadelfu-

tur mestre.La filosofiai la filosofia de l'educació poden fomentaren el docent unaactivitatreflexiva i po-

den ajudar-lo a construircriteris rigorososi conscients per a interpretar la pròpia tasca,la relació amb els

alumnesi la vinculació amb la cultura del passat, del presenti del futur.

PROGRAMA:

Eltreball en aquesta assignatura optativas'articularàal voltantdetres grans blocs:
BlocI:

Lafilosofia, elfilosofari els filòsofs. Filosofia i vida.
Bloc II:

La incidènciadelafilosofia en els principals corrents pedagògics del passati del present.

Bloc III:

El paperdela filosofiai de la pràctica filosòfica en les diferents etapesde l'ensenyament. Propostes, pro-

blemesi experiències.

METODOLOGIAI AVALUACIÓ:

L'assignaturaes desenvoluparà mitjançantel diàleg entre professori estudiants a partir de la lectura de tex-

tos i de la discussió sobre temes concrets. A l'inici de curs es facilitarà un dossier amb textos filosòfics: així

mateix es preveula participació d'altres professors i persones convidades.

Pera l'avaluació de l'assignatura serà important demostrarla capacitatde reflexió escritaal voltantdel tre-

ball fet a classe i de la lectura de textos. Mitjançantl'elaboració d'un diari-memòria del curs.

BIBLIOGRAFIA:

Arendt, H., Finkielkraut, A. La crisi de la cultura. Barcelona: Pòrtic, 1989.

Colom, A.J., Mèlich, J.C. Después de la modernidad. Nuevasfilosofías de la educación. Barcelona: Paidós,

1994,

Dewey, J. Democràcia i escola. Eumo Editorial, 1985.

Fibla, P. Educació i valors. Elpatrimoni ètic de la modernitat. Vic: Eumo Editorial, 1995.

Fullat, O. Paideusis. Antropologiespedagògiques contemporànies. Bellaterra: Publicacions de la UAB,1990.

Gaarder, J. Elmón de Sofia. Barcelona: Empúries, 1995.

Giiell, M., Mufioz, J. Nomésséque nosé res. Barcelona:Ariel, 1996.

Lipman, M.; Sharp, A. M.: Oscanyan,F.S. Filosofia a l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Loche, J. Pensaments sobre l'educació. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Peters, R. S. Filosofia de la educación. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1977.

Plató. Paideia: Protègoras, de la República, de les Lleis. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Rogers,C.R.Libertady creatividaden la educación. Barcelona: Paidós, 1985.

Rousseau,J.J. Emili o de l'educació. Vic: Eumo Editorial, 1989.

Suchodolski, B. Pedagogia del'essència, pedagogia de l'existència. Vic: Eumo Editorial, 1986.
Xirau, J. Pedagogia i Vida. Vic: Eumo Editorial, 1986.
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Tecnologia a l'Aula (FenòmensFísics i Aplicacions Tecnològiques)

PROFESSOR: Miquel CABALLERIAi SURINACH

Optativa d'Ed. Primàriai Ll. Estrangera. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Presentarels principals fenòmensfísics i les seves aplicacions tecnològiquesa partir de l'observació i de la
reproducció d'experiències senzilles.

CONTINGUTS:

1. El MètodeCientífic.

1.1. Mesura i magnitudsfísiques.

1.2. Sistemes d'unitats.

1.3. Lleifísica.

1.4. Representació gràfica.

2. Fenòmens òptics.

2.1. Propagació,reflexiói refracció de la llum.

2.2. Imatgesa través de mirallsi lents.

2.3. Color.

2.4. Naturalesa dela llum.

3. Forces, movimenti energia.

3.1. Moviment.

3.2. Forces.

3.3. Treballi energia.

3.4. Líquids.

3.5. Gasos.

3.6. Calor.
4. Fenòmenselèctrics i fenòmens magnètics:

4.1. Càrregaelèctrica.

4.2. Correntelèctric.

4.3. Imantsnaturals.

4.4. Electricitat i magnetisme.

4.5. Generadors, motorsi aparells de mesura.

METODOLOGIA:

Els contiguts seran exposats pel professor, el qual proposarà unasèrie de questionsi exercicis pertractar a

classe.

Esrealitzaran pràctiquesdelaboratori sobreels temestreballats.

AVALUACIÓ:

L'avaluacióes farà a partir de la presentació dels exercicisi de la discussió deles qiiestions que es proposaran

durantel desenvolupamentdel'assignatura. Al finales farà una prova individualescrita.

Lanotafinal del'assignaturaés la mitjana ponderadadeles notes segiients:

— Pràctiques (nota de grup) 10%

—Exercicis proposats durantel curs 40%

—Examenfinal 50%

24

 

  



Els estudiants que nopresentinels exercicis o l'informe de pràctiquesdinsdels terminisestablertsseran ava-
luats d'aquestes partsa travésdel'examenfinal.

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 UniversitatAutònomade Barcelona, 1982.

Aram; Boixaderas, N.; Cuevas, P; Paris, M.; Roig, J.; Vidal, F. El so. Barcelona:Institut de Ciències de

l'Educació de la Universitat Autònomade Barcelona, 1981.

Aram, Boixaderas, N., Cuevas, P.; París, M.; Roig, J.; Vidal, F. Óptica, Barcelona: Institut de Ciéncies de

l'Educació de la Universitat Autònomade Barcelona, 1982.

Gete-Alonso,J.C.; Del Barrio, V. Mediday realidad. Madrid: Alhambra, 1989.

Hewitt, PG. Conceptos defísica. Méxic: Limusa, 1992.

Jutglar, L.; Miranda, A. La energía. Madrid: Alhambra, 1986.

Nuevo manualde la Unescopara la enseñanza de las ciencias. Barcelona: Edhasa, 1987.

25



 

Història de l'Art Català

PROFESSORS: Miquel PÉREZ i MAS

Carme SANMARTÍi ROSET

Optativa detotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS: .
Introduccióa l'estudi dela Història de l'Art Català, concretamentdelstres períodesen els quals hom consi-
dera quehi ha aportacions de gran valorartístic i que coincideixen en moments de naixença, plenitud o re-

cuperació nacionals.

CONTINGUTS:

1. L'Art Romànic: 4

1.1. Principis estructuralsi tipològics de l'arquitecturaclàssicai llur projecció històrica.

1.2. La formació de l'estil medieval a Europa.

1.3. L'arquitectura romànica a Catalunya: el marc físic, històric, social i econòmic. Arquitectura dels.

XI, característiques i obres. Arquitecura dels. XII, característiquesi obres. L'escultura.

1.4. La pintura romànica: suportsi tècnica. Fonamentsestètics. Iconografiai fonts. Mestres dela pintura
romànica catalana.

2. L'Art Gòtic:

2.1. Transició del romànicalgòtic: l'arquitectura del Císter.

2.2. L'arquitectura gòtica: la catedral com a sistema constructiu i simbòlic.

Arquitectura gòtica catalana, característiquesi obres.

2.3. La pintura gòtica: suports i tècniques. Fonamentsestètics.

Iconografia. Correntsi mestres.

3. El Modernisme:

3.1. El Modernisme, fenomeninternacional.

3.2. Arrels històriquesi socials del Modernisme.

3.3. Arquitectura i pintura modernistes.

METODOLOGIA:

El programaes durà a terme per mitjà de l'exposició per part dels professors dels diferents temesa classe. Es

complementarà amb la projecció de diapositives, vídeosi el comentaria classe d'algunstextoslliurats pels

professors. Al llarg del curs hi haurà duesvisites guiades al Museu Episcopal de Vic, seccions de romànici

gòtic.

AVALUACIÓ:

L'avaluació es farà per mitjà de dues proves parcials i un treball en grups de tres o quatre estudiants en el

qual s'estudiarà un monument, una obraescultòrica o pictòrica d'algun dels períodesestudiatsi es farà una

proposta didàctica a partir del monumentestudiat. En la nota final es tindrà en compte,a més,la participa-

ció activa dels estudiantsen les classes.

BIBLIOGRAFIA:

Benevolo, L. Historia de la arquitectura moderna. Barcelona: Gustavo Gili, 1974.

Bohigas, O. Reseñay catálogo de la arquitectura modernista. Barcelona: Lumen, 1971.

Carbonell, E. Lapintura muralrománica. Barcelona: La Llar del Llibre, 1984.
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Cirici, A., Gumí, J. L'artgòtic català. Barcelona: 1977.

Diversos Autors, Catalunya Romànica, 24 vols. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S.A., 1984.

Diversos Autors, Dicicionari d'arquitectura. Barcelona: Cirit, Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990.

Història de l'Art Català, 8 vols. Barcelona: Ed.62, 1985.

Junyent, E. Catalunya romànica, 2 vols. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1976.

Martorell, C. Gaudí, Su vida, su teoria, su arte. Barcelona: Blume, 1977.

Pedrola, A. Materials, procediments i tècniques pictòriques. Barcelona: Publicacions de la Universitat de

Barcelona, 1990..

Schmutzler, R. ElModernismo. Madrid: Alianza Editorial, 1980.

Sureda, J. Lapintura románica en Catalunya. Madrid: Alianza Editorial, 1980.

Von Simpson, O. La catedral gótica. Orígenes de la arquitectura gótica y del concepto medieval de orden.
Madrid: Alianza Editorial, 1982.

Yarza, J. Artey arquitectura en España. 500-1250. Madrid: Cátedra, 1985.

27



 

Tallers Literaris

PROFESSORA: Maria CarmeBERNAL i CREUS

Optativa d'Ed. Primària, d'Ed. Especial,i de Ll. Estrangera. 4.5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Aquesta assignatura consisteix a ferllegir per escriurei a escriure perllegir. La lectura de textos té com fi-

nalitat la motivació literària en primerlloc, però també l'observaciói l'anàlisi de tècniques que podran tenir

unaaplicació en l'escriptura. Així doncs,el destinatari és l'estudiantinteressat perla literatura en la doble

vessant receptiva i productiva.

OBJECTIUS:

1. Millorar la capacitat creativa i expressiva dels estudiants a partir de l'aplicació pràctica de tècniquesi

procedimentsliteraris a diverses propostes d'escriptura de textos.

2. Ajudarl'estudiant a ampliarels coneixements literaris a partir del'estudi d'aspectes relacionats ambels

gèneresliteraris narratius d'alguns autors emblemàtics.

3. Fomentarel gust perla literatura mitjançantla lecturadellibres i el comentaria la classe.

PROGRAMA:

1. Introducció a la producció detextosliteraris escrits:
1.1. Reflexions a l'entorn de la producció i de la composició de textosliteraris escrits: elaboració de

projectes, pluja d'idees, fases de composició (esborranys, redacció,etc.). La construcció definitiva

ila revisió del text.

1.2. Els gèneres narratius en prosa. Acostamenta les tècniquesi als procediments.

1. La narració breu:el conteliterari.

2.1.El naixementdelconteliterari.

2.2.Indagacionsa l'entorn del conteliterari: Poe, Txèlchov i Borges.

2.3.Tipologia de contesliteraris: observaciói anàlisi de models.

2.4.Elaboració de contesa partir de criteris i tècniques diversos.

2. La prosa narrativa llarga: la novel-la

3.1.Algunes indagacionsa l'entorn del gènere novel-listic. |

3.2.Algunes consideracionsestètiques sobre la novel-la des del romanticisme finsa l'actualitat. Alguns

autors: Goethe, Melville, Oller, Conrad, Kafka, Joyce i Rodoreda.

3.3. Aspectes de la novel.la:

3.3.1. La genti les veus

3.3.2. El tempsi l'espai.

3.3.3. L'espaii el temps.

3.3.4. L'ambient.

3.3.5. Toi estil.

3.3.6.Observació de models a partir de fragments denovel.la.

3.3.7. Redacció de textos argumentatiusi expositius a partir del'anàlisi d'alguns aspectes de la no-

vella.

4. Altres formes narratives: laliteratura del «jow:

4.1. Autobiografies,diaris,llibres de viatges, dietaris i epistolaris.

4.2. Les tècniques narrativesdela literatura autobiogràfica.

4.3. Observació de modelsa partir de fragments de diversos autors.

4.4.Descripciói autoretrat: redacció detextos.
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METODOLOGIA 1 AVALUACIÓ:

L'assignatura tindrà una orientació teoricopràctica. Algunessessions seran de carácter purament informa-

tiu i de transmissió de continguts. La majoria, però,es destinaran a la realització de propostescol-lectives o

individuals d'anàlisi de tècniques i procedimentsliteraris o de creació. En aquesta assignaturala funció de

la tutoria tindrà una importància cabdal, atès que l'estudiant ha de poder recificar, ampliar o reelaborarel

continguts dels seus textos mitjançantla discussió ambel professor, pertal de poder millorar l'expressió es-

crita personal. L'avualuació serà contínuai es basarà en la valoració progressivadeles diversesactivitats rea-

litzades alllarg del cursi en el controldeles lectures consignades com a obligatòries. Atèsel caràterdetaller

del'assignatura, és indispensable l'assistència a classe,la participació en el treballa l'aulai la realització de

totes les pràctiques programades. Qualsevolexercici o treballlliurat al pròfessor com a definitiu i que no

reuneixiels requisits de la bona normativa no podràser avaluat(el límit màxim d'errors tolerat és de deu,

incloseslesreiteracions d'un mateix errori amb independència delallargadadeltext).

BIBLIOGRAFIA

Alcoverro, C. Llegirper escriure. Escriureper llegir. Barcelona: Barcanova, 1993

Anderson Imbert, E. Teoríay técnica del cuento. Barcelona: Ariel, 1992.

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

Pagés, Vicenç. Un tranvia anomenattext. El plaer en l'aprenentatge de l'escriptura. Barcelona: Empúries,

1998.

Bou, E. Papersprivats. Assaigsobrelesformes literàries autobiogràfiques. Barcelona: Edicions 62, 1993.

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

Cassany, D. Luna, M. 3 Sanz, G. Escriure (Í, I, II. Barcelona: Cruilla, 1987.

Cassany, D. La cuina del'escriptura. Barcelona: Empúries, 1993.

Centelles, E. Elconte des de 1939. Barcelona: Edicions 62, 1981.

Coromina, E. Pràctiques d'expressió i comunicació. Vic: Eumo Editorial, 1987.

Coromina, E. Manualde redacció i estil. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Foster, E. M. Aspectes de la novel-la. Barcelona: Columna, 1992.

García Márquez, Gabriel. La bendita manía de contar. Madrid: Ollero 82 Ramos Editores, 1998.

Freixas, Laura. Tallerde narrativa. Madrid:Arraya, 1999.

Planelles, A; Vernet. Contologia. Antologia delconte literari, Barcelona: La Magrana, 1991.

Propp, V. Morfología del cuento. Madrid: Akal, 1985.

Queneau, R. Exercicis d'estil. Barcelona: Quaderns Crema, 1987.

Rodari, G. Gramàtica de lafantasia. Barcelona: Aliorna, 1987.

Sargatal, A. Iniciació alconte literari. Barcelona: Glauco, 1987.

Soldevila, LL. Un temps, unpaís (1888-1939). Antologia de textos memorialistics. Barcelona: Ed. 62, 1993.
Soler, I; Trilla, M.R. Les línies del text. Barcelona: Empúries, 1989.

Sunyol, V. Màquinespera escriure, Vic: Eumo Editorial, 1992.
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Dinámica de Grups

PROFESSORA: Neus SOLi MAURI

Optativa detotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS

- Comprendrela importància quetenenels fenòmensgrupalsen la vida quotidiana, però sobretot,enel
context educatiu.

- Conèixerles principals característiques dels fenòmens grupals i les seves dinàmiquesinternes.

- Saberanalitzarels processos grupals que es donen en l'àmbit educatiu.

, t Descobrir la importància quetenenles relacions humanesenels aprenentatges.

- Incrementarl'autoconeixement.

- Millorar la comunicaciói la percepció social.

- Fomentarels valors d'empatia i respectea l'opinió delsaltres.

- Fomentarles habilitats socials.

- Aprofundireneltreball cooperatiu,la resolució de conflictesi la presa de decisions.

- Conèixerles principals tècniques de grup quees podenutilitzar en el contextescolar.

- Aprendrea avaluarel grup.

CONTINGUTS DE FETS I CONCEPTES

- Inici i formació del grup:

. Presentació personal. Presentació delpetit grup. Descobertadels altres.
- El jo dins del grup:

. L'Autoconeixementi L'Afirmació. L'Autoestima.

- Les Relacions en el grup:

.La cohesió. L'empatia. Roli estatus. La comunicació. La percepciói els seus enganys. La resolució de

conflictes. La presa de decisions.

- El treball en grup. Eltreball cooperatiu.

- Habilitats a fomentar:

. La confiança. Elrespecte. El diàleg. Identificació, expressió i comprensió de sentiments. La responsa-

bilitat. La sinceritat. La cooperació i col-laboració. L'amistat. El compartir. La creativitat.

- L'avaluació deltreball en grup i de la pròpia percepció del grup.

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS

- Observaciói reconeixementdeles diferents dinàmiques grupals.

~Classificació de tècniques.

- Autoreconeixement

- Reflexió del propi procés d'aprenentatgesocial.
- Comentaride textos relacionats ambels diferents temes.

CONTINGUTS D'ACTITUDS,VALORS I NORMES

- Ordre,rigor i constànciaen eltreball

- Participació en les activitats plantejades

- Sensibilització pertractarreflexivamentels diversos temes.

- Posicionament davantels diferents conceptestrobats.
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METODOLOGIA

- Desenvolupamentdels temesa travésdediferents tècniques de la dinámica de grup.

- Lecturareflexiva dela bibliografia.

- Participaciói reflexió personal i grupal.

AVALUACIÓ
L'avaluació individual d'aquesta assignaturaesfaràa partir dels criteris segiients:

- Participació activa en el desenvolupamentdeles sessions.

- Elaboraciósatisfactòria d'un dossier-recull de les tècniquesdelas mitjançant la implicació en el

treball cooperatiudetotel grup-classe.

- Treball en grup sobreel desenvolupamentd'una habilitat relacionada amb els continguts del'assignatura

pertal d'interrelacionarteoria i pràctica.

- Valoració personal del propi procés d'aprenentatge.

- Resten inclosos en l'avaluaciótotsels continguts defets i conceptes, procedimentsi actituds, valorsi nor-

mes esmentats en aquest programa.

REFERÈNCIESBIBLIOGRÀFIQUES 7

Antons, K. (1981):Práctica de la dinámica degrupos. Barcelona: Herder.

Arnaiz, P. (1988): Quiés qui. Les relacions humanes algrup-classe. Barcelona: Graó.

Arnaiz, P; Isus, S. (1995): La tutoría, organizacióny tareas. Barcelona: Biblioteca de Aula. Ed. Graó.

AAVV: Monogràfic sobre Resolución de conflictosa Cuadernos de Pedagogía. Abril, 1997. n. 257.

Brunet,J.J.: Negro,J.L. (1993): Tutoria con adolescentes. Madrid: Ediciones San Pio X.

Carreras, L.i altres (1998): Cómo educar en valores. Madrid: Narcea.

Cascón, P, Martín Beristain, C. (1989): La alternativa deljuego. Fichas técnicas. Torrelavega: Copy-Besaya.

2 volums.

Darder, P: Franch,J.; Coll, C., Pèlach, J. (1991): El grup-classe: Un potencial educatiu fonamental. Vic:

EumoEditorial.

Díez, A.; Masegosa, A. (1996): La dinámica degrups en l'acció tutorial Barcelona: Graó.

Fabra, M.L. (1992): Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona: Ediciones CEAC. Aula Práctica

Secundaria.

Garaigordobil, M. (1988): Juegoy desarrollo infantil. San Sebastián: De Seco Olea.

Hostie, R. (1990): Técnicas dedinámica degrupo. Madrid: Publicaciones ICCE.

Pallarés, M. (1996): Técnicas degrupopara educadores. Publicaciones ICCE. Educación.

Roche, R.; Sol, N. (1998): Educación prosocial de las emociones, valores y actitudes positivas. Barcelona:

Blume.
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Música Tradicional Catalana

PROFESSOR: TeresinaMAIDEU i PUIG

Optativa de Ll. Estrangera. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

- Assolir un coneixementgenerali reflexionat del paper de la música tradicional catalanai de les músiques

de cultures allunyadesen la societatactual i, especialment, en el món de l'ensenyament.

- Adquirir un coneixementdeles principals característiques de les cançons i músiquestradicionals catala-

nes i d'algunes activitats musicals d'una tria de cultures del món. Sempre que sigui possible es tractaran

des de l'experiència vivencial de l'estudiant i amb unaorientació d'aplicació pràctica a l'aula. Cadaele-

ment musical es treballarà vinculata l'activitat social i personal on té 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 con-
ceptea altres cultures.

2. Les músiquesorals i tradicionals en la societat contemporània: processos, transformacions, valoracions.

3. Aspectes de la música tradicional catalana:

3.1. Les balades: formulacions, contingutsi vida social que fan possible.

3.2. Les cançonsd'activitats infantils: formulacions, continguts i momentssocials.

3.3. Cançonsdetreball i cançons defesta. Alguns exemples.

3.4. Músiques instrumentals: ocasions, instrumentsi transformacions.

4. Músiquesd'altres cultures: presentació d'expressions musicals en el context d'una cultura i com a mani-

festació de la vida cultural. Es presentaran una vintena de músiques de formulaciói de funcionalitatdife-

renciades amb aplicacions pràctiquesa 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, Polinèsiai Japó).

AVALUACIÓ:

- Classes teoricopràctiques que requeriran l'assistència contínua i la demostració activa del'assimilació de

coneixementsi d'habilitats.

- Caldrà elaborar un treball pràctic de recercalanàlisi segons els criteris que oportunament s'exposaran a

Paula.

BIBLIOGRAFIA:

Aiats, J. Existeix, la cançó infantil2 (de l'etiqueta,la classificaciói l'ús), dins Actas delprimer Congreso de la

SociedadIbérica de Etnomusicologia (1995), p. 23-29. Sabadell: Lamà de guido, 1996.
Aiats, J. Chez les Indiens Puméde la Savane vénézuélienne. Carnet de terrain, dins J. Ayats, P. Corderex, D.

Laborde, L. Mabru. Tout un monde de musique: Identifier, enquéter, analyser, conserver. Paris:

L'Harmattan, p. 21-44, 1996.

Arom,S. Polyphonies etpolyrythmies instrumentales d'Afrique Centrale. 2 vol. Parts: Selaf: Ethnomusicologie
I, 1985.

Amades, J. Costumaricatalà. 5 vol. Barcelona: Ed. 62, 1982.

