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Presentació

Aquesta Guia complementa la Guia de programesdelesassignaturestroncals i obligatòries deles especiali-
tats de Mestre perals estudiants de segoni tercercurs (Pla d'estudis 1992).

Hi trobaràsla distribució dels crèdits optatiusi de lliure elecció de cada especialitat,l'oferta d'assignatures,
les condicions de matrícula i els programes de cada assignatura pertal d'oferir-te el màxim d'informació

que et 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'Edu-

cació.

És molt importantquealllarg dela carreraplanifiquis bé el nombredecrèdits d'optativesi delliure elecció

que has de cursarpertal d'evitar problemesalfinal de la carrera. Recorda que, en aquest tema,tu etsel prin-

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

dinador dels estudis de Mestre que t'orientarani t'ajudaran a prendre decisions.

Antoni Tort i Bardolet
Degàde la Facultat d'Educació

 



 



 

Crèdits d'assignatures optativesi de lliure elecció

Distribució de crèdits del Pla d'estudis de Mestre (1992)

Educació Infantil Educació Primària Educació Especial Lleng. Estrangera
 

Matèries Troncals 127,5 129 135 142,5
——Mertr=A37re>3=—

seGeneCOiaATTaltpSES

O=SemenceRm

 

Crédits d’assignatures optatives

A les pagines segiients hi figuren les assignatures optatives que la Facultat d’Educacié ofereix pera les espe-
cialitats de Mestre per al curs 2000-01. Tenint en compte que la majoria d'assignatures tenen un valor de

4,5 crèdits, l'estudiant pot combinarla realització de les assignatures optatives necessàries com mésli con-

vinguidurantels 3 cursosdela carrera.

Per horaris, aquestes assignatures són compatibles ambles 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 cadabloc(ja queles asignatures del mateix bloc s'imparteixen dins la mateixa franja horària). Pertant,si

es volen cursardins l'horari lectiu de la carrera (matí), només se'n poden cursar 3 (una de cadabloc).

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

matíi tarda. Tambés'organitzen assignatures fora d'aquestshoraris. Consulteu-los.

Crèdits de Lliure Elecció (Vegeu la normativa acadèmica)

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

A. Cursanti aprovantles assignatures de Lliure Elecció que s'ofereixen en els ensenyaments de la Univer-

sitat de Vic.

B. Per reconeixementd'altres estudis reglats de nivell universitari.

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

Àssignatures de Lliure Elecció

L'estudiant podràtriar les assignaturesdelliure elecció:

— Entrelesassignatures optativeso delliureelecció ofertesenel seu propi ensenyament.

— Entrela resta d'assignaturesofertes en els ensenyaments de la UV, ja siguin troncals, obligatòries, optati-

ves o delliure elecció per aquells ensenyaments, ambles segiients excepcions:

e Assignatures subjectes a prerequisits i incompatibilitats.

* Assignaturesel contingutdeles quals coincideixi en més d'un 2096 ambalguna deles assignatu-

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

 



 

Oferta d'assignatures optativesi de lliure elecció

 

 

 

 

Matí

BLOCA) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera:

FenòmensNat.de laTerra i Cosmos 4.5 L.E, LE. L.E. L.E.
Arsrr=.tsaeeeanSARS

=aesoepgEA;:eSordemSeaeesoorSainteoprDEEETrets

icaaEHesntapecerasSerpa

renalesLeanETvovseeeneeeneeesorl:7iS

onaralla7¡mePrnnOpeSeeopeOptPCEOEE

wheeAEHEpenDtE=ne:5ee

oaaae5neEnn—=araiATereAE

=" .sro—=ElsdoraiaLli:caSpraoprSaoprHs:+OEMN

aoleoAndesPemi EsaePacaemTeaA

BLOCB) OONúm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial —Estrangera

Matemàtica a Partir de l'Entorn 4.5 OPT. OPT. OPT.  
Les Eines Jurídiques del Mestre 3 LE LB, L.E LE
reli—tiAcidopeopropropres

ltmerese(MF——aA

TmriHocETpeo==deTiregisOEAS

aITaeaOEoe >==

ARI>ntoAX
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BLOCC) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Literatura en Catala (Curs de Novel-la Car.) 4.5 OPT. OPT. OPT. OPT.
 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia a l'Aula 4.5 OPT. L.E L.E OPT.
rienaeiseetrSeisEAeeAEY

AaA;-Seopr—pLecmoorE5orTT

aA:ds—Psa DOTESoee

assA =rsAnn

EEidlns3PPTENEETem7puma:>perrera >ele

nnaerrsLCCIEtonCEOIEHO>-meant

draEtNIEEAomenAHLES—aeLn5ELn

tinenerOTcanaoeCeciAima

Tarda:

BLOCD) Núm. Educació Educació Educació Llengua  Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Dramatització 4.5 OPT. OPT. OPT. OPT.
aeraaleisariSercacaoprn=CO>An

OeorsMNaes

aiiazemenes—eset=eaeeenseae:

DidacticadelaComp.iExp.OraliEscrial45LELEOPTLE(10)
Vile,DianrtpeaDe———i3Pettmen

REssTaTERCanesnealsere:=ee

loraliermmamesI:inci==prrieoprpLAd

BLOCE) Núm. Educació Educació Educació Llengua Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

Psicologia dela Personalitat 6 LE LE, LE. LE.
iiEresGeliee 7 - :ls TumeSe5rcimacamm

dcriadarrDSclimaelopr:5Ta >tes

aONDAHsDaEEMESAoaTH;EA

venFr=cae” Eesdemes=eMentawrresa=ss aa

iRialdeREAA=eetCEaismsfeEL



 

 

 

 

BLOC F) Núm. Educació Educació Educació Llengua  Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial —Estrangera

Història de l'Art Català 4.5 OPT. OPT. un OPT. OPT.
estamciódienPereaESEoptopto

codacenAEislelee5qe 7demes

aoramia,=na,mrs:7AA

eeITEcameseta—ÓN

Tel=riaREmamasaoSpr¡iceoproprao—ENE:

dabaeAooaaeaeoeÉ>aeeaEI

FORA D'HORARI Núm. Educació Educació Educació Cigar Requisits

Crèdits Primaria Infantil Especial Estrangera

El joc a l'Escola Bressol (Seminari) 3 L.E. L.E. L.E. L.E. (14)
aa—nlaeTlereON

rieaiaaiealaiaiaD3arrrae

teeganda—SOLA,ome =dens

AeeEELeeTETnA:Ñ—

o5terraaeoee:ROmitat

ArelAANSLEanmeELs

eAEIaOEEmnDareEE>>—

"Totesles assignatures citades s'imparteixen durantel 2n quadrimestre excepteles queesciten a continua-

ció:

- Curs d'Iniciació al Teatre (3 crèdits) 1r quadrimestre

- Seminari d'Escola Rural (3 crèdits) Assignatura anual

- Seminari de Coop. amb Centreamèrica (3 crèdits) Ir quadrimestre.

- El joc a l'Escola Bressol (3 crèdits) 1r quadrimestre

- Aula de Cant Coralli II Assignatura anual
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(1)

(2)

 

Requisits de matricula pera les assignatures optativesi de lliure elecció

Autorització del Deganat.És unaassignatura de 3rcurs de l'especialitat d'EducacióFísica. El seu

horarila fa incompatible ambtoteslesaltres assignatures dels blocs B i C.

Taller de creativitat. Per matricular-s'hi cal comptar amb l'autorització del Cap del Departament

d'Expressions (prof. Josep Vernis).

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

(7)

(8) (9)
(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

Assignatura adregada únicament a estudiants de 3r curs d'Educació Especial. (Imprescindible

per obtenirel certificat de capacitació en llengua catalana).

Adreçadaespecialmentals estudiants de 2n i 3r curs del'especialitat de Llengua Estrangera.

Adreçada únicamenta estudiants de 2n curs d'Educació Especial. (Imprescindible per obtenirel

certificat de capacitació en llengua catalana).

Adreçada especialmentals estudiants del'especialitat d'Educació Especial. Per matricular-shi cal

havercursat l'assignatura Expressió Plàstica i la seva Didàctica I.

Nola poden cursar estudiants d'EducacióInfantil.

Autorització dela professoratitular del'assignatura (prof. Dolors Rusifiol).

Adreçada únicamenta estudiants de 3r curs del'Especialitat d'Educació Infantil.
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Assignatures optatives

Educació Ambiental

PROFESSOR:Sebastià RIERA i CUSÍ

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

INTRODUCCIÓ:
Des dela Facultat d'Educació entenem que aquesta disciplina acadèmica no ha de ser mai patrimoni exclu-

siu d'unsespecialistes, sinó que ha de formarpart del currículum detotsels estudiants de la diplomatura de

Mestre,independentmentdel'especialitat queestiguin cursant.

Toti així, la Facultat d'Educació ha optatper definir una assignatura optativa sotaeltítol d'Educació Am-

biental que permeti d'aprofundir aquesta temàtica a aquells estudiant s quehi tinguin un interès especial.

OBJECTIUS:

Definirles bases del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquesteix transversal del curriculum que ha de

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

CONTINGUTS:

1. Educació ambiental: necessitat i concepte.

2. A qui convé l'educació ambiental2

3. Concepte de medi ambient. Ecologia i ecologisme.

4. Anàlisi de la problemàtica ambientala nivell mundial:

4.1. Demografia i densitat de població.

4.2. Canviclimàtic.

4.3. La pluja àcida

4.4. La capa d'ozó

4.5. Erosió.

4.6. Residusi contaminació industrial.

4.7. Residus sòlids urbans.

4.8. Diversitat biològica i recursos genètics.

4.9. L'aigua.

4.10. L'energia.

4.11. Espais naturals. :
5. Problemàtica ambiental a Catalunyai legislació ambientalvigent.
6. Pedagogia ambiental.

7. Experiènciesi resultats en el camp del'educació ambiental.
8. Desenvolupamentsostenible.

METODOLOGIA:

La meitatdel'assignatura es basarà en exposicionsdefets i conceptes teoricopràctics perpart del professori

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

la i d'alguns professors convidats. En qualsevolcas s'analitzarà la problemàtica i es proposaran solucionsi

alternatives a nivell individual i col-lectiu,
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AVALUACIÓ:

La qualificació final s'obtindrà,a parts iguals, de la participació del'estudiant a l'aula (és imprescindible

l'assistència a un 90% deles horeslectivesdel'assignatura),i de la valoració de dostreballs de curs i d'una

provaescrita.

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. L'estatdelmón 2000. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 2000.

Capdevila, 1. L'ambientalització de la universitat. Col-lecció Monografies d'Educació Ambiental,n. 6. Di 7

Edició.Binissalem: SCEA-SBEA,1999.

Comisión Temática de la Educación Ambiental Libro Blanco de la Educación Ambiental. Madrid:

Ministerio de Medio Ambiente, 1999,
Cousteau,J. et al. Una sola terra. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departamentd'Agricultura, Rama-

deria i Pesca, 1990.

Espinàs, J. M. L'ecologismeés un egoisme. Barcelona: La Campana, 1993.

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

Myers, N.; Gaia, G. ElAtlasdela gestión delplaneta. Madrid: Herman Blume, 1994.

Revista de MediAmbientns. 1 al 26. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient,

1991 a 2000.

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

UICN / PNUMA / WWE Cuidemla 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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História de Catalunya

PROFESSOR:Josep CASANOVASi PRAT

Optativadetotesles especialitats. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

L'objectiu fonamentaldel'assignaturaéstractarels principals referents dela història de Catalunya.Es trac-

ta d'oferir una visió general i panoràmicadetota la història de Catalunya, fent especial atenció als temes

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

ballats de manera interactiva, tenint en compteels diversos elements que conformenla realitat històrica:

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

aquests aspectes pertal de tenir unavisió globaldela realitat. Una partdel'assignatura es dedicaràa plante-

jar la didàctica de la història de Catalunya.

CONTINGUTS:

1. Funció i usos dela història.

2. Les terres catalanes durantl'antiguitat.

3. La formació de Catalunyai la Catalunya comtal.

4. L'expansió territorial i econòmica catalanoaragonesa.

5. Catalunya en la Monarquia Hispànica.

6. La formació de la Catalunya contemporània.

7. La Restauraciói la dictadura de Primode Rivera.

8. La Segona República.

9. La Guerra Civil.

10. El franquisme.

11. La transició democràtica.

12. Catalunya,avui.

13. Didàctica dela història de Catalunya

METODOLOGIA:

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

la classe ambel comentaridetextosi altres exercicis. Hi haurà un treball de recerca històrica.

AVALUACIÓ:
Un examenfinal al mes dejuny.

Un treball de curs.

Es tindrà en comptelaparticipació a classe.

BIBLIOGRAFIA:

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

Calaf, R. Didáctica de las ciencias sociales: didáctica de la historia. Vilassar: Oikos-Tau, 1994

Contixer la História de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives, 1983, 6 volums.

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

Gil, E.; Peris, T. Interroguemelpassat recent. El métode indagatori en la classe d'história. Alzira: Germania,

1995.

Hernández, EX. Ensenyar história de Catalunya. Barcelona: Graó, 1990.
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Hernández, EX. História de Catalunya. Barcelona: Pórtic, 1998.

Llorens, M.; Ortega, R.; Roig, J. Història de Catalunya. Barcelona: VicensVives, 1993.

Mestre,J. (dir.) Diccionari d'Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1992.

Mestre,J.; Hurtado,V. (dirs.) Ailes d'Història de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 1995.
Riquer, B. de (dir.) Història, política, societati cultura dels Paisos Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catala-

na, 1995, 12 volums.

Risques, M. Història de la Catalunya contemporània. Barcelona: Pòrtic, 1999.

Sòria, R. Diccionari d'Història de Catalunya. Barcelona: Barcanova, 1989.

Varela, A.et al. Història de Catalunya. Barcelona: Columna,1989.

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

PROFESSORA:Teresa MAIDEU ¡ PUIG

Optativa detotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

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

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

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

tres d'interès compromesos ambles activitats escolars i la mateixa labor educacional.

CONTINGUTS:

1. Consideracions entorn dela formació de l'oida:
1.1. Les capacitats atentives,retentivesi informatives.

1.2. La sensibilitat auditiva.

1.3. La via auditiva en el món del'expressivitati dela creació.

2. El fenomen musicali la societat:

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

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

3. Importància de la música en la formació dela persona:

3.1. Desvetllamenti desenvolupamentequilibrats detotesles facultats psicofísiquesde la personaenles

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. Èpoques culturals, estils, formes, autors, obres: relació de la música amb totesles altres manifesta-

cions culturals segons les èpoques.

4.2. Anàlisi formal elementalde caraa l'audició.

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

prets.

4.4. Orientacions específiques, comentarisi valoracionsprèviesi posteriors.

5. Visió i projecció deles audicionsa l'ensenyamentprimari:

5.1. Per què no una formació auditiva ben estructurada a Primària2

5.2. Estudii aprofitamentdepossibles centresd'interès per a una audició musicalaprofitada i conscient a

Primària.

AVALUACIÓ:

— Contínua. L'assistència assídua,activai interessadaés imprescindible per aprovarl'assignatura.

-— Elaboració d'un treball pràctic d'audició musical destinadaa nens de Primària.

BIBLIOGRAFIA:

Abraham, G. The Concise OxfordHistory ofMusic. Londres: Oxford University Press, 1979.
Artigues, M.; Barjau, [.; 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: Edicions 62, 1967.

Fubini, E. La estética musicaldesde la antigiiedadhasta elsigloXX. Madrid: Alianza Editorial, 1988.

Guillard, G. ManuelPratiquepourAnalyse auditive. Paris: EditionsTransatlantiques, 1983.

Hodeir, A. Les Formes de la Musique. Paris: Presses Universitaires de France, 1978.

Maideu,J. InstrumentsMusicals. Vic: Eumo Editorial, 1995.

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

Moore, D. Guia de los estilos musicales. Madrid: Taurus, 1988.

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

PROFESSORA:Provi DAUFÍ i MORESO

Optativa d'Ed. Pamisic Ed. Especial i Ed. Infantil. 4,5 crédits.

OBJECTIUS:

Aprendrea construir i manipular personatges animats amb materialsi tècniquesdiverses.

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

didàctiques, creatives, lúdiquesi terapèutiquesi també perafavorir l'expressió i la comunicació delsinfants.

CONTINGUTTÈORIC:
1. Breu història delstitelles.

2. Bases teòriques sobrel'elaboració i manipulació de diferentstipusdetitelles.

CONTINGUT PRÀCTIC:

1. Construcciódetitelles simples amb materials diversos.

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

2.1. Dissenydel personatgeescollit en funció del'obraa representar.

2.2. Modelatge. Decoració i complementació.Vestuari

2.3. Exercicis de manipulació detitelles i representació del'obra.

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

Es farà un treballteòric basaten les experiènciesi els aprenentatges adquirits durantel curs.

L'assistènciaserà obligatòriai, per tant, avaluable.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

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

PROFESSORA:Dolors RUSINOL i CIRERA

Optativa de Llengua Estrangera. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Oferir a l'estudiant uns coneixements bàsics que li permetin de prendre consciència de la pròpia veu, de

desbloquejarles possibilitats vocals no utilitzadesi d'afavorirl'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 mecànicsdellavis, llengua i musculatura.

2. Fonació, articulació de ressonadors:

2.1. Òrgansdefonació.

2.2. Articulació: consonantsi vocals.

2.3. Ressonàncies.

2.4. Propietats acústiques:to,intensitat, timbrei quantitat.

3. Expressió:

3.1. Dicciói línea melòdica.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Lesclasses són totalmentpràctiques. Eltreballés progressiui insistent,ja que no hiha cap estudiantigual.

Es faran exercicis individualsi en grup.

Estreballarà en grupsdetres persones untext narratiui individualmentun text poètic.

S'avaluaran la capacitat d'aprenentatge,l'actitud corporal, la comprensiói la interpretació deltexti la cla-

retat en la dicció.

BIBLIOGRAFIA:

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

Bustos,I. 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.

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

Perelló, J.; Caballé, M., Canto/Dicción. Barcelona: Científico Médica, 1975.
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Filosofia de l'Educació

PROFESSORA:EulàliaCOLLELLDEMONT i PUJADAS

Optativa d'Educació Especiali Llengua Estrangera.4,5 crèdits

OBJECTIUS:

Una fonamentació dela teoriai de la pràctica educativesés indispensable pera la formació completadel fu-

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

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

alumnesi la vinculació ambla cultura del passat,del presenti delfutur.

PROGRAMA:

Eltreball en aquesta assignatura optativas'articularà alvoltantdels segiients temes:

I. Quèés lafilosofia de l'educació: Sobre la capacitat de preguntar-se, de comprendrei d'adquirir conscièn-

cia. El comentari com a recurspera pensar.

Il. El concepte deformació: L'evolució de la persona en funció deles experiències de formació viscudes, La

construcció dela identitatpersonal. La narració formativa com a eina d'expressiói d'anàlisi.

III. Elconcepte de socialització: La construcciódela Polis. Preparar-se pera la relació ambelsaltres.

IV. Elconcepte d'ensenyar. La creació de l'escola a partir de la nostra manera de pensari de fer. Estudide rea-

litats escolars i pensaments pedagògics.

V. Pensar l'educació: La globalitat de quiaprèn.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

L'assignatura es desenvoluparà mitjançantel diàleg entre professori estudiants a partir de lectures d'imatr-

ges, textosi visualització de pel-lícules sobre temes concrets.

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

ball fet a classei de les lectures diverses. És a dir, hi haurà una avaluació continuada mitjançantpetits escrits

i un treball final.

BIBLIOGRAFIA:

Al marge dela bibliografia que s'anirà donantenel transcursdeles classes suggerim els segiientsllibres:

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

Dewey, J., Democrácia i escola. Vic: Eumo Editorial, 1985

Fullat, O., Filosofias de la educación. Madrid: Síntesis, 2000

Larrosa, J., La experiencia de la lectura. Barcelona: Laertes, 1997

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

Locke, J., Pensamentssobre l'educació. Vic: Eumo Editorial, 1988

Plató, Diàlegs.

Xirau, J., Pedagogia i vida. Vic: Eumo Editorial, 1986
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Tecnologia a l'Aula (FenòmensFísics i Aplicacions Tecnològiques)

PROFESSOR:Miquel CABALLERIA i SURINACH

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

OBJECTIUS:
Presentarels principals fenòmensfísics i les seves aplicacions tecnològiquesa partir del'observació i dela
reproducció d'experiències senzilles.

CONTINGUTS:

1. El Mètode Científic.

1.1. Mesura i magnitudsfísiques.

1.2. Sistemesd'unitats.

1.3. Llei física.

1.4. Representació gràfica.

2. Fenòmensòptics.

2.1. Propagació,reflexiói refracció dela llum.
2.2. Imatgesa través de mirallsi lents.

2.3. Color.

2.4. Naturalesa de la llum.

3. Forces, moviment i 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. Imants naturals.

4.4. Electricitat i magnetisme.

4.5. Generadors, motorsi aparells de mesura.

METODOLOGIA:

Els contiguts seran exposats pel professor,el qual proposarà unasèrie de qiiestionsi exercicis per tractara

classe.

Esrealitzaran pràctiques delaboratori sobreels temes treballats.

AVALUACIÓ:
L'avaluacióesfarà a partirdela presentaciódels exercicisi de la discussió deles qiiestions que es proposaran

durantel desenvolupamentdel'assignatura. Al final es farà una provaindividual escrita.

La notafinal del'assignaturaés la mitjana ponderadadeles notessegiients:

— Pràctiques (nota de grup) 1096

— Exercicis proposats durantel curs 40%

— Examenfinal 50%  
=  



 

Els estudiants que no presentinels exercicis o l'informede pràctiquesdinsdels terminisestablerts seran ava-

luats d'aquestes parts a través de l'examenfinal.q P

BIBLIOGRAFIA:

Aram; Boixaderas, N.; Cuevas, P: París, M.: Roig, J.: Vidal, F. Lesforces llurs efectes. Barcelona: Institut de

Ciències de l'Educació dela UniversitatAutònoma de Barcelona, 1982.

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

l'Educació dela Universitat Autònomade Barcelona, 1982.

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

Hewitt, PG. Conceptosdefísica. Méxic: Limusa, 1992.

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

Nuevo manualde la Unescopara la enseñanza de las ciencias. Barcelona: Edhasa, 1987.
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Història de l'Art Català

PROFESSORS: Miquel PEREZ i MAS
Carme SANMARTÍi ROSET

Oprtativadetoteslesespecialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Introduccióa l'estudi de la Història de l'Art Català, concretamentdelstres periodes en els quals hom consi-

dera que hi ha aportacionsde gran valorartístic i que coincideixen en moments de naixença, plenitud o re-

cuperació nacionals.

CONTINGUTS:

1. L'Art Romànic:

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

1.2. La formació del'estil medieval a Europa.

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

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

1.4. La pintura romànica: suportsi tècnica. Fonamentsestètics. Iconografia i fonts. Mestresdela pintura

romànica catalana.

2. L'Art Gòtic:

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

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

Arquitectura gòtica catalana, característiquesi obres.

2.3. La pinturagòtica: suportsi tècniques. Fonamentsestètics.

Iconografia. Corrents i mestres.

3. El Modernisme:
3.1. El Modernisme, fenomen internacional.

3.2. Arrels històriquesi socials del Modernisme.

3.3. Arquitectura i pintura modernistes.

METODOLOGIA:

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

complementarà ambla projecció de diapositives, vídeosi el comentaria classe d'alguns textoslliurats pels

professors. Al llarg del curs hi haurà duesvisites guiades al Museu Episcopalde Vic, seccions de romànic i

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 períodes estudiatsi es farà una

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

ció activa dels estudiants enlesclasses.

BIBLIOGRAFIA:

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

Bohigas, O. Reseñay catálogo dela 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 Románica, 24 vols. Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1984.

 

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

d'Ensenyament, 1990.

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

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

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

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

Barcelona, 1990. E

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

Sureda,J. Lapintura romànica 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, ]. Artey arquitectura en España. 500-1250. Madrid: Cátedra, 1985.
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Tallers Literaris

PROFESSORA: Maria CarmeBERNAL i CREUS

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

INTRODUCCIÓ:

Aquestaassignatura consisteix a fer llegir per escriurei a escriure perllegir. La lectura de textos té com fi-

nalitat la motivacióliterària en primerlloc, però tambél'observaciói l'anàlisi de tècniques que podran tenir

una aplicació en l'escriptura. Així doncs,el destinatariés l'estudiantinteressat perla literatura en la doble

vessantreceptivai productiva.

OBJECTIUS:
1. Millorar la capacitat creativa i expressiva dels estudiants a partir del'aplicació pràctica de tècniquesi pro-

cedimentsliteraris a diverses propostes d'escriptura de textos.

2. Ajudarl'estudiant a ampliarels coneixementsliteraris a partir de l'estudi d'aspectes relacionats ambels

gèneresliteraris narratius d'alguns autors emblemàtics.

3. Fomentarel gust perla literatura mitjançantla lecturadellibresi el comentari a la classe.

PROGRAMA:

1. Introducció a la producció detextosliterarisescrits:

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

i la revisió deltext.

1.2. Els gèneres narratius en prosa. Acostamentales tècniquesi als procediments.

1. La narració breu:el conteliterari.

2.1.El naixementdelconteliterari.

2.2.Indagacionsa l'entorn delconteliterari: Poe, Txèlhovi Borges.

2.3.Tipologia de contesliteraris: observaciói anàlisi de models.

2.4.Elaboració de contesa partir decriteris i tècniques diversos.

2. Laprosanarrativa llarga: la novel-la

3.1.Algunes indagacionsa l'entorn del gènere novel-lístic.

3.2.Algunes consideracionsestètiquessobrela novel-la des del romanticismefinsa l'actualitat. Alguns

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

3.3. Aspectes de la novel-la:

3.3.1. La gent les veus

3.3.2. El tempsi l'espai.

3.3.3. L'espai i el temps.

3.3.4. L'ambient.

3.3.5. Toi estil.

3.3.6.Observació de models a partir de fragments de novel.la.
3.3.7. Redacció de textos argumentatiusi expositius a partir del'anàlisi d'alguns aspectes de la no-

vel-la.

4. Altres formes narratives:la literatura del «jo»:

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 I AVALUACIO:
L'assignatura tindrà una orientació teoricopràctica. Algunessessions seran de caràcter puramentinforma-

tiu i de transmissió de continguts. La majoria, però, es destinaran 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 poderrecificar, ampliar o reelaborarel

continguts dels seus textos mitjançantla discussió amb el professor, pertal de poder millorarl'expressió es-

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

litzadesal llarg del cursi en el controldeles lectures consignades com a obligatòries. Atèsel caràter detaller

de l'assignatura, és indispensablel'assistència a classe, la participació en el treball a l'aula i la realització de

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

reuneixiels requisits de la bona normativa no podrà seravaluat(el límit màxim d'errors toleratés de deu,

inclosesles reiteracions d'un mateix error i amb independènciadela llargadadeltext).

BIBLIOGRAFIA

Alcoverro, C. Llegirper escriure. Escriureperllegir. 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 anomenat text. Elplaer en l'aprenentatge de l'escriptura. Barcelona: Empúries,

1998.

Bou, E. Papersprivats. Assaigsobre lesformesliteràries autobiogràfiques. Barcelona: Edicions 62, 1993.

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

Cassany, D. Luna, M. , Sanz, G. Escriure (H, IT, IID). 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 novella. 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 del conteliterari. Barcelona: La Magrana, 1991.

Propp, V. Morfología delcuento. Madrid: Akal, 1985.

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

Optativadetotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS

- Comprendrela importància que tenenels fenòmens grupals en la vida quotidiana, però sobretot,en el

contexteducatiu.

- Conèixerles principals característiques dels fenòmensgrupalsi les seves dinàmiquesinternes.

- Saberanalitzarels processos grupals que es donenen l'àmbit educatiu.

- Descobrir la importància que tenenles relacions humanesen els aprenentatges.

- Incrementar l'autoconeixement.

- Millorar la comunicaciói la percepció social.

- Fomentarels valors d'empatiai respectea l'opinió delsaltres.

- Fomentarles habilitats socials.

- Aprofundiren el treball cooperatiu,la resolució de conflictesi la presa de decisions.

- Conèixerles principals tècniques de grup quees poden utilitzar en el context escolar.

- Aprendreaavaluarel grup.

CONTINGUTSDE FETS I CONCEPTES

-Inici i formació del grup:

. Presentació personal. Presentació delpetit grup. Descoberta delsaltres.

- El jo dinsdel 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.

- Eltreball en grup.Eltreball cooperatiu.

- Habilitats a fomentar:

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

bilitat. La sinceritat. La cooperaciói 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.

- Comentaridetextosrelacionats ambels diferents temes.

CONTINGUTS D'ACTITUDS, VALORS I NORMES

- Ordre,rigori constànciaeneltreball
- Participació en les activitats plantejades

- Sensibilització pertractarreflexivamentels diversos temes.

- Posicionamentdavantels diferents conceptestrobats.
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METODOLOGIA

- Desenvolupamentdels temesa travésdediferents tècniques de la dinàmica de grup.

- Lectura reflexiva dela bibliografia.

- Participaciói reflexió personali grupal.

AVALUACIÓ
L'avaluació individual d'aquesta assignaturaes faràa partirdels criteris segients:

- Participació activa en el desenvolupamentdeles sessions.

- Elaboraciósatisfactòria d'un dossier-reculldeles tècniques desenvolupades mitjançantla implicació enel

treball cooperatiu detotel grup-classe.

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

pertal d'interrelacionarteoriai pràctica.

- Valoració personal del propi procés d'aprenentatge.

- Resten inclosos en l'avaluació tots els continguts defets i conceptes, procedimentsi actituds, valors i nor-

mes esmentats en aquest programa.

REFERÈNCIESBIBLIOGRÀFIQUES

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. Graó.

AAVV: Monográfic 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.; Pélach, J. (1991): El grup-classe: Un potencial educatiu fonamental. Vic:

EumoEditorial.

Diez, A.; Masegosa, A. (1996): La dinàmica 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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Matemàtica a Partir de l'Entorn

PROFESSOR:Josep AYATS i BANCELLS

Optativa de totesles especialitats. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Peral seu seguiment,l'assignatura requereix uns coneixements i un domini de les Matemàtiquesa nivell

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

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

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

—ques'anirà elaborantal llarg del quadrimestre— i també seran objecte d'exposició i debat ala 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.
- Mostrarla manerad'aplicar-lo als diversos punts del Currículum d'Educació Infantil i Primària, on sigui

possible.

- Reflexionar sobreels coneixements matemàtics generals que la majoria de persones fan servir en la seva vi-

da quotidiana.

CONTINGUTS:

1. Geometria del'entorn. Descobertai representació d'elements geomètrics:

1.1. Tàngrams:

1.1.1. Construcció amb diversos materials.

1.1.2. Dibuix ambleseines de dibuixlineal.

1.1.3. Estudiderelacions topològiques i geomètriques.

1.1.4. Descobertad'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. Càlculd'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 Geometriade l'Espai:

1.3.1. Construcció de poliedres amb diversos materials.

1.3.2. Descoberta dels elements d'un poliedrei relacions numèriquesentreells.

1.3.3. Estudidels 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 maneresde fer 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. El full de càlcul:

2.2.1. Construcció de diverses taules numèriques.

2.2.2. Descoberta deles propietats dels nombres.

2.2.3. Taules pera càlculs geomètrics i 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 de grupi al finales farà una prova individual

escrita. La presentació del quadern de grup és condició necessària pera 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. 4ux 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: Ketres, 1981.

Codina, R.etal. FerMatemátiques. Vic: Eumo Editorial, UB, UAB, 1992.

Diversos Autors, Breuviatge almón de la Matemática. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1983.

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

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

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

García, 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 elcercle. Matemática recreativa. Barcelona: Graó, 1987.
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Coneixement del Món Actual

PROFESSOR:Santi PONCE ¡VIVET

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

OBJECTIUS:

Materia plantejada per desenvoluparaquells 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 mestrestinguin nocionsclares sobreles quees considerenles grans problemàtiquesactuals. En cap

cas no es tracta de proporcionaruna formació especialitzada, sinó de dotard'una visió global i de l'instru-

mental terminològic i conceptual que permeti de comprendretotes aquelles egrans quiestionso d'actualitat.

La perspectiva,toti algunes concrecions en el marccatalà, haurà deser, forçosament,universal.

CONTINGUTS:

L'assignatura consta d'unapartteòrica a la quales destinaran unes 30 hores, ambels 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 dinàmica 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 de la xenofòbiai el racisme.

3. El fenomen urbà:

3.1. Laterciarització dela societat.

3.2. Lexplosié urbana. La dinàmica del creixement.

3.3. Bosses de marginació/bosses de pobresa.

4. Crisi i 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 Europadeles 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'Amèrica llatina.

6.2. El món àrabislàmic.

6.3. LAfrica negra.

6.4. El sud-estasiatic.

7. La problemática ecológica:

7.1. Nousproblemesi 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 programapráctic constará de:

—Lelaboració individual o col-lectiva d'un treball bibliogràfic i/o de premsa sobre algun dels aspectes del

programa, que caldrà concertar ambelprofessor.

— L'exposició dels treballsa classe.

— L'anàlisi de documents, quadresi material gràfic a classe, de cara a aprofundirenels temes plantejats.

AVALUACIÓ:
Es farà un examen en finalitzar el quadrimestre, en el qual s'haurà dereflectir un coneixementsatisfactori
del temari,a partir de les explicacionsde classe, deles lectures establertes com a obligatòriesi de l'anàlisi de

material gràfic. Aquesta nota es combinarà amb la que s'obtinguide l'avaluació de la qualitati l'exposició
deltreball pràctic.

BIBLIOGRAFIA:

Bonet, P. Imágenessobrefondo rojo. Estampasde la crisis soviética. Madrid: El País-Aguilar, 1992.
Bové, M.: Font, J. La guerra continua (1989-1992). Del declivi soviètic a l'hegemonia occidental. Barcelona:

Llibres de l'Índex, 1992.
Commoner, B. Enpaz conelplaneta. Barcelona: Crítica, 1992.

Diversos Autors, Elmundo actual. De la Segunda Guerra Mundiala nuestros días. Barcelona: Universitat de
Barcelona, 1995.

Fontana, Josep, La história després de la fi de la història: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.