Bartók, B. Escritos sobreMúsica Popular. Mèxic: Siglo XXI, 1979.

Bastardes, G., Casals, R., Garrich, M. Instruments de música tradicionals catalans. Barcelona: Caixa de
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Barcelona, 1983.

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

Blacking,J.Music, Culture, Experience. Selected Papers ofJobn Blaching. Xicago: The University ofChicago
Press, 1995.

Busqué, M. Virolet Sant Pere / Virolet Sant Pau. Barcelona: Publicacionsde l'Abadia de Montserrat, 1977-
1981.

Busqué, M.; Pujol, A. Xímic. Berga: AmalgamaEdicions. 1996.

Grup de RecercaFolldòrica d'Osona.Josep Verdagueri Portet, Roviretes: dues £poques, un flabiolaire, dins
Revista d'Etnologia de Catalunya, núm. 3, juliol de 1993. Barcelona:perenne 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 MúsicaTradicional Catalana, 1994.

Leppert, R.; McClary, S. eds. MusicandSociety. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 (1987).

Magrini, T. (ed.) Uomini e Suoni. Bolonia: CLUEB,1995.

Maidéu, J. Llibre de Cangons. Crestomatia de Cangons Tradicionals Catalanes. Vic: Eumo Editorial, 1992.

May, E. (ed.) Musics ofMany Cultures. An Introduction. Amb dos discos de microsolc. Berkeley: University

ofCalifornia Press, 1983. .
Merriam, A. P. TheAnthropology ofMusic. Evaston: Northwestern University Press, 1964.

Nettl, B. The Study ofEthnomusicology. Xicago: University ofIllinois Press, 1983.

Small, C. Música. Sociedad. Educación. Madrid: Alianza Editorial, 1989 (1980).
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Matemàtica a Partir de l'Entorn

PROFESSOR: Pau CASANAS iXURIACH

Optativa de totesles especialitats. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Per al seu seguiment,l'assignatura requereix uns coneixements i un domini de les Matemàtiques a nivell

d'ensenyamentobligatori. La metodologia inclou explicacions teòriques per part del professor, resolució

comentada d'exercicisi treballs de recollida de dadesi d'investigació fets pels estudiant s individualment o

en petit grup. Aquests treballs, que en partes faran a les hores declasse,es recolliran en un quadern de grup

—ques'anirà elaborantalllarg del quadrimestre— i també seran objecte d'exposició i debata la classe.

OBJECTIUS:

- Presentació dels materials estructurats, útils per a l'aprenentatge de la Matemàtica a Educació Infantil i

Primària.

- Veuretotesles possibilitats de cada material,a partir de la seva construcció,elaboració i manipulació.

- Mostrar la manera d'aplicar-lo als diversos punts del Currículum d'Educació Infantil i Primària, on sigui

possible.

- Reflexionar sobre els coneixements matemàtics generals que la majoria de personesfan servir en la seva vi-

da quotidiana.

CONTINGUTS:

1. Geometria de l'entorn. Descobertai representació d'elements geomètrics:

1.1. Tàngrams:

1.1.1. Construcció amb diversos materials.

1.1.2. Dibuix ambles eines de dibuix lineal.

1.1.3. Estudiderelacions topològiques i geomètriques.

1.1.4. Descoberta d'elements de la Geometria Plana.

1.1.5. Mesura d'àreesi superfícies.

1.2. El Geoplà:

1.2.1. Construcció.

1.2.2. Utilització pera l'estudi de diversos elements de la Geometria Plana.
1.2.3. Càlcul d'àrees i perímetres.

1.2.4. Representació de nombresi descoberta de certes propietats numèriques.

1.2.5. Activitats ludicomatemàtiques.

1.3. Materials pera la representaciói estudis de la Geometria de l'Espai:

1.3.1. Construcció de poliedres amb diversos materials.

1.3.2. Descobertadels elementsd'un poliedrei relacions numèriquesentreells.

1.3.3. Estudi dels desenvolupamentsplans.

1.3.4. Els sòlids platònics.

2. Les einesperal càlcul:

2.1. Calculadores:

2.1.1. Descoberta delteclat.

2.1.2. Els nombresdela calculadora les sevesrelacions.

2.1.3. Diferents maneres defer les mateixes operacions.

2.1.4. Memòriesi tecles de constant.
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2.1.5. Treball amb nombres negatiusi expressions numèriques complexes.
2.1.6. Descomptesi percentatges.

2.1.7. El missatge d'error.

2.1.8. Activitats ludicomatemàtiques.
2.2. Elfull de càlcul:

2.2.1. Construcció dediverses taules numèriques.

2.2.2. Descoberta deles propietats dels nombres.

2.2.3. Taules per a càlculs geomètricsi investigació de propietats geomètriques.

3. Jocs populars, casolansi de tauler. Aprofitamentpera fer matemàtiques.

AVALUACIÓ:
Al llarg del curs, després de cada tema, s'avaluarà el quadern degrupi al final es farà una prova individual

escrita. La presentació del quadern de grup és condició necessària per a superarl'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Bell, R.; Cornelius, M. Juegos con tablerosyfichas. Estimulos a la investigacion Matemática. Barcelona: La-

bor, 1990.

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

Bolt, B. Más actividades matemáticas. Barcelona: Labor, 1988.

Bolt, B. Aun más actividades matemáticas. Barcelona: Labor, 1989.

Bolt, B.; Hobbs, D. 101 Proyectos matemáticos. Barcelona: Labor, 1991.

Briales, E; Gimenez, M. Matemática viva. Madrid: Alhambra,1989.

Castelnuovo, E. La Geometria. Barcelona: Retres, 1981.

Codina, R.et al. FerMatemàtiques. Vic: Eumo Editorial, UB, UAB,1992.

Diversos Autors, Breu viatge almón de la Matemàtica. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1983.

Diversos Autors, Matemáticas: culturay aprendizaje. Madrid: Síntesis, 1991.

Fisher, R.; Vince, A. Investigando lasMatemáticas. Madrid: Akal, 1990.

Fletcher; Ibotson. Tangram. Barcelona: Teide, 1973.

Garcia, J.; Bertran, C. Geometríay experiencias. Madrid: Alhambra, 1988.

Gete-Alonso,J.C.; Del Barrio, V. Mediday realidad. Madrid: Alhambra, 1989.

Holt, M. Matemática Recreativa 2. Barcelona: Martínez Roca, 1986.

Holt, M. Matemática Recreativa 3. Barcelona: Martínez Roca, 1988.

Meavilla, V.; Canteras, J. Viaje gráfico por el mundo de las Matemáticas. Saragossa: ICE Universidad de

Zaragoza, 1985.

Northrop, E. Paradojas matemáticas. Méxic: UTEHA,1981.

Perelman, V. Matemática recreativa. Barcelona: Martínez Roca, 1968.

Segarra, L. Repertori. Matemática recreativa. Barcelona: Teide, 1985.

Segarra, L. Encercla el cercle. Matemática recreativa. Barcelona: Graó, 1987.
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Coneixement del Món Actual

PROFESSOR: SantiPONCE ¡VIVET

Optativa d'Ed. Primaria i Ed. Especial. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Materia plantejada per desenvolupar aquells temeshistòrics, econòmics,socials, polítics i culturals que des-
prés de la Segona Guerra Mundial han anat configurantla nostrarealitat actual. Es tracta d'aconseguir que

els futurs mestres tinguin nocionsclares sobre les que es consideren les grans problemàtiques actuals. En cap

cas no es tracta de proporcionar una formacióespecialitzada, sinó de dotar d'unavisió globali de l'instru-

mental terminològici conceptual que permeti de comprendretotes aquelles cgrans questions, d'actualitat.

La perspectiva,tot i algunes concrecionsen el marc català, haurà deser, forçosament, universal.

CONTINGUTS:

L'assignatura consta d'unapartteòrica a la qual es destinaran unes 30 hores, amb els temessegiients:
1. El món després de la Segona Guerra Mundial:

1.1. La configuració dela política de blocs.

1.2. La descolonitzaciói el sorgimentdel Tercer Món. La dinámica Nord/Sud.

1.3. Creixementi crisi de les economiescapitalistes.

2. La problemàtica demogràfica:

2.1. Creixementversusenvelliment.

2.2. El fenomen migratori. Algunseixos.

2.3. El retorn dela xenofòbiai el racisme.

3. El fenomenurbà:

3.1. Laterciarització dela societat.

3.2. L'explosió urbana. La dinàmica del creixement.

3.3. Bosses de marginació/bosses de pobresa.

4. Crisii desaparició del modelsocialista de planificació centralitzada:

4.1. LURSS. :

4.2. Els paisos del Pacte de Varsòvia.

4.3. L'exemple xinès.

5. Cap a la configuració d'un nou mapa europeu:

5.1. L'Europadels Estatsi la Europa deles nacions. La problemàtica nacional.
5.2. La reunificació d'Alemanya.

5.3. El desmembramentsoviètic.

5.4. Altra vegadaels Balcans.

6. El món d'avui:

6.1. L'Amèricallatina.

6.2. El món àrabislàmic.

6.3. L'Àfrica negra.

6.4. El sud-estasiàtic.

7. La problemàtica ecològica:

7.1. Nous problemesi nova consciència.

7.2. Nivell de vida i qualitat de vida.

7.3. El debat sobre els límits del creixement.
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El programa práctic constará de:
—Lelaboracié individual o col-lectiva d'un treball bibliográfic i/o de premsasobre algun dels aspecre, del
programa, quecaldrà concertar ambel professor.

— L'exposició dels treballs a classe.

— L'anàlisi de documents, quadres i materialgràfic a classe, decara a aprofundiren els temesplantejats,

AVALUACIÓ:
Es farà un examenen finalitzar el quadrimestre,en el quals'haurà de reflectir un coneixementsatisfactori
del temari, a partir deles explicacions declasse, de les lecturesestablertes com a obligatòriesi del'anàlisi de
material gràfic. Aquesta nota es combinarà ambla que s'obtingui de l'avaluació de la qualitat i l'exposició
deltreball pràctic.

BIBLIOGRAFIA:

Bonet, P. Imágenes sobrefondo rojo. Estampasde la crisis soviética. Madrid:El País-Aguilar, 1992.

Bové, M.: Font, J. La guerra continua (1989-1992). Deldeclivi soviètic a l'hegemonia occidental. Barcelona:
Llibres de l'Índex, 1992. '

Commoner, B. Enpaz con elplaneta. Barcelona: Crítica, 1992.

Diversos Autors, El mundo actual. De la Segunda Guerra Mundiala nuestros días. Barcelona: Universitat de

Barcelona, 1995.

Fontana, Josep, La historia després de la fi de la história:Reflexions i elements per a una guia dels corrents
actuals, Vic: Eumo Editorial, 1992.

Fukuyama, E. Elfin dela historiay el último hombre. Barcelona:Planeta, 1992.

Guiloineau, J. Mandela: la igualdadesposible. Madrid: Espasa-Calpe, 1991.

Lacoste, Y. Geografía delsubdesarrollo. Barcelona: Ariel, 1978.

Laurent, E. Tormenta deldesierto. Los secretos de la Casa Blanca. Barcelona: Ediciones LaTempestad, 1991.

Lesourne,] .; Lecomte, B. Después del comunismo. Madrid: Arias Montano, 1991. Diversos Autors. Europa

delEste ante elcambio económico. Madrid: Colegio de Economistas, 1991.

Martínez Alier, ]. De la economía ecológica alecologismopopular. Barcelona: Icaria, 1992.

Noteboom, C. La desaparición del muro. Crónicas alemanas. Barcelona: Península, 1992.

Partal, V. La revolta nacionalista a l'URSS. València: Tres i Quatre, 1991.

Puyol, R. Poblacióny espacio. Problemas demogràficos mundiales. Madrid: Cincel, 1982.

Puyol, R. Poblacióny recursos. Elinciertofuturo. Madrid: Pirámide, 1984.

Schumacher, E.E Lo pequeño es hermoso. Por una sociedady una técnica a la medida del hombre. Madrid:

Blume, 1978.

Segura Mas, Antoni, ElMagreb: delcolonialismo alislamismo. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994.
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Antropologia i Religió

PROFESSORS: Joan MIRiTUBAU

Andreu ROCA i PRAT

Optativadetoteslesespecialitats. 6 crèdits.

OBJECTIUS:
1. Introduirl'estudiant en el coneixementdelfetreligiós en generali deles línies mestres dela crítica mo-

dernaa lareligió.

2. Iniciar-se en l'estudidela Bíblia i en l'anàlisii interpretació d'alguns dels textos bíblics mésrellevants.

3. Fer una primera aproximacióalfetreligióscristià i extreure'n unasíntesi bàsica i coherent.

CONTINGUTS:

1. L'home, la cultura i lareligió

1.1. La pregunta pelsentit de la vida.

1.2. La resposta delesreligions.

1.3. Déu, problemade l'home.

1.4. El repte de la increença.

1.5. Pluralismereligiósi diàleg cultural.

2. La Bíblia, paraula de Déu

2.1. Introducció generala la Bíblia.

2.2. Els llibres de l'AnticTestament.

2.3. Els llibres del Nou Testament.

3. El Déucristià

3.1. Un Déu queesrevela en la història.

3.2. Jesús de Natzaret: Déu i home.

3.3. Déu: Pare,Fill i Esperit Sant.

3.4. Revelació de Déui resposta de l'home.

METODOLOGIA:

Les explicacions del professor es combinaran amb les questionsi reflexions suscitades pels estudiants. A

classe, caldrà portarla Bíblia.

Les horeslectives contempladesa l'horari cobreixen un total de quatre crèdits i mig. L'altre crèdit i mig es

realitzarà en forma de Seminari.

AVALUACIÓ:
Al final del curs hi haurà una provaescrita en la qualels estudiants hauran de demostrar que han assimilat

els continguts bàsics del programa. La qualificació d'aquesta prova conformarà un 7099 dela notafinal.

L'altre 3096 sortirà deltreball del Seminari.

BIBLIOGRAFIA:

Atlas Biblico. Estella: Verbo Divino: Madrid: Paulinas, 1983.

Atlas des Religions. París: Hachette, 1990.

Bagot, J. P; Dubs, J. Cl. Para leerla Biblia. Estella: Verbo Divino, 1987.

Bartolomé,J. J.; Chtvez, P; Bissoli, C. Iniciacié a la Biblia. Didactica de la Biblia. Barcelona: Edebé, 1996.

Bíblia (Edició dels monjos de Montserrat, del'Associació Bíblica de Catalunya o Bíblia catalana, traducció
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interconfessional).

Brown, R. E. 10]preguntasy respuestas sobre la Biblia. Salamanca: Sígueme, 1996.
Charpentier, E. Para leer elAntiguo Testamento. Estella: Verbo Divino, 1981.

Diversos Autors. Les intuicionsfonamentals de lesgrans religions. Barcelona: Cruilla, 1991.

Diversos Autors. ElDéu deles religions, elDéu delsfilòsofs. Barcelona: Cruilla, 1992.

Diversos Autors. Cristianismei societats avançades. Barcelona: Cruilla, 1992.

Diversos Autors. Elfonamentalisme. Barcelona: Cruilla, 1994.

Diversos Autors. Pensamentcientífic ife cristiana. Barcelona: Cruilla, 1994.

Diversos Autors. Ciències humanesife cristiana. Barcelona: Cruilla, 1995.

Diversos Autors. Elhecho religioso. Madrid: CCS, 1995.

Duch,Ll. Temps de tardor. Barcelona: Publicacionsde l'Abadia de Montserrat, 1990.

Duch,Ll. Simfonia inacabada. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994.

Duch, Ll. L'enigma deltemps. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.

Eco, U.; Martini, C.En quècreuen els que no creuen?Barcelona: Empeeries, 1997.

Floristan, C.; Tamayo,J.J. (ed.). Conceptosfundamentales delcristianismo. Madrid: Trotta, 1993.

Forte, B. Trinidadcomo historia. Salamanca: S'gueme, 1988.

Keshavjee, S. ElRei, elSavii elBufó. Barcelona: Destino, 1998.

Martín Velasco,J. El malestarreligioso de nuestra cultura. Madrid: Paulinas, 1993.

Panikkar, R. La Trinitat. Barcelona: Empeeries, 1998.

Rovira Belloso, J. M. [ntroducción a la Teología. Madrid: BAC, 1996.

Sánchez Mielgo, G. Clavespara leer los evangelios sinópticos. Salamanca: San Esteban-Edibesa, 1998.

Schmitdt, W. H. Introducción alAntiguo Testamento. Salamanca: Sígueme, 1990.

Téllez, A.: Morante, G. Religió i cultura. Didàcticadelfetreligiós. Barcelona: Edebé, 1996.

Vergotre, A. Modernitati cristianisme. Barcelona: Cruilla, 1998.

Vergote, A. Racionalitat tecnoeconòmicai secularització. Barcelona: Claret, 1998 (Quaderns de la Fundació

Joan Maragall, núm.43).

Vives, J. Si sentiu la seva veu... Barcelona: Publicacionsde l'Abadia de Montserrat, 1988.
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Literatura en Catalá: Curs de Novel-la Catalana

PROFESSOR:Llorenç SOLDEVILA i BLALART

Optativa detotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són quatre:

1) Estudiarels diferents correntsnarratius del segleXV fins al XX.

2) Analitzarels títols fonamentals dela tradició narrativa catalana: Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell; La

bogeria, de Narcís Oller; Solitud, de Víctor Català, Vidaprivada, de Josep M. de Sagarra: Bearn, de Llorenç

Villalonga: Laplaça deldiamant, de Mercè Rodoreda...

3) Situarla tradició novel-lesca catalana en les coordenades corresponentsdelaliteratura universal.

4) Treballar una gamma depossibilitats didàctiquesvinculadesa la novel-lística europeai catalana.

PROGRAMA:

1. Tirantlo Blanc

1.1. Llibre de cavalleries i novel-la cavalleresca

1.2. Curial e Gúelfa

1.3. Tirant lo Blanc. Història del text i debatsobre l'autoria

1.4. Tirant lo Blanc. Una novel.la total

1.5. La modernitat de Tzrant lo Blanc

2. ElSegleRomàntic

2.1. El Realisme i Naturalismea les literatures europees

2.2. L'obra narrativa de Narcís Oller

2.3. Narcís Oller i Benito Pérez Galdós

2.4. Narcís Oller i Emile Zola

2.5. La Bogeria, de Narcís Oller

2.6. Pilarprim, de Narcís Oller

3. La novel.la delModernisme

3.1. Crisi i metamorfosi dela novel-la

3.2. Els narradors modernistes (Casellas, Ruyra, Vayreda, Rusifiol, Bertrana...)

3.3. L'obra narrativa de Víctor Català

3.4. Solitud, de Víctor Català

3.5. Solituden el context dela narrativa europea del seu temps

4. La renovació narrativa delsegleXX

4.1. Joyce, Prousti Kafka

4.2. El debat sobre la novel.la a la literatura catalana

4.3. Vidaprivada, de Josep M. de Sagarra

4.4. Mortde dama, de LlorençVillalonga

4.5. Mirall trencat, de Mercè Rodoreda

AVALUACIÓ:
Per aprovarel curs caldrà haverfetles lectures obligatòries que es proposaran a principi de curs i sobre les
qualses faran uns controls periòdics que representaran el 50%dela notafinal. L'altre 5096 sortirà d'un exa-

men queesfarà en acabar el quadrimestrei que inclourà aspectesteòrics i pràctics del programa desenvolu-

pat.
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Les lectures obligatòries seran quatre, dues proposadespel professori dues més quel'estudiant podrà triar a
partir d'unallista que es donarà en començarel curs.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Arnau, C. Introduccióa la narrativa deMercé Rodoreda. Barcelona: Edicions 62, 1978.

Cónsul, 1. Tirant lo Blanc. Barcelona: Labor, 1992 (Col-lecció «Gent Nostra»).

Molas,J. Lectures crítiques. Barcelona: Edicions 62, 1974.

Riquer; Comas; Molas. História dela literatura catalana (Vol. 9-10-11) Barcelona: Ariel, 1988.

Riquer, M. Aproximació al Tirant lo Blanc. Barcelona: Quaderns Crema, 1990.

Serrahima, M. Dotze mestres. Barcelona: Edicions Destino, 1972.

Triadú,J. La novel.la catalana depostguerra. Barcelona: Edicions 62, 1982.
Yates, A. Unageneració sense novel-la2Barcelona: Edicions 62, 1975.
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Educació per a la Salut

PROFESSOR: Miquel CASADEVALL i GINESTET

Optativa detotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Adquirir uns coneixementsi conceptessobreel queés la Saluti l'Educació pera la Salut.
Conèixer la importànciadels factors que influeixen en la Salut, sobretot d'aquells que es poden modificar

mitjançantl'educació.

Prendre consciència del paper del mestre en la millora dela Salut dela població.
Conèixerels principals problemesde Saluten l'edatescolar, així com la maneradefer-hifront.

Saber com actuardavantles emergènciesi accidents.

PROGRAMA:

1. La salut. Conceptes actuals:

1.1. L'educació per la salut. Conceptes. Nivells.

1.2. L'Educació per a la Saluta l'escola.

1.3. El Pla de Salut de Catalunya.

2. Emergènciesi accidents. Importància:

2.1. Conducta a seguir davantels accidents:

2.1.1. Emergències.

2.1.2. Cremades.

2.1.3. Hemorràgies.

2.1.4. Ferides.

2.1.5. Fractures.

2.1.6. Intoxicacions.  
2.1.7. Altres situacions urgents.

2.1.8. Conducta a seguir davantels problemes de salut mésfreqiients a l'escola: Diarrea / Vòmits/

Febre / Mal de cap / Cossos estranys / Dolor abdominal / Mald'oida / Mal de coll / Picades /

Altres.

2.1.9. La farmaciola escolar.

2.1.10. L'ús dels medicaments.

2.1.11. Coneixement, prevenciói control de les malalties transmissibles. Vacunacions.

3. Alimentaciói nutrició. Importànciade l'alimentació:

3.1. Tipus i composició dels aliments.

3.2. Higiene dels aliments.

4. Els hàbits i la salut:
4.1. La influència dels hàbits de vidaenlasalut:

4.1.1. Alimentació.

4.1.2. Activitat.

4.1.3. Us i abús de les «drogues».

4.1.4. Altres.

5. La higiene corporal. Visió general:
5.1. La higiene dels diferents sistemes orgánics:

5.1.1. Higiene dela digestió.

5.1.2. Higienede la respiració.
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5.1.3. Higienedela circulació.

5.1.4. Altres.

METODOLOGIA:

Els diferents temeses tractaran a classe a traves deles explicacionsfetespel professori a través deles exposi-
cions detreballs fets en grup sobre temesrelacionats amblasalut.

AVALUACIÓ:
L'avaluació constarà de duesparts:
1. Provaescritaa final de curs.

2. Valoració deltreball en grupi la seva exposició.

Calaprovarles duesparts per aprovarl'assignatura.

Es tindrà en comptel'assistènciai l'interès de l'estudiant.

BIBLIOGRAFIA:

Academia Norteamericana de Pediatria, ManualdeNutrición enpediatría. Madrid: Panamericana, 1995.

Bras, J. Pera tots salut. Barcelona: Laia,1980

Clapés, J. Nutrició i 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, Departamentde Sanitat i Seguretat

Social, 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, Departament de Sanitat i

SeguretatSocial, 1984.

Manual de Prevenció i Control de la Càries Dental. Generalitat de Catalunya, Departament deSanitati

Seguretat Social, 1983.

Manual de Prevenció i Control del Tabaquisme. Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i

Seguretat Social, 1982.

Manualde Vacunacions. Generalitat de Catalunya, DepartamentdeSanitati Seguretat Social, 1987.

Orientacions i Programes d'Educació per a la Salut a l'Escola. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1984. o

Riba, M.; Vila, L.; Infiesta, E; Rivero, M. Manual práctico de nutrición y dietética. Madrid: Vicente

Ediciones, 1993.

Salud Escolar. Escuela Universitaria de Enfermeria (Hospital Provincial de Valencia). Valencia, 1980.

Salleras, Ll. Principiosy métodos dela educación sanitaria, Barcelona: Ajuntamentde 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. Perquè es droguenelsjoves. Barcelona: Caixa de Barcelona, 1988.

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

PROFESSORA:Esther FATSINI i MATHEU

Optativa d'Ed. Primaria i Ll. Estrangera. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Des d'aquesta assignatura es pretén donarels elements claus per reconèixerlaimportànciadela tasca tuto-

rial en els centres d'infantil i/o primària, entesa no solament com a àmbit d'acció pedagògica que implica

l'atenció a l'alumne,ja sigui de forma individualo col.lectiva, sinó també descobrintla necessària implica-

ció detotsels agents queparticipende l'educació delsinfants,és a dir, l'equip educatiu -a nivell del centre- i

les famílies.

OBJECTIUS:

- Analitzarla funció tutorial en les diferents etapes educatives.

- Conèixerelsdiferents àmbits de la funciótutorial.

- Practicari utilitzar estratègiesi eines d'acció tutorial.

CONTINGUTS:

1. La funció tutorialen el sistema educatiu.

2. El Pla d'Acció Tutorial en el centre.

3. Interacció dels tutors amb la comunitat educativa: alumnes, famílies, equip de mestresi altres professio-
nals.

4. Àmbits de l'acció tutorial ambels alumnes:

4.1. Desenvolupamentsociali afectiu: control de les emocions, autoconeixement, autoestima, habilitats

socials...

4.2. Desenvolupamentfísic: hàbits de vida saludables...

4.3. Desenvolupamentd'aspectes cognitius: presa de decisions, tècniquesdetreball,resolució de proble-

mes...

5. Instruments ¡ técniques per ala intervenció: observació, entrevista, tests sociométrics,...

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels contingutsesrealitzarà a partir del debati la discussió a classe, el comentari d'arti-

cles i bibliografia diversa,i la realització d'activitats de caràcterpràctic en els diferents àmbits d'intervenció

a l'aulai nivells d'interacció,tot partint dels coneixementsi experiències prèvies dels estudiants.

AVALUACIÓ:
Perl'avaluacióes tindran en comptediferentsfactors:
- La participació activa durantlessessions declasse.

- La realització i exposició detreballs pràctics.

- L'elaboració d'un dossier/memòriadeles activitats declasse.

- Lecturad'articles,llibres, etc.

- Altres aspectes a determinar conjuntament ambel grup d'estudiants.

Per aprovarl'assignatura caldrà tenir una valoració positiva dels factors esmentats. En cas contrari, caldrà

realitzar una activitat complementària quees determinarà ambel grup d'estudiants a l'inicide les classes.
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BIBLIOGRAFIA:

Arnaiz, P; Isus, S. La tutoría, organizacióny tareas. Barcelona: Graó, 1995.

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

Diez de Ulzurrun, A; Masegosa, A. La dinámica degrups en l'acció tutorial. Barcelona: Graó, 1996.

Estrems, N.; Lladó, C. Lapràctica dela tutoria a l'escola. Barcelona: Barcanova, 1991.

* Fabra, M.L. Técnicas degrupopara la cooperación. Barcelona: Ceac, 1994.

Fernández, P. Lafunción tutorial. Madrid: Castalia-MEC,1991.

Indurain,J.J.; Ricarte, P. Materialteórico-prácticopara la acción tutorial. Madrid: Escuela Española, 1992.
Nicieza,J.. Primaria: Orientacióny tutoría. Madrid: MEC,1992.

Puig, J.M. La educación moralen la enseñanza obligatoria. Barcelona: ICE Horsori, 1995.

Ramirez, J.; Gago, L. Guía práctica delprofesor-tutor en educación primariay secundaria. Madrid: Narcea,

1993.

Roman, J.M.; Pastor, E.La tutoría. Pautas de acción e instrumentos útiles alprofesor-tutor. Barcelona: Ceac,

1984.

Sánchez, S. La tutoría en los centros docentes. Manualdelprofesor-tutor. Madrid: Escuela Española, 1993.

Serrano, G; Olivas, A. Acción tutorialengrupo. Madrid: Escuela Española, 1989.

Valdivia, C. La orientacióny la tutoría en los centros educativos. Cuestionario de evaluación y análisis tuto-

rial. Bilbao: (CEAT), Mensajero, 1992.
Viana, T. Elprofesor-tutor. Consideraciones para mejorar la acción tutorial. Valencia: Blázquez Ediciones,

1991.
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Dramatització

PROFESSORA:Dolors RUSINOLi CIRERA

Optativa detotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Queel futur mestre puguiutilitzar el joc dramàtic com a eina educativa queli permeti de fomentarla inves-
tigació, l'observació,la imaginaciói la capacitat de creació.

Coneixementdel'estructura dramàtica i deles tècniques expressives quela configuren.

Comunicaciói creació.

Facilitar una experiència pràcticaderealització completa d'un projecte dramàtic.

METODOLOGIA:

La classe és fonamentalmentpràctica.

A cadasessió es donarà unaexplicació dels conceptesa treballar,i a partir d'aquíes distribuiran els grups de

treball pertal d'investigar i experimentarles pròpies propostes, consolidar-les amb l'ajut del professor, si

cal, i mostrar-les als companysde classe per compartiri confrontar experiènciesi opinions.

Es faran exercicis individuals i en grup.

AVALUACIÓ:
Es valoraràl'actitud,l'esforç,la participaciói l'habilitat.
L'assistènciaa classe és obligatòria.

Hi haurà unalectura obligada d'unllibre,eltítol del qual s'anunciarà oportunamenta principi de curs.

S'haurà d'assistir a una representació de teatre professional i fer-ne una crítica tant dels elements tècnics

com artístics.

La qualificacio finalserà el resultat dela valoració detotesles activitats realitzades a l'aula i del treball sobre
elllibre de lectura obligatòria.

PROGRAMA:

1. El joc dramàtic, eina pedagògica: .

1.1. Estudidels elements que conformenl'estructura dramàtica.

1.2. Tema.

1.3. Argument.

1.4. Conflicte.

1.5. Personatges.

1.6. Temps.

1.7. Espai-lloc.

2. Realització d'un muntatge dramàtic:teatre, titelles, ombres xineses.

2.1. Selecció de textos.

2.2. Confecció del guió dramàtic.

2.3. Posada en escena.

2.4. Selecció de músiques.

2.5. Escenografia.

2.6. Vestuari.

2.7. Maquillatge.

2.8. Il.luminació.
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BIBLIOGRAFIA:

Alasjarui, U. El joc dramàtic. Guixnúm. 3, 1987.

Faure, G.; Lascar, S. Eljuego dramàtico en la escuela. Barcelona: Cincel-Kapelusz, 1988.

Fàbregas, X. Història del Teatre català. Barcelona: Milla, 1978.

McGuinnes,S.; Puig, E.; Vernet, E Drama. Tècniques teatrals pera 1ensenyament. Barcelona:Magrana,

1996.

Motos, T; Tejedo, E Prácticas de Dramatitzación. Barcelona: Humanitas, 1987.

Signorellil, M. Elniñoy elteatro. Madrid: Eudeba, 1975.

Slade, P. Expresión dramática infantil. Madrid: Santillana, 1978.
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Educació Corporal: Ritme, Movimenti Dansa

PROFESSORA: Dolors RUSINOLi CIRERA

Optativade toteslesespecialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Oferirels coneixementsi recursos necessaris que ajudin l'estudianta trobaren el cos un mitjà d'expressió i

de creació, intentant contribuir a la seva maduració globali a fomentar-li el sentit lúdic, la imaginaciói la

capacitat d'observació.

Queels estudiants experimentin ambel seu cosi,així, puguin conèixer millorel cos del nen.

Facilitar una experiència pràcticaa nivell d'exercicisi jocs.

Facilitar una experiència pràcticaa nivell de dansa.

METODOLOGIA:

Lesclasses seran fonamentalmentpràctiques.

En cadasessió es donarà unaexplicació sobreels conceptes quees treballaran i a partir d'aquíl'estudiant ex-

perimentarà, buscarài farà una propostadetreball que desenvoluparà durantel curs.

Es faran exercicis individualsi en grup.

AVALUACIÓ:

Esvaloraràl'assistènciaa classe,l'esforç,la participaciói l'actitud.

Es realitzarà una memòria en forma defitxes detotsels exercicisfets a classe.

Lanotafinalsortirà del conjunt de notes dels exercicis queesfan a classe i de la memòria presentada.

PROGRAMA:

1. Expressió del cos:

1.1. Relaxació.

1.2. Desinhibició.

1.3. Observació.

1.4. El cos que comunica.

1.5. Valor expressiu de cada segment corporal.

1.6. Gest que amplia el missatge.

1.7. Iniciació al moviment.

1.8.Iniciació al ritme.

1.9. Aplicació deltreball de moviment.

Hi haurà duessessions de dansaa càrrec d'un professorespecialitzat.

BIBLIOGRAFIA:

Amades, J. Folklore de Catalunya-Cançoner. Barcelona: Selecta, 1973.

Anton, M., Barbal, M., Godall, P, Segarra, J.: Soca-Tira. Psicomotricitat, dinàmica i dansa a l'escolar.

Barcelona: Graó, 1988. .

Aymerich, M.; Aymerich, C. L'expressió mitjà dedesenvolupament. Barcelona:LlardelLlibre, 1980.
Delgado, E., Vuilanova, M. Què representem, avui2Barcelona: NovaTerra, 1983.

Dobbelaere, G. Pedagogia del'expressió. Barcelona: NovaTerra, 1964.

Motos, T.; Tejedo, E. Prácticas de Dramatización. Barcelona: Humanitas, 1987.

Slade, P. Expresión dramàtica infantil. Madrid: Santillana, 1978.
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Didàctica de la Comprensiói l'Expressió Orali Escrita II

PROFESSOR: Francesc CODINA i VALLS

Optativa d'Ed. Especial. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
El programa d'aquestaassignaturai la seva precedent (Didàctica delExpressió Orali Escrita Destà orientat a

descriure des d'una perspectiva actual les habilitats d'escoltar, parlar, llegiri escriure com a puntde partida
pera reflexionar sobreel tractamentquehan detenira l'escola en el marc d'un ensenyament comunicatiu
dela llengua. Amb aquestes dues assignatureses pretén queels estudiant s d'Educació Especialassoleixin el
nivell de coneixements dellenguai didàctica dela llengua queel pla d'estudis actual preveu perals dela res-

ta d'especialitats. D'aquesta manera tambées possibilita la consecuciódelcertificat de capacitaciólingiiísti-

ca queatorga el Departament d'Ensenyamentdela Generalitat de Catalunya sempre que durantla carrera
s'hagi cursat un mínim de 18 crèdits de llengua, didàctica dela llengua o matèriesafins.

OBJECTIUS:

Els objectiusbàsics delcurs són, d'una banda, dotar els estudiants dels elements teòrics mínims queels per-

metin entendre i prendre consciència de la complexitat deles habilitats lingúístiques productivesi, d'una

altra banda, proporcionar-loscriteris i estratègies adequades peral seu ensenyament-aprenentatgea l'esco-
la.

CONTINGUTS:

1. Les habilitats productives:

1.1. L'expressió oral a l'escola: programació, metodologia, recursosi observació-avaluació.

1.2. El procés de composicióescritai les habilitats implicadesen l'escriptura.El treball d'expressióescrita

a l'escola: programació, metodologia,recursos i observació-avaluació.

2. L'ensenyamentdel'ortografia.

2.1. Tradició, convenciói racionalitat en la normativa ortogràfica. La relació de l'ortografia amb els di-
versos components dela llengua.

2.2. El concepte d'error. Detecció, anàlisii classificació dels errors ortogràfics. Gradació i tractamentdels

diversostipus d'errorsi delesdificultats queelsprovoquen.

2.3. Programació dels continguts d'ortografia. Tècniquespera la confecció d'exercicis i recursos peral

treball d'ortografia:el dictat,la còpia, la consulta de diccionaris. La correcció dels errors ortogràfics.

L'avaluació.

3. La gramàtica.

3.1. ConceptesI. Loració simple i l'oració complexa. El sintagma nominal: nucli i complements. Les
oracions subordinades substantivesi de relatiu. El sintagma verbal: nucli i complements. Les ora-

cions subordinades substantivesi adverbials.

3.2. ConceptesII. La substitució pronominal: els pronomsfebles, formes, funcions i combinacions. Les

preposicionsi les conjuncions. L'adverbi.
And be llas + > ep oaks

3.3. El concepte de gramàtica a l'educació primària. El treball de gramàtica l'escola: programació, acti-

vitats i recursos.

4. Recursosperal treball de llengua.

Leseines bàsiques peral treball de llengua:el folklore, els repertoris de recursos oralsi escrits,elsllibres de

text, les gramàtiques,els vocabularis i els diccionaris, les revistes especialitzades, els mitjans audiovisuals i

informàtics, el treball per projectes, elstallers, etc.
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AVALUACIÓ:

El programadel'assignaturaes portarà a terme mitjançantl'exposició dels diferents temesper part delpro-

fessor a classei la participació dels estudiants a través dela realització i posterior discussió d'exercicis pun-

tuals així com delectures d'articles diversos.

Caldrà tambéla lectura d'una monografiai la realització d'un breu treball d'aplicació pràctica dels contin-
guts didàctics. Les característiquesdeltreball així com el calendari de realització seran concretatsa l'inici

del curs.

Esfarà una provafinal. '
La notafinal de curs serà la mitjana de la prova,de la notadeltreballi del conjunt de qualificacions deriva-
des dels exercicis puntualsrealitzats, deles lecturesi de la participació del'estudiant a classe.

BIBLIOGRAFIA:

Articlesn. 2 (Projectes per aprendrellengua). Barcelona: Graó, 1994.
Articlesn. 3 (L'ensenyamentdel'ortografia). Barcelona: Graó, 1995.

Articlesn. 4 (La diversitat discursiva). Barcelona: Graó, 1995.

Articles n. 5 (Construir el discurs escrit). Barcelona: Graó, 1994.

Ayats, M., Baucells, A.: Bernal, M.C., Codina,F. i Fargas, A. Cercamots delPrimer Diccionari. Vic: Eumo

Editorial, 1997.

Badia, D.; Vilà, M. Jocs d'expressió orali escrita. Vic: Eumo Editorial, 1984

Badia, D.; Vila, M. Contesperfer i refer. Barcelona: Graó,1985.

Bigas, M. i altres. Jocs de llenguatge:jocs d'expressió. Barcelona: Teide, 1985.

Camps, A.et al. L'ensenyamentdel'ortografia. Barcelona: Graó, 1989.

Camps,A. Lagramàtica a l'escola bàsica. Barcelona: Barcanova,1985.

Camps, A. L'ensenyamentde la composició escrita. Barcelona: Barcanova, 1994.

Camps, A. (coord.) Context i aprenentatgede la llengua escrita. Barcelona: Barcanova,1994.

Cassany, D. Ensenyarllengua. Barcelona: Graó, 1993.

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

Cassany, D. La correcció del treball escrit. Vic: Eumo Editorial, 1989.

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

Cassany, D.i altres. Escriure [, Ii III. Barcelona: Cruilla, 1990.

Cassany, D. La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries, 1993.

Cassany, D. Repararl'escrit. Barcelona: Graó, 1993. *

Codina,Fi Fargas, A. Proposta de classificaciódels errors d'ortografia. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Cor, M.P Escriure bé Barcelona: Edicions 62, 1996.

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

d'Ensenyament, 1990.

Galí, A. L'ensenyamentdel'ortografia als infants. Barcelona: Barcino, 1928.
Guixn. 87 (gener de 1985), n. 110 (desembre de 1986), n. 147 (gener de 1990) in. 195 (gener de 1994).

Perspectiva escolarn. 129 (novembre 1988) i n. 140 (desembre 1989).

Ramos, J.R. Introducció a la sintaxi. València: Tàndem,1992.

Serafini, M.T. Cómo se escribe. Barcelona: Paidós, 1994.

Sunyol, V. Màquinespera escriure. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Vilà, 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 diversitatde la llengua escrita: usos ifuncions. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, 42, 1990.
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Tallers Globalitzats a l'Educació Infantil

PROFESSORA: M.Teresa FEU i VIDAL

Optativa d'Ed.Infantil. 4,5 credits.

OBJECTIUS:
- Adquirir unavisió global dels continguts didàctics i de les metodologiespera l'ensenyament/aprenentat-
ge deles ciènciesa l'etapa d'Educació Infantili al Cicle Incial. i

- Conèixer, crear i analitzar materials didàctics adients.

CONTINGUTS:

1. La globalització.

1.1. L'enfocamentglobalitzador.

1.2. Els autors fonamentals.

1.3. Els mètodesglobalitzatsi la seva aplicació en l'actualitat.
2. Els nuclis temàtics.

2.1. Selecció de nuclis significatius.
2.2. L'escolai la societat, contextos d'aprenentatge.

2.3. La vida exteriora l'escola.

3. El paper del mestre.

3.1. Transmissió/ interpretació/intercanvi.

3.2. Organització i motivació.

3.3. Ensenyament/aprenentatge.

4. L'aplicació didàctica.

4.1. La implicació dels infants.

4.2. Eltreball experimental.

4.3. L'intercanvi ambl'entorn

5. La informació.

5.1. Transmissió/recercalintercanvi.

5.2. Representaciói interpretació.

5.3. Comunicació i aprenentatge.

METODOLOGIA:

Es procediràa partir de la informacióteòricai, a partir d'ella, els estudiants duran a termeactivitats pràcti-

ques que permetran analitzarels continguts deles diverses àrees implicades. Es distribuirà el temps de ma-

nera que unapart (aproximadamentla meitat) serà destinadaa la informació teòricai la resta al treball pràc-

ticia la reflexió teoricopràctica.

AVALUACIÓ:
S'avaluarà a partir de:

-la participació activa i els treballsfets a l'aula.
- l'elaboració d'un treball teoricopràctic.

- una provaescrita.

BIBLIOGRAFIA:

Arca, M.; Guidoni P; Mazzoli, P. Ensenyarciència. Barcelona: Paidós, 1990.
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Benlloch, M. Ciencias en elparvulario, Barcelona. Paidós, 1992.

Buscar, T.; Feu, M.T. La formació dels educadors i l'aprenentarge de les ciéncies, dins Aporiacions a lafor-

mació dels educadorsdellars d'infants. Vic: Eumo Editorial, 1993.

Cohen, D.; Mackeheit. Eldesarrollo de la imaginación. Barcelona: Paidós, 1993.

Diaz, C. La oreja verde de la escuela. Madrid: De la Torre, 1995.

Fabbroni, E; Galletti, A.: Savorelli, C. Elprimerabecedario: elambiente. Barcelona: Fontanella, 1980.

Feu, M.T. Jugar a fer química. Guix, n. 218, desembre 1995.

Feu, M.T.: Schaaff, O.i altres. Projecte Descoberta 3-6. Barcelona: Ciència Activa, 1996.

Harlen, W. Enseñanzay aprendizaje de las ciencias. Madrid: Morata/MEC,1989.

Kamii, C.; De Vries, R. El conocimientofísico en la educación preescolar: Implicaciones en la teoría de Piaget.

Madrid: Siglo XXI, 1983.

Molina,L.; Jiménez, N. La escuela infantil. Barcelona: Paidós, 1992.

Weissman, H. Didáctica de las ciencias naturales. Barcelona: Paidós, 1993.
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Didàctica de la Comprensiói l'Expressió Orali Escrita I

PROFESSOR:FrancescCODINA i VALLS

Optativa d'Ed. Especial. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

El programa d'aquesta assignaturai la seva continuació (Didàctica de la Comprensió i l'Expressió Oral i

EscritaII) està orientata descriure des d'una perspectiva actualles habilitats d'escoltar, parlar, llegiri escriu-

re com a puntdepartidapera reflexionarsobreel tractamentque han detenira l'escola en el marc d'un en-

senyament comunicatiu de la llengua. Amb aquestes dues assignatures es pretén que els estudiants

d'Educació Especial assoleixin el nivell de coneixements dellenguai didàctica dela llengua queel pla d'es-

tudis actual preveu perals de la resta d'especialitats. D'aquesta manera també es possibilita la consecució

delcertificat de capacitació lingúística que atorga el Departament d'Ensenyamentdela Generalitat sempre

que durantla carrera s'hagi cursat un mínim de 18 crèdits de llengua, didàctica de la llengua o matèries

afins.

OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són, d'una banda,dotarels estudiants dels elements teòrics mínimsqueels per-
metin entendrei prendre consciència de la complexitat deles habilitats lingiístiques perceptivesi, d'unaal-

tra banda, proporcionar-loscriterisi estratègies adequadesperal seu ensenyament-aprenentatgea l'escola.

CONTINGUTS:

1. L'enfocament comunicatiudela llengua.

1.1. Ús i comunicació.Elseixosdeltreball de llengua:les habilitats lingiiístiques i eltreball sistemàtic. El

disseny curricular.

1.2. Lalingiifstica del text com a marcteòric pera l'ensenyament-aprenentatge dela llengua. Els tipus de

text. Les propietats deltext: adequació, cohesió i coherència.