Martinez Alier, J. Dea economia 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. El inciertofuturo. Madrid: Piràmide, 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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Pedagogia i Didàctica de la Religió

PROFESSORS: Joan MIR iTUBAU

Andreu ROCA i PRAT

Oprtativadetotesles especialitats. 6 crèdits.

OBJECTIUS.
1. Adquirir un coneixement completi ordenatdels contingutsbàsics dela fe cristianai dellur interpretació

segonsels diversoscorrents actuals.

2. Iniciar-se en la presentació didàcticadel fetreligiós en generali dels continguts bàsicsdelafe cristiana.

3. Diferenciarel camp dela culturareligiosa i de la pertinença a unareligió concreta.

CONTINGUTS:

1. Jesús de Natzaret,el Crist.

1.1. L'anuncidel Regne de Déu.

1.2. La morti la resurrecció deJesús.

1.3. El Déu deJesús.

2. L'Església.

2.1. L'Església en la història.
2.2. L'Església: poble de Déu i sagramentdesalvació.

2.3. L'Església celebrala fe: els sagraments.

3. El seguimentde Crist:

3.1. Els deu manaments.

3.2. Les benaurancesi el manamentnou.

3.3. Un cel nou i una terra nova.

METODOLOGIA:

Les explicacionsdel professor es combinaran amblesqiiestionsi reflexions suscitades pels alumnes.

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 alumnes hauran de demostrar que han assimilatels

continguts bàsics del programa. La qualificació d'aquesta prova conformaràel 70% dela notafinal. L'altre

3006 sortirà deltreball de Seminari.

BIBLIOGRAFIA:

Alegre, X.; Tuñí, O. Església, d'on véns, on vastBarcelona: Cristianismei Justícia, 1989.

Álvarez Bolado, Elexperimento delnacionalcatolicismo. Madrid: Alianza Editorial, 1976.

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

Boff, L. Jesucrist llibertador. Barcelona: Claret, 1979.

Dodd, C. H. Elfundadordelcristianismo. Barcelona: Herder, 1975.

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

Forte, B.Jesús de Nazaret, historia de Dios, Dios dela historia. Madrid: Paulinas, 1983.

González-Carvajal, L. Esta es nuestrafe. Teologíapara universitarios. Santander: Sal Terrae, 1989.
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Hertling, L. Historia dela Iglesia. Barcelona: Herder, 1981.

Jules, A. Modelos dela Iglesia. Santander: Sal Terrae, 1975.

Llopis, J. L'Evangeli (re)bumanitzador. Barcelona: Cruilla, 1992.

López Azpitarte, E. Fundamentación dela ética cristiana. Madrid: Paulinas, 1991.

Lortz, J. Historia de la Iglesia en laperspectiva dela historia delpensamiento. Madrid: Cristiandad, 1982.

Massot i Muntaner, J. Aproximació a la história religiosa de la Catalunya contemporània. Barcelona:

Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1973.

Patin, A. L anomenatJesús. Barcelona: Claret, 1978.

Pladevall, A. Història de l'Església a Catalunya. Barcelona: Claret, 1989.

Rahner, R. Cambio estructuralde la Iglesia. Madrid: Cristiandad, 1974.

Schneider, Lo que nosotros creemos. Salamanca: Sígueme, 1991.

Vidal, M. Para conocerla ética cristiana. Estella: Verbo Divino, 1989.

Vilanova, E. Elcoratge de creure. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978.

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

PROFESSOR:LlorençSOLDEVILA i BALART

Optativadetotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Els objectius del curs són quatre:

1) Estudiarels diferents corrents narratiusdelsegleXV fins al XX.
2) Analitzarelstítols fonamentalsdela tradició narrativa catalana: Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell, La

bogeria, de Narcís Oller, Solitud, de Víctor Català, Vida privada, de Josep M. de Sagarra, Bearn, de

Llorenç Villalonga; Laplaga deldiamant de Mercè Rodoreda...

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

4) Treballar unagammadepossibilitats didàctiques vinculadesa la novel-lística europeai catalana.

PROGRAMA:

1. Tirant lo Blanc

1.1. Llibre de cavalleries i novel-la cavalleresca

1.2. Curiale Gielfa

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

1.4. Tirant lo Blanc. Una novel.la total

1.5. La modernitat de Tirant lo Blanc

2. ElSegleRomàntic

2.1. El Realismei 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 contextde la narrativa europeadel seu temps

4. La renovació narrativa delsegleXX

4.1. Joyce, Proust i Kafka
4.2. El debat sobre la novel.la ala literatura catalana

4.3. Vidaprivada, deJosep M. de Sagarra
4.4. Mortdedama, 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 sobreles
quals es faran uns controlsperiòdics que representaran el 50% dela notafinal. L'altre 5096 sortirà d'un exa-

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

pat.
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Leslectures obligatòries seran quatre, dues proposadespel professori dues més quel'estudiant podràtriar a
partir d'unallista que es donarà en començarel curs.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Arnau, C. Introducció a la narrativa deMercè Rodoreda. Barcelona: Edicions 62, 1978.

Cònsul, I. 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-la?Barcelona: Edicions 62, 1975.
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Educació pera la Salut

PROFESSOR: Miquel CASADEVALL ¡ GINESTET

Optativade totesles especialitats. 4,5 credits.

OBJECTIUS:

Adquirir uns coneixementsi conceptes sobreel queésla Saluti l'Educació perala Salut.

Conèixerla importància dels 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 problemes de Saluten l'edatescolar, així com la maneradefer-hifront.

Saber com actuar davantles emergènciesi accidents.

PROGRAMA:

1. La salut. Conceptesactuals:

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

1.2. L'Educaciópera 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 problemesde salut mésfreqiientsa l'escola: Diarrea / Vómits/

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

Altres.

2.1.9. La farmaciolaescolar.

2.1.10. L'ús dels medicaments en edatinfantil.

2.1.11. Coneixement, prevenciói controlde les malalties transmissibles. Vacunacions.

3. Alimentaciói nutrició. Importànciade l'alimentació en l'edatinfantil:

3.1. Tipus i composició dels aliments.

3.2. L'alimentació del lactant.

3.3. Alimentsindispensables.

3.4. La dieta infantil.

3.5. L'alimentació a l'escola.
4. La higiene corporal. Visió general:

4.1. La higienedels diferents sistemes orgànics:

4.1.1. Higiene dela digestió.

4.1.2. Higiene dela respiració.

4.1.3. Higiene dela circulació.

4.1.4. Altres.

38  



METODOLOGIA:

Els diferents temesestractarana classea travesdelesexplicacionsfetes pel professori a través de les exposi-
cionsdetreballsfets en grup sobre temesrelacionats ambla salut.

AVALUACIÓ:
L'avaluació constarà de duesparts:

1. Provaescrita a final de curs.

2. Valoració deltreball en grupi la seva exposició.

Cal aprovarles dues parts per aprovarl'assignatura.

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

BIBLIOGRAFIA:

Academia Norteamericanade Pediatria, ManualdeNutrición enpediatría. Madrid: Panamericana, 1995,

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

Clapés, J. Nutrició i dietètica a l'assistènciaprimària. Barcelona: Edicions62, 1985.

Cruz, M. Tratado de Pediatria. Barcelona: Espaxs, 1990.

La Prevenció de la Cardiopatia Coronària. Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Seguretat

Social, 1983.

Laporte,J. Les Drogues. Barcelona: Edicions 62, 1976.

Manuald'Examens de Salut Escolar. Generalitat de Catalunya.

Manual de Prevenció dels accidents en la infancia. Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i

SeguretatSocial, 1984.
Manual de Prevenció i Control de la Càries Dental. Generalitat de Catalunya, Departamentde Sanitati

Seguretat Social, 1983.

Manual de Prevenció i Control del Tabaquisme. Generalitat de Catalunya, Departamentde Sanitati Se-

guretat Social, 1982.

Manualde Vacunacions. Generalitat de Catalunya, Departamentde Sanitati Seguretat Social, 1987.

Orientacions i Programes d'Educacióper a la Saluta l'Escola. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departa-

ment d'Ensenyament, 1984.

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

Ediciones, 1993.

SaludEscolar. Escuela Universitaria de Enfermeria (Hospital Provincial de Valencia). València, 1980.

Salleras, Ll. Principiosy métodos de la educación sanitaria. Barcelona: Ajuntamentde Barcelona, 1978.

Valtueña, O. Manual para 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 droguen elsjoves. Barcelona: Caixa de Barcelona, 1988.

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

PROFESSORA: EstherFATSINI i MATHEU

Optativa d'Educació Primària i Llengua Estrangera. 4,5 crèdits

INTRODUCCIÓ:
Desd'aquesta assignatura es pretén donarels elements clau per reconèixerla importància dela 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 individual o col.lectiva, sinó també descobrintla necessària implica-

ció detotsels agents queparticipen del'educació dels infants,és a dir, l'equip educatiu —anivell del centre—

i les famílies.

OBJECTIUS:
- Analitzarla funció tutorial en les diferents etapes educatives.
- Conèixerels diferents àmbits dela funció tutorial.

- Practicari utilitzarestratègiesi eines d'acció tutorial.

CONTINGUTS:

1. La funció tutorial en 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. Àmbitsdel'acció tutorial amb els alumnes:

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

socials,...

4.2. Desenvolupamentfísic: hàbits de vida saludables...

4.3. Desenvolupament d'aspectes cognoscitius: presa de decisions, tècniques de treball, resolució de

problemes...

5. Instrumentsi tècniquesperala intervenció: observació, entrevista, tests sociomètrics,...

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels contingutses realitzarà 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'aula i nivells d'interacció,tot partint dels coneixementsi experiències prèvies dels estudiants.

AVALUACIÓ:

Pera l'avaluació es tindran en compte diferentsfactors:

- La realització i exposició d'un treball en grup de pràctica dela tutoria (4099).

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

l'assignatura,etc. (35%)

-Treball individual sobre la tasca dels tutors/es en un centre d'educació infantili/o primaria (25%).

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

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

ri, caldràrealitzar una activitat complementària que es determinarà ambel grup d'alumnes.
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BIBLIOGRAFIA:

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

Arnaiz, P; Riart, J. (eds.). La tutoría:de la reflexión a lapráctica. Barcelona: EUB, 1999.
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Diversos Autors. Ètica i escola:eltractamentpedagògic dela diferència. 2a. ed. Barcelona: Edicions 62, 1996.

Estrems, N.: Lladó, C. Lapráctica de la tutoria a l'escola. Barcelona: Barcanova,1991.

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

Indurain, J.J.; Ricarte, P. Material teórico-prácticopara la acción tutorial. Madrid: Escuela Española, 1992.

Mc.Guinness,S.; Puig, E.; Vernet, E. Tutoria: Quéfem?. Barcelona: La Busca Edicions, 1998.
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Pérez de Villar, M.J.; Torres, C. Dinámica degrupos enformación deformadores: casosprácticos. Barcelona:

Herder, 1999.

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 enlos centros docentes. Manualdelprofesor-tutor. Madrid: Escuela Española, 1993.

Serrano, G; Olivas, A. Acción tutorial en grupo. Madrid: Escuela Española, 1989.

Viana, T. El profesor-tutor. Consideraciones para mejorar la acción tutorial. Valencia: Blázquez Ediciones,

1991.
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Dramatització

PROFESSORA: Dolors RUSINOL i CIRERA

Oprtativa detotesles especialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Queel futur mestre puguiutilitzarel joc dramàtic com a eina educativa queli permeti de fomentarla inves-

tigació, l'observació, la imaginaciói la capacitat de creació.

Coneixementdel'estructura dramàtica deles tècniques expressives quela configuren.

Comunicaciói creació.

Facilitar una experiència pràctica derealització 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 per tal d'investigar i experimentar les pròpies propostes, consolidar-les amb l'ajut del professor,si

cal, i mostrar-les als companys declasse per compartiri confrontarexperiènciesi opinions.

Es faran exercicis individuals i en grup.

AVALUACIÓ:
Es valoraràl'actitud,l'esforç,la participaciói l'habilitat.

L'assistència a classe és obligatòria.

Hihaurà unalecturaobligadad'unllibre,el títol del qual s'anunciarà oportunament a principi de curs.

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

com artístics.

La qualificacio finalseràelresultat de la valoració de totesles activitats realitzadesa l'aula i del treball sobre

el llibre de lectura obligatòria.

PROGRAMA:

1. El joc dramàtic, eina pedagògica:

1.1. Estudi dels elements que conformen l'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, ombresxineses.
2.1. Selecció detextos.

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. Guix núm. 3, 1987.

Faure, G.; Lascar, S. Eljuego dramático en la escuela. Barcelona: Cincel-Kapelusz, 1988.
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Signorellil, M. El niñoy el teatro. Madrid: Eudeba, 1975.
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Educació Corporal: Ritme, Movimenti Dansa

PROFESSORA: Dolors RUSINOLi CIRERA

Optativa detoreslesespecialitats. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Oferir els coneixementsi recursos necessaris que ajudinl'estudianta trobar en el cos un mitjà d'expressiói

de creació, intentant contribuir a la seva maduració global i a fomentar-li elsentit lúdic, la imaginaciói la

capacitat d'observació.

Queels estudiants experimentin ambelseu cosi, així, puguin conèixer millor el cos del nen.

Facilitar una experiènciapràcticaa nivell d'exercicis i jocs.

Facilitar una experiència pràcticaa nivell de dansa.

METODOLOGIA:

Lesclasses seran fonamentalmentpràctiques.

En cadasessió es donarà unaexplicació sobre els conceptes queestreballarani a partir d'aquí l'estudiant ex-

perimentarà, buscarài farà una proposta detreball que desenvoluparà durantel curs.

Esfaran exercicis individualsi en grup.

AVALUACIÓ:
Es valoraràl'assistènciaa classe,l'esforç,la participaciói l'actitud.

Esrealitzarà una memòria en formadefitxes detotsels exercicisfets a classe.

Lanotafinalsortirà del conjuntdenotesdelsexercicis quees fan a classe i de la memòria presentada.

PROGRAMA:

1. Expressió delcos:

1.1. Relaxació.

1.2. Desinhibició.

1.3. Observació.

1.4. El cos que comunica.

1.5. Valor expressiu de cada segmentcorporal.
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-Cangoner. 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, avuiBarcelona: NovaTerra, 1983.

Dobbelaere, G. Pedagogia de l'expressió. Barcelona: NovaTerra, 1964.

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

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

PROFESSORS: FrancescCODINA i VALLS

Josep FORNOLSi PUIGORIOL

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 tractament que 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 coneixementsdellenguai didàctica dela llengua queel pla d'es-

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

delcertificat de capacitaciólingiística que atorga el Departament d'Ensenyamentde la 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 basics del curs són, d'una banda, dotarels estudiants dels elements teòrics mínims queels per-

metin entendrei prendre consciència de la complexitatdeles habilitats lingiístiques perceptivesi, d'unaal-

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

CONTINGUTS:

1. L'enfocament comunicatiu dela llengua.

1.1. Ús i comunicació.Els eixos deltreball de llengua:les habilitats lingiístiquesi eltreball sistemàtic.El

disseny curricular.

1.2. La lingiifstica 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 específics i trets comuns.

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

2.3. El procés lectori les habilitats implicades en la lectura. La comprensiólectora. El treball de lectura a

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

3. Eltreball sistemàtic delèxic i semàntica:
3.1. La imbricació deltreball de lèxic i semàntica ambeltreball global de comprensiói expressió.

3.2. Conceptesbàsics: Elsistemalèxic. Les regles de formació de mots. Monosèmia,polisèmiai homoni-

mia. Relacions semàntiques: sinonímia, contrarietat, hiponímiai incompatibilitat.

3.3. Programació, contingutsi gradaciódeltreball delèxic. Els diccionaris: classes, característiquesi uti-

litats. La introduccióa l'ús dels diccionaris.

4. Recursosperal treball de llengua.

4.1. Punts de partidaper altreball 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, inductives i deductives, individuals i col-lectives, etc.

45



 

 

AVALUACIÓ:
El programadel'assignatura es portarà a terme mitjançantl'exposició dels diferents temes per part del pro-

fessora classei 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
treball de recerca. Les característiquesdeltreball així com el calendariderealització seran concretatsa l'inici

del curs.

L'avaluacióes realitzarà a partir deltreball de recerca, delesactivitats pràctiquesrealitzadesal llarg del cursi
de les proves parcials que s'estableixin, recuperables en un examen final. Els estudiants que no hagin supe-

rat les pràctiques de curs hauran de respondreal corresponentapartat suplementaridel'examenfinal.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

Editorial, 1997.

Bassa, R.et. al. Lextjocs. Ellèxica l'escola. Ciutat de Mallorca: Moll, 1992.

Bernal, M.C.i Codina, F. Models d'exercicispera treballarambeldiccionari. 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 altext. Barcelona: Empúries, 1992.

Codina, E: Coromina, E.: Fargas, A.: Fornols,J. Llengua i Comunicació 3/4. Vic: Eumo Editorial, 1997.

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

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

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

d'Ensenyament, 1990.

Solé, I. Estratègies de lectura. Barcelona: Graó, 1992.

Vilà, N. La diversitat de la llenguaescrita:usosifuncions, Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, 42, 1990.