2. Les habilitats perceptives:

2.1. Característiquesdela llenguaorali de la llenguaescrita. Trets específicsi trets comuns.

2.2. La comprensióorala l'escola: programació, metodologia, recursosi observació-avaluació.

2.3. El procéslectori les habilitats implicadesen la lectura. La comprensió lectora. Eltreball de lectura a

l'escola: programació, metodologia,recursosi observació-avaluació.

3. Eltreball sistemàtic de lèxic i semàntica:

3.1. La imbricació deltreballdelèxic i semàntica ambeltreball global de comprensiói expressió.

3.2. Conceptesbàsics: El sistemalèxic. Les regles de formació de mots. Monosèmia,polisèmia i homoní-

mia. Relacions semàntiques: sinonímia, contrarietat, hiponímia i incompatibilitat.

3.3. Programació, continguts i gradació del treball de lèxic. Els diccionaris: classes, característiquesi uti-

litats. La introducció a l'ús dels diccionaris.

4. Recursos peraltreball de llengua.
4.1. Punts de partidaperal treball de llenguaa l'escola: textosoralsi escrits de tipologia diversa, imatges,

situacions comunicatives, etc. Explotaciói limitacions.

4.2.Els diferentstipusd'activitats: d'aprenentatgei d'avaluació,orals i escrites, perceptives i productives,

obertes i tancades, inductivesi deductives,individualsi col-lectives, etc.

AVALUACIÓ:

El programadel'assignaturaes portarà a terme mitjançantl'exposició dels diferents temesperpartdel pro-
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fessor a classe i la participació dels estudiants a través dela realització i posterior discussió d'exercicis pun-

tuals així com delecturesd'articles diversos. Caldrà tambéla lectura d'una monografiai la realització d'un

breu treball d'aplicació pràctica dels continguts didàctics. Les característiquesdeltreball així com el calen-

dari de realització seran concretatsa l'inici del curs.

Es farà una provafinal. La notafinal de curs serà la mitjana de la prova final, de la nota deltreball i del con-

junt de qualificacions derivadesdels exercicis puntualsrealitzats, deles lecturesi de la participació de l'estu-

diant classe.

BIBLIOGRAFIA:

Articlesn. 2 (Projectes per aprendrellengua). Barcelona: Graó, 1994.

Articles n. 4 (La diversitat discursiva). Barcelona: Graó, 1995.

Articlesn. 7 (La comprensió lectora). Barcelona: Graó, 1996.

Ayats, M.: Bernal, C.: Codina,F. i Fargas, A. PrimerDiccionari. Vic: Eumo Editorial, 1996.

Ayats, M., Baucells, As Bernal, C.: Codina, F i Fargas, A. Cercamots del Primer Diccionari. Vic.Eumo

Editorial, 1997.

Bassa, R.et. al. Lexijocs. Ellèxic a l'escola. Ciutat de Mallorca: Moll, 1992.

Bernal, M.C.i Codina, E. Models d'exercicispera treballaramb eldiccionari, Vic: Eumo Editorial, 1988.

Bernal, M. C. i Codina, E Introducció al maneig del diccionari, dins Unitats de programació, CM de

Primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1994.

Camps,A. (ed.) Text i ensenyament. Barcelona: Barcanova, 1990.

Cassany, D. Ensenyar llengua. Barcelona: Graó, 1993.

Castellà, J.M. De lafrase al text. Barcelona: Empúries, 1992.

Colomer, T. (ed.) Ajudara llegir. Barcelona: Barcanova, 1992.

Colomer, T.; Camps, A. Ensenyara llegir, ensenyara comprendre. Barcelona: Edicions 62, 1991.

Díaz, E.i altres. Llegirperaprendre. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Disseny curricular Ensenyament primari Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990.

López del Castillo, Ll. Llenguatge. Barcelona: Casals, 1977.
Solé, 1. Estratègies de lectura. Barcelona: Graó, 1992.

Vilà, N. La diversitatde la llengua escrita: usosifuncions. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, 42, 1990.
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Expressió Plàstica i Musicala l'Educació EspecialII

PROFESSORA:Provi DAUFI i MORESO

Optativa d'Ed. Especial. 4,5 crèdits.

OBJECTIU GENERAL:
Adquirir coneixements sobrela didàctica dela plàstica en general i adequar-la a l'àmbit de l'educació espe-

cial. i

Desvetllarla part expressiva i creativa.

PROGRAMA:

1. Basesteòriques sobrela programaciódel'expressió plàsticai visual.
2. La forma:

2.1. Identificar elements propis delllenguatgeplàstic referits altraç.

2.2. Classificar tipus de grafia.

2.3. Conèixerel desenvolupamentgràfic delneni les sevescaracterístiques.

3. El color:

3.1. Adquirir coneixementsbàsicsreferitsal colorutilitzantla pintura com a mitjà d'expressió.

3.2. Ajudar-se de diferents elements de forma progressiva i ambles eines més usuals.

3.3. Ferservir diferents materials que ajudin a descobrirelcolori la seva expressivitat.

4. El volum:

4.1. Manipular materials modelables que permetin treballar la formatridimensional.

4.2. Conèixer un material concret,el fang,la seva tècnicai les seves possibilitats expressives.

4.3. Adquirir destresa i potenciarla motricitat gruixudai la fina.

5. El teixit:

5.1. Valer-se d'unatècnica,elteixit, com a base fonamental pertreballar aspectesespacials.

5.2. Treballarelteixit de forma progressiva per superardificultats motrius.

6. Durantel curs hi haurà aproximacions a experiències d'activitats plàstiques dirigides a nens d'Educació

Especial.

7. Es confeccionarà material didàctic destinataaules d'educacióespecial.

AVALUACIÓ:
— Es valorarà un treball basat en les experiènciesi aprenentatges adquirits durantel curs.

— Es valoraràel material didàctic confeccionata l'aula de plàstica.

— S'avaluaranles actituds, valors, normesi hàbits.

— L'assistència classe és imprescindible, pertant serà avaluable.

BIBLIOGRAFIA:

Arnheim,R. Arteypercepción visual. Madrid: Alianza Editorial,1970.

Balada, M.: Juanola, R. L'educació visuala l'escola. Barcelona: Ed. 62, 1984.

Castillo, F, Escudero, F. Educació,art i teràpia. Temps d'Educació, n. 10, Barcelona: Divisió Ciències de

l'Educació de la UB.

Gumí,J. Lluís, R. Diccionaride tècniquespictòriques. Barcelona: Ed. 62, 1988.

Kellogg, R. Análisis de la expressiónplástica en elPreescolar. Madrid: Cincel Kapelusz, 1970

Libro de imagenes para nifios ciegos. Barcelona: CLIJ, Cuadernos de Literatura infantily juvenil. Año II,

num.20, Septiembre, 1990.

55

 



 

Literatura en Catalá

PROFESSOR: Segimon SERRALLONGA i MORER

Optativa pera totesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIU:
Lecturai interpretació d'unes quantes obres clàssiques per mitjà de mostres traduides que perllur validesa
literària formen partdela literatura catalana.

PROGRAMA:

1. Introducció:

1.1. Historia i literatura. Lloc dela literatura catalana dinslaliteratura universal.

1.2. Teories i practiques de la traducció. História de les traduccionsal catalá.

2. Literatures antigues:

2.1. Poesia amorosa del'antic Egipte.

2.2. Poesia amorosa hebrea: Elcàntic dels càntics.

2.3. El problemadel mal: Assíria, Egipte:Israel.

2.4. El mite del foc o del progrés, Prometeu encadenat.

2.5. La tragèdia grega

2.6. La inspiració poètica: /óde Plató.

2.7. Lucreci: Invocacié a Venus,

3. Literatures modernes:

3.1. Dante. Bocaccio. Petrarca.

3.2. Blake. Colerigde. Poe.

3.3. Hòlderlin.

3.4. Baudelaire. Raflca.

AVALUACIÓ:

Hi haurà una provaescritafinal sobre literatures antigues i modernes.Tambéesfarà un control perescrit de
dues obresdelectura obligada.

BIBLIOGRAFIA:

Garcia Yebra, V. En torno a la traducción: teoría, crítica, historia. Madrid: Gredos, 1989.

G.P-Bompiani, Diccionario literario de obrasypersonajes de todos los tiemposy de todos lospaises. Barcelona:

Montanery Simon, 1967-1978.(17 vols).

Mallafré, J. Llengua de tribu i llengua depolis: basesd'una traducció. Barcelona: Quaderns Crema, 1991.
Mounin, G. Losproblemas teóricos de la traducción. Madrid: Gredos, 1971.

Queneau, R. (ed) Historie des littératures. París: La Pléiade, 1968.

Riquer, M.de; Vallverde, J.M. Historia de la literatura universal. Barcelona: Planeta, 1978-1991 (4 vols).

Shipley, J.T. Diccionario de la literatura mundial Barcelona: Destino, 1973.

Thiegehem, BV. Historia dela literatura universal. Barcelona: Arimany, 1975.

Laresta dela bibliografia es donaràa classe.
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Investigació Educativa

COORDINACIÓ: Joan SOLER i MATA

Optativa d'Ed. Especial. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Amb aquesta assignatura es pretén afavorir l'aprofundimenten una determinada temàtica educativa mit-

jançantla posada en funcionament de mètodes,tècniquesi instruments d'investigació en educació.

En diverses assignatures de l'actual diplomatura de mestre es duen a termeactivitats que suposen unaini-

ciació a pràctiquesd'investigació. En aquestas'ofereix un espai específic pera larealització d'un projecte de

recerca peraaquells estudiants que hosol-licitin.

ESTRUCTURAI FUNCIONAMENT:

L'assignaturad'Investigació Educativanes fonamentaeneltreball individual de cada estudianti s'organit-

za des d'una perspectivadetutorització individualitzada o depetit grup. L'estudianthaderealitzar un pro-

jecte de recercatutoritzat directament per un professor ambel quals'establiran els requisits, la temporitza-
ció, l'àmbit la temàtica.

Noesseguirà de maneraregularl'estructura habitualdeclasses impartides per un professor, tot i que poden

haver-hisessionslectives dirigides a tot el conjunt d'estudiants matriculatsa l'assignatura a fi de tractarte-

mes conjuntsa totsels projectes de recerca. Per exemple,anàlisi de diferents paradigmes d'investigació,pre-

sentació i exemplificació de models de recerques,diferenciacióentre innovació educativai innovació a l'es-
cola, coneixementdeles possibilitats i institucions de recerca en educació a Catalunya...

Pera inscriure's i cursar aquesta assignatura l'estudiantinteressat caldrà queelaboriperescrit un projecte de

recerca que haurà de ser acceptat formalmentpel centre com a requisit indispensable per procedir a la ma-

triculació.

sr
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Programes deles assignatures de lliure elecció

Coneixement del Medi per Educació Especial

PROFESSORS:Jordi MARTÍ¡ FEIXAS

Lliure elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

L'assignatura proposatractarel medi de manera interdisciplinària, tractant algunsdels principals elements

temporals, espacials, materials, biològics i humans que formenpart del medi. Estracta quel'estudiant asso-
leix un domini ampli dels principals aspectes quees tracten a l'escola en les àrees de socials i naturals,i que
assoleixi també un coneixementcultural suficient per poder desenvolupar la professió de mestre. Els temes

a tractar s'exemplificaran en l'àmbit català perquè és el medi més properals estudiants, però tenint en
compte queforma part d'un conjunt més ampli.

CONTINGUTS

1. Temps.

1.1. Concepte de temps.

1.2. L'univers, origen i organització.

1.3. Unitats de mesuradel temps.

1.4. Canvii continuitaten el temps.

2. Espai.

2.1. L'espaii la seva percepció.

2.2. L'orientacióen l'espai.

2.3. L'espaifísic.

2.4. La divisió del'espai.

2.5. La representaciódel'espai.

2.6. La interpretació del'espai.

3. Matèria i Vida.

3.1. Nivells d'organització dela matèria.

3.2. Matèria inerta.

3.3. Sistemes vius.

4. Societat i Cultura.

4.1. L'evolució humana.

4.2. La població.

4.3. Les activitats humanes.

4.4. L'organització política.

4.5. La societati el medi ambient.

5. Metodologia.
5.1. Fonts d'estudi.

5.2. La recerca.

METODOLOGIA:

Dassignatura es basará en treballar el programaa partir de les explicacions del professori la participaciódels

estudiantsen diversesactivitats didàctiques. Caldràrealitzarlecturesobligatòriesi altres activitats.
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AVALUACIÓ:

Duesprovesescrites( 70 96 ). Un treball de cursi altres activitats, en les qual es tindrà en comptela partici-
pació dels estudiants ( 30 96).

BIBLIOGRAFIA:

Anguita, E. Origen e historia de la Tierra. Madrid: Rueda. 1988.

. Biosfera. Vol1 a 11. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 1993-1998

Bolós, M. De(dir). Manualde ciencia delpaisaje. Barcelona: Masson, 1992.

Calar, R. Didàctica de las ciencias sociales didáctica de la historia. Vilassar: Oilcos-tau, 1994.

Calar, R. Aprendera enseñargeografía. Vilassar: Oikos-tau. 1997.

Cavalli- Storza, L.G. Qui som. História de la diversitathumana. Barcelona: ICEM. 1994.

Cloud, P. Elcosmos, la Tierray elhombre: Breve Historia del Universo. Madrid: Alianza, 1981.

. Ferreres, E., Llorens, J. Història de Catalunya. Barcelona: Grup Promotor, 1989.

Folch, R. La vegetació delPaisos Catalans. Barcelona: Retres, 1981.

Harlen, W. Enseñanzay aprendizaje de las ciencias. Madrid: Morata, 1998.

Hernández, EX. História de Catalunya. Història i memòria. Barcelona: Pòrtic, 1998.

Història NaturaldelsPaisos Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1992.

Lacoste, Y.; Ghirardi, R. Geografíageneralfísicay humana. Vilassar: Oikos-tau, 1983.

Lovelock,J. Las edadesde Gaia. Una biografia de nuestroplaneta vivo: Tusquets, 1995.

Panadera, J.M. Resum degeografiafisica de Catalunya. Vic: Eumo Editorial, 1996.

Panadera, J.M. Resum degeografía humana de Catalunya. Vic: Eumo Editorial, 1997.

Reeves, H. I altres. La história més bella del món. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Trepat, C.A. Procedimientos en historia. Unpunto devista didactico. Barcelona: Graó, 1995.

Trepat, C.A: Comes, P. Eltiempoelespacio en la didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Graó, 1998
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i Psicologia de l'Adolescència

PROFESSOR: Àngel SERRA iJUBANY

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

Si comparem els comportaments dels nens ambels dels joves entreels 12 i els 16 anys, ens adonarem dels

profundscanvis tant físics com psicològicsi socials que es produeixenalllarg d'aquest període.

Estracta d'una transformació important que requeix una acció educativaespecífica donadala rellevància

queté peral futur del'individui la conflictivitat que de persi ocasiona. L'enfocamentquees donaràseràel

dela Psicologia Comunitària, que valoratantels aspectes conductualsi d'estil de vida com l'ambiento con-
text en quèté lloc aquesta conducta.

CONTINGUTS:

1. Aspecteshistòrics, culturalsi socials.

2. Estudi de l'adolescència.

3. Adolescènciai cultura.

4. El desenvolupamentfísic en l'adolescència.

5. La nutrició de l'adolescent.

6. Trastorns de la conducta alimentària.

7. Vivència del cos.

8. Psicosexualitat en els adolescents.

9. El gènereen l'adolescència.

10. La identitat.

11. El desenvolupamentafectiu.

12. Canvisen les relacionssocials bàsiques.

13. Desenvolupamentcognitiu.

14. Actituds, ideesi valors.

15. Prevenció de drogodependències.

' METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

Participació activa dels estudiants,lectures i observació conductual. S'avaluaràl'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. Eldesarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 1994.

Encinas, J.L. Bandasjuveniles. Méxic: Trillas, 1994.

Funes,J. Drogasy adolescentes. Madrid: Aguilar, 1996.

Gessell, A. Eladolescente de 10a 16años. BuenosAires: Paidós, 1981.

Grinder, R. E. Adolescencia. Méxic: Limusa, 1976.

Hoffman,L.; Paris, S.; Hall, E. Psicología deldesarrollo hoy. Madrid: McGraw Hill, 1996 (volum 2).

Hopkins,J. R. Adolescencia. Años de transición. Madrid: Pirámide, 1987.

Horrocks,J. E. Psicologia de la adolescencia. Mtxic: Trillas, 1984.

Toro,J. Elcuerpo comodelito. Barcelona: Ariel, 1996.
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Infància i Desenvolupament

PROFESSORA: AnnaPUJOL i COSTA

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
- Conèixerel procés de desenvolupamentdela infància per poder-ne atendre adequadamentles necessitats

i garantir la base que permetrà aconseguir unapersonalitat íntegra i equilibrada.

"Iniciar un procés d'autoeducació a partir del coneixementd'un mateix.

- Acostar-se al coneixementde diferents autorsi concepcions teòriques quealllarg de la història han fet les

seves aportacionsi que continuenessent puntsdereferència obligats peral 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, Ferreri

Guardia...

2. Capaun desenvolupament integral de la personalitat (cap, cor, mans). Fasesi característiques del'evolu-

ció infantil.

3. La importància de les primeres experiències. Bases pera la salut mental.

4. El ritmedel desenvolupament.

5. La influènciadela societati dels adults en el desenvolupamentdela infància.
6. Desenvolupamentdeles capacitats comunicatives. Evolució dels diferents llenguatges(oral, escrit, grà-

fic, matemàtic, corporal...).

7. Desenvolupamentdela voluntat, del sentimenti del pensamenti les necessitats del nen en cadascuna de
les fases de creixement.

8. Joci educació. L'art d'educar.

9. L'autoeducacióo el coneixement d'un mateix. Camí imprescindible per educarels altres.

10.El despertar de l'autoconsciènscia.

AVALUACIÓ:

Presentació d'una memòria individual del continguttreballat i una ressenya d'unllibre a escollir de la bi-

bliografia presentada.

BIBLIOGRAFIA:

Autors varis. L'Escola Nova Catalana. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Bettelheim, B. No haypadresperfectos. Barcelona: Crítica, 1994.

Carlgren Frans. Pedagogía Waldorf: Una Educación hacia la libertad. Ed. RudolfSteiner, 1989.
Claparède,E. L'Educaciófuncional. Vic: Eumo Editorial,1991.

Erikson, E. H. Elciclo vitalcompletado. Paidós Studio, 1986.

Ferreri Guardia, E L'EscolaModerna. Vic: Eumo Editorial, 1990.

Freud, A. Psicoanàlisiperapedagogs. Vic: Eumo Editorial, 1990.

Fròbel, E L'Educació de l'Homeieljardid'Infants. Vic: Eumo Editorial, 1989.

Maslow, A. Elhombre autorrealizado. Hacia unapsicología delser. Barcelona: Kairós, 1991.

Neill, A.S. Summerbill Vic: Eumo Editorial, 1988.

Panikkar, R. Invitacióa la Saviesa. Barcelona: Ed . Proa, 1997.

Pestalozzi, J. Com Gertrudis educa elsfills. Vic: Eumo Editorial, 1986.
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Piaget, J. Escritspera educadors. Vic: Eumo Editorial, 1985.
Reich, W. Análisis delcarácter. Paidós Studio, 1986.

Rogers, C. Libertady creatividaden la educación. Barcelona: Paidós, 1985.

Rousseau, J.J. Emili o de l'Educació. Vic: Eumo Editorial, 1985.

Thomson,J. Infancia natural. Barcelona: Blume, 1997.

Tolstoi, Lev. Qui ha d'ensenyara qui. Vic: Eumo Editorial, 1990.

Vigotski, Lev. Pensamenti llenguatge. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Wallon, H. De lacte alpensament. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Wehr, G. Carl GustavJung. Col.lecció Pere Vergés de Biografies. Edicions 62, 1969.

63

 

 

 



 

Aprofundiment enla Llengua Catalana

PROFESSORA:JordinaCOROMINA ¡ SUBIRATS

Lliure elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:
L'assignatura pretén consolidarel nivell de llengua catalana pel que fa a aspectes de tipus morfològic i
sintàctic denivell superior. La finalitat del'assignatura, doncs,és conèixerla normativa referent a aquestes

questionsi saber-la aplicar adequadamenten textosescrits. Es treballaran els continguts des dels punts de

vista teòrici, sobretot,pràctic.

Tenint en comptel'especificitat d'aquests continguts,se sobreentén que s'han de dominarels coneixements

ortogràfics delcatalà.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
A lesclasses s'alternaran exposicionsteòriques sobreels contingutsi exercicis pràctics.

S'avaluaràl'assignatura a partir de diverses proveseliminatòries quees faran durantel quadrimestre més un

examen final; també es valorará la participació dels estudiants classe.

CONTINGUTS:

1. Morfosintaxi del sintagma nominal:

1.1. Article neutre

1.2. Pronomsrelatius

1.3. Pronomsfebles

1.4. Adjectius pronominals: quantitatiusi indefinits

1.5. Preposicions

1.5.1. Preposicions simples

1.5.2. Preposicions compostes

1.5.3. Locucions prepositives

1.5.4. Canvii caiguda de preposicions

1.6. Conjuncions

2. Morfosintaxidel sintagmaverbal:

2.1. El verb

2.1.1. Les formes no personals

2.1.2, Perífrasis verbals

2.1.3. La tercera conjugació

2.1.4. Formesvelars d'alguns verbs

2.1.5. Limperatiu

2.1.6. Pronominalitzacions verbals incorrectes

2.1.7. Els verbs «ser» i «estar»

2.1.8. Usos impropis de verbsi de tempsverbals

2.2. Els complements verbals

BIBLIOGRAFIA

Gramàtiques

Badia,Jordii altres. Elllibrede la llengua catalana. Barcelona: Castellnou, 1997.

Badia i Margarit, Antoni M. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.
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Castellanosi Vila, J. A. Quadern: normativa bàsica de la llengua catalana. Barcelona:Institut de Ciències de
l'Educació de la UniversitatAutònoma de Barcelona, 1996.

Ruaix i Vinyet, Josep. Elcatalà/2 (morfologia i sintaxi). Moià: Josep Ruaix, 1993.

Diccionarisgenerals
Institut d'Estudis Catalans, Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalanai Edicions

62, amblacol-laboració de Publicacionsdel'Abadia de Montserrat, SA, Edicions Moll,SAi Edicions 3
¡4,1996 (la edició, la reimpressió).

Diccionari dela llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, SA, 1994 (3a edició, 2a reimpressió),

Diccionaris bilingiies

Diccionaricastellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, SA, 1996 (2a edició, Ga reimpressió).

Diccionari català-castellà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, SA, 1996 (2aedició, Ga reimpressió).