Publicacions periòdiques:

ArticlesDidàctica de la Llengua i la Literatura

Com Ensenyar Llengua

Escola Catalana

Guix

Llengua i Ús
Pratiques

Textos de Didáctica de la Lenguay la Literatura
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Tallers Globalitzats a l'Educació Infantil

PROFESSORA: M.TeresaFEU i VIDAL

Optativa d'Ed. Infantil. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

- Adquirir unavisió global dels continguts didàctics i de les metodologies pera l'ensenyament/aprenentat-
ge de les ciències a l'etapa d'Educació Infantil i al Cicle Incial.

- Conèixer, creari 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, contextosd'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. El treball experimental.

4.3. L'intercanvi ambl'entorn

5. La informació.

5.1. Transmissió/recercalintercanvi.

5.2. Representació i interpretació.

5.3. Comunicació i aprenentatge.

METODOLOGIA:

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

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

nera que una part (aproximadamentla meitat) serà destinada a la informació teòricai la resta al treball pràc-

tici ala reflexió teoricopràctica.

AVALUACIÓ:
S'avaluarà a partir de:

-la participació activai elstreballs fets a l'aula.
- l'elaboració d'un treball teoricopràctic.

- una provaescrita.

BIBLIOGRAFIA:

Arcà, M.: Guidoni P: Mazzoli, P. Ensenyarciència. Barcelona: Paidós, 1990.
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Benlloch, M. Cienciasen elparvulario. Barcelona. Paidós , 1992.

Buscar, T., Feu, M.T. La formació dels educadorsi l'aprenentatge deles ciències, dins Aportacionsa 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 dela escuela. Madrid: De laTorre, 1995.

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

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

Feu, M.T.; Schaaff O.¡ altres. Projecte Descoberta 3-6. Barcelona: Ciéncia Activa, 1996.

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

Kamii, C.; De Vries, R. El conocimientofísico en la educaciónpreescolar: 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 II

PROFESSOR:Josep FORNOLS i PUIGORIOL

Optativa d'Ed. Especial. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

El programa d'aquestaassignaturai la seva precedent (Didàctica de l'Expressió Oral i Escrita LD) està orientat a

descriure des d'una perspectiva actual les habilitats d'escoltar, parlar, llegir i escriure com a punt de partida

pera reflexionar sobreel tractament que han detenira l'escola en el marc d'un ensenyament comunicatiu

dela llengua. Amb aquestes duesassignatureses pretén queels estudiant s d'Educació Especialassoleixinel

nivell de coneixementsde llenguai didàctica dela llengua queel pla d'estudis actual preveu perals de la res-

ta d'especialitats. D'aquesta manera tambéespossibilita la consecució delcertificat de capacitaciólingiísti-

ca que atorga el Departament d'Ensenyamentde la Generalitat de Catalunya sempre que durantla carrera

s'hagi cursat un mínim de18 crèdits de llengua, didàctica dela llengua o matèriesafins. 
OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són, d'una banda, dotarels estudiants dels elements teòrics mínims queels per-

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

altra banda, proporcionar-loscriterisi estratègies adequades per al seu ensenyament-aprenentatgea l'esco-

la.

CONTINGUTS:

1. Les habilitats productives:

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

1.2. El procés de composicióescritai les habilitats implicades en l'escriptura.El treball d'expressió escrita

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

2. L'ensenyamentdel'ortografia.

2.1. Tradició, convenciói racionalitat en la normativa ortogràfica. La relació de l'ortografia ambels di-

versos components dela llengua.

2.2. El concepte d'error. Detecció,anàlisi i classificació dels errors ortogràfics. Gradaciói tractament dels

diversos tipus d'errorsi deles dificultats que els provoquen.

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 delserrors ortogràfics.

L'avaluació.

3. La gramàtica.
3.1. Conceptes I. L'oració simplei l'oració complexa. El sintagma nominal: nucli i complements. Les

oracions subordinades substantives i de relatiu. El sintagma verbal: nucli i complements. Les ora-

cionssubordinades substantivesi adverbials.

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

preposicionsi les conjuncions. L'adverbi.

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

vitats i recursos.

4. Recursosperal treball de llengua.

Leseines bàsiquesperal treball de llengua:el follelore,els repertoris de recursosoralsi escrits,elsllibres de
text, les gramàtiques,els vocabularisi els diccionaris,lesrevistes especialitzades, els mitjans audiovisualsi

informàtics, el treball per projectes,els tallers, etc.
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AVALUACIÓ:
El programadel'assignaturaes portarà a terme mitjançantl'exposició dels diferents temes per part del pro-

fessora classei la participació dels estudiants a travésdela realització i posterior discussió d'exercicis pun-

tuals així com delecturesd'articles diversos.

Caldrà tambéla lectura d'una monografiai la realització d'un treball d'aplicació pràctica dels continguts
didàctics. Les característiques del treball així com el calendari de realització seran concretats a l'inici del

curs.
L'avaluacióes realitzarà a partir deltreball de recerca,deles activitats pràctiquesrealitzadesal llarg del cursi
de les provesparcials que s'estableixin, les quals es podran recuperar en un examentfinal. Els estudiants que

no hagin superatles activitats de curs hauran de respondreal corresponentapartat suplementari del'exa-

menfinal.

BIBLIOGRAFIA:

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

Editorial, 1997.

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

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

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

Camps, A. (coord.) Contexti aprenentatge de la llengua escrita. Barcelona: Barcanova, 1994.

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

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

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

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

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

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

d'Ensenyament, 1990.

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.

Publicacionsperiòdiques:

Articles Didàctica de la Llenguai la Literatura

Com Ensenyar Llengua

Escola Catalana

Guix

Llengua i Ús

Pratiques

TextosdeDidácticade la Lenguay la Literatura
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Expressió Plàstica i Musical a l'Educació EspecialII

PROFESSORA:Provi DAUFÍ 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,

Desverllarla part expressivai creativa.

PROGRAMA:

1. Bases teòriques sobre la programació del'expressió plàsticai visual.
2. La forma:

2.1. Identificar elements propisdelllenguatgeplàsticreferits al traç.

2.2. Classificar tipus de grafia.

2.3. Conèixerel desenvolupamentgràfic del neni les seves característiques.

3. El color:

3.1. Adquirir coneixementsbàsicsreferits al colorutilitzant la pintura com a mitjà d'expressió.

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

3.3. Ferservir diferents materials que ajudin a descobrirel colori 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 potenciar la motricitat gruixudai la fina.

5. Elteixit:

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

5.2. Treballarelteixit de forma progressiva persuperardificultats motrius.

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

Especial.

7. Es confeccionarà material didàctic destinata aules d'educació especial.

AVALUACIÓ:

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

— Es valorarà el material didàctic confeccionata l'aula de plàstica.

— S'avaluaranles actituds, valors, normesi hàbits.

— L'assistènciaa classe és imprescindible, pertantserà avaluable.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

Castillo, E; Escudero, E Educació, arti teràpia. Temps d'Educació, n. 10, Barcelona: Divisió Ciènci

l'Educació de la UB.

Gumí, J.; Lluís, R. Diccionaride tècniquespictòriques. Barcelona: Edicions 62, 1988.
Kellogg, R. Análisis de la expressiónplástica en elPreescolar. Madrid: Cincel Kapelusz, 1979.
Libro de imagenes para niños ciegos. Barcelona: CLIJ, Cuadernos de Literatura infantilyjuvenil. Año lll,

núm.20, Septiembre, 1990.

es de
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Literatura en Catalá

PROFESSOR:Segimon SERRALLONGAi MORER
Optativa pera totesles especialitats. 4,5 crèdits.

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

PROGRAMA:

1. Introducció:

1.1. Història ii literatura. Lloc dela literatura catalanadinsla literatura universal.

1.2. Teories i pràctiques dela traducció. Història de les traduccionsalcatalà.

2. Literatures antigues:

2.1. Poesia amorosa del'antic Egipte.

2.2. Poesia amorosa hebrea: Elcàntic dels càntics.

2.3. El problema del mal: Assíria: Egipte:Israel.

2.4. El mite del focdel progrés, Prometeuencadenat.

2.5. La tragèdia grega

2.6. La inspiració poètica: Jóde Plató.
2.7. Lucreci: Invocacióa Venus.

3. Literatures modernes:

3.1. Dante. Bocaccio. Petrarca.

3.2. Blake. Colerigde. Poe.

3.3. Hòlderlin.

3.4. Baudelaire. Kafka.

AVALUACIÓ:
Hi haurà una provaescritafinalsobreliteratures antigues i modernes.Tambées farà un controlperescrit de
dues obresde lectura obligada.

BIBLIOGRAFIA:

Garcia Yebra, V. Entornoa la traducción: teoría, critica, historia, Madrid: Gredos, 1989.

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

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

Mallafré, J. Llengua de tribu i llengua depolis: bases d'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 dela literatura universal. Barcelona: Planeta, 1978-1991 (4 vols).

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

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

Laresta dela bibliografia es donarà a classe.
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Investigació Educativa

COORDINACIÓ: Joan SOLER i MATA

Optativa d'Ed. Especial.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Ambaquesta assignatura es pretén afavorir l'aprofundiment en una determinada temàtica educativa mit-

jançant la posada en funcionamentde mètodes,tècniquesi instruments d'investigació en educació.

En diversesassignatures de l'actual diplomatura de mestre es duen a terme activitats que suposen una ini-

ciació a pràctiquesd'investigació. En aquestas'ofereix un espaiespecífic pera la realització d'un projecte de

recerca peraaquells estudiants quehosol-licitin.

ESTRUCTURAI FUNCIONAMENT:

L'assignatura d'alnvestigació Educativa, es fonamentaenel treball individual de cada estudianti s'organit-
za des d'una perspectiva de tutorització individualitzada o de petit grup. L'estudiant ha de realitzar un pro-

jecte de recerca tutoritzat directament per un professor ambelqual s'establiran els requisits, la temporitza-

ció, l'àmbit i la temàtica.

Noes seguirà de maneraregularl'estructura habitual de classes impartides per un professor, tot i que poden

haver-hisessions lectives dirigidesa tot el conjunt d'estudiants matriculats a l'assignatura a fi de tractarte-

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

sentació i exemplificació de models de recerques, diferenciació entre innovació educativai innovacióa l'es-

cola, coneixement deles possibilitatsi institucions de recerca en educació a Catalunya...

Pera inscriure's i cursar aquesta assignatural'estudiantinteressatcaldrà queelaboriper escrit un projecte de

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

triculació.
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Programes deles assignatures de lliure elecció

Aprofundimenten la Llengua Catalana

PROFESSORA:JordinaCOROMINAi SUBIRATS

Lliure elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIU:

L'assignaturapretén consolidarels coneixements de llengua catalana pel quefa a aspectes de tipus morfolò-

gic i sintàctic de nivell superior. La finalitat de l'assignatura, doncs, és conèixer la normativa referenta

aquestes questionsi saber-la aplicar adequadamenten textosescrits. Tenint en comptel'especificitat dels

continguts,se sobreenténques'ha de conèixerbél'ortografia delcatalà.

CONTINGUT:

1. Morfosintaxi del sintagma nominal:

1.1. Article neutre

1.2. Pronomsrelatius

1.3. Pronomsfebles

1.4. Quantitatiusi indefinits

1.5. Preposicions

1.5.1. Preposicionssimples

1.5.2. Preposicions compostes

1.5.3. Locucions prepositives

1.5.4. Canvii caiguda de preposicions

1.6. Conjuncions

2. Morfosintaxi del sintagmaverbal:

2.1. Formes no personals

2.2. Formes incoatives

2.3. Formes velars

2.4. Limperatiu

2.5. Pronominalitzacions incorrectes

2.6. Els verbs ser i estar

2.7. Perífrasis verbals

METODOLOGIA IAVALUACIÓ:

A lesclasses s'alternaran explicacions teòriquessobreels contingutsi exercicis pràctics. S'avaluaràl'assigna-

tura a partir de diverses proves eliminatòries que es faran durant el quadrimestre, tambées valoraràla

participació de l'alumnata classe.P P

BIBLIOGRAFIA:

Gramàtiques

Badia,J. ialtres. Elllibrede la llengua catalana. Barcelona: Castellnou, 1997.

Badia i Margarit, A. M. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.

Castellanosi Vila, J. A. Quadern: normativa bàsica de la llengua catalana. Barcelona:Institut de Ciències de
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PEducació de la UniversitatAutónoma de Barcelona, 1998.

Ruaixi Vinyet, J. Català complet2. Morfologia i sintaxi. Moià: Josep Ruaix, 1998.

Diccionarisgenerals

Gran diccionaridela llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

Institut d'Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana i Edicions

62, ambla col-laboració de Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Edicions Moll, i Edicions 3 i 4,

1996 (la ed., la reimpressió).

Diccionarisespecífics

Diccionaricastellà-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999.

Pey, S. Diccionaridesinònims iantònims. Barcelona:Teide, última edició.

Abril, J. Diccionaripràctic de qiestionsgramaticals. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Paloma, D. i Rico, A. Diccionari de dubtes del català. Barcelona: Edicions 62, 1998.

Llibres de verbs
Torras, J. i Robert, M. El verbs catalans. Models de conjugació. Barcelona: Proa / Enciclopèdia Catalana,

1995.

Xuriguera,J. B. El verbs catalans conjugats. Barcelona: Editorial Claret,últimaedició.
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L'Ordinadora l'Escola

PROFESSORA: Marta MARIMON i MARTÍ

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

L'assignatura s'imparteix durantel segon quadrimestre. La limitació de coneixementsanteriorses redueix a
haverfetl'assignatura troncal de primer de Mestre «FonamentsInformatics i Audiovisuals».

INTRODUCCIO:
Aquestaassignatura està pensada per tothom quivulgui aprofundir en la navegació per Interneti l'accésa la

informació que suposaa nivell mundial dins l'àmbit educatiu. Estreballenels recursos de correu electrònic

i de creació de pàgines vveb.

OBJECTIUS:
1. Prendre consciència del paper de les NovesTecnologies en el camp pedagògic.
2. Saberextreure informaciód'Internet.

3. Saberutilitzarels diversoso recursosdelcorreu electrònic.

4. Saberdissenyar una pàgina vveb a partir del llenguatge HTML.

5. Saber dissenys una pàgina vveba partir d'un editor.

CONTINGUTS:

1. Història d'Internet: orígensi evolució.

2. Presentació d'Internet: què és, com funcionai què ofereix.

3. El programariper a navegar: Netscape.

4. El correuelectrònic.

5. La recercad'informació.

6. El llenguatge HTML.

7. Leditor de pagines web: Netscape Composer

AVALUACIO:

Es valoraràl'assistènciai la participació activa a classe (més d’un 30% defaltes d’assisténcia no justificades

impediran aprovarl'assignatura).

Per a aprovarl'assignatura caldrà:

a) Presentar un treball imprès amb informació extreta d'Internet sobre un temaespecífic.

b) Superar una provafinal 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, Cuadernosde Pedagogía, 1997, n. 258, p. 53-79.

Gallego, D.J; Alonso, C.M; Canton,1 (coords.) Integración curricular de los recursos tecnológicos. Vilassar:

Oikos-tau, 1996.

Gros,B. (coord.) Diseñosyprogramaseducativos. 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.
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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 constitucionals tenen aplicabilitat a moltes deles situacions concretesdela vida

diària.

- Donara conèixertot l'entramatde l'ordenamentjurídic i competencial que afecta d'una o altra manera

l'ensenyament.

- Subministrarals estudiants informació sobre tots aquells aspectes que podenserd'utilitat per a l'exercici

de la professió docent.

CONTINGUTS:

1. Valors i principis constitucionalsi la seva garantia.Els principis jurídics delegalitat, jerarquia normativa,
seguretat jurídica, publicitar de les normes... de Particle 9.3 de la Constitució.

2. Els dretsi llibertats inespecíficamenteducatius a l'ensenyament:dreta 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. Antecedentsi contingut. Lleis orgàniques que el desple-

guen: la LRU, la LODE,laLOOGSE, 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,

Convenciórelativa a la Lluita contra les Discriminacionsa l'esfera de l'ensenyament...). Conseqiiències

de la pertinença a la Unió Europea(prioritats educatives,lliure circulació de professorat, titulacions...).

Els Acords entre l'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 Administracionslocalsi 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 depares i mares d'alumnes.

10. La gestió dels centres públics a la LOPAGCDi al ROC. Els òrgans unipersonals, amb especifica re-
ferència a la funció directiva. Els òrgans col-legiats (consell escolari claustre): composició, atribucionsi

funcionament.

1 1. Els serveis escolars, amb especial referènciaaltransporti al menjador.

12. El professoratde l'escola pública: el modelconstitucional d'empleat públic, les bases del'Estati lallei

catalana. Particularitats dela funció pública docent.

13. Lescola privadai les diverses fòrmulesjurídiquesdela sevatitularitat. 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.

14. El professoratdel'escola privadai la sevalegislació laboral bàsica: contractació, coberturasocial,vicissi-
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tuds dela relació, extinció.

15. Els drets col-lectius del professorat de l'escola pública i de la privada: sindicació, negociació col.lectiya i

vaga.

16. Les responsabilitatscivil, administrativa, laborali penal del professorat.

17. El procediment aministratiui l'estructurajudicial.

METODOLOGIA:

L'eina bàsica detreballserà la Constitució així com altreslleis estatals i autonòmiques d'especial interès per
als objectius del curs,així com les diverses resolucions administrativesi judicials que han estat dictades en
relació a supòsits concrets. Es dedicarà una part dela classe a analitzari discutir casos pràctics.

AVALUACIÓ:
Els estudiants hauran deresoldre perescrit els casos pràctics queesplantejaran 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). Conyé queels estudiants disposin d'un exemplar de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia.
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Les Festes Populars a l'Escola

PROFESSOR:JacintTORRENTS i BUXÓ

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Aportarels coneixements bàsics que permetin apropar-sea la cultura populari al calendarifestiu escolar des
d'una perspectiva global, entenentel sentitdela festa enel passati en el present,facilitantal futur mestrela

reflexió sobreles funcionsdelesfestes en l'àmbitescolar.

Valorarles possibilitats educatives deles festes escolars com a elements de la cultura popular que milloren

les relacionsinternes, que connecten ambl'entorn social i que permeten un tractamentglobalitzatdeles di-

verses àrees del currículum.

CONTINGUTS:

1. La vivència humanadel temps:

1.1. Cosmovisié i temps. Tempsciclici tempslineal.

1.2. Tempssagrat i temps profa.

1.3. Mites, calendari sagrat i temps festiu.

1.4. Origensdels calendaris. El calendari en la societat moderna.

1.5. La festa,ahir i avui. Elements, funcionsi context.

1.6. El calendarifestiu català. Orígensi evolució.

2. El patrimoni popular a l'escola:

2.1. La cultura popular en l'àmbitescolar.

2.2. Les festes a 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, SantJordi, 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.

METODOLOGIAI AVALUACIÓ:
Les exposicions a classe estaran recolzades per un dossier de textos escollits de la bibliografia, de lectura
obligatòria,i per l'anàlisi de diversos materials sobrelesfestes.

Esrealitzaran dos treballs:

— un treball de camp individual, sobrel'anàlisi del calendarifestiu d'una comunitat humana(2509).

— un treball col-lectiu d'organitzaciói realització d'unafesta (25%).

Esrealitzarà un examenfinalal mes de juny (5096).

Es tindrà en comptel'assistència,la participacióa lesclasses i la motivacióen larealització dels treballs.

BIBLIOGRAFIAGENERAL:

Campbell, J. Las mdscarasde Dios: Mitología occidental. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

Cardús, S. Saber el temps. El calendari i la seva significació enla societat moderna. Barcelona: Alta Fulla,

1985.
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Caro Baroja, J. El Carnaval, La estación de amori El estío festivo. Trilogia. Madrid: Taurus, 1979, 1979 i

1984 (respectivament).

Delgado, M.Lafesta a Catalunya, avui. Barcelona: Barcanova, 1992.

Eliade, M. Lo sagradoy loprofano. Barcelona: Col. Punto Omega, n. 2, 1983.

Fabregas, X. Elfons ritualde la vida quotidiana. Barcelona: Edicions 62, 1982.

Hobsbawn,E.J. i Ranger, T. L'invent de la tradició. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Janer i Manila, G. Culturapopulari ecologia delllenguatge. Barcelona: CEAC,1982.

Janer i Manila, G. Pedagogia de la imaginaciópoètica. Barcelona: Alta Fulla, 1986.

Lévi-Strauss, C. Mito 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. Estudiosos i 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. Lesfestespopulars i l'infant. 3 vols. Barcelona: La Llar del Llibre, 1977.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:
Amades, J. Costumaricatalà. Elcurs de l'any. 5 vols. Barcelona: Salvat/Edicions 62, 1982.

Artís-Gener, A. i Moya, B. Festespopulars a 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: Quaderns dedi-

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: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1978.

Colomer, J. Festa i Escola. Recursospera lesfestespopulars. Barcelona: Graó, 1987.

Direcció Generalde Turisme. Festes i Tradicions de 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: Publicacions del'Abadia de Montserrat, 1976.

Fundació Serveis de Cultura Popular. Calendari defestes de Catalunya, Andorra i la Franja. Barcelona: Alta

Fulla, 1989.

Obrasocial. Ara ve Nadal. Lesfestesde laprimavera . Barcelona: Caixa de Barcelona,1981 i 1983 (respect.).
Violanti Simorra. Elllibre de Nadal. R. Barcelona: Alta Fulla, 1983.
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Didáctica de la Llengua Castellana

PROFESSORA:Carme RUBIO ¡ LARRAMONA

Lliure elecció. 4,5 crèdits

INTRODUCCIÓ:
Aquesta assignatura està pensada especialment pera l'ensenyamentdela llenguacastellana dins un àmbit

de parla catalana. Pretén donareines pera treballarla llengua, sense donar per suposats coneixements que

l'estudiantnoté.

OBJECTIUS:

Els objectius bàsics del curs són, en primerlloc, establir la necessitat d'una metodologiaespecífica en el
tractamentdela segona llengua i proporcionarrecursosi estratègies peral treball d'aquesta matèria a l'esco-

la. En segon lloc, també pretén queels estudiants adquireixin tècniquesi recursos pel que fa les qiiestions

de treball sistemàtic d'ortografia, gramàticai lèxic

CONTINGUTS:

1. Introducció dela segonallengua

2. Habilitats perceptives:

La comprensió oral: programació,tècniquesi recursos.

La comprensió lectora: programació, tècniquesi recursos.

3. Habilitats productives:

L'expressió oral: programació,tècniquesi recursos.

L'expressió escrita: programació, tècniquesi recursos.

4. Aspectes deltreball sistemàtic de llengua.

4.1. L'ortografia:

Eltreball del'ortografiaa l'escola.
Interferències entre català-castellà.

Tècniquesi recursosperal treball a classe.

4.2. La gramàtica:

Programaciói activitats deltreball de gramàtica a l'escola.

Aspectes concrets de morfosintaxi.

4.3. Lèxic i semàntica:

Eltreball del lèxic i semànticaa l'escola.

Aspectes bàsics dellèxic castellà.

Els diccionaris:classesi utilitats.

AVALUACIÓ:
Pera la notafinal de l'assignaturaes tindran en compte:la prova queels estudiants haurandefer al final del
curs: un treball individual d'observaciói anàlisi de l'expressió escrita: els exercicis puntualsfets a classe o a

casa,i la participació de l'estudianta classe. Per poder fer mitjana, cal que tant la prova com eltreballesti-

guin aprovats.

BIBLIOGRAFIA

Alcina,J. y Blecua, J.M. Gramàtica espanola. Barcelona:Ariel, 1975.

Atwood, Beth. Cómo desarrollarla lectura crítica. Barcelona: Ceac, 1983.
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Bastons, C.i altres. Nuevas cuestiones de didáctica de Lenguay Literatura en tiempos de reforma. Barcelona:

PPU, 1994.

Battaner, M.P. altres. Jutroducción a la enseñanza de la Lenguay Literaturas españolas. Madrid: Alhambra,

1986.

Battaner, M.P. i Pujals i 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. Cómojugarcon ellenguaje. Barcelona: Ceac, 1986.

Sánchez, A. Una metodología de la lengua oral. Madrid: Escuela Española, 1983.

Sánchez/Matilla. Manualpráctico de correcciónfonética del español. Madrid: SGEL, SA, 1974.

Textosdedidáctica 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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Psicomotricitat, Cançó i Joc

PROFESSORA. Núria FRANC i BATLLE

Lliure elecció.4,5 credits

OBJECTIUS:
Apropar-se als jocs i cançonstradicionals, populars i quotidians des de la intervenció psicomotriu analit-
zant els components emocionals, motrius, cognitiusi socials que posen enjoc.

Reflexionar sobreel conceptedelJOC,la seva naturalesai funcions.

Analitzarel sistemaderelacions que"es posen en joc"en eljoc.

CONTINGUTS:

1. Concepte dejoc, naturalesa i funcions des de diferents aproximacionsteòriques.

2. Cantarelles i cançons com joc.

3. Tipusde relació que promoueneljoc, les cançonsi les cantarelles, sensacions que desvetllen i respostes

que provoquen.

4. Components emocionals, motrius, cognitiusi socials deljoc, les cançonsi les canterelles.

5. Integració deles funcions mentals i motriuseneljoc.

6. Incidència deljoc en el desenvolupamentdel'infant.

METODOLOGIA:

- Classes teòriques amb suportaudiovisuali participació dels/les estudiants.

- Sessions pràctiques de joc i cançonsrelacionades ambels contingutsteòrics.

- Estudi de vídeosd'aquestesactivitats realitzades amb nensi nenes.

- Seguimentdel'elaboració dels treballs de grup.

AVALUACIÓ

Esfara a partir dels aspectossegiients:

- Assistència,participació activaa classe actituds (1090)

- Elaboració d'un treball pràctic individual (4599)

- Elaboració d'un treball teoricopràctic en grup (4596)

BIBLIOGRAFIA:

Abeyà, E. «Deixem-los jugar».A Infancia, gener 1998.

Àngel, C. 1980. Eldesenvolupamentdelcomportamentpsicomotordels nens. Barcelona: Fontanella.
Bruner, J. 1984. Acción, pensamientoy lenguaje. Madrid: Alhambra Longan.

Casals, E; Defis, O. 1999. Educación infantily valores. Desclée de Brouwer.

Elkonin, D.B.1978. Psicología deljucgo. Madrid: Pablo del Rio.

Huizinga, J. 1998. Homo ludens. Madrid: Alianza Editorial.

Linaza, J. L. 1991.Jugaryaprender. Madrid: Alhambra Longan.

Ortega, R 1992. Eljuego infantily la construcción socialdelconocimiento.Sevilla: Ailar.

Ortega, R. 1995. Jugary aprender. Sevilla: Diada Editorial.

Puigmire-Story, M. C. 1992. Eljuego espontáneo. Madrid: Narcea.

Renau, M.D. cDela imitacióal joc simbòlic,. A Infancia, n. 4, 1981.

Sellarés, R. «Fem lloc al joc». A Infancia, gener-febrer 1999.
Thió del Pol, C. «Paper de l'educadorenel joc del nen». A Infancia, n. 55, 1990.
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Tonucci, E «Quité ganes, encar, de perdre el temps ambels infants? Apunts per una pedagogia de la lent
tud».A Temps d'educació, n. 17, 1997.

Vigotski, L.S. 1988. Pensamenti llenguatge. Vic: Eumo Editorial.
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Taller de Creativitat

PROFESSOR:JosepVERNISi BURÉS

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignaturaés untaller oberta la creació artística, a l'experimentació de materials i procediments,i a la re-

cerca individualde l'estudiant ambl'assessoramentdelprofessor per materialitzar amb la màximallibertat

una obra pictòrica de creació personal.

CONTINGUTS:

1. La idea:

1.1. L'anotació.

1.2. Esquemesi esbossos (mida,format, proporció).

1.3. Tècniques (eines, materials i suports).

1.4. Elaboració.

1.5. Anàlisi delresultatfinal.

AVALUACIÓ:

L'avaluacióesfaràa partir deles actitudsi dels resultats delstreballs.

BIBLIOGRAFIA:

Argan, G.C. Elarte moderno. Madrid: Akal, 1991.

Maltese, C. Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra, 1990.

Pedrola, A. Materials, procediments i tècniquespictòriques. Barcelona: Barcanova, 1990.

NOTA:Per matricular-se del'assignatura és imprescindible comptaramb l'autorització prèvia del professor.

66  



 

Historia de la Infáncia

PROFESSOR: Joan SOLER i MATA

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignatura pretén apropar-sea l'evolució del concepte d'infànciaal llarg dela històriai a la diversitat de
situacionsi de models infantils en les diferents cultures.

Lavisió històrica ha de facilitar la comprensió dela realitat actual dela infantesai oferir pistes pera plante-
jar-se la tasca educativa.

CONTINGUTS:

1. Aproximació al concepted'infància. La infantesa, es va descobrir o fou inventada2

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 sobreelsfills. Les relacions nen-adult. El rebuig delsfills: abandonamentsi

infanticidis.

La cultura judeocristiana:delsritus hebreusa la protecciódelcosi l'ànimadel'infant.
3. La infància invisiblei la cultura oralde l'edat Mitjana.

Oblats, expòsits, criats, aprenentsi escuders. Les causes dela mortalitat infantil.

La diversitat cultural a l'Europa medieval: el naixement i la criança dels nensen les famílies àrabs, jueves i

cristianes.

4. La vida dels infantsa partir del Renaixement.

La naturalesa infantil i 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'Estat i la família durantl'Antic Règim.

L'atenciói l'educació dela infància segonsJ. Loche.

L'impactede l'Emilide Rousseau.

L'evolució dela protecció ala infància.

6. El món contemporanii la descobertadel'infant.

L'infant com a centre de la vida familiar. La industrialitzaciói les condicionsdeltreball infantila les fabri-

ques. La influència del progrésde la medicinai dela higiene: la pediatriai la puericultura.

La vida dels nensenelsegle dels nens: la famíliai l'escola. Les celebracionsdefestesi les vacancesescolars.

Els jocs infantilsi les joguines.

El desenvolupamentdela psicologiainfantil.

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.
Lesactualslleis de protecció dela infància a Catalunyai Europa.

8. El paperdel'infanten les diverses cultures actuals.

Nensdel Nordi nensdel Sud. Problemàtiquesactuals entorn dela infància.

Els informes anuals de la UNICEF sobrel'estat mundial dela infància.

9. La infànciaa la literaturai al cinema.
Models d'infanti literatura:el nen feliç, el nen crític i el nen tràgic. Nensestàtics i nens dinàmics. 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 cinema pera nens.
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METODOLOGIA:
Les sessions declasse constaran d'exposicions per partdelprofessori activitats de treball i estudi: comenta-
ris de pel-lículesi altres documents visuals, comentaris de textos i documentsescrits, treballs de recercai al-

tres activitats complementàries: possibilitat d'algunasortidai 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 lectures obligatòries.

AVALUACIÓ:

L'avaluació de l'assignatura es farà de forma continuadaa partir del'assistènciai la participació dels estu-

diantsa la classei dela valoraciódeles activitats realitzadesal llarg del curs. Caldràferla lectura i el comen-

taricrític d'unllibre relacionat amb la temàticadel'assignaturai redactar un article sobre un temadel pro-

gramadel'assignatura seguintles orientacions quees donarana classe.

La notaglobal del'assignatura serà la sumadelsresultats obtinguts enelstres apartats:

a) Assistència, participaciói activitats a classe: 2 punts.

b) Comentaride la lectura: 4 punts.

c) Article sobre un temadel programa: 4 punts.

Tambécal tenir present que per aprovarcal superarsatisfactòriament cadascundelstres apartats.

BIBLIOGRAFIA:

Alsinet, C. Elbenestaren la infància. Lleida: Pagès, 2000.

Ariès, Ph. El nifioy la vidafamiliar en elAntiguo Régimen. Madrid: Taurus, 1987.

Bellamy, C. (dir.) Estado mundialde la infancia 2000. Ginebra: Unicef, 2000.

Borrás, J.M. (dir.). Historia de la infancia en la España contemporánea (1834-1936). Madrid: Min. Trabajo

yAsuntos Sociales, 1996.

Carbonell, J.; Torrents, R.; Tort, T.: Trilla, J. Elgrans autorsi l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1987.

Cots, J. La declaració universaldels drets de l'infant. Barcelona: Edicions 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.

Diaz-Plaja, A.; Postigo, R.M. La infancialiteraria, Revista CLIJ, n. 52, juliol/agost 1993.

Diversos Autors. Historia de la infancia y de lajuventud, Revista de Educación, 281, 1986.

Gonzalez-Agapito,J. Ser infantabans d'ara. Barcelona: Rosa Sensat -Temes d'Infancia, 1989.

Levi, G.; Schmitt,J.C.(dir.). Historia de losjóvenes. Madrid:Taurus, 1996. 2 volums.

Lozano, C. Laescolarización. Barcelona: Montesinos, 1980.

Monestier, M. Los niños esclavos. Madrid: Alianza, 1999.

Moss,P; Phillips, A. Serinfanta Europa, avui. Barcelona: Rosa Sensat -Temesd'Infància, 1990.

Paja, J.A. La convención de losderechosdelniño. Madrid: Tecnos, 1998.

Polanco,J.L. Los derechosdel niño enlaliteratura infantil, Revista CLI/, n. 73, juny 1995, p. 24-36.

Postman, N. La desaparició de la infantesa. Vic: Eumo Editorial, 1990.

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

Santolaria, E Marginacióny educación. Barcelona: Ariel, 1997.

Torrecilla, L. Niñezy castigo. Historia delcastigo escolar. Universidad de Valladolid, 1998.

Viguer, P: Serra, E. La infancia defín de siglo. Madrid: Síntesis, 1998.
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Vídeo Didáctic

PROFESSOR:Miquel PÉREZi MAS

Lliure elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

Adquirir els 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. Fonamentstecnològics de l'audiovisual magnètic:

1.1. Generació, enregistramenti reproduccióelectròniques.

1.2. Característiques de la imatge electrònica.

1.3. Formats,sistemes i estàndardsde vídeo.

2. La càmera de vídeo,el magnetoscopii el monitor: tipologies, configuracions, connexionati controls.

3. Característiques delllenguatge audiovisualelectrònic.

4. Producció d'un videograma.

4.1. Preparaciói guionització.

4.2. Realització.

4.3. Postproducció.

METODOLOGIAI AVALUACIÓ:
Es tracta d'una assignatura 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 durà a termel'avaluació del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Ferrés, J.: Bartolomé, A.R. Elvídeo, enseñarvídeo, enseñar conel 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 metodologiapara 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 mestresles einesi els recursos necessaris per a la descoberta dels fenòmens naturals que

tenenlloc en l'entorn on vivim,i donar-ne unainterpretaciósenzilla.