Llibre de verbs

Torras, Josep i Robert, Mercè. Els verbs catalans. Models de conjugació. Barcelona: Proa/Enciclopédia

Catalana, 1995.
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L'Ordinadora l'Escola

PROFESSORA: MartaMARIMON i MARTÍ

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

L'assignatura imparteix durantel segon quadrimestre. La limitació de coneixements anteriors es redueix a

haverfetl'assignatura troncal de primer de Mestre FonamentsInformàtics i Audiovisuals.

INTRODUCCIÓ:
Aquesta assignaturaestà pensadaper tothom quivulgui aprofundiren la navegació per Interneti l'accés ala
informació que suposaa nivell mundial dins l'àmbit educatiu. Es treballen els recursos de creació de pàgi-

nes web.

OBJECTIUS:
Prendré consciència del paper de les NovesTecnologies en el camp pedagògic.
Saberextreure informació d'Internet.

" Saber dissenyar una pàgina vveb.

CONTINGUTS:

"1. Història d'Internet:orígensi evolució.

2. Presentació d'Internet: què és, com funcionai què ofereix.

3. El programari per a navegar: Netscape.

4. El correuelectrònic.

5. La recerca d'informació.

6. El llenguatge HTML.

7. Leditor de pagines web: Netscape Composer

AVALUACIÓ:
" Es valoraràl'assistència i la participació activa a classe (més d'un 3096 defaltes d'assistència no justificades

impediran aprovarl'assignatura).

Per a aprovarl'assignaturacaldrà:

a) Presentar untreball imprès amb informació extreta d'Internet sobre un tema específic.

b) Superar unaprovafinal individual en què es demanaràla creació d'una pàgina vveb.

BIBLIOGRAFIA:

Bernaus, A.; Blanco, J. Diseño depáginas web, Barcelona: Inforbook’s, 1996.

— Cabaleiro, B. (coord.) Automatización. Redes. Internet, Educacióny Biblioteca, 1996, n. 70, p. 31-49.

Temadel mes: Internet en el aula, Cuadernos de Pedagogía, 1997, n. 258, p. 53-79.

Gallego, D.J; Alonso, C.M; Canton,I (coords.) Integración curricularde los recursos tecnológicos. Barcelona,

Oikos Tau, 1996.

Gros, B. (coord.) Diseñosyprogramas educativos. Barcelona, Ariel, 1997.

* Martí, E. Aprender con ordenadores en la escuela. Barcelona, Horsori, 1992.

Sancho,J. M.(coord.) Para una tecnología educativa. Barcelona, Horsori, 1994.

66  



 

Les Eines Jurídiques del Mestre

PROFESSOR: Ramon PLANDIURA i VILACÍS

Lliure elecció. 3 crèdits.

PRESENTACIÓ:

El programadel'assignatura respon a un triple objectiu:

- Destacar queels principis constitucionalstenen aplicabilitat a moltesdeles situacions concretesdela vida
diària.

- Donar a conèixertot l'entramatde l'ordenamentjuridic i competencial que afecta d'una o altra manera
l'ensenyament.

- Subministrarals estudiants informació sobre tots aquells aspectes que podenser d'utilitat pera l'exercici
dela professió docent.

CONTINGUTS:

1. Valors principis constitucionalsi la seva garantia. Els principis jurídics de legalitat, jerarquia normativa,

seguretatjurídica, publicitat de les normes... de l'article 9.3 de la Constitució.

2. Els dretsi llibertats inespecíficament educatiusa l'ensenyament: dret a la no discriminació, a la pròpia

imatge, ala intimitat..., o llibertat ideològica, d'expressió i informació,d'associació...

3. L'ensenyamenta l'article 27 de la Constitució. Antecedents i contingut. Lleis orgàniques que el desple-

guen: la LRU, la LODE,la LOOGSE,la LOPAGCD.

4. El sistema de competències. Les competències exclusives de i les competències de la Generalitat de
Catalunya.Leslleis educatives del Parlament de Catalunya.

5. L'Ordenamentjurídic supraestatal. El paper de la Declaració Universal de Drets Humans i d'altres

Tractats i Acords Internacionals (Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals,

Convenció relativa a la Lluita contra les Discriminacions a l'esfera de l'ensenyament. ..). Conseqiències

de la pertinença a la Unió Europea(prioritats educatives, lliure circulació de professorat,titulacions. ..).

Els Acordsentrel'Estat espanyoli el Vaticà.

6. Les Administracions Educatives i no educatives. L'estructura del Departament d'Ensenyament. La ins-

pecció educativai els serveis educatius.

7. Les Administracionslocals i les seves competències educatives: participació en la programació general de
l'ensenyament,intervenció en la gestió dels centres públics, cooperació en la vigilància de l'escolaritat

obligatòria, responsabilitat en la conservació, mantenimenti vigilància dels centres públics.

8. L'organització dels estaments de la comunitatescolar. Drets i deures dels alumnes. Les associacions d'a-

lumnesi les associacions de pares i mares d'alumnes.
10. La gestió dels centres públics a la LOPAGCDi al ROC. Els òrgans unipersonals, amb específica re-

ferènciaa la funciódirectiva. Els òrgans col-legiats (consell escolar i claustre): composició,atribucionsi

funcionament.

11. Els serveis escolars, amb especial referènciaal transporti al menjador.
12. El professoratdel'escola pública:el modelconstitucional d'empleat públic,les bases de l'Estati lallei

catalana. Particularitats de la funció pública docent.
13. L'escola privadai les diverses Armulesjurídiques de la seva titularitat.La participació del'escola priva-

da en la programació general de l'ensenyament: els concerts educatiusi les especificitats dels centres

concertats,entrealtres, en la gestió, en l'admissió d'estudiantsi en la regulació deles activitats comple-

mentàries,extraescolarsi serveis. o

14. El professorat del'escola privadai la seva legislació laboral bàsica: contractació, cobertura social, vicissi-
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tudsdela relació,extinció.

15. Els drets col.lectius del professoratdel'escola pública i de la privada: sindicació, negociació col.lectiva i
vaga.

16. Les responsabilitatscivil, administrativa,laboral i penal del professorat.
17. El procediment aministratiui l'estructurajudicial.

METODOLOGIA:

L'eina bàsica detreball serà la Constitució així com altreslleis estatals i autonòmiques d'especial interès per

als objectius del curs, així com les diverses resolucions administratives i judicials que han estat dictades en

relació a supòsits concrets. Es dedicarà unapartdela classe a analitzari discutir casospràctics.

AVALUACIÓ:

Els estudiants hauran de resoldre perescrit els casos pràctics quees plantejaran a final de curs. L'avaluació,

que tambétindrà en comptela participació dels estudiants durantel curs, valorarà especialmentelscriteris

lògics i jurídics utilitzats pera la resolució dels casos.

BIBLIOGRAFIA:

Durantel curs es subministrarà als estudiants material de treball divers (preceptes puntuals, resolucions,
sentències). Convé queels estudiants disposin d'un exemplarde la Constituciói de l'Estatut d'Autonomia.
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Literatura, Cultura i País

PROFESSOR:Llorenç SOLDEVILA i BALART

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS.
L'assignatura pretén dotarels estudiants d'einesi estratègies pedagògiques perquè un copiniciinla sevaca.
rera docentpuguin servir-se delaliteratura com a pedrera de formació independentmentdela matèria
quehagin d'impartir.

METODOLOGIA:

Lesclasses seran fonamentalmentpràctiquesi enfocadesa realitzaral llarg del curs algunadeles propostes

derutesliteràries que es treballaran conjuntamento per grups. Peraltra banda,els estudiants hauran de de-

mostrarles seves habilitats pedagògiques amb la presentació deles rutes elaborades per cada un la resta de
la classe.

PROGRAMA:

1. La comarca.

1.1. Descripcionsliteràries de l'entorn: cims,valls, pobles, ciutats,etc.
1.2. Folklore, llegendari,etc.

1.3. Flaixos i postals.

1.4. La capital.

2. La história. Es treballará la Guerra de Sucessió a partir de la lectura de La história que Roc Pons no
coneixia, deJaume Cabré, També es poden tractar altres episodis a partir de la poesia i teatre.

3. Paisatgei país I. Montseny

3.1. El medi físic.

3.2. La flora i la fauna.

3.3. Les formesde vida.

3.4. Indretsi literatura.

4. Paisatgei país II. Montserrat

4.1. El medifísic.

4.2. Laflora ila fauna.

4.3. Les formes de vida.

4.4. Indretsi literatura.

5. Paisatgei país III. Dels cims ala mar.

5.1. La muntanya.

5.2. Les vallsi els plans.

5.3. Les costes.

5.4. El mar.

5.5. Les illes.

6. La cançó.

6.1. Poetes i cantautors.

6.2. L'amor.

6.3. El paisatge.

6.4. El compromís.

6.5. L'experiència
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7. La llegenda. El comte Arnau.
7.1. El marc geogràfic:el Ripollès i Mallorca.

7.2. Lallegendai el mite.
7.3. Cançó,dites, refranysi rondalies.

8. El viatge.
8.1. El propirodal: l'Empordaneti Josep Pla.
8.2. Enllà la mar.J. Verdagueri Josep Pla.

8.3. A peu ambJosep Maria Espinàs

9. Els bestiaris.

9.1. Els clàssics: Isop, Ramon Llull, Jean de la Fontaine i George Orwell.

9.2. Alguns contemporanis: Prudenci Bertrana, Josep Carneri Pere Quart.

AVALUACIO
Lanotafinal del'assignaturaestarà formadaperl'avaluacióde:
- Activitats departicipació classe.

- Muntatged'unaruta, desenvolupada ambtotselsdetalls.
- Lectura de duesdeles obresutilitzadesi posterior ressenya comentada.

- Comentariescrit d'unllibre de rutesliteràries inclòs en la bibliografia.

- Eventualmentels estudiants hauran derealitzar un examen.

BIBLIOGRAFIA

AADD.Laterra delllamp, a cura de MontserratCorretger. Barcelona: La Magrana, 1998.

AADD.ViatgesperPonent, a cura deJoan Ganau.Lleida: Universitat de Lleida, 1996.

AADD. ElMontseny i les Guilleries. Paisatge, mite i literatura, Argentona: L'Aixernador, 1998.

AADD. La ciutat de Lleida i els escriptors, a cura de M. Biosca i M.P.Cornadó. Barcelona: La Magrana,

1996.

Bertrana, P, Carner, J., Quart, P. Bestiaris. A cura de LlorençSoldevila. Barcelona: Edicions 62, 1989.

Bruguera,M.M i Ducrós, J. Montserrat. Rutes literàries. Barcelona: La Magrana, 1997.

Camps,Josep i Soldevila, L. ElcomteArnau(iel comteMal). Tresrutesliteràries. Argentona: L'Aixernador,

1994.

Carbonell, Mi Sobrevila, Carmen. /. V Foix. Cinc rutes literàries. Argentona: L'Aixernador, 1993.

Casals, Glòria.Joan Maragall. Deu rutesliteràries. Argentona: L'Aixernador, 1995.

Ciuraneta, E., Closa, J. I Requena, D. Sant Llorenç delMunt. Tres rutes literàries. Argentona: L'Aixernador,

1993.

Clébert, Jean-Paul. Les hauts lieux dela littérature en France. París: Bordas, 1990.

Eagle, D. I Carnell, H. Literary Guideto the British Isles. Oxford: Oxford University Press, 1998.
Espinàs, J.M. Viatgesapeu. Obra completa 5. Barcelona: Edicions la Campana, 1991.

Frontera, Guillem. Imatge delParadís. Palma de Mallorca: Olañeta Editor, 1994.

Garrido, Carlos. Menorca mágica. Palma de Mallorca: Olañeta Editor, 1990.

Garrido, Carlos. Eivissa mágica. Palma de Mallorca: Olafieta Editor, 1993.

Molas, J. I Capdevila, R., Viatgespoèticper Catalunya. Barcelona: Editorial Teide, 1982.

Móra, Carles. SalvadorEspriu i Sinera. Argentona: L'Aixernador, 1992.

Pla, Josep. Viatgea la Catalunya Vella. O.C.9. Barcelona: Edicions Destino, 1968.

Porcel, Baltasar. Viatge Zteraria Mallorca. Barcelona: Edicions Destino, 1967.

Ribas, Joseph. El Canigó. Història i mite. Vic: Eumo Editorial, 1996.

Rumbau, Montserrat. La Barceloneta defa 200 anys. Barcelona: Tibidabo, 1990.

Soldevila, Llorenç.Jacint Verdaguer. Deu rutes literàries, Argentona: L'Aixernador, 1995.

Soldevila, Llorenç. Jacint Verdaguer:formació i dimensió d'un mite. Argentona: L'Aixernador, 1995.
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Valls, Miquela. Andorra capla literatura. Andorra: Editorial Maia, 1992.

Vallverdú, Josep. Proses deponent. Barcelona: Edicions Destino, 1970.

Verdaguer, Jacint. Excursionsi viatges. A cura de Narcís Garolera. Barcelona: Edicions Barcino, 1991-92.
Vidal, Vidal. Les rutes de Ponent. I L'oració delperduts. Lleida: Edicionsdel'I.E.I, 1987.

Vidal, Vidal. Les rutes de Ponent, HIElpaís de lespomes. Lleida: Virgili & Pages, 1998.

Vidal, Vidal. Les rutes de PonentIITLaporta delcel. Lleida: Virgili 8£ Pagès, 1989.

Vidal, Vidal. Les rutes de PonentIVElcentre delMón. Lleida: Pagès Editor, 1990.

Vidal, Vidal. Les rutes dePonentVLa ciutatdel'oblit. Lleida: Pagès Editor, 1998.
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Les Festes Populars a l'Escola

PROFESSOR:JacintTORRENTSi BUXO

Lliure elecció. 4,5 crédits.

OBJECTIUS:
Aportar els coneixementsbásics que permetin apropar-se ala cultura popularial calendarifestiu escolar des
d'unaperspectiva global, entenentel sentit dela festa en el passat i en el present, facilitant al futur mestre la

reflexió sobreles funcionsdelesfestes en l'àmbitescolar.

Valorarles possibilitats educatives de les festes escolars com a elements dela cultura popular que milloren
les relacions internes, que connectenamb l'entornsocial i que permeten un tractamentglobalitzat deles di-

verses àrees del currículum.

CONTINGUTS:

1. La vivència humana del temps:

1.1. Cosmovisió i temps. Tempscíclic i tempslineal.

1.2. Tempssagrat i temps profà.

1.3. Mites, calendarisagrati tempsfestiu.

1.4. Orígens dels calendaris.El calendarien la societat moderna.

1.5. La festa, ahir i avui. Elements, funcionsi context.

1.6. El calendari festiu català. Orígensi evolució.

2. El patrimonipopulara l'escola:

2.1. La cultura popular en l'àmbit escolar.

2.2. Les festesa l'escola. Festes popularsi festes comunals.

2.3. El calendari de festes populars en les escoles catalanes. La Castanyada, Nadal, Els Tres Tombs,

Carnestoltes, El cicle de Pasqua, Sant Jordi, Sant Ponçi SantJoan.

2.4. Les festes comunals.

3. Les festes escolars en les àrees curriculars:

3.1. La vivència del tempsa l'escola.

3.2. La festa com a element motivador, centre d'interès, projecte de grup, eina d'animació, eina d'inte-

racció ambel medi.

3.3. Procedimentsi recursospera la programació d'unafesta escolar.

METODOLOGIA IAVALUACIÓ:

Les exposicions a classe estaran recolzades per un dossier de textos escollits de la bibliografia, de lectura
obligatòria,i perl'anàlisi de diversos materials sobrelesfestes.

Es realitzaran dostreballs:

— un treball de camp individual, sobre l'anàlisi del calendarifestiu d'una comunitathumana (2599).
— un treball col-lectiu d'organitzaciói realització d'una festa (2596).

Esrealitzarà un examen final al mes de juny (50%).

Es tindrà en comptel'assistència,la participacióa les classesi la motivació enla realització delstreballs.

BIBLIOGRAFIAGENERAL:
Campbell,J. Las máscaras de Dios: Mitología occidental. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

Cardús, S. Saber el temps. El calendarii la seva significació en la societat moderna. Barcelona: Alta Fulla,

1985.
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CaroBaroja, ]. El Carnaval, La estación de amor i Elestio festivo. Trilogia. Madrid: Taurus, 1979, 1979 ¡
1984 (respectivament).

Delgado, M. Lafesta a Catalunya, avui. Barcelona: Barcanova,1992.
Eliade, M. Lo sagradoy loprofano. Barcelona: Col. Punto Omega,n. 2, 1983.

Fàbregas, X. Elfons ritualde la vida quotidiana. Barcelona: Edicions 62, 1982.

Hobsbawn,E.J. i Ranger, T. L'inventde la tradició. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Janeri Manila, G. Culturapopulari ecologia delllenguatge. Barcelona: CEAC,1982.
Janer i Manila, G. Pedagogia de la imaginaciópoètica. Barcelona: Alta Fulla, 1986.

Lévi-Strauss, C. Mito i significado. Madrid: Alianza Editorial, 1978.

Llopart, D., Prat, J.i Prats, L. (eds.), La cultura popular a debat. Barcelona: Serveis de Cultura Popular /
Alta Fulla, 1985.

Llopart, D., Prat, J. i Prats, L. La cultura popular a Catalunya. Estudiososi institucions 1853-1981. Barce.
lona:Serveis de Cultura Popular, 1982.

Prat, J. La mitologia i la seva interpretació. Barcelona: Col. Coneguem Catalunya n. 7, Els llibres de la fron-
tera.

Prat, J. i Contreras, J. Lesfestespopulars. Barcelona: Col. Coneguem Catalunya,n.2, Els llibres dela fronte-
ra, 1987.

Puig, A. i Colomer, J. Lesfestespopularsi l'infant. 3 vols. Barcelona: La Llardel Llibre, 1977.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
Amades, J. Costumaricatalà. Elcursde l'any. 5 vols. Barcelona: Salvat/Edicions 62, 1982.

Artís-Gener, A. i Moya, B. Festespopularsa Catalunya. Barcelona:Editorial HMB, 1980.

Caballé, I. i Ibern, P M. El carnestoltes arenyencalsegleXIX. Barcelona: Alta Fulla, 1985.

Calendari defestes i tradicions. La Festa de la Mercè i El Carnavalde Barcelona. Barcelona: Quadernsde di-

vulgació cultural, Ajuntamentde Barcelona, 1980 i 1984.

Campmany, A. Calendaride llegendes, costumsifestes tradicionals catalanes, 3 vols. Barcelona: Laia, 1978.
Colomer, J. Festespopulars de Catalunya. Barcelona: Publicacionsde l'Abadia de Montserrat, 1978.

Colomer, J. Festa i Escola. Recursospera lesfestespopulars. Barcelona: Graó, 1987.

Direcció General deTurisme. Festes i Tradicionsde Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1992.

Diversos Autors. Festes i tradicions a l'escola. Tardor-bivern. Primavera-estiu. 2 vols. Barcelona: CEAC,

1989,1990 (respect.).

Fàbregas, X. Cavallers, dracs i dimonis. Barcelona: Publicacionsdel'Abadia de Montserrat, 1976.

Fundació Serveis de Cultura Popular. Calendari defestes de Catalunya, Andorrai la Franja. Barcelona: Alta

Fulla, 1989. :
Obrasocial. Ara ve Nadal. Lesfestesde laprimavera . Barcelona: Caixa de Barcelona, 1981 i 1983 (respect.).

Violant i Simorra. Ellibre de Nadal. R. Barcelona: Alta Fulla, 1983.
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Didáctica de la Llengua Castellana

PROFESSORA: Carme RUBIO ¡ LARRAMONA

Lliure elecció. 4,5 credits

INTRODUCCIÓ:
Aquesta assignatura està pensada especialmentpet a l'ensenyamentdela llengua castellana dins un àmbit

de parla catalana. Pretén donareines pera treballarla llengua, sense donar per suposats coneixements que

l'estudiant no té.

OBJECTIUS.
Els objectius bàsics del curs són, en primerlloc, establir la necessitat d'una metodologia específica en el
tractamentdela segonallenguai proporcionarrecursosi estratègies peral treball d'aquesta matèriaa l'esco-

la. En segon lloc, també pretén queels estudiants adquireixin tècniquesi recursos pel quefa a les questions

de treballsistemàtic d'ortografia, gramàticai lèxic

CONTINGUTS:

1. Introducció dela segona llengua

2. Habilitats perceptives:

La comprensióoral: programació, tècniquesi recursos.

La comprensiólectora: programació, tècniquesi recursos.

3. Habilitats productives:

L'expressió oral: programació, tècniquesi recursos.

L'expressió escrita: programació, tècniquesi recursos.

4. Aspectesdeltreball sistemàtic dellengua.

4.1. L'ortografia:

El treballdel'ortografiaa l'escola.

Interferènciesentre català-castellà.

Tècniquesi recursosperal treballa classe.

4.2. La gramàtica:

Programaciói activitats deltreball de gramàticaa l'escola.
Aspectes concrets de morfosintaxi.

4.3. Lèxic i semàntica:

Eltreballdellèxic i semànticaa l'escola.
Aspectesbàsics dellèxiccastellà.

Els diccionaris:classesi utilitats.

AVALUACIÓ:
Per a la notafinal de l'assignatura es tindran en compte:la prova queels estudiants hauran deferal final del

curs: un treball individual d'observació i anàlisi de l'expressióescrita: els exercicis puntualsfetsa classe o a

casa,i la participació de l'estudiant a classe. Per poderfer mitjana, cal que tant la prova com eltreballesti-

guin aprovats.

BIBLIOGRAFIA

Alcina,J. y Blecua, J.M. Gramática española. Barcelona: Ariel, 1975.

Atwood, Beth. Cómo desarrollar la lectura crítica. Barcelona: Ceac, 1983.
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Bastons, C.i altres. Nueuas cuestiones de didáctica de Lenguay Literatura en tiempos de reforma. BarcLS
PPU, 1994.

Battaner, M.P. i altres. Introducción a la enseñanza dela Lenguay Literaturas españolas. Madrid: Alhambra
1986.

Battaner, M.P. i Pujalsi Pérez, G. El vocabularii l'escrit. Barcelona: PPU, 1990.

Esquer, Ramón. Didáctica de la lengua española. Madrid: Alcalá, 1971.

Ferrandez/Ferreres/Sarramona. Didáctica dellenguaje. Barcelona: Ceac, 1982.

Marcos Marín, Marcos. Metodología delespañolcomo lengua segunda. Madrid: Alhambra, 1982.

Recasens, M. Cómojugar conellenguaje. Barcelona: Ceac, 1986.

Sánchez, A. Una metodologíade la lengua oral. Madrid: Escuela Española, 1983.

Sánchez/Matilla. Manualpráctico de correcciónfonética delespañol. Madrid: SGEL,SA,1974.

Textos de didáctica de la Lenguayde la Literatura. Barcelona: Graó, 1996.

Torres, Federico. Ortografíapara todos. Madrid: Paraninfo, 1982.

Varela, Soledad. Laformación depalabras. Madrid: Taurus, 1993.  
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Técniques d'Estudi

PROFESSOR:Josep GALLART i BAU

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

PRESENTACIÓ:
Les tècniquesd'estudi sónles habilitats, els procedimentsi els mètodes que ens permetendetreureel millor
profit deles explicacions del professori de l'aprenentatge personal. Les tècniques d'estudi són per aprendre

a aprendre.

OBJECTIU:
Adquiriri exercitar-se en les tècniquesd'estudipertal de treure un rendiment òptim dela formació univer-

sitària.

METODOLOGIA:

Presentarem les tècniques d'estudia partir d'exercicis pràctics que farem classe. Les explicacions del pro-

fessori les qiiestions dels estudiants ens han de servir perreflexionar sobre els hàbits d'estudi propis i per

millorarel nostre procés d'aprenentage.

PROGRAMA:

Presentació. El mètode d'estudi.

Condicions ambientalsi estils d'aprenentatge.

L'organització temporaldel'estudi.

La higiene mental.

La motivació.

L'atenció.

La comprensió.

La memòria.

p
o
N
A
L
e

P
S

. Els diccionaris.

10. Les enciclopèdies.

11.La presa d'apuntsa classe.

12.La lectura.

13.El subratllat.

14.Delpla d'un text al treballescrit.
15.Labibliografia.

16.Lesfitxes.

17.Lexposició oral.

18.Lexamenescrit.

AVALUACIÓ:

L'avaluació és continuadai global. Valorarem els exercicis pràctics fetsa classe,l'elaboració d'una memòria

del'assignatura i un examen final de continguts..

BIBLIOGRAFIA:

Alvarez y otros; Métodos de estudio. Barcelona: Martínez Roca, 1988.

Arnaiz i Pascual, P ¡ altres; Mòduls de tècniques d'estudi. 1. La lectura. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
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Departamentd'Ensenyament, 1990.
Balcells, J.: Coromina, E. Papers de comunicació. Lectures i tècniquesd'estudi. Barcelona:'Teide, 1994,2a ed.

Mayo, W. J.; Cómoleer, estudiary memorizar rápidamente. Madrid: Playor, 1992.

Monereo, C.; Brit, C. Ensenyara aprendre. Curs d'habilitats d'aprenentatgepera educadors. Barcelona: CO-

MAP

Noguerol, A. Tècniques d'Aprenentatgei d'Estudi. Aprendrea l'Escola. Barcelona: Graó, 1989.

Romano,D. Elementosy técnica deltrabajo científico. Barcelona: Teide, 1979.
Salas, M. Técnicas de estudiopara enseñanzas mediasy universidad. Madrid: Alianza Editorial.

Serafini, M.T. Cómose estudia. La organización del trabajo intelectual. Barcelona: Paidós, 1991.
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Psicomotricitat, Cançó i Joc

PROFESSORA: Núria FRANC i BATLLE

Lliure elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:
Apropar-seals jocs i cançonstradicionals, populars i quotidians des de la intervenció psicomotriu analit-
zanti aprofundinten els continguts motrius, cognitius i psicoafectius que posen en joc.

Aprofundiren el coneixementdela intervenció psicomotriu des d'unavisió integradora.

Analitzarel sistema de relacions que s'evidencien en aquesta intervenció.

CONTINGUTS:

1. Integració deles funcions mentals i motrius.

2. Incidència del'entorn en el desenvolupamentdel'infant.

3. Interacció- interrelació.

4, El llenguatje corporal.

5. Jocs i cançonstradicionals de 0 a6 anys.

6. Conceptedejoc: diferents aportacions teòriques.

METODOLOGIA:

Classes teòriques amb suport audiovisual i participació dels/les estudiants.

Sessions detreball corporal i pràctiquesde jocs i cançonsrelacionant-ho ambels continguts teòrics.

Estudi de vídeos d'aquestesactivitats realitzades amb nensi nenes.

AVALUACIÓ:
Es farà a partir dels aspectes seguents:

— L'assistènciai participació a classe (com a minim un 90%).

— Elaboraciód'untreball individuali un de grup.

BIBLIOGRAFIA: 7
Campmany, A.; Baldelló, F. Cançonsijocs cantats de la infantesa. Barcelona: Polfglota (Minerva; vol XLII),

1923.

Elkonin, D.B. Psicologia deljuego. Madrid: Pablo del Rio, 1979.

ICE de la UPB. La música a l'escola. Recursos didàctics l. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament d'Ensenyament.

Linaza, J. L.Jugary aprender. Madrid: AlhambraLongan, 1991

Ortega, R.El juego infantil y la construcción social del conocimiento. Sevilla: Alfar, 1992.

Ortega,R. Jugary aprender. Sevilla: Diada Editorial, 1995.

Puigmire-Story, M. C. El juego espontáneo. Madrid: Narcea, 1992.

Vilar, M. Jocs dansats. Temes d'infància, Barcelona: Rosa Sensat, 1987.

Es consignarà mésbibliografia d'acord amb el desenvolupamentdels temes.
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Taller de Creativitat

PROFESSOR:Josep VERNISi BURÉS

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignaturaés untaller obert a la creacióartística, a l'experimentació de materialsi procediments, ia la re-
cerca individual de l'estudiant ambl'assessoramentdel professor per materialitzar amb la màximallibertat

unaobrapictòrica de creació personal.

CONTINGUTS:

1. La idea:

1.1. Lanotació.

1.2. Esquemesi esbossos (mida, format, proporció).

1.3. Tècniques(eines, materials i suports).

1.4. Elaboració.

1.5. Anàlisi delresultatfinal.

AVALUACIÓ:

L'avaluacióes faràa partirdeles actitudsi dels resultats delstreballs.

BIBLIOGRAFIA:

Argan, G.C. Elarte moderno. Madrid: Akal, 1991.

Maltese, C. Lastécnicas artísticas. Madrid: Cátedra, 1990.

Pedrola, A. Materials, procediments i tècniquespictòriques. Barcelona: Barcanova, 1990.

NOTA:Per matricular-se del'assignatura és imprescindible comptar ambl'autorització prèvia del professor.
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História de la Infáncia

PROFESSOR:Joan SOLER i MATA

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignatura pretén apropar-sea l'evolució del concepted'infància al llarg de lahistòria i a la diversitat de
situacions i de models infantils en les diferents cultures.

Lavisió històrica ha defacilitar la comprensió delarealitat actual dela infantesai oferirpistes pera plante-

jar-se la tasca educativa.

CONTINGUTS: |
1. Aproximacióal concepted'infància. Lainfantesa,es va descobriro fou inventada?

2. Els infants a l'Antiguitatclàssica.

Esparta: els nensal serveidela polis. La vida familiar a la democràcia d'Atenes. Roma:la patria potestasi

l'autoritat del paterfamilias sobreels fills. Les relacions nen-adult. El rebuig dels fills: abandonaments i

infanticidis.
La culturajudeocristiana:delsritus hebreusa la protecció del cos i l'ànimadel'infant.

3. La infancia invisiblei la cultura oral de l'edat Mitjana.

Oblats, expòsits, criats, aprenentsi escuders. Les causes de la mortalitatinfantil.

Ladiversitat cultural a l'Europa medieval: el naixementi la criança dels nensen les famílies àrabs, juevesi

cristianes.

4. La vidadels infantsa partir del Renaixement.

La naturalesa infantili l'alletament: la marei la dida. Infantsi col-legials. L'evolució demogràficai la po-

blació infantil. La preocupació pública enversla infància.

5. La comunitat,l'Estati la família durantl'Antic Règim.

L'atenció i l'educació dela infància segonsJ. Loche.

L'impactedel'Emilide Rousseau.

L'evolució dela protecció ala infància.

6. El món contemporanii la descobertadel'infant.

L'infant com a centredela vida familiar.La industrialització i les condicionsdeltreball infantil a les fabri-

ques. La influència del progrés de la medicinai dela higiene: la pediatria i la puericultura.

La vida dels nensen el segle dels nens: la famíliai l'escola. Les celebracionsdefestesi les vacancesescolars.

Els jocs infantilsi les joguines.

El desenvolupamentdelapsicologia infantil.

7. La Declaració Universal dels Drets de l'Infant de 1959 i la Convenció sobre els Drets dels Infants de

1989.

La Cimera Mundial sobrela Infància de 1990.

Les actualslleis de protecció dela infància a Catalunya i Europa.

8. El paperdel'infanten les diverses cultures actuals.

Nensdel Nord i nens del Sud. Problemàtiques actuals entorn dela infància.

Els informesanuals de la UNICEFsobre l'estat mundial dela infància.

9. La infancia a la literatura i al cinema.

Models d'infanti literatura: el nen felig, el nen crític i el nen trágic. Nens estátics i nens dinámics. La bil-

dungroman o novel-la de formació.

L'anàlisi de la infància a través de 100 anys de cinema. El cinema amb nensi el cinemapera nens.
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METODOLOGIA:

Les sessions de classe constaran d'exposicions perpart del professori activitats de treball i estudi: comenta-

ris de pel-lícules i altres documentsvisuals, comentaris de textos i documentsescrits, treballs de recercai al.

tres activitats complementàries: possibilitat d'alguna sortida i de xerrades-col-loquia la classe.

A l'inici del curs es donarà un dossier ambles orientacionsi el calendaride treball i amb materials fotoco-

piats. Tambés'indicaranles lecturesobligatòries.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignatura es farà de forma continuadaa partir del'assistència i la participació dels estu-

diantsa la classei de la valoració deles activitats realitzades al llarg del curs. Caldràferla lecturai el comen-

tari crític d'unllibre relacionat amb la temàtica del'assignatura i una exposició oral d'un treball monogràfic

sobre un temaa escollir entreels que es proposin a classe.

BIBLIOGRAFIA: *

Aries, Ph. Elniñoy la vidafamiliaren elAntiguo Régimen. Madrid: Taurus, 1987.
Borrás, J.M.(dir.). Historia de la infancia en la España contemporánea (1834-1936). Madrid: Min. Trabajo

yAsuntosSociales, 1996.

Carbonell, J.; Torrents, R.; Tort,T.; Trilla, J. Elsgrans autorsi l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1987.

Cots, J. La declaració universaldels drets de l'infant. Barcelona: Ed. 62/ Rosa Sensat, 1979.

De Mause, Ll. Historia de la infancia. Madrid: Alianza, 1982.

De Senillosa, I. Eldreta ser nen. Barcelona: Intermón, 1993.

Delgado, B. Historia de la infancia. Barcelona: Ariel, 1998.

Díaz-Plaja, A.; Postigo, R.M. La infancialiteraria, Revista CL[], n. 52, juliol/agost 1993.

Diversos Autors. Historia de la infanciay de la juventud, Revista de Educación, 281, 1986.

Gonzàlez-Agàpito,J. Ser infantabans d'ara. Barcelona: Rosa Sensat- Temes d'Infància, 1989.

Levi, G.; Schmitt, J.C.(dir.). Historia de losjóvenes. Madrid:Taurus, 1996. 2 volums.

Lozano, C. La escolarización. Barcelona: Montesinos, 1980.

Moss, P; Phillips, A. Ser infanta Europa, avui. Barcelona: Rosa Sensat -Temesd'Infància, 1990.

Polanco, J.L. Los derechosdelnifio enlaliteratura infantil, Revista CLIJ, n. 73, juny 1995, p. 24-36.-

Postman,N. La desaparicié de la infantesa. Vic: Eumo Editorial, 1990.

Rousseau,J.J. Emili o de l'Educació. Vic: Eumo Editorial, 1985.
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Esport Col-lectiu ¡la Seva Didàctica

PROFESSOR: JoanARUMÍ ¡PRAT

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'objectiu d'aquesta assignaturaés introduirels estudiantsenlainiciació als esports col.lectius perquè en el
seu futur com a mestresels puguin utilitzar com a mitjà per educar d'una formaglobalels seus estudiants a

la vegada quecreien ells una bona base d'iniciació preesportiva queelsfacilitarà una properaespecialització

si ho desitgen.

METODOLOGIA:

Aquesta introduccióesrealitzarà d'una forma totalment pràctica,ésa dir, l'estudiant haurà de vivenciartot

un seguit d'exercicis i jocs preesportius, però, dins d'aquesta pràctica, hi anirà inclosa una part important

de conceptesteòrics quel'estudiant(futur mestre) ha de conèixer per poder potenciarels valors educatius

quel'esport porta implícit en ell mateix.

PROGRAMA:

1. Definició d'esporti d'esportcol-lectiu.

2. Breu història de l'esportcol-lectiu.

3. Una formaeducativaperla iniciació dels esports d'equip.

4. Diversesclassificacionsdel'esport.

5. Característiques bàsiques del'esport.

6. Aspectes tècnicsi tàctics.

AVALUACIÓ:
Es duràa terme tenint en compteelstres aspectes seguents:

— Assistènciai participació activa en un 9096deles sessions.

— Presentació d'un dossier dejocs i exercicis preesportiusrealitzats a cada sessió, més 5 decollita pròpia.

— Examenteòric basaten els conceptes introduits en lessessions.

BIBLIOGRAFIA:

Larelació bibliogràfica seràfacilitadaa l'inici de curs.
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Vídeo Didáctic

PROFESSOR: Miquel PÉREZ iMAS

Lliure elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:
Adquirirels coneixementsi les habilitats tècniques elementals que permetin als estudiantsl'aplicació pràc-
tica de la tècnica videogràfica en el marc escolari descobrir-ne, al mateix temps,les possibilitats expressives.

CONTINGUTS:

1. Fonaments tecnològics de l'audiovisual magnètic:
1.1. Generació, enregistramenti reproduccióelectròniques.

1.2. Característiques de la imatgeelectrònica.

1.3. Formats, sistemes i estàndards de vídeo.

2. La càmerade vídeo, el magnetoscopii el monitor:tipologies, configuracions, connexionati controls.

3. Característiques delllenguatge audiovisualelectrònic.

4. Producció d'un videograma.

4.1. Preparació i guionització.

4.2. Realització.

4.3. Postproducció.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Es tracta d'unaassignatura totalmentpràctica que es desenvoluparà en un plató de vídeo o sala d'audiovi-

suals. En acabarel curs els estudiants hauran produit, per grups de tres o quatre estudiants, dos videogra-

mes ambels quals es duràa termel'avaluació del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Ferrés, J.; Bartolomé, A.R. El vídeo, enseñar vídeo, enseñar con el vídeo. Barcelona: Gustavo Gili, 1991.

Ferrés, J.; Prats, J. Per una didàctica del vídeo. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990.

Mallas, S. Vídeoy enseñanza. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985.

Pérez, M. Diccionari dels mitjans audiovisuals. Vic: Eumo Editorial, 1995.

Soler, Ll. La televisión, una metodologíapara su aprendizaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.
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Fenòmens Naturals de la Terra i el Cosmos

PROFESSOR: Josep AYATS i BANCELLS

Lliure elecció.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Presentarals futurs mestresleseinesi els recursos necessaris per a la descoberta dels fenòmens naturals que
tenen lloc en l'entorn on vivim, i donar-ne unainterpretaciósenzilla.

PROGRAMA:

1. l'Universi el SistemaSolar.

1. 1. Els instruments del'astrònom (telescopi...).

1.2. Els planetes del SistemaSolar.

1.3. La cosmologia moderna(«Big Bang», forats negres...).

1.4. Llei de la Gravitació Universal (moviments planetaris, satél-lits artificials...).

2. L'atmosferai el clima.

2.1. Estructura i composició. La capa d'ozói la radiació solar. Insolació.
2.2.L'aiguaa l'atmosfera. Núvols. Humitat. Precipitació.

2.3.Circulació atmosfèrica: masses d'aire,fronts, vents, tempestes(llampsi trons).

2.4.Principals tipus de clima a Catalunya.

2.5.Canviclimàtic. Efecte hivernacle. Fenòmensperiòdics (El eNifio,...).

3. La Hidrosfera.

3.1. Oceans i mars(les marees). Fenòmensextraordinaris

3.2. Corrents d'aigua (corrents marins,elsrius,els llacs).

3.3. L'erosió. Desertització.

4. La Terra.

4.1. Formació dels continents. Tectònica de plaques.

4.2. Terratrèmols. Ones sísmiques.

4.3. Energia internadelaTerra: volcans.

4.4. Magnetismeterrestre. La brúixola.

5. Fonts d'energia del nostre planeta.

5.1. Energia nuclear: avantatgesi catàstrofes.

5.2. Centrals hidroelèctriques (embassaments).

5.3. Fontsenergètiquesalternatives.

METODOLOGIA:

L'assignatura es desenvoluparàseguintel segiient esquemapera l'estudi de cada puntdel programa:
— Presentació del fenomen.

— Anàlisi.

—Interpretació.

El professorserà qui, fonamentalment, presentaràels fenòmensi en donaràlainterpretació. L'anàlisi de ca-
da fenomen serà unatascaa realitzar, bàsicament, pels estudiants.

Es contempla tambéla possibilitat d'introduir alguna modificació en el programa en funció d'esdeveni-

ments d'actualitat que semmarquin en el contextde l'assignatura.q
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AVALUACIÓ:
Esrealitzarà un únic examenal final del quadrimestre amb un pes del 5096 a la notafinaldel'assignatura.

L'altre 5096 dela nota finalsortirà deles intervencionsen les discussions sobreels diferents temes que es

plantejaran a classe durantel curs,i d'un treball individual sobre un tema concret que tambés'haurà d'ex-

posara classe.

BIBLIOGRAFIA:

Hewitt, PG. Conceptos de Física. Mèxic: Limusa, 1992.

Es proposaran lecturesdellibres i articles específics sobre els diferents fenòmens ques'estudiin a l'aula.prop P qi
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Civilització i Cultura Anglosaxones

PROFESSOR: Ronald PUPPO

Lliure elecció.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Familiaritzar l'estudiant tant ambles societats angloparlants actuals com ambles fites cabdals dela civilit-

zació i la cultura anglosaxones: l'actualitat: la civilització anglosaxona des dels seus inicis, l'evolució del

constitucionalismei del parlamentarismescrisis i canvis socials profunds: les expressionsartístiquesi literà-

ries més característiques:el seu lloc en el món. Així mateix, l'estudiantconeixerà alguns dels documentspo-

lítics i dels assaigs més representatius d'aquesta trajectòria, com tambéconeixerà a granstrets l'evolució de

la llengua anglesa,les influències que l'han conformadai, de retruc,el ressò que ha tingutarreu del món.

METODOLOGIA:

Atesa la gran envergaduradelscontingutsdelcurs, es farà una aproximació temàtica quefaci possible:

— esbrinarla significació essencial dels esdevenimentsi tendències mésrellevants.

— contactar ambels punts dereferènciahistoricoculturals dels angloparlants.

— contemplarels aspectes universals/particulars d'aquests punts de referència.

— descobrir i/o cultivar un sentit d'apreciació crítica no solament enversla civilització anglosaxona, sinó

també enversla pròpia.

Pertant,lluny de cenyir-nos tan nomésfets, en farem unaanàlisi crítica —saber, relacionar aquests fets amb

altresfets, idees, institucions o conflictes destacats— totbellugant, com si diguéssim, l'objecte d'estudisota

el microscopi de la mirada retrospectiva, que no deixa mai, però, d'abrigar elementssubjectius.

PROGRAMA:

1. La Gran Bretanya la República d'Irlanda, avui:

1.1. Geografia, recursos i economia.

1.2. La societat.

1.3. Les institucionsi els partits polítics.

1.4. Algunesquestions actuals.

2. Els Estats Units d'Amèrica,avui:

2.1. Geografia, recursos i economia.

2.2. La societat.

2.3. Les institucionsi partitspolítics.

2.4. Algunesquestions actuals.

3. La Gran Bretanya romanai la conquesta anglosaxona:

3.1. La influència romana.

3.2. L'anglès antic:l'època,la llengua,la literatura.

4. La conquesta normandai l'anglès mitjà:

4.1. La influènciafrancesa.

4.2. «Commonlaw»i els orígens del constitucionalisme.

4.3. L'anglès mitjàila literatura del'època.

5. Els celtes:

5.1. La civilització i les llengiies celtes.

5.2. El llegatcelta.

6. L'ascens del món anglosaxó modern:
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6.1. LAnglaterra delsTudor ¡ el País de Gal-les.

6.2. La Revolució anglesai el parlamentarisme.

6.3. El Regne Uniti Irlanda.

6.4. La Revolució nord-americana.

AVALUACIÓ:
Lanotafinal serà la mitjana de dues provesescritesi de diversosexercicisrealitzats durantel curs dins de l'-
horarilectiu.

BIBLIOGRAFIA:

1. Material de classe: antologia delectures(fotocòpies).

3. Per a cada bloc del temariel professorfacilitaràla bibliografia adient.
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L'Ordinador alServei de l'Educació Especial

PROFESSOR: Jordi ESCOIN i HOMS

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Les Tecnologies de la Informació (T.I.) proporcionenajudes diverses que poden serde graninterèsperales

persones ambdiscapacitat, ja que poden constituir unaeina alternativa que compensi l'impactedela disca-

pacitat, o poden ser un elementquefaciliti processos de reeducació, rehabilitació i tractament. Aquestaas-

signatura té com a propòsit donar a conèixerl'ús de la tecnologia en el camp dela discapacitat, posantespe-

cial èmfasi en la contribució de la millora de la qualitat de vida de les persones amb disminucions, i també

en la seva repercusió en l'educació,el treball,la interacció social,el tempslliure...

CONTINGUTS:

1. Introducció a les T.I.

1.1. Entorns informátics: Macintosh OS. MS Windows. MS DOS.

1.2. Maquinari:Ordinadors Macintosh. Ordinadors PC compatibles. Ordinadors Power PC.

1.3. Programari: Repàs deles eines més utilitzades. Introducció a les telecomunicacions.

1.4. Aplicació i repercusió deles T.I. en la nostra societat.

2. Discapacitatfísica.

2.1. Discapacitatfísica:paràlisi cerebral, distròfia, lesions medul.lars,etc.

2.2. Tipus d'accés alternatiu o adaptat: teclats, movimentde punter, communtadotr,altres.

2.3. Tipusde sortida alternativa:feedbackauditiu i visual, llenguatgealternatiu, veuartificial.

2.4. Tipus de programari:resident. Obert. Específic. EAO.

2.5. Camps d'aplicació: tasques, control d'entorn, accés a la tecnologia, rehabilitació, reeducació, des-

plaçament, comunicació,accésa la informació.