PROGRAMA:

1. LUnivers i el Sistema Solar.

1.1. Els instruments de Pastrónom (telescopi...).

1.2. Els planetes del SistemaSolar.

1.3. La cosmologia moderna («Big Bang», forats negres...).

1.4. Llei de la Gravitacié Universal (movimentsplanetaris, 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: massesd'aire, fronts, vents, tempestes(llampsi trons).

2.4Principals tipus de clima a Catalunya.

2.5.Canviclimàtic. Efecte hivernacle. Fenòmensperiòdics (El «Nifio»...).

3. La Hidrosfera.

3.1. Oceans i mars(les marees). Fenòmensextraordinaris2

3.2. Correntsd'aigua (corrents marins, elsrius, elsllacs).

3.3. Lerosió. Desertització.

4. La Terra.

4.1. Formació dels continents. Tectònica de plaques.

4.2. Terratrèmols. Ones sísmiques.

4.3. Energia internadela Terra: 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. Fonts energètiquesalternatives.

METODOLOGIA:

L'assignatura es desenvoluparàseguintel segiient esquemapera l'estudi de cada punt del programa:

— Presentació del fenomen.

— Anàlisi.

— Interpretació.

Elprofessorserà qui, fonamentalment, presentaràels fenòmensi en donaràla interpretació. L'anàlisi de ca-

da fenomen serà unatascaa realitzar, bàsicament,pels estudiants.
Es contempla també la possibilitat d'introduir alguna modificació en el programa en funció d'esdeveni-

ments d'actualitat que semmarquin en el contextdel'assignatura.
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AVALUACIÓ:
Cada estudiant haurà de presentar un treball, individualment o en grups de dues persones, sobre un feng.

men natural concret prèviament acordat ambelprofessor. Aquesttreball s'haurà d'exposara classe i la nora

representarà el 4096 dela notafinal del'assignatura.

Al final de quadrimestre es farà un examen global que tambérepresentara el 40% dela notafinal.

El 206 restantsortirà deles intervencionsen les discussions quees plantejarana l'aula i de la documentació
sobrefets d'actualitat que semmarquin enel context del programadel'assignatura.

BIBLIOGRAFIA: I

Gil, A.: Olcina, J. Diccionario de Climatología. Madrid: Acento Editorial, 1998.

Hewitt, PG. Conceptos de Física. Mèxic: Limusa, 1992.

Rodríguez, A. Quin tempsfarà2Barcelona:Proa, 1988.

Tarbuck, E.J.; Lutgens, EK. Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología Física. Madrid: Prentice

Hall, 1999.

The VisualDiccionary ofthe Universe. London: Dorling Kinderley, 1997.

Addicionalmentes proposaran lecturesdellibresi articles específics sobre els diferents fenòmens ques'estu-

diin a l'aula.
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Civilització i Cultura Anglosaxones

PROFESSOR: Ronald PUPPO

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Familiaritzarl'estudianttant ambles societats angloparlants actuals com ambles fites cabdals dela civilit-
zació i la cultura anglosaxones: l'actualitat: la civilització anglosaxona des dels seusinicis, l'evolució del

constitucionalismei del parlamentarismescrisis i canvis socials profunds,les expressionsartístiquesi literà-

ries méscaracterístiques,el seu lloc en el món. Així mateix,l'estudiant coneixerà alguns dels documents po-

lítics i dels assaigs més representatius d'aquesta trajectòria, com també coneixerà a granstrets l'evolució de

la llengua anglesa,les influències que l'han conformadai, de retruc, elressò quehatingutarreu delmón.

METODOLOGIA:

Atesala gran envergaduradels continguts delcurs,es farà una aproximació temàtica quefaci possible:

— esbrinarla significació essencial dels esdevenimentsi tendències mésrellevants.

— contactar ambels punts dereferència historicoculturals dels angloparlants.

— contemplarels aspectes universals/particulars d'aquests punts dereferència.

— descobriri/o cultivar un sentit d'apreciació crítica no solament enversla civilització anglosaxona, sinó

tambéenversla pròpia.

Pertant,llunyde cenyir-nos tan nomésfets, en farem unaanàlisicrítica —saber, relacionar aquests fets amb
altresfets,idees, institucionso conflictes destacats— totbellugant, com si diguéssim, l'objecte d'estudi sota

el microscopide la miradaretrospectiva, que no deixa mai, però, d'abrigar elementssubjectius.

PROGRAMA:

1. La Gran Bretanyai la República d'Irlanda, avui:

1.1. Geografia.

1.2. La societat.

1.3. El sistemapolític.

1.4. Algunesqiiestions actuals.

2. Els Estats Units d'Amèrica, avui:

2.1. Geografia

2.2. La societat.

2.3. El sistema polític.

2.4. Algunes questions 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 influència francesa.

4.2. «Commonlaw»i els orígens del constitucionalisme.

4.3. L'anglès mitjài la literatura de l'època.

5. Els celtes:
5.1. La civilitzaciói les llengiies celtes.

5.2. El llegatcelta.
6. L'ascens del món anglosaxó modern:
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6.1. LAnglaterra delsTudori el Pais de Gal-les.
6.2. La Revolució anglesa i el parlamentarisme.

6.3. El Regne Uniti Irlanda.

6.4. La Revolució nord-americana.

 

AVALUACIÓ:
Lanotafinal serà la mitjana de dues proves escrites (40% cada una) i una exposició en grupa classe (20%).

BIBLIOGRAFIA:

1. Material declasse: antologia delectures(fotocòpies).

2. Per a cada bloc del temariel professorfacilitaràla bibliografia adient.
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Estratègies Metodològiques al Segon Cicle d'EducacióInfantil.

La Vida al Parvulari

PROFESSORA: Maite PUJOL i MONGAY

Lliure Elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

Prendre contacte amb diverses metodologies detreballal parvulari, mitjançantl'anàlisi, la reflexió i la com-

paració.

Aprofundir en aspectes pedagògics específics del parvulari relacionats amb l'organització del'espaii el

temps,i ambl'agrupació dels estudiants.

Conèixerpropostes didàctiques innovadorespròpies delcicle.

PROGRAMA:

1. Revisió del marc generalpsicopedagògic de l'educacióal parvulari.

1.1.Els trets psicopedagògics característics dels infants de 3 a 6 anys com a eina educativa.

1.2.Criteris metodològicsi organitzatius de la intervenció educativa al parvulari.

1.3. La construcció del coneixemental parvulari: algunesidees bàsiques.

2. Anàlisi d'algunes estratègies metodològiques.

2.1.Tallers.

2.2.Racons.

2.3.Projectes.

2.4.Grupsflexibles.

2.5.Llibres declasse.

2.6.Sortidesi visites.

2.7.Festes.

2.8.Altresestratègiesa l'entorn deles àrees del currículum.

METODOLOGIA:

L'assignatura es desenvoluparà mitjançantexposicionsorals per part de la professora,anàlisis col-lectivesi

en petit grup al voltant de documents diversos(textos, audiovisuals, materials escolars...), la realització

col-lectiva d'un projecte detreballi la visita a un parvulari.

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuadai valorarà:

- l'assistènciai la participació activaa la classe

- la realització d'una provaescrita en la qual s'haurà de reflexionarsobrela relació teoriai pràctica.
- els comentaris i reflexionsoralsi escrites sobre lecturesrealitzades.

- l'elaboració d'un dossier desíntesirealitzat en grup sobre una deles estratègies metodològiques treballa-

des.

BIBLIOGRAFIA:
Bassedas, E.; Huguet,T. i Solé, 1. 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 de la UB,

1996.

DuSaussois, N; Actividades en talleresparaguarderiasypreescolar. Madrid: Editorial Cincel, 1988.
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Figueras, C.; Pujol, M.A. Els racons de treball. Vic: Eumo Editorial, 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. Raconsd'activitata l'escola bressol i alparvulari. Barcelona: Graó, 1987.

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

Pujol, M. Habitar el aula. CuadernosdePedagogia, 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 minims. Vic: EumoEditorial, 1991

Trueba, B.; Talleres integrales en Educació Infantil, Madrid: Ediciones de laTorre, 1989.

Vayer, P, Duval, A. i Roncín, Ch. Una ecología de la escuela. Barcelona: Paidós, 1993.

En el seu momentes proporcionaràla bibliografia específica de revistes educatives adequadaals diferents

aspectes quees vagin desenvolupant.
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Procés d'Aprenentatge del Càlcul de 3 a 8 Anys

PROFESSOR: ÀngelALSINA I PASTELLS

Lliure elecció: 3 crèdits

OBJECTIUS
- Entendre la matemàtica com a instrumentperal desenvolupamentdel pensamentlògicomatemàtic, com

a llenguatge per a expressar aspectes matemàtics delarealitat i com a base per adquirirla noció de quantitat.

- Conèixerel procés d'aprenentatgedelcàlculen els nens deles primeres edats d'escolarització:fases, pro-

blemes que poden aparèixer,etc.

- Oferir materialsi recursos quefaciliten l'adquisició del càlcul,i prepararactivitats adequadesperals nensi

nenes.

CONTINGUTS

Tema 1. Aspectesintroductoris

1.1. Quèés la matemàtica.

1.2. El paper de la matemàtica dinsel curriculum d'educacióinfantil-primària.

Tema2. Aplicacionsdel treball de lògica matemàticapera l'adquisició del concepte de quantitat.
2.1. La lògica matemàtica de 3 a 8 anys.

2.2. Paral-lelisme entreel treball qualitatiui el quantitatiu.

'Tema 3. Procés d'adquisició del concepte de quantitat.

Tema4. El treball quantitatiu a Parvulari(3-6 anys).

4.1. Identificar, definir i/o reconèixer quantitats:les agrupacions. Aspectesteòricsi orientacions

didàctiques.

4.2. Relacionar quantitats: relacions entre conjunts, correspondències quantitativesi seriacions.

Aspectesteòrics i orientacions didàctiques.

4.3. Operar amb quantitats: aspectes teòrics i orientacions didàctiques.

Tema5. La numeraciói el càlcul a C.I. de Primaria (6-8 anys)

Tema6. El joc com recurspera l'aprenentatge de la numeraciói el càlcul de 3 a 8 anys.

METODOLOGIA

Lesclasses tindran dues parts diferenciades:

a) exposició teòrica dels continguts.

b) una part detreball pràctic en grups.

AVALUACIÓ
- Un examen un treball de grup quees farà majoritàriamenta classe.

- Activitats pràctiquesde classe

Notaglobaldel'assignatura:

, L'examen equival al 7096 dela notatotaldel'assignatura.

. El 3006 restants'ha d'assolir ambels treballs pràctics ques'aniran fent a l'aula.

BIBLIOGRAFIA

Alsina, C.i altres. Ensenyar matemàtiques. Barcelona: Graó, 1995

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

Canals, M.A. Per una didàctica de la matemàtica a l'escola. I. Parvulari. Vic: Eumo Editorial, 1992.
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Castro,E. i Rico, L. Númerosy operaciones. Fundamentospara una aritmética escolar. Madrid: Síntesis,

1987.

Freinet, C. i Beaugrand, M. L ensenyamentdelcàlcul Barcelona: Laia, 1973.

Giménez, J. i Girondo, L. Elcàlcula l'escola. Barcelona: Graó, 1990.

Jaulin-Mannoni, F. Las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Madrid: Aprendizaje Visor, 1980.

Kamii, C. Elnúmero enla educaciónpreescolar. Madrid: Aprendizaje Visor, 1984.

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

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

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

Piaget J. i Szeminska. Génesisdelnúmero en elniño. Buenos Aires: Guadalupe, 1982

Piaget: j. i Inhelder, B. Eldesarrollo de las cantidades en el niño. Barcelona: Nova Terra, 1971.
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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 curs pràctica fi d'ajudarels estudiants a millorarla seva expressió

oral. S'analitzaran, tambéalguns aspectesdela didàctica dela fonètica.

PROGRAMA:

1. Stress

1.1. Syllables and stress. Different stress 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 conveyspecific 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 and rising 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 ofwordsin connected speech.

4.1. Linking wordstogether:

a. Consonant + vowel.

b. Vowel + consonant.

c. Consonant+ consonant

4.2. Sounds that link words.
4.3. Short sound and sounds that are missed out.

5. Fonètica del'anglèsi la seva didàctica.

AVALUACIÓ:
L'avaluació serà continuada. La nota final serà la mitjana de les notes dels treballs realitzats durantel curs

juntament amb la nota de l'examen. Hi haurà dostreballs: un «project» on s'hauran d'aplicarels coneixe-

ments adquirits durantel curs i una presentació a classe sobre algun dels aspectes de didàctica tractats du-

rant el curs.

BIBLIOGRAFIA:

Brown, G.Listeningto Spoken English. Longman, 1993

Cook, V. UsingIntonation. Longman, 1989.
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Gimson,A.C. An Introduction to the Pronunciation ofEnglish. Edward Arnold, 1989.

Kenworthy,J. TeachingEnglish Pronunciation. Longman. 1987.

Roach, P. English Phonetics andPhonology. CUP, 1983.

Wells, J.C. LongmanPronunciation Dictionary. Longman, 1990.
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Perfeccionamentde la Llengua Anglesa |

PROFESSORA: NúriaMEDINA i CASANOVAS

Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

— Perfeccionarel dominidela llengua anglesa en les quatre habilitats: escoltar,llegir, parlar i escriure.

— Millorar la comprensió orali escrita dels diferentsregistreslingiiístics.

— Familiaritzarl'estudiant ambsituacionslingúístiquesreals.

CONTINGUTS:

1. Reading:

1.1. Reading ofarticles from current English and American nevvspapers and magazines.

2. Listening:

2.1. Listening to dialogues and monologues and otherkinds oftexts from speakers ofdifferentlinguistic

origin.

2.2. Watching videos.

2.3. Listeningto real t.v. programs.

3. Writing:

3.1. Writing aboutdifferent topics andin differentstyles.

4. Speaking:

4.1. Discussions.

4.2. Interviews.

5. Project Work:

5.1. Using realia to build real situations.

5.2. Interviews.

5.3. Organising activities for students in the Primaryclassroom.

AVALUACIÓ:
Laparticipació,assistènciai actitud a classe constituiran la nota de curs.

Presentació de treballs realitzats durantel curs.

BIBLIOGRAFIA:

Aitken, R. Play it by Ear. Nelson, 1986.

Aitken, R. Take itasRead. Nelson, 1986.

Aitken, R. TheLast 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. Whats in theNews?Longman,1989.

Maley, A. SpeakingIntermediate. Oxford: Oxford SupplementarySkills, 1989.
Schinke-Llano,L. Time. Selection ofarticles. NationalTextbook Company, 1990.

Thorn, M.Listening 4. Cassells Foundation Skills Series. Nelson, 1988.

Walter, C. AuthenticReading. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
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Diccionaris:

OxfordWordpower Dictionary Oxford: Oxford University Press, 1993.
Diccionari Català/Anglès -Anglès/Català. Barcelona:Gran Enciclopèdia Catalana, 1983.

WordSelector anglès-català. Cambridge U.P, 1995.

LanguageActivator. Longman, 1993.

Revistes:

Practical English Teaching.
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 posar en pràcticales habilitats comunicativesdela llenguaa fi

quel'estudiant pugui desenvolupar-se de forma correcta 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 Te Times, The Guardian, The Independent.

Sempre queel professor ho cregui conveniento queels estudiants ho demaninesfaran activitats controla-

des pertal declarificar aspectes gramaticals o d'ampliar vocabulari d'una àrea concreta.

AVALUACIÓ:
L'estudiant hauràderealitzar una prova de doblatge d'un vídeo i una exposició oral durantel quadrimestre.P 8 P q
L'assistència regulara classe és un element imprescindible. Caldràassistir a un 80% deles sessions i prendre

part activa en cadasessió. La notafinalserà la mitjana de les dues proves mésla nota de curs.

82  



 

 

Atenció Individualitzada a Alumnes amb Necessitats Educatives Especials

COORDINACIÓ:Manel Dionís COMAS iMONGAY
PROFESSORS-TUTORS:Professors del Departament d'Educació Especial.

Lliureelecció. 4,5 crèdits.

Noméss'hi poden matricularestudiants de 3r curs d'Educació Especial.
Cal comptar amb l'autorització del Coordinadorper poder-shi matricular.

OBJECTIU:
Elaborar un programa/treball/experiéncia per a un estudiant o grup reduit d'estudiants amb Necessitats

Educatives Especials, que dinso fora del contextdel'aula i d'acord ambles prioritats del programa de curs

es puguiportara termei avaluar perpartdel'estudiantdel'especialitat.

CONTINGUT:

1. Treballar sobre un contingutcurricular dins l'àmbit del'aula o del'escola.

2. Treballar sobre un contingut curricular o transversal molt específic o nou dins l'àmbit de l'aula o de l'es-

cola.