2.6. Repercussió: educació, treball. Controldel medi, interacció social.

3. Discapacitat sensorial.

3.1. Discapacitat visual: ceguesa,resta visual.

3.2. Discapacitat auditiva: sordesa, hipoacústica.

3.3. Tipus desortidaalternativa:feedbach auditiui visual, llenguatgealternatiu, veuartificial.

3.4. Campsd'aplicació: accés a la tecnologia, comunicació, accésa la informació,reeducació, rehabilita-

ció.

3.5. Repercusió: professional,interacciósocial.

4. Problemes d'aprenentatge.

4.1. Persones amb necessitats especials: discapacitat psíquica, autismelpsicosi, fracàs escolar, manca d'a-
tenció, hiperactivitat...

4.2. Tipus d'accés: perifèrics estàndardi d'altres alternatius més senzills.
4.3. Tipus de programari: obert. Específic. EAO.

4.4. Campsd'aplicació: accésa la tecnologia, rehabilitació, reeducació, accésa la informació.

4.5. Repercusió: educació,treball, interacciósocial.

5. Estratègies d'accésa la informació, documentaciói materials.

5.1. Serveis públics.

5.2. Distribuidors de material.

5.3. Formació i autoformació.

5.4. Bibliografia:revistes especialitzades, manuals, llibres.
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5.5. Associacions.

5.6. Sistemes de cerca: Internet, BBS, CD Rom,etc.

6. Les T.I. en la discapacitat:situació actual i perspectives de futur.
6.1. Necessitat versus dependència.

6.2. Valoració deles aportacionsactuals.

6.3. Discussió sobreles aportacions futures.

METODOLOGIA:
Classesteòriquesil-lustrades amb material audiovisual i informàtic.
Tallers perfacilitar el coneixementdels diferents materials.

AVALUACIÓ:

Treball pràctic en relació a un cas.

BIBLIOGRAFIA:

Es proporcionaràbibliografia molt concreta per cada unadeles unitats, i es tractarà aquest tema específica-

menten la unitat4,ja quees tracta d'un camp en constantevolució.
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Estratègies Metodològiques al Segon Cicle d'Educació Infantil.
Ml La Vida al Parvulari

PROFESSORA:Maite PUJOLiMONGAY

Lliure Elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS: .

Prendre contacte amb diverses metodologies detreball al parvulari, mitjançantl'anàlisi, la reflexió i la com-

paració.

Aprofundir en aspectes pedagògics específics del parvulari relacionats amb l'organització de l'espaii el

temps, i amb l'agrupació dels estudiants.

Conèixerpropostes didàctiques innovadores pròpies delcicle.

PROGRAMA:

1. Revisió del marc general psicopedagògic de l'educacióal parvulari.

1.1.Els trets psicopedagògicscaracterístics dels infants de 3 a 6 anys com a eina educativa.

1.2.Criteris metodològics i organitzatius dela 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.Altresestratègiesa l'entorn deles àrees del currículum.

METODOLOGIA:

L'assignatura es desenvoluparà mitjançant exposicionsorals per part de la professora,anàlisis col-lectives i

en petit grup al voltant de documents diversos(textos, audiovisuals, materials escolars...), la realització

col.lectiva d'un projecte de treball i la visita a un parvulari.

AVALUACIÓ:

L'avaluació serà continuadai valorarà:

- l'assistènciai la participació activa a la classe

- la realització d'una provaescrita en la qual s'hauràdereflexionarsobrelarelació teoriai pràctica.

- els comentarisi reflexions oralsi escrites sobrelectures realitzades.

- l'elaboració d'un dossier desíntesirealitzat en grup sobre una deles estratègies metodològiques treballa-

des.

BIBLIOGRAFIA: I

Bassedas, E.; Huguet, T. i Solé, L. Aprendre i ensenyara l'ed. infantil. Barcelona: Graó, 1998.

Bernal, Defis, Pujol. L'educació infantil: una nova etapa. Col. MIE,n. 6. Barcelona: Graó/ICE dela UB,

1996.

DuSaussois, N; Actividades en talleresparaguarderiasypreescolar. Madrid: Editorial Cincel, 1988.
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Figueras, C.; Pujol, M.A. El racons de treball. Vic: EumoEditorial, 1988.
Hernández, F; Ventura, M. La organización del currículum pro proyectos de trabajo. Barcelona: Graó/ICE
(UB) Col. MIE n.6, 1992.

Laguia, M.J.; Vidal, C. Racons d'activitata l'escola bressolialparvulari. Barcelona: Graó, 1987,

Molina,L.; Jiménez, N. La escuela infantil. Acciónyparticipación. Barcelona: Paidós, 1992,

Pujol, M. Habitarel aula. Cuadernos dePedagogía, n. 226. Barcelona: Fontalba, juny de 1994,

Pujol, M.: Roca, N. Treballarperprojectes aparvulari. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Selmi, L.; Turrini, A. La escuela infantila los tres años. Madrid: Morata/M.E.C., 1988.

Selmi, L.; Turrini, A. La escuela infantila los cuatro años. Madrid: Morata/M.E.C., 1989.

Selmi, L.; Turrini, A. La escuela infantila los cinco años. Madrid: Morata/M.E.C., 1989.

Torrents, M.: Torrents, C. Per una escola sobre mínims. Vic: Eumo Editorial, 1991

Trueba,B.: Talleres integrales en Educació Infantil, Madrid: Ediciones delaTorre, 1989.

Vayer, P, Duval, A. i Roncín, Ch. Una ecología de la escuela. Barcelona: Paidós, 1993.

En el seu momentes proporcionaràla bibliografia especifica de revistes educatives adequadaals diferents
aspectes quees vagin desenvolupant.
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Procés d'Aprenentatge del Càlcul de 4 a 8 Anys

PROFESSORA: ÀngelALSINA i PASTELLS

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

Especialment recomanadaperals estudiants d'Educació Especial que necessiten conèixerel procés de cons-

trucció de les nocions de quantitat i d'operació amb un cert detall, per a poderincidir en la millora de l'en-

" senyamentde les Matemàtiquesenels nens quehi tenen dificultats.

OBJECTIUS:

1. Comprendreel paper de les Matemàtiquesen l'educació com a:

1.1. Eina per al desenvolupamentdel pensamentlogicomatemàtic.

1.2. Llenguatge per a l'expressió d'aspectesestructurals i numèricsdelarealitat.

1.3. Base pera l'adquisició de la noció de quantitat.

2. Conèixerrecursos i prepararactivitats. Adequar-los pera treballara l'aula, segonsles edats.

CONTINGUTS:

1. Quèés fer matemàtiquesde4 a 8 anys. Formació deles primeres estructures mentals:

Estructureslògiques. La percepció sensorial i les primeresrelacions.

Estructures numèriques. Les quantitats 1 i 2 en lavida dels nenspetits.

Estructuresespacials. El coneixementdel'espaia partir dels propis desplaçaments.

Estructures temporals. Els ritmes del tempsi les primeres experiències de vida.

2. Jocs lògics i eprocedimentso matemàtics:

El paperdel material. Materials naturals i estructurals. Material Montessori. Materialslògics.

La importància dels exercicis inversos.

Les relacions: aparellaments,classificacions, seriacions i ordenacionsa l'etapa infantil. Relacions en ge-

neral, a Cicle Inicial.

Agrupacionsi definició:

Treball d'agrupari definir, a partir d'activitats lúdiques i de moviment.Joc delSÍ i del No,per afir-

mació i negació.

Canvis de qualitat.

Jocs de «maquines» amb material logic.
Preparació per ala posterior comprensió dels aspectes lógics de les operacions.

3. Primeres quantificacions:

Observació i expressió de situacions numèriques de la vida quotidiana. Relacions entre quantitats.

Coneixementdels nombresa partir del'entorn i a partir del món mític. Els nombresenelscontes, les di-

tes popularsi les cançons.

4. Aprenentatge dels nombresi les xifres:

L'habilitat de comptar d'un en un, segonsles edats.

Lasèrie numèricafinsal 10.
Els materials d'unitatssoltes i la comprensió dels nombres.

5. L'adquisició de la noció de quantitat.

Procés mentaldels nens segonsles edats.

Activitats queserveixen pera estimular-lo:seriacions, correspondènciai relacions entre conjunts.

La imaginació deles quantitats.
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La noció de quantitatiel pas del'etapa infantil a la de primària.

 

6. Operacions o canvis de quantitat.

Activitats d'afegir, treure, descomposar, repartir, etc., com a preparaciópera l'aprenentatge posterior de
les operacions numèriques.
Paper del material i de l'estimació de resultats en aquestes primeres operacions. Les bases peral càlcul
mental.

7. Situacions,jocs i problemes:

El joc en les matemàtiques.

Joc simbòlic,joclliure (de patii altres),i joc organitzat. Avantatges didàctiques de cada un d'ells. Treball
d'alguns jocs concrets.Jocs numèrics.

Els primers «problemes»i «situacions» la classe. Diferents tipus de problemes. Estructura lógica. La
comprensió del llenguatge. Els problemes «oberts».

Lestructuració mental i els hàbits de joci de resolució de problemes.

Procediments matemàtics queestreballen en aquestesactivitats.

La descobertad'estratègies.

L'adquisició d'actituds obertes enfrontdesituacions noves.

Els jocs, problemesi situacions, i l'atenció a la diversitat.

AVALUACIÓ:
Després de cada dos dels blocs anteriors hi haurà una avaluació que podrà ser un examen parcial o un tre-
ball.

BIBLIOGRAFIA:

Bassedes,E.et al. Juguem, comptem (de4a 8 anys). Barcelona: Quaderns Rosa Sensat 44,1991.
Canals, M.A. Per una didàctica de la matemàtica a l'escola iparbulari. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Currículum d'Educació Infantil. Barcelona: Departament d'Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya,

1992.

Dienes, Z.P. Quadern delZoo. Elsgats i elsgossos. Barcelona:Teide, 1972.
Dienes, A.P. La lógicay losjuegoslógicos. Barcelona: Teide, 1972.

Grup Perímetre (Girona). Dossier dejocs [: (Ed. Infantil i Cicle Inicial).

Kaimii, C. Elnúmero en l'educació Preescolar. Ed. Aprendizaje Visor, 1984.

Mira, M.R. Comfer viure la matemática a l'escola. Barcelona: CEAC,1987.
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Perfeccionamentde la Llengua Anglesa II

PROFESSORA: AnnaVALLBONA i GONZALEZ

Lliure Elecció. 4.5 crèdits.

Per cursar aquesta assignatura és imprescindible haver cursat o estar cursantl'assignatura de Fonètica de

d'Anglès.

OBJECTIUS:
L'objectiu fonamental ésl'estudii la utilització deles principals característiques de stress, rhythm amb into-
nation de la llengua anglesa. Es tracta d'un curspràctic a fi d'ajudarels estudiants a millorar la seva expressió

oral. S'analitzaran, també alguns aspectes dela didàctica dela fonètica.

PROGRAMA:

1. Stress

1.1. Syllables andstress. Differentstress patterns in words.

1.2. English wordstress rules.

1.3. Suffixes, prefixes andstress rules.

1.4. Unstressed syllables and unstressed words.

2. Rhythm andStress. Different ways ofusing stress in sentences to convey specific meanings.

2.1. Syllabes, stress and rhythm.

2.2. Unstressed syllabes and rhythm.

2.3. Rhythm andshiftingstress.

3. Intonation

3.1. Prominent words.

3.2. Falling andrising tones.

3.3. Reasonsforfalling andrising tones.

3.4. Tonic words. Reasonsfor the choice ofthe tonic words.

4. Connected Speech. The differences between the pronunciation ofwordsin isolation and the pronuncia-

tion ofwords in connected speech.

4.1. Linking words together:

a. Consonant + vowel.

b. Vowel+ consonant.

c. Consonant + consonant

4.2. Sounds that link words.

4.3. Short sound and soundsthat are missed out.

5. Fonètica de l'anglès i la seva didàctica.

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuada. La notafinalserà la mitjanadeles notesi els treballsrealitzats durantel curs.

BIBLIOGRAFIA:

Brown, G. Listening to Spoken English. Longman, 1993

Cook, V. UsingIntonation. Longman, 1989.

Gimson,A.C. An Introduction to the Pronunciation ofEnglish. Edward Arnold, 1989.

Kenworthy,J. TeachingEnglish Pronunciation. Longman. 1987.

Roach, P. English PhoneticsandPhonology. CUP, 1983.

Wells, J.C. Longman Pronunciation Dictionary. Longman, 1990.
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Didáctica de la Matemática: Racons

PROFESSORA: Roser REVERTER i OTON

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ
És unaassignatura adreçadaals estudiantsdel'especialitat d'Educació Infantil.
En aquestaassignaturaestractaran els continguts del curriculum de llenguatge matemàtic a partir deldis-

seny d'un racó detreball.

Es practicaran jocs de grupi s'analitzarà quins continguts matemàticsfacilita construir cadascund'ells.

OBJECTIUS:
Reflexionar sobreles finalitats del racó de Matemàtica a les aules de Parvularii Cicle Inicial d'Ensenyament

Primari. I

Manipulari dissenyar materials que permetintreballarels diferents continguts de la matèria.

Comprovarles possibilitats que ens ofereix el folklore pera la planificació d'activitats.

CONTINGUTS:

1. El racó de Matemàtica. Organització

2. Característiques dels jocs ques'hirealitzen

3. El racó de Matemàticaen relació a la resta de raconsde treball

4. La programació de matemàticai els diferents àmbits de treball a l'aula:les activitats quotidianes,els jocs,

el treball col-lectiu,el treball en petit grup,eltreball individual.

5. Jocs de lògica

6. Jocs de nombre

7. Jocs de geometria

8. Disseny dejocsa partir de contes, endevinalles, cançons.

AVALUACIÓ:

Es valoraran els exercicis individuals i de grup realitzatsa classe.

BIBLIOGRAFIA:

Baroody, A.J. Elpensamiento matemático de los niños. Madrid: Visor-MEC,1988.

Kamii,C. Elnúmero en la educaciónpreescolar. Madrid: Visor, 1982.

Kamii,C. Elniño reinventa la aritmética. Madrid: Visor, 1985.
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Perfeccionamentde la Llengua Anglesa|

PROFESSORA:M. Carme CRIVILLÉS i GRAU

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
— Perfeccionarel dominidela llengua anglesa en les quatre habilitats: escoltar,llegir, parlari escriure.
— Millorar la comprensió oral i escrita dels diferentsregistres lingiístics.

— Familiaritzar l'estudiant ambsituacionslingúístiquesreals.

CONTINGUTS:
1. Reading:

1.1. Reading ofarticles from current English andAmerican newspapers and magazines.

2. Listening:

2.1. Listening to dialogues and monologues and other kinds oftexts from speakers ofdifferent linguistic

origin.

2.2. Watching videos.

2.3. Listeningto realt.v. programs.

3. Writing:

3.1. Writing about different topics and in differentstyles.
4. Speaking:

4.1. Discussions.

4.2. Interviews.

5. ProjectWork:

5.1. Using realia to build real situations.

5.2. Interviews.

5.3. Organisingactivities for students in the Primary classroom.

AVALUACIÓ:
La participació,assistència i actitud a classe constituiran la nota de curs.

Presentació de treballs realitzats durantel curs.

BIBLIOGRAFIA:

Aitken, R. Play itby Ear. Nelson, 1986.

Aitken, R. Take itas Read, Nelson, 1986.

Aitken, R. The Last Word. Nelson, 1986.

Aitken,R. Freestyle. Nelson, 1986.

Fowler, W.S.; Pidcock, J. New First Certificate English. Book 1. Nelson, 1984.

Grundy, P. Newspapers. Oxford U.P., 1993.

Land, G. What’ in theNews?Longman,1989.

Maley, A. SpeakingIntermediate. Oxford: Oxford Supplementary Skills, 1989.

Schinke-Llano, L. Time. Selection ofarticles, NationalTextbook Company, 1990.

Thorn,M.Listening 4. Cassells Foundation Skills Series. Nelson, 1988.

Walter, C. Authentic Reading. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
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Diccionaris:

OxfordWordpower Dictionary Oxford: Oxford University Press, 1993.
Diccionari Catala/Anglés -Anglès/Català. Barcelona:Gran Enciclopèdia Catalana, 1983.

WordSelector anglès-català. Cambridge U.P, 1995.

LanguageActivator. Longman, 1993.

Revistes:

Practical EnglishTeaching.

It’s magazine.

Apac ofNews.
Speak Up.
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Taller d'Expressió Oral en Llengua Anglesa

PROFESSORA: AnnaVALLBONA i GONZÁLEZ

Lliure elecció. 4'5 crèdits.

OBJECTIUS:

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és posaren pràctica les habilitats comunicatives de la llengua a fi) P P q 8 P P 8

quel'estudiant pugui desenvolupar-se de formacorrecta en situacionssocials.

CONTINGUTS:

Estreballaran temes quefacin referènciaa l'actualitat del moment,es parlarà de temesdela vida quotidiana
i també temes directamentrelacionats amb l'educació: periodicamentesllegiran i comentaran a classe te-

mesdesl suplements d'educació de diaris anglesos com The Times, The Guardian, The Independent.

Sempre queel professor ho cregui conveniento queels estudiants ho demanin es faran activitats controla-

despertal declarificar aspectes gramaticals o d'ampliar vocabulari d'una àrea concreta.

AVALUACIÓ:

L'estudiant haurà derealitzar una prova i una exposició oral durantel quadrimestre. L'assistència regular a

classe és un element imprescindible. El professor valoraràla participació de l'estudiant.
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Atenció Individualitzada a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials

COORDINACIO:Manel Dionis COMAS iMONGAY
PROFESSORS-TUTORS:Professors del Departament d'Educació Especial.

Lliure elecció.4,5 crèdits.

Noméss'hi poden matricularestudiants de 3r curs d'Educació Especial.

Cal comptar ambl'autorització del Coordinadorper poder-s'hi matricular.

OBJECTIU:
Elaborar un programaltreball/experiència per a un estudiant o grup reduit d'estudiants amb Necessitats

Educatives Especials, que dinso fora del contextde l'aula i d'acord ambles prioritats del programa de curs

es puguiportara termei avaluarper partdel'estudiantdel'especialitat.

CONTINGUT:

1. Treballar sobre un contingutcurriculardins l'àmbit de l'aula o del'escola.
2. Treballar sobreun contingutcurricularo trarisversal moltespecífic o noudins l'àmbit de l'aula o de l'es-

cola.

3. Planificar, portar a termei avaluar continguts curriculars a la comunitat.

4, Planificar, portara termei avaluar continguts curriculars a la llar.

5. Planificar, portar a termei avaluar contingutscurricularsdelleure.

METODOLOGIA:

El pla de treball s'acordaràal principi de curs conjuntamententreel professordela Facultat d'Educació,el

mestre-tutor del'escolai l'estudiant: serà llavors que es marcaranles característiques deles tasquesa fer amb

els estudiants d'educació especial.

Es podranfer en l'àmbit deles deficiències: mental, motòrica, auditiva,visual,i en transtorns de conductai

delllenguatge.

Aquestacol-laboració es durà a terme en escoles ambles quals, prèviament, la Facultat d'Educació hauràes-

tablert les condicionsdeltreballa realitzar-hi, i d'acord també ambels equips de professionals responsables

dela integració-atenció dels alumnes amb NEE (Equipsde suporta la integració, EAP, Centres d'Educació

Especial, Atenció precoç,etc.).

L'horariserà de dues horesal dia, dos cops per setmana. La concreció del'horaries farà en funció deles ne-

cessitats de cada propostai deles escoles. El còmput d'horestotalsestarà al voltant de les 90 hores percurs.

El calendari d'estada a les escoles respectives serà de la darrera setmana d'octubre a la darrera setmana de

maig.

L'assignatura Pràctiques IIs'haurà derealitzar a la mateixaescola.

AVALUACIÓ:
L'avaluació constarà de:

1. Dossier-memòria del'activitat feta. Aquesta memòria no ha de superar les deu-dotze pàginesi ha d'in-
cloureels segiients aspectes:
1.1. Característiques de la població atesa.

1.2. Programes que s'hanaplicat: procediment, materials...

Avaluació-registre del progrés.

1.3. Valoració del'assignatura.

2. Assistència.

3. Valoració conjunta mestre-tutor ambel professor-tutorde la part més pràctica.
4. Participaciói iniciativa del'estudiant.
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Seminari de Cooperació amb Centreamérica

COORDINADORS: JaumeCARBONELLi SEBARROJA

Isabel CARRILLO i FLORES

Lliure elecció. 3 crèdits.

OBJECTIUS:

1. Introduirels estudiants en la realitat centreamericanai desenvolupamenta Centreamèrica.

2. La realitat econòmica, social, infantil, de la dona i educativa aAmèrica Central.

3. La cooperació peral desenvolupament. Les ONG.Projectes de cooperació educativa.

4. Testimonis de cooperants a Centreamèrica en el camp del'ensenyament. L'experiència dels estudiants de

pràctiques de Vic l'hivern del 95/96/97.

5. La intervenció dels estudiantsenel període de pràctiques:recollida, elaboració i preparació de materials:

eines d'observació, anàlisi i d'interacció en els àmbitsinstitucionals, grup-classe i col-lectiu docent.

METODOLOGIA:

El Seminari constarà de vàries sessions de treball de dues hores de durada. Cada temaserà introduit per un
experti/o per persones amb experiència de cooperació.A continuació hi haurà un debat. També es presen-

taran i comentaran —individualmento en petits grups— llibres, articles i diversos materialsteòrics i pràctics.

Abansd'iniciar el Seminaries farà una reunió prèvia de presentació delcalendari i programadelessessionsi

d'un dossier de materials detreball i de bibliografia.

AVALUACIÓ:
L'avaluació positiva del Seminari requereix, com a condició prèvia,l'assistència i la participació a les ses-
sions de treball. A més, caldrà elaborar un informe individual de treball del Seminari que serà comentat en

una entrevista amb el professor-coordinador. Les característiques més precises d'aquest informe escrit es

concretarana la reunió prèvia.
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Seminari sobre l'Escola Rural

COORDINADORS: Sebastià RIERA i CUSÍ
Joan SOLER iMATA

Lliure elecció. 3 crèdits.

OBJECTIUS:

L'escolarural ha sofert, des de sempre, un tracte d'abandonamentdinsel sistemaescolari ha patit una situa-

ció deficitària. La sevarealitati 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 canvi i una millora qualitativa

important. El Seminari sobre l'Escola Rural a Catalunya pretén d'apropar-sea larealitat d'aquest modeles-

colara partir del'anàlisi del seu contextsocial i cultural, de l'estudi del funcionamenti de la metodologia de

treball a les aulesi, en definitiva, de la reflexió sobrela situació actual i les perspectives de futur d'aquestti-

pus d'escoles. El Seminariservirà d'orientació pera la realització deles Pràctiques ll en unaescola rural.

CONTINGUTS:
1. El medi rural a la Catalunya actual. Anàlisi de l'entorn sociocultural. El paper del'escola al medi rural.

Lesrelacionsdel'escola ambla societat.

2. Organitzaciói situació actual de l'Escola Rural a Catalunya. De les escoles unitàries a les zonesescolars
rurals. L'impacte de la Reforma Educativaa les escoles rurals.

3. La metodologia de treball a l'Escola Rural. Àrees d'ensenyamenti programacions.Els estudiants i el pro-

cés d'aprenentage. L'autonomiapersonal.

4. La vida quotidianaa l'aula de l'Escola Rural. Organitzaciói distribució del tempsi de l'espai. Recursos

d'ensenyamenti aprenentatge.

5. El mestre de l'Escola Rural: característiques i problemàtica. Les necessitats de formació per treballar a

l'Escola Rural.

METODOLOGIA:

El Seminari constarà de diversessessionsde treball de dues hores de duradai una estada de dos dies a una

zonaescolar rural pervisitarles sevesescoles.

Lessessionsdetreball seran de dostipus. Unesseran dirigides per professionals de l'educació vinculats a

l'Escola Rural, que exposaranel temai orientaran les pautesdeltreball posterior. Enlesaltres sessions es de-

senvoluparàel treball proposati s'elaboraran unes conclusions.

Abansd'iniciar el Seminaries farà unareunió prèvia de presentació delcalendarii programadelessessions.

AVALUACIÓ:

L'avaluació positiva del Seminari requereixl'assistènciai participació a les sessions de treballi l'estada a les

escoles.

A partir deltreball del Seminari i deles Pràctiques II, caldrà redactar una comunicació (individualment o

en grup) perpresentara les Jornades d'Escola Rural quees celebrin durantel curs.

BIBLIOGRAFIA: Lecturaobligatòria:

Boix, R. Estrategiasy recursos didácticos en la escuela rural. Barcelona: ICE-Graó,1 995.
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Aula de Cant Coral

PROFESSOR:Sebastià BARDOLET i MAYOLA

DURADA:del 30 de setembreal 18 de novembrei del 24 de febreral 8 de juny

HORARI:Els dijous de 20.00 a 21.30h.

Lliureelecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

La inclusió d'aquesta Aula de Cant Coral en el curriculum dela Universitat de Vic volser, per una banda,
una aposta per començar a abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest campi, perl'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 creativitat i en el compromísinterpretatiu,

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 conjunt de veus,i de

les mésaltes i més subtils capacitats auditives.

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

tervenciói creació estètiques, per mitjà del Cant Coral.

- El coneixementanalític i pràctic delllenguatge coral per mitjà de l'estudii de la interpretació d'un reper-

torisignificatiu, graduali seleccionat, d'obres d'art corals de diverses èpoques que formenpartde 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 lectura i la interpretació empíriques dels codis delllenguatge musicalintegrats enles partitures corals.

CONTINGUTS:

1. La cançó a una veui en grup.

1.1. Formació del grup. Coneixement dela pròpia veu. Principis elementals derespiraciói articulació.

Actitud corporal. Consellsi pràctica.

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

tenció. Moviments i matisos.

1.3. Vers l'autonomiadela pròpia veu dinsel conjuntde veus: saber cantar, saber-seescoltar, saberescol-

tar.

2. De camícap al joc polifònic.
2.1. Trets, particularitatsi situacióo tessitura deles veus femeninesi de les masculines.

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

mésveus[iguals / mixtes).

2.3. La cançó a veusiguals (2 veus, 3 veus).
3. Coneixementi treball de repertori.

3.1. El repertori popular a cor.

3.2. La cançó tradicional harmonitzada.

3.3. Coneixementi interpretació —graduali dintre deles possibilitatsi limitacions tècniques a què ens ve-

gem obligats— d'obrescorals i polifòniques representatives tantperllur situació històrica com pels

gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.
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Nota important:

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

per a obtenir-nel'acceptació explícita. L'ordre amb quèes donaranels continguts descrits no és sequencial

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

mentd'un de suposadamentprevi.

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

pendràdeles característiquesi de l'impuls queporti el grup—,totsels continguts referents a repertorien ge-

neral podenser 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 Corales farà duranteltot el curs amb una classe setmanal d'una horai mitja de duració.

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

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

pel propiinteressat, progressivai constant, és indispensable peral profit global de l'assignatura. Per tant, és

imprescindible unaassistènciasense interrupcions, interessadai activa, per superar l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Es facilitarà un dossier bàsic que contindrà les partitures amb què es començaran les activitats d'aquesta

Aula de CantCoral,i que s'anirà ampliantal llarg del curs d'acord ambel ritme detreballi les característi-

quesdelgrup.
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Aula de Cant CoralII

PROFESSOR:Sebastia BARDOLET iMAYOLA

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

Lainclusió d'aquesta Aula de Cant Coral en el currículum de la Universitat de Vic volser, per una banda,
una aposta per començara abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest campi, perl'altra, pretén

oferir als estudiantsla possibilitat d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquestadisciplina queels

pot proporcionar unapeculiari activa formació i educació en la creativitat i en el compromís interpretatiu,

en el bon gustindividual i compartit, en el gaudiestètic de l'experiència pràctica i vivencial del'art de la

música vocal, en el coneixement, desenvolupamenti acreixementdela veu pròpiai del conjunt de veus,i de

les més altes i méssubtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:

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

tervenció i creació estètiques, per mitjà del Cant Coral.

- El coneixementanalític i pràctic delllenguatge coral per mitjà de l'estudii de la interpretació d'un reper-

torisignificatiu, gradual i seleccionat, d'obresd'art corals de diverses èpoques queformen 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 delllenguatge musical integratsen les partitures corals.

CONTINGUTS:

1. La cançó amb acompanyamentinstrumental.

2. La cançó a veus mixtes (2 veus, 3 veus, 4 veus).

3. Aprofundimenteneltreball de repertori.

3.1. El repertori popular cor.

3.2. La cançótradicional harmonitzada.

3.3. Coneixement i interpretació —graduali dintre deles possibilitatsi limitacions tècniques a què ens ve-

gem obligats— d'obres coralsi polifòniques representatives tant perllur situació histórica com pels

gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.

Nota important:

Abans de materialitzar la matrícula en aquesta assignatura,l'estudiant ha d'entrevistar-se amb el professor
per a obtenir-nel'acceptació explícita. L'ordre amb quèes donaran els continguts descrits no és seqiiencial

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

ment d'un de suposadamentprevi.

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

pendrà deles característiquesi de l'impuls que portiel grup-—,totsels continguts referentsa repertori en ge-

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

morfològics,etc.es treballaran, amb més o menysintensitat,en totesles classes.
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AVALUACIÓ:
L'Aula de Cant Coral esfarà duranteltot el curs amb unaclasse setmanal d'una horai mitja de duració.

Lesclasses seran sempre pràctiquesi actives, sense excepció. Els aspectes teòrics sempre seran donats i co-

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

pel propiinteressat, progressiva i constant,és indispensable peral profit global de l'assignatura. Pertant,és

imprescindible unaassistència senseinterrupcions, interessadai activa, per superar l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Es facilitarà un dossierbàsic que contindràles partitures amb què es començaranles activitats d'aquesta

Aula de Cant Coral,i que s'anirà ampliantal llarg del curs d'acord ambelritme detreballi les característi-

ques del grup.
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Fotografia Didàctica

PROFESSOR: Miquel PÉREZ i MAS

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

PRESENTACIÓ:
Aquesta assignaturaés un taller pràctic pera la creació d'imatges fotogràfiques produides sense càmera fo-

togràfica. Es tracta d'un mètode senzill i divertit per a introduir a les tècniquesfotogràfiques, en el qual es

dóna preferenciaals aspectescreatiusi expressius per damuntdels tecnològics.

OBJECTIUS:

Aprendre un seguit de procedimentsfotogràfics queperlasevafacilitat de tractamenti simplicitat de recur-
sos són fàcilmentutilitzables a l'escola.

CONTINGUTS:

1. Fonamentsdela tècnica fotogràfica:la llum i els materials fotosensibles.

2. Les emulsionsfotosensibles: fotogrames, quimigramesi luminogrames.

3. Procediments fotogràfics alternatius: el papersalat, la cianotipiai la goma bicromatada.

4. Químicafotogràfica: fabricació de materialssensibles.

5. Els suports fotogràfics: emulsionatge de superfícies planesi tridimensionals.

6. La cambra fosca: construcciói presa d'imatges amb una càmeraestenopeica.

7. Viratge i acolorimentde positius.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Aquestaassignaturaés untalleri, pertant,és totalmentpràctica.

En acabarl'assignatura cada estudiant haurà produit un nombre determinat d'imatgesfotogràfiques, amb

el conjunt deles quals es duràa terme l'avaluació.

BIBLIOGRAFIA:

AAVV. Enciclopedia de lafotografía creativa. Barcelona: Kodak/Salvat Ediciones, 1983.
AAVV. On Photographic Education. Madison: Camera Lucida, 1985.

Flynn, D. Imaging with LightSensitivesMaterials. Rochester: Visual StudiesWorkshop Press, 1978.
Fontcuberta,J. Fotografía: conceptosyprocedimientos. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

Glafkides, P. Químicafotográfica. Barcelona: Omega, 1970.

Howell-Koehler, N. PhotoArt Processes. Worcester: Davis Publications Inc., 1980.

Kraszna-Krausz, A. (ed.) Enciclopedia Focalde la Fotografía, (2 vols.). Barcelona: Omega, 1975.

Langford, M. Fotografía básica. Barcelona: Omega, 1978.

Smith, L. The Visionary Pinhole. Layton (Utah): Peregrine Smith, 1985.

Spitzing, G. Fotogramas en blancoy negroy color. Barcelona: Instituto Parramon, 1978.

Tucker, J.S. LightAbstractions. St. Louis: University ofMissouri St. Louis, 1980.

Yáñez Polo, M.A. Química fotográfica creativa práctica. Sevilla: Actas de Cultura y Ensayos Fotográficos,

1983.
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Seminari sobre El Joc a l'Escola Bressol

PROFESSORA- COORDINADORA:Irene BALAGUERi FELIP

Lliure elecció. 3 crèdits.

OBJECTIUS:

Aquest Seminari pretén incidir en la preparació correcta dels estudiants sobre alguns aspectes didàctics de

l'educació del'infanta la Llar d'infants. Pel seu continguti enfocament, d'observació,anàlisi i experimen-

tacióels destinataris seran estudiants de tercer curs del'especialitat d'El que hagin escollitfer les pràctiques

a les escoles bressol de l'IMEB, en primerlloc: i en segon, s'adreçaràals estudiantsdel'especialitat d'El que

estiguin interessats a.treballarel tema deljoc a la llar d'infants enel període de pràctiquesIH.

PROGRAMADETREBALL:

1. El joc com a proposta educativaa la Llar d'infants:

1.1. Concepcions educatives deljoc en là primera infància.

1.2. El joc com a exploració d'un mateixi del'entorn.

1.3. Els jocs d'experimentació ambels objectes:la cpanera dels tresors,i el «joc heuristic»

1.4. El joc com a lloc de trobadai socialització. El joc simbòlic (2-3 anys).

1.5. El joc i la descoberta del'espai.

2. L'observació enles situacionsde joc:

2.1. Investigació deles característiques deljoc, les reaccionsi les relacions ques'estableixen quanels in-

fants juguen.

2.2. El paperi la intervenció de l'educador/a en eljoc.

3. L'organització deljoc en el currículum del primercicle d'Educació Infantil.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
El Seminari constará de diverses sessions de treball de dues hores de durada. Inclourá a més, algunavisita ag
centres d'ensenyament 0-3 anys. Cada tema serà introduit pel professor-coordinador i a continuació hi

haurà un debat. Tambées presentaran i comentaran, per grups, articles, vídeos i materials diversos(teòrics iP per grup

pràctics). Abansd'iniciar el Seminari, es farà una reunió prèvia de presentació del calendari i programai

d'explicació de la metodologia de treball.

AVALUACIÓ:
L'avaluació positiva del Seminari requereix, com a condició prèvia,l'assistència regular a classe i la partici-

pació activa en les sessions detreball. A més, caldrà elaborar un informeindividual detreball del Seminari

que serà comentat en una entrevista amb el professor-coordinador. Les característiques més precises d'a-

quest informees concretarana la reunió prèvia.

BIBLIOGRAFIA:

Alssarina, N.M. L'educació dels infantsfins als setanys. Barcelona:Rosa Sensat l Ed. 62, 1983.

Angli, M.; Cucala, A. El joc heuristic, Revista Guixn. 139.

Anguera, M.T. L'observació a l'escola. Barcelona: Graó, 1988.

Caiati, M.; Delac, S: Miller, A. Eljuego libre en eljardín de infancia. Barcelona CEAC,1986.

DDAA.Observació, elaboració i experimentació d'elements dejoc a l'escola bressol. Barcelona: Ajuntament de

Barcelona / ICE de la UB, PPU, 1986.

DDAA. Exemples d'unitat de programació, n. 4 (Llars d'Infants). Barcelona: Generalitat de Catalunya,
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Departament d'Ensenyament,1993.
Ferrando, Q.; Jubete, M.El joc heurístic: una proposta d'activitat perals infants d'un a dos anys, Revista

Guix, n. 147. :

Fróbel, Friedrich. Leducació de l'homei eljardíd'infants. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Goldschmied, E. Elniño en laguarderia. Barcelona: Fontanella, 1984.

Goldschmied, E. La paneradels tresors, Revista Infancia, n.3.

Goldschmied, E. El joc heurístic. Una activitat del segon any de vida, Revista Infancia, n. 33.
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Curs d'Iniciació al Teatre

PROFESSORA: Dolors RUSINOLi CIRERA

DURADA:18 d'octubre al 15 de desembre

HORARI: de 9 a 11 del vespre,els dilluns i dimecres

Lliure elecció. 3 crèdits

INTRODUCCIÓ:
L'Aula de Teatre Experimental de la Universitat de Vic neix el curs 1993-94, pretén contribuira la dinamit-
zació cultural de la nostra Universitati servir de plataforma d'introducció al teatrei les arts escèniques en

general.

L'Aula de Teatre es un espai on, d'una banda,els estudiants de diferents carreres es poden trobar ambla fi-
nalitat de crearlluirementi relaxada sense condicionants, del'altra, aquest espaiserveix també com a refle-

xió colectiva i d'experimentacióteatral.

Perfer tot això es compta amb un professor que guia tot el projectes amb espais d'assaig, que cedeix

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

túrgia, escenografia i illuminació,i tambés'utilitzen espais externs pera les representacions.

Per formarpart de l'Aula de Teatre s'ha de passar necessàriamentperel cursd'iniciacióalteatre o tenir expe-

riència demostradaenaltres centres o grups.

OBJECTIU GENERAL:

Aproximacióalteatrei en concretal treball actoral de base.

CONTINGUTS:

Desinhibició

Presència escènica

Respiració

Seguretat

Relaxament

Percepció interior

Percepció exterior

Descoberta dela teatralitat pròpia

Dicciói presència dela veu

L'actor i l'espai

Movimentssignificants

El gest

L'acció

Construcció del personatge

METODOLOGIA:

Lesclasses seran totalmentpràctiques, els estudiants experimentaran ambel cos,les sensacionsi els senti-

ments. Estreballarà individualmenti en grup.

Eltreball es desenvoluparà patir de tècniques d'improvisaciói tècniques de grup,utilitzanttextos d'esce-

nesteatrals, elements de vestuari, escenografiai elements musicals com a suport.

AVALUACIÓ
.. . po » . . ‘< xv . * 1 x 7

Esvaloraràla participació i l'esforç, l'actitud i l'assistència, que es imprescindible atès que el compromís es

indispensable en qualsevoltreballde teatre.
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Complements de Formació de Psicopedagogia

Psicologia Social

PROFESSOR:Josep SANTACREU iTANYÀ

6 Crèdits. Quadrimestral

OBJECTIUS:

Quel'estudiant:

1. Adquireixi coneixements bàsics sobre temesrellevants dela Psicologia Social.

2. Prengui consciència dela repercussió dels processossocials en els individus.

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

CONTINGUTS:

1. Conceptei Història de la Psicologia Social

2. El procés de Socialització

2.1 Naturalesa de la Socialització

2.2 Aspectessocials de la personalitat

2.3 Desocialització i Resocialització

3. Les Actituds

3.1 Formació de les Actituds

3.2 Funcionsdeles Actituds

3.3 El canvi d'Actitud

4, Identitat Personal i Identitat Social

5. Productes dela Interacció Social

5.1 La pressió cap a la Conformitat

5.2 Obediència

5.3 La Desviació Social

5.4 La influència de les minories

6. Estereotipsi Prejudicis

6.1 Conceptei funcions

6.2 Teories explicatives

7. Agressivitat, violència i conducta prosocial

8. Psicologia dels Grups

8.1 Processos intragrupals
8.2 Cooperació i Competició

9. Liderat

9.1 Teories Clàssiques

9.2 Teories Modernes

10. La conductacol.lectiva

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels continguts es faràa través desessions expositives,lectures d'articlesi llibres, de-

bats i exercicis pràctics en grup per aprofundir enels continguts dela assignatura.
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AVALUACIÓ:
Els estudiants hauran de demostrarl'assolimentdels objectiusdel'assignaturaa través d'una provaescrita

quevaloraràel 7096 dela qualificació final, així com ambtreballsi exercicisrealitzats en la dinàmica del

grup-classe.

BIBLIOGRAFIA:

Aronson,E. Elanimalsocial. Madrid: Alianza Editorial, 1995.

González, M.P. Orientacionesteóricasfundamentales enpsicología de lesgrupos. Barcelona: PPU, 1995.
Mann,L. Elementos de Psicología Social. Méxic: Limusa, 1990.

Moscovici, S. Psicologia Social(Ii II). Barcelona: Paidós, 1988.

Munné,F. La Interacción Social. Barcelona: PPU, 1995.

Myers, D.G.Psicologia Social. Madrid: Médica Panamericana, 1991.

Salazar, J.M.i altres Psicologia Social Mèxic: Trillas, 1990.

Shaw, M.E. Dinámica de Grupo. Barcelona: Herder, 1994.

Tajfel, H. GruposHunamosi Categorias Sociales. Barcelona: Herder, 1984.
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Processos Psicológics Básics

PROFESSOR: Àngel ALSINAi PASTELLS

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:
L'objectiu més generalés donar una formació psicològica bàsica al professional de l'educació.
Es posaràespecial èmfasienla influència deles funcionspsicològiques bàsiquesen l'àmbit educatiu,ja que

aquestes estan implicadestanten la vida quotidiana com enl'activitat dels escolars.

PROGRAMA:

1. La percepció.

1.1. Processos perceptiusi cognitiusdelarealitat.
1.1.1. Estructura i components delprocés perceptiu.

1.1.2. Reconeixementde patrons.

1.1.3. Les representacions.

1.2. La percepció visual.

1.2.1. Principis de la percepció figura/fons.

1.2.2. Percepció del moviment.

1.2.3. Percepció del color.

1.3. Percepció auditiva.

1.3.1. Percepció delto i la sonoritat.

1.3.2. Agudesaauditivai sordesa.

1.3.3. La percepció de la parla.

1.4. Desenvolupamentperceptiu.

1.4.1. Desenvolupamentdela capacitatvisual.

1.4.2. Desenvolupamentdela capacitat auditiva.

1.4.3. Sordesa i desenvolupamentcognitiu.

2. Atenció.

2.1. Funcions del'atenció.

2.1.1. Atenció focalitzada.

2.1.2. Atenció dividida.

2.2. Processos automàticsi processos controlats.

2.3. Patologia del'atenció.

2.3.1. La hiperactivitat.

2.3.2. Atenciói dificultats d'aprenentatge.

3. Memòria.

3.1. Diversitat dels processos de memòria.

3.2. Aspectes funcionals de la memòria.

3.2.1. La memòria sensorial.

3.2.2. La memòria operativa.

3.2.3. La memòriaa llarg termini.

3.3. Com s'emmagatzemai organitza la memòria.

3.3.1. Les representacions.

3.3.2. La memòria processali declarativa.

3.3.3. La memòria semàntica.
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3.3.4. La memoria episódica.

3.4. Memòria i aprenentatgesignificatiu.

3.4.1. Tècniquesi processosd'associació, de codificació i de reestructuració.
4. Pensament.

4.1. Definició de pensament.

4.2. Situacions de pensament.

4.2.1. La solució de problemesi el raonament.

4.2.2. La formació de conceptes.

4.2.3. Models de pensament.

4.2.4. Desenvolupamentcognitiu.

5 L'experiència emocional.

5.1. Els factors emocionals en el desenvolupamenti l'aprenentatge.

METODOLOGIA:

S'impartiran classes expositives i participatives. Es posarà especial atenció en la influència dels processos

psicològics bàsics sobrel'activitat educativa. Els estudiants podran preparari exposar experiències profes-

sionals en relació als temes tractats.

AVALUACIÓ:

L'avaluació es realitzarà a través d'un examenal final del quadrimestre. La qualificació d'aquest exàmen s

podrà millorar en basea treballs sobre continguts del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

De Vega, M. Introducción a lapsicologia cognitiva. Madrid: Alianza, 1984.
Goldstein, E.G. Sensation and Perception. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984. Traductor:

Julio Lillo. Sensaciónypercepción. Madrid: Debate, 1989.

Norman, D.A. LearningandMemory. New York: Freeman and Company, 1982: Traductors: M. Victoria

Sebastián yTomás delAmo. Aprendizajey memoria. Madrid: Alianza, 1985.

Ruiz Vargas, J. La memoria humana. Funcióny estructura. Madrid: Alianza, 1994.

Salzberger, 1.; Henry, G.; Osborne, E. The emotional experience of learning and teaching. London:

Routledge and Kegan Paul, 1983. Traductora: Imma López. L'experiència emocionald'ensenyar i apren-

dre. Barcelona: Edicions 62.

Taylor, A.; Sluckin, W.; Davis, D.; Reason, T.; Thomson, R.; Colman, A. Introducing Psychology,

Harnondsword Middlexer. Penguin Books, 1982. Traductors: Soledad Blanco i Enrique Lafuente.

Introducción a lapsicología. Madrid: Visor, 1984.
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