3. Planificar, portar a termei avaluar continguts curriculars a la comunitat.

4. Planificar, portar a termei avaluarcontinguts curricularsa la llar.

5. Planificar, portar a termei avaluar contingutscurricularsdelleure.

METODOLOGIA:

El pla de treball s'acordaràal principi de curs conjuntamententreel professor de la Facultat d'Educació,el

mestre-tutordel'escolai l'estudiant:serà llavors que es marcaranles característiquesdeles tasques a fer amb

els estudiants d'educació especial.

Es podran fer en l'àmbitdeles 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 haurà es-

tablert les condicionsdeltreball a 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 concreciódel'horaries farà en funció deles ne-

cessitats de cada propostai deles escoles. El còmputd'horestotalsestarà al voltantde les 90 horesper curs.

El calendari d'estada a les escoles respectives serà de la darrera setmana d'octubrea la darrera setmana de

maig.

L'assignatura Pràctiques IIs'haurà derealitzar a la mateixaescola.

AVALUACIÓ:

L'avaluació constarà de:

1. Dossier-memòria de l'activitat feta. Aquesta memòria no ha de superarles deu-dotze pàginesi ha d'in-
cloureels segiients aspectes:

1.1. Característiques dela població atesa.
1.2. Programes ques'han aplicat: procediment, materials...

Avaluació-registre del progrés.

1.3. Valoració de l'assignatura.

2. Assistència.

3. Valoració conjunta mestre-tutor ambel professor-tutor de la part més pràctica.

4. Participaciói iniciativa del'estudiant.
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Seminari de Cooperació amb Centreamérica

COORDINADORS: Jaume CARBONELLi SEBARROJA

Isabel CARRILLO i FLORES

Lliure elecció: 3 crèdits

OBJECTIUS:
1. Introduirels estudiants enlarealitati el desenvolupament a Centreamèrica.

2. Aproximar-se a Guatemalai conèixerla seva població,el seu entorn natural,la seva evolució històrica, la

situació política, económica,social, ...

3. Conèixerel sistema educatiu de Guatemala,la formació de mestres,i la realitat educativadeles escoles.

4. Formar-se en el tema de l'educaciói els drets humansi prepararel disseny de projectes didàctics que pu-

guin seraplicats a les escoles durantel període de pràctiques.

5. Mantenirintercanvis amb ONG i cooperants que desenvolupin projectes de cooperació educativa a

Guatemala.

CONTINGUTS:

1. La realitat de Centramèrica.

2. Guatemala: entorn humài natural.

3. Història, presenti nousreptes:els acords de paui els drets humans.

4. Les ONGsi els projectes de cooperació.

5. Les pràctiquesa escolesi la vida a Guatemala.

METODOLOGIA:

Els contingutsestreballaran a partir d'explicacions, de lectures, debars, anàlisi de premsai videos, intercan-

vi amb persones ambexperiència de cooperació, conferències, visites a ONG,...

Durant el desenvolupamentdel seminari les/els estudiants buscaran documentació pertal de realitzar els

treballs de reflexió individuali de grup a l'entorn dels contingutstreballats al seminari. A més,recolliran in-

formació sobresalut, dadesdelpaís, experiències d'escola..., que permetin prepararles pràctiquesi aportar

material bibliogràfic i didàctic.

AVALUACIÓ:
L'avaluació positiva requereix, com a condició prèvia,l'assistènciai la participació a les diferents sessions de

treball.A més,caldrà realitzar:

"Treballs individuals i en grup sobre els continguts del seminari.

-Dissenyarel projecte didàctic que es desenvoluparà durantel període de pràctiques.

BIBLIOGRAFIA (Departamentde Ciències de l'Educació):
Albesa, X. Amarga máscara. Guatemala: Imprenta El Centro, 1998.

Aldana, C. Educación popular, nuestra opción. Guatemala: Pastoral Social, Oficina de Programas y Pro-

yectos del Arzobispado de Guatemala, 1997.

Asturias, M.A. Hombresde maíz. Guatemala: Piedra Santa, 1991.

Autors diversos. Mundo maya. Guías Acento.
Autors diversos. Dinámica maya. Los refugiadosguatemaltecos. Méxic: FCE, 1986.

Burgos, E. Me llamo Rigoberta Menchúy asíme nació la conciencia. Barcelona: Seix Barral, 1992.

Centro Nuevo Modelo de Desarrollo. Norte Sur. Lafábrica de lapobreza. Madrid: Popular, 1994.

ComisiónParitaria de Reforma Educativa. Diseño deReforma Educativa. Guatemala, 1998.
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Comisión Pro-Convención sobre los Derechos del Niño. Entre el olvidoy la esperanza: la niñez de Guate-

mala. Guatemala, 1996.

Galeano,E. Patas arriba. La escuela delmundo alrevés. Madrid: Siglo XXI, 1998.

García Laguardia, J.M. (comp.). Los acuerdos de paz. Guatemala. Institución del Procurador de los

Derechos Humanos, 1997.

Ministerio de Educación. Constitución Política de Guatemala adaptadapara nifios. Guatemala: Universidad

Rafael Landivar, 1993.

Ministerio de Educación. Historia Sinóptica de Guatemala. Guatemala, 1999.

Miret, C.; Suárez, E.; Vela, A. Guatemala. Barcelona: Laertes, 1998.

Petras,J.; Vieux, S. ¡Haganjuego!Barcelona: Icaria, 1995.

Rojas, E. Los indiosde Guatemala. Madrid: Mapfre, 1992.

Sampedro,J.L.; Berzosa, C. Conciencia delsubdesarrollo veinticinco años después. Madrid: Taurus, 1996.

BIBLIOGRAFIA (Biblioteca Universitat de Vic):

Amado,J. Capitanesde la arena. Madrid: Alianza Editorial, 1995.

American Gonen (dir.) Diccionario de lospueblos delmundo. De losAdadaja a losZuwawa. Gran Bretaña.

Armijo, R. Poesía escogida. Ed. Piani/Montagut, 1997.

Asturias, M.A. Week-enden Guatemala. Madrid: Alianza Editorial, 1984.

Asturias, M.A. Leyendas de Guatemala. Madrid: Alianza Editorial, 1996.

Asturias, M.A. Hombres de maiz. Madrid: Alianza Editorial, 1994.

Autors Diversos. Bajo el mismo techo. Para comprender un mundo global. Ed. Hegoa-Margarik Gabe

Nafarroa

Autors Diversos. Educarpara lapaz. Unapropuestaposible. Ed. Libros de la Catarata, 1994.

Beaudoux,E. ¡ altres. Guía metodológica de apoyo aproyectosy accionespara eldesarrollo. De la identificación

a la evaluación. Ed. lepala, 1992.

Burgos, E. Me llamo RigobertaMenchúy así me nació la conciencia. Barcelona: Seix Barral, 1997.

Bustos, B.; Palacio, G. El trabajo femenino en América Latina. Los debates en la década de los noventa.

Universidad de Guadalajara, 1994.

Cascón,P.; Beristain, C. La alternativa delsjuego 1. Juegosy dinámicas de educaciónpara lapaz. Ed. Libros de

la Catarata, 1995.

Chomsky, N. Cómonos venden la moto. Barcelona:Icària, 1996.

Chomsky, N. La aldeaglobal. Ed. Txapalarta, 1997.

Díaz de Carballo, R.; Sinovas, E. Guatemala. Ediciones Júcar, 1994.

Fisas, V. La compasión no basta. Barcelona: Icària, 1995.

Galeano, E. ElEbro de los abrazos. Madrid: S. XXI, 1989.

Galenao, E. Eldescubrimiento deAmérica que todavía nofue. Barcelona: Laia, 1987.

Hernández, T.; Murguialday, C. Mujeres indígenas, ayery hoy, 1992.

Le Bot, Y. Laguerra en tierras mayas. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1995.

Martínez González-Tablas, A. (coord.) Visiónglobalde la cooperaciónpara eldesarrollo. La experiencia inter-

nacionaly elcaso español. Barcelona: Icària, 1996.

Ortega Carpio, M.L. Las ONGyla crisis del desarrollo. Un análisis de la cooperación con Centroamérica,

1994.

Pérez-Soba, 1. Lajuventudespañolay la cooperaciónpara eldesarrollo. Ed. Libros de la Catarata, 1997.
Ramonet, I. Un mundo sin rumbo. Crisis defin de siglo. Ed. Debate, 1997.
Soler Roca, M. Eduacióny vida rualenAmérica Latina. Uruguay: Servicio Editorial Item.

Rovira, G. Mujeresde maiz. Ed. Vivas, 1996.

Yoldi, P. Don Juan Co. Principe Q'Eqchí (1945-1995). Crónica de la guerra y el comienzo de la paz en
Guatemala. Ed. Gaeztelu, 1996
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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 unasitua-

ció deficitària. La seva realitati 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 Seminarisobre l'Escola Rural a Catalunya pretén d'apropar-sea la realitat d'aquest modeles-

colar a partir del'anàlisi del seu contextsociali cultural, de l'estudi del funcionamenti de la metodologia de

treball a les aules i, en definitiva, dela reflexió sobrela situació actuali les perspectives de futur d'aquestti-

pus d'escoles. El Seminariservirà d'orientació pera la realització de les PràctiquesII en unaescola rural.

CONTINGUTS:

1. El medi rural a la Catalunya actual. Anàlisi de l'entorn sociocultural. El paper del'escola al medirural.

Lesrelacionsde l'escola ambla societat.

2. Organitzaciói situació actual de l'Escola Rural a Catalunya. Deles escoles unitàries a les zones escolars
rurals. L'impacte de la Reforma Educativaa les escolesrurals. El Secretariat de l'Escola Rural.

3. La metodologia detreballa l'Escola Rural. Àrees d'ensenyamenti programacions. Els alumnesi el procés

d'aprenentage. L'autonomia personal.

4. La vida quotidianaa l'aula de l'Escola Rural. Organització i distribució del tempsi de l'espai. Recursos

d'ensenyamenti aprenentatge. Experiències didàctiques innovadores.

5. El mestre de l'Escola Rural: característiques i problemàtica. Les necessitats de formació pertreballar a

l'Escola Rural.

METODOLOGIA:

El Seminari constarà de diverses sessions de treball de dues hores de duradai una estada de dosdies a una

zonaescolar rural pervisitar les seves escoles.

Lessessionsdetreball seran de dostipus. Unesseran dirigides per professionalsde l'educació vinculats a

l'Escola Rural, que exposaran el temai orientaran les pautesdeltreball posterior. Enles altres sessionses de-

senvoluparàeltreball proposati s'elaboraran unes conclusions.

Abansd'iniciar el Seminaries farà una reunió prèvia de presentaciódelcalendarii programadeles sessions.

AVALUACIÓ:
L'avaluació positiva del Seminari requereix l'assistència i participació a les sessions de treballi l'estada de

dosdiesa les escoles.
S'avaluarà:

a) Assistènciai participació activaenles sessionsi lesactivitats del seminari.
b) Redacció d'un article sobre un tema relacionat amb la problemàtica actual de l'escola rural a Cata-

lunya.

€) Presentació d'una comunicacióescritaa les Jornades d'Escola Rural.

BIBLIOGRAFIA:Lecturaobligatòria:
Boix, R. Estrategiasy recursos didàcticosen la escuela rural. Barcelona: ICE-Graó, 1995.
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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-

tació els destinataris seran estudiants de tercercurs del'especialitat d'El que hagin escollit fer les pràcciques

a les escoles bressol de l'IMEB, en primerlloc: i en segon,s'adreçarà als estudiants del'especialitat d'El que

estiguin interessatsa treballarel tema del joc la llar d'infants en el període de pràctiques HH.

PROGRAMADETREBALL:

1. El joc com a proposta educativaa la Llar d'infants:
1.1. Concepcions educatives del joc en la primera infància.

1.2. El joc com a exploració d'un mateix i de l'entorn.

1.3. Els jocs d'experimentació ambels objectes: la «panera dels tresors» 1el «joc heuristic»

1.4. El joc com 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 que s'estableixen quanels in-

fants juguen.

2.2. El paperi la intervenció de l'educador/a eneljoc.

3. L'organització deljoc en el currículum del primercicle d'Educació Infantil.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
El Seminari constarà dediversessessions detreball de dues hores de durada. Inclourà a més, algunavisita a

centres d'ensenyament 0-3 anys. Cada temaserà introduit pel professor-coordinador i a continuació hi

haurà un debat. Tambées presentaran i comentaran,per grups,articles, vídeos i materials diversos(teòricsi

pràctics). Abans d'iniciar el Seminari, es farà una reunió prèvia de presentació del calendari i programa i

d'explicació de la metodologiadetreball.

AVALUACIÓ:
L'avaluació positiva del Seminari requereix, com a condició prèvia,l'assistència regulara classei la partici-

pació activa en les sessions de treball. A més, caldrà elaborar un informe individualdetreball del Seminari

que serà comentaten una entrevista ambel professor-coordinador. Les característiques més precises d'a-

quest informees concretaran la reunió prèvia.

BIBLIOGRAFIA:

Alssarina, N.M.L'educació dels infantsfins als setanys. Barcelona: Rosa Sensat/ Ed. 62, 1983.

Angli, M., Cucala, A.Eljoc heurístic, Revista Guixn. 139.

Anguera, M. T. L'observacióa l'escola. Barcelona: Graó, 1988.

Caiati, M.; Delac, S: Miller, A. Eljuegolibre en eljardin 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 heuristic: una proposta d'activitat perals infants d'un a dos anys, Revista

Guix, n. 147.

Fròbel, Friedrich. L'educació de l'homei eljardí d'infants. Vic: Eumo Editorial, 1991.
Goldschmied,E. El niño en laguardería. Barcelona: Fontanella, 1984.

Goldschmied, E. La paneradelstresors, Revista Infancia, n. 3.

Goldschmied,E.El joc heurístic. Una activitat del segon anyde vida, Revista Infancia, n. 33.
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Teoria i Pràctica del CondicionamentFísic

PROFESSOR:JoanARUMÍi PRAT

Quadrimestral. 6 crèdits. Obligatòria d'Educació Física.

OBJECTIUS:
El desenvolupamentd'aquestaassignatura pretén,en primerlloc,introduirels estudiantsdinsels concep-
tes de condició físicai d'entrenamentesportiu, els seusprincipis, sistemesi els factors del rendimenyse
tiu. En segonlloc, conèixerles característiques,l'evolució i el desenvolupamentdelescapacitats cg ndicio-
nals. I per últim,els estudiants hauran de vivenciar de formapràcticalessessions de les diferents capacitats
condicionalsi desenvoluparaspectespsicopedagògicsi didàctics del condicionamentfísic.

METODOLOGIA:

Les sessionses desenvoluparan combinantla part teòrica del condicionamentfísic ambla partpràctica.És
molt importantla participació activa detotsels estudiants per obtenir una bonaassimilació detotsels con-
tinguts del condicionametfísic. En la partteòrica s'utilitzaran diferents materials didàctics per a l'anàlisi i

estudi dels continguts: articles de revistes,llibres de consulta...

CONTINGUTS:

1-Conceptede condiciófísica i d'entrenamentesportiu.

1.1-Objectiusi factors del rendimentesportiui la condiciófísica en el procés educatiu.

1.2-Efectes de l'entrenamentesportiu.

1.3-Les càrregues d'entrenament.

1.4-Principis de l'entrenament.

2-Lasessid.

2.1-Concepte.

2.2-Parts dela sessió.

3-Conceptede les capacitats condicionals:

3.1-Classificació de les capacitats condicionals:

3.1.1-La flexibilitat. Concepte,tipus, factors, evolució i mètodesd'entrenament.

3.1.2-Laresistència. Concepte,tipus,factors, evolució i mètodes d'entrenament.

3.1.3-La força. Concepte,tipus, factors, evolució i mètodes d'entrenament.

3.1.4-Lavelocitat. Concepte,tipus, factors, evolució i mètodes d'entrenament.

3.2-Principis bàsics de l'entrenamentescolar

4-Organització racionaldel procés d'entrenament.

4.1-La periodització del'entrenament.

4.2-La periodització de l'entrenamentinfantil.

5-Continguts procedimentals:

5.1-Tècniquestradicionals i experimentals per a l'estudi dela millora dela condiciófísica.

S.2-Realització, valoració i millora.detestsfísics.

AVALUACIÓ:

Es farà tenint en compte:
. EG xo . eE . se . . « : 1 ndi-

-Realització pràctica i teòrica detreballs individuals i en petits grupssobre la millora deles capacitats cO

cionals.

-Un examenteòric basaten els conceptes introduits en les sessions.
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-L'assistènciai participació activa enles classes pràctiques.

OBSERVACIONS:Peralesclasses pràctiquesés obligatori portar xandall i calçat esportiu.

BIBLIOGRAFIA:

Astrand, P.O.; Rodahl, K. Fisiologia del trabajofisico. Buenos Aires: Panamericana, 1985.

Blázquez, D. La iniciación deportivay eldeporte escolar. Barcelona: INDE, 1995.

Diversos Autors. La educaciónfisica enprimaria reforma(VolIy II). Barcelona: Paidotribo, 1993

Gonzalez,J.J; Gorostiaga, E. Fundamentos delentrenamiento delafuerza. Barcelona:.

INDE,1995.

Grosser, M., Starischka, S. i Zimmermann,E. Principios del entrenamiento deportivo. Barcelona: Martínez

Roca, 1988.

Manno,R. Fundamentos delentrenamiento deportivo. Barcelona: Paidotribo, 1991.

Mosston, M. La enseñanza de la educaciónfísica (la reforma delos estilos de enseñanza). Barcelona: Hispano

Europea, 1993.

Obiol, I., Hernàndez, P. Corre, Manel, correlVic: Eumo Editorial, 1996.

Sánchez Bañuelos, E. Basespara una didáctica de la educaciónfísicay eldeporte. Madrid: Gymnos, 1992.

Seirul-lo, F Apunts d'educaciófisica de base. Barcelona: INEFC,94-96.

Wieneck, Jurgen. Entrenamiento óptimo. Barcelona: Hispano Europea, 1988.

Zintl, Fritz.. Entrenamiento de la resistencia. Barcelona: Martínez Roca, 1991.
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Assignatures de Lliure Elecció
(comunes de la UV)

Aula de Cant CoralI

PROFESSOR: Sebastià BARDOLET i MAYOLA

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

La inclusió d'aquesta Aula de Cant Coralen el currículum de la Universitat de Vic vol ser, per una banda,

una aposta per començara abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest camp i, perl'altra, pretén

oferirals estudiantsla possibilitat d'accedir amb comoditati profita 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 gaudi estètic de l'experiència pràctica i vivencial de l'art de la

música vocal, en el coneixement, desenvolupamenti acreixementdela veu pròpia i del conjunt de veus, i de

les més altes i més subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:
- Dexperiència 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 del'estudii de la interpretació d'un reper-

tori significatiu, graduali seleccionar, d'obres d'art corals de diverses èpoques que formen part de la nostra

cultura.

- El coneixement i l'ús reflexiu del'aparell fonador. El perfeccionament —individual i com a membre d'un
grup— deles aptitudsi facultats auditivesi atentives.

- La lectura i la interpretació empíriquesdels codis delllenguatge musicalintegratsen les partitures corals.

CONTINGUTS:

1. La cançó a unaveu i en grup.

1.1. Formació del grup. Coneixement dela pròpia veu. Principis elementals derespiraciói articulació.

Actitud corporal. Consells i pràctica.

1.2. Lectura delgest de direcció. Coneixementelemental dela partitura.Elfraseig. L'expressivitati la in-

tenció. Movimentsi matisos.

1.3. Vers l'autonomia de la pròpia veu dinsel conjuntde veus: saber cantar, saber-se escoltar, saber escol-

tar.

2. De camícap al joc polifònic.
2.1. Trets, particularitats i situació o tessitura deles veus femenines i de les masculines.

2.2. La melodia canònica.El cànon a l'uníson: cànonsperpetus i cànonstancats(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 populara cor.

3.2. La cançó tradicional harmonitzada.

3.3. Coneixement i interpretació —graduali dintre deles possibilitatsi limitacions tècniques a què ensve-
gem obligats— d'obres corals 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 matrícula en aquesta assignatura,l'estudiant ha d'entrevistar-se amb el professor
pera obtenir-nel'acceptació explícita. L'ordre amb què es donaranels continguts descrits no és seqiencial

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

mentd'un de suposadamentprevi.

Toti que s'observarà un ordre estricte i controlat en el camí cap a ulteriors assoliments o dificultats —de-
pendràdeles característiquesi de l'impuls queportiel 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 toteslesclasses.

AVALUACIÓ:
L'Aula de Cant Coral es farà duranteltotel curs amb unaclasse setmanald'una horai mitja de duració.
Lesclasses seran sempre pràctiquesi actives, sense excepció. Els aspectes teòrics sempre seran donatsi co-

mentats de caraa la praxis interpretativa. L'assimilació individual, promoguda, experimentada i controlada

pel propiinteressat, progressiva i constant, és indispensable peral profit globalde l'assignatura. Pertant,és

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

BIBLIOGRAFIA:

Esfacilitarà un dossier bàsic que contindrà les partitures amb què es començaranles activitats d'aquesta

Aula de Cant Coral,i que s'anirà ampliantalllarg del curs d'acord ambel ritme detreballi les característi-

ques del grup.
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Aula de Cant CoralII

PROFESSOR:SebastiàBARDOLET i MAYOLA

Lliure elecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

La inclusió d'aquesta Aula de Cant Coral en el currículum de la Universitat de Vic vol ser, per una banda,
una aposta per començara abastar la normalitat cultural i acadèmica en aquest camp i, perl'altra, pretén

oferir als estudiants la possibilitat d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquestadisciplina queels

potproporcionaruna peculiari activa formació i educació en la creativitat i en el compromísinterpretatiu,

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 conjuntde veus, i de

les mésaltes i més subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:

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

tervenciói creació estètiques, per mitjà del Cant Coral.

- El coneixementanalític i pràctic delllenguatge coral per mitjà del'estudii dela interpretació d'un reper-

torisignificatiu, graduali seleccionat, d'obresd'art corals de diverses èpoques que formenpartdela 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 la interpretació empíriques dels codis delllenguatge musicalintegrats en 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 populara cor.

3.2. La cançó tradicional harmonitzada.

3.3. Coneixement i interpretació —graduali dintre deles possibilitatsi limitacionstècniquesa quèensve-

gem obligats— d'obres coralsi polifòniques representatives tant perllur situació històrica com pels

gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.

Nota important:
Abans de materialitzar la matrícula en aquestaassignatura,l'estudiant ha d'entrevistar-se amb el professor
per a obtenir-nel'acceptació explícita. L'ordre amb què es donaranels continguts descrits no és sequencial

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

mentd'un de suposadamentprevi.
Toti que s'observarà un ordreestricte i controlat en el camícap a ulteriors assolimentso dificultats —de-

pendràdeles característiquesi de l'impuls que portiel grup, totsels contingutsreferentsa repertorien ge-

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

morfològics,etc.es treballaran, amb més o menysintensitat, en totesles classes.
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AVALUACIÓ:

L'Aula de Cant Corales farà duranteltotel curs amb unaclasse 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 del'assignatura. Per tant, és

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

BIBLIOGRAFIA:

Es facilitarà un dossier basic 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 ritmedetreball i les característi-

ques del grup.

94  



 

 

Curs d'Iniciació al Teatre

PROFESSORA:Dolors RUSINOL i CIRERA

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 dela nostra Universitati servir de plataformad'introducció al teatre i les arts escèniques en

general.

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

nalitat de crear lluirementi relaxada sense condicionants,del'altra, aquest espai serveix també com refle-

xió colectiva i d'experimentació teatral.

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

l'Institut del Teatre de Vic, amb col-laboracionsexternes de professionals en les tasques de direcció, drama-

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

Per formarpartde l'Aula de Teatre s'ha de passar necessàriamentperel cursd'iniciacióalteatre o tenir expe-

riència demostrada en altres centres o grups.

OBJECTIU GENERAL:

Aproximacióalteatre i en concretaltreball actoral de base.

CONTINGUTS:

Desinhibició

Presència escènica

Respiració

Seguretat

Relaxament

Percepció interior

Percepció exterior

Descoberta dela teatralitat pròpia

Dicció i presència de la veu

L'actori l'espai

Movimentssignificants

El gest

L'acció

Construcció del personatge

METODOLOGIA:
Les classes seran totalmentpràctiques, els estudiants experimentaran ambelcos,les sensacionsi els senti-

ments.Es treballarà individualmenti en grup.

Eltreball es desenvoluparàa patir de tècniques d'improvisaciói tècniques de grup, utilitzant textos d'esce-

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

AVALUACIÓ
Es valorarà la participaciói l'esforç, l'actitudi l'assistència, que es imprescindibleatès que el compromíses

indispensable en qualsevoltreball de teatre.
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Gestió Turística i del Patrimoni Cultural per a un DesenvolupamentSostenible

Lliure elecció.6 crèdits

COORDINACIÓ DE LASSIGNATURA:

Joan BOU GELI (Cátedra UNESCO UV-UH «Desenvolupament Humà Sostenible, Equitat, Partici-

pació i Educació Intercultural»)

OBJECTIUS:
Analitzarlesiniciatives públiques de planificació democràtica que han de permetre l'evolució d'un espai
rural cap a un desenvolupamentsostenible, mitjançantla construcciói la conservació d'un patrimonirural

enelsi d'una política turística integral. Aquestesinciatives han de contemplarla potenciació dela identitat

i la diversitat cultural dels diferents pobles que han integrati integren aquestespai.

PROGRAMA:

1) Planificació democràtica en la gestió del patrimoninatural i cultural

a) Sintètica evolució històrica del paperdelsector públic en l'àmbitdeles polítiques d'intervenció públi-
ca.

b) Situació de canvi actualen les estructuresi les funcionsdel'Estati les seves conseqiiències en l'àmbit

deles polítiques públiques.

c) El mercatsociali les estructures cnon profit. com alternativesd'iniciatives públiques en la prestació

deserveis i particularmentenel turisme.

d) Diferents fases en el procésde presa de decisions públiques.

e) Elaboració d'un programa de política per a un turismeculturali ecològic com a motor d'un desenvo-

lupamentsostenible.

2) Patrimoni, gestió sociali cultural.

a) Manifestaciói suportdela identitat cultural
b) La diversitat cultural com a instrumentturístic per a un desenvolupamentsostenible

c) Tractamentdela identitati la diversitat cultural

d) Eltestimonidelsjesuites: les reduccions, da província dinsdel'altra províncian,l'arquitecturajesuiti-

ca. Regionalització turística. Els 30 pobles.

3) Desenvolupamentsostenible en un espairural

a) L'espai rural com a àmbit de desenvolupamentsostenible

b) El cas de Misiones:la selva,la chacrai les plantacions.

c) Desenvolupamentsostenible, gestió ambientali ecoturisme en àrees protegides de Misiones: parc na-

cional de Iguazú, parcs provincialsi la reserva dela biosfera de Yaboty.

d) Mètodesi tècniques d'investigació deles potencialitats turístiques en l'espai rural.
e) Construcció d'un patrimonirural integratper al desenvolupamentsostenible. Ecoturismei desenvo-

lupamentrural integrat. Conservació del patrimonirural.

METODOLOGIA:

El programadel'assignatura es durà a terme mitjançantl'exposició de diferents temesperpart del professo-
rat d'AmèricaLlatina:

— Universidad Columbia del Paraguay
. Prof. Arq. Luís Hernáez

~ Universidad Nacional de Misiones (UNaM)- Argentina

. Prof. Lic. Emilce Cammarata
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. Prof. Lic. Beatriz Rivero

— Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grandedo Sul (UNDUÍ - Brasil

. Prof. Lic. Emir Limana

Els estudiants hauran de preparar una memòria de la matèria treballada a classe.

AVALUACIÓ:

Els estudiants hauran de presentar una memòria de les matèriestreballadesa classe. Per poderser avaluar
l'estudiant haurà d'haverassistit, com a mínim, a un 8096 deles classes impartides.

BIBLIOGRAFIA:

A l'inici delcurs esdistribuirà a cada estudiant unarelació bibliogràfica necessària perl'assignatura.

NOTA:

Aquesta assignatura correspon al Mòdul 4 - 2000 de la Xarxa Temàtica de Docència ORTUDES.-
Ordenació Territorial: turisme, patrimoni cultural i desenvolupamentsostenible, amb el finançamentde

l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional del Ministeri d'Assumptes Exteriors del Govern

Espanyol.

97



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

PROFESSORA: NúriaSENSAT

Lliure elecció. 4,5 crèdits

OBJECTIU:

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

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

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

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

METODOLOGIA:

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

Paral-lelament, en aquest curs hiparticiparan persones professionals expertes en la matèria que ens aporta-

ran la seva experiència i coneixements en aquest camp. Per això l'assignatura combinarà l'explicació i el de-

bat,el treball en grup,la discussió de materials i procurarà, fonamentalment, ques'estableixi un intercanvi

fructífer entre totes les persones que cursin l'assignatura.

PROGRAMA:

Tema1. La história del moviment feminista

1.1. Origens del feminisme. El sufragisme:la llibertat política i la ciutadania
1.2. L'aparició dels diferents movimentsfeministes.

1.2.1. Feminismeliberal

1.2.2. Feminismesocialista

1.2.3. Feminismeradical

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

1.2.1. Família: treball domèstic, violència domèstica

1.2.2. Alliberament sexual: control de la reproducció

1.2.3. El movimentfeminista a Catalunya:I Jornadesa Catalunya

Tema 2. Les donesen l'àmbitdelesciències socials i humanes: conceptesbàsics

2.1. Divisió sexualdeltreball

2.2. Sistema sexe/gènere

2.3. Patriarcat

2.4. Gènere

2.5. Model productiu/reproductiu.

Tema 3. De l'estudia la concreció: accions polítiquesdirigides a les dones.
3.1. Les polítiques impulsadesdes de la U.E.
3.2. Tipologia de polítiques

3.2.1. Igualtat formal
3.2.2. Igualtat d'oportunitats
3.2.3. Acció positiva

3.2.4. Polítiques de gènere

Tema 4. Àmbits de concreciódelespolítiques

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

4.1.3.Tecnologia

4.2. Educació:el gènere dins del sistema educatiu

4.2.1. Coeducació

4.2.2. Rols de noisi de noies dins de les aules

4.2.3. Aprenantatges masculins2, aprenantatges femenins2

4.3. Salut: el món de la cura, un món femení2

4.3.1. L'atenció a les persones

4.3.2. Malalties d'homesi dones2

4.4. Cultura: producciói recepció

4.4.1. Polítiques que fomentenla participació deles dones en l'àmbitdela cultura.
4.4.2. La dona com a consumidoradecultura.

4.4.3. La dona en el món dela literaturai el cinema.

AVALUACIÓ:
Duranttotel curs caldrà dura termeun treballindividual. En el marc deles classes se'n durà a termeel con-

trol i seguiment. Paral-lelamentserà molt importantl'assistència a classe així com la participació en els de-

bats ques'organitzin.

BIBLIOGRAFIA:

Acker, S. Géneroy Educación. Reflexiones sociológicas sobre mujeres, enseñanzayfeminismo. Madrid: Narcea,

1995.

Alemany, C. Yo no hejugado nunca con Electro L. Madrid: Instituto de la Mujer, 1989.

Anderson, B: Zinsser, J. Historia de las mujeres: una historiapropia. Barcelona: Crítica, 1991. Voll i II.

Beneria, L. Reproducción, produccióny división sexualdel trabajo a la Revista Mientrastanto, n. 6, Barcelona,

1981.

Beneria, L. La globalización de la economiay el trabajo de las mujeres ala Revista Economíay Sociología del
Trabajo, n. 13-14, Madrid, 1991.

Borderías, C; Carrasco, C; Alemany, C. Las mujeresy el trabajo: rupturas conceptuales. Barcelona: Icaria,

1994.

Butler, J. Gender Trouble. NewYork: Routledge, 1990.

Camps, C. Elsiglo de las mujeres. Madrid: Cátedra, 1998.

Dahlerup, D. (Ed.) The New Womens Movement. Feminism and political in Europe and the USA. Sage

Publications. Forthcoming, 1986.

Duran, M. A. Lajornada interminable. Barcelona: Icaria,1987.

Duran, M. A. Mujer, trabajoy salud. Madrid: Trotta, 1992.

Einsenstein, Z. Patriarcado capitalistayfeminismo socialista. Mèxic: Siglo XXI, 1980.

Evans, M. Introducción alpensamientofeminista contemporáneo. Madrid: Minerva, 1997.
Friedan, B. Lafuente de la edad. Barcelona: Planeta, 1994.

Fuss, D. En essència.feminisme, naturalesa i diferència. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Hernes, H. Elpoderdelas mujeresy elEstado delBienestar. Madrid: Vindicación Feminista, 1990.

Lewis, J. The debate on sexand classaNew Left Review, 1985.n. 149.

Mackinon, C. Hacia unateoríafeminista delEstado. Madrid: Ediciones Cátedra. Universitat de Valencia.

Instituto de la Mujer, 1995.
Moreno, M. Delsilencio a lapalabra. Madrid:Instituto de la Mujer, 1991.

Nash, M. Mujer,familiay trabajo en España. Barcelona: Anthropos, 1983.

Pateman,C. Elcontrato sexual. Barcelona: Anthropos. Série de filosofia política, 1995.
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Rambla, X; Tome, A. Una oportunidadpara la coeducación:las relaciones entrefamiliasy escuelas a Quaderns

de Coeducació. Barcelona: ICE. UAB, 1998. n. 14.

Showstack,A (Ed.). Las mujeresy elEstado. Madrid: Vindicación Feminista, 1987.

Swann, A. A cargo delEstado. Barcelona: Ediciones Pomares-Corredor, 1992.

Toro, J. Elcuerpo comodelito. Anorexia, bulimia, culturay sociedad. Barcelona: Ariel, 1996.

Tubert, S. Mujeressin sombra. Maternidady teconología. Madrid: Siglo XXI, 1991.
Varis, Elfeminismecom a miralla l'escola. Barcelona:Institut d'Educació. Ajuntamentde Barcelona, 1999.
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Complements de Formació de Psicopedagogia

Processos Psicològics Bàsics

PROFESSOR:Àngel ALSINA I PASTELLS

Quadrimestral: 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Els objectius generals del'assignatura són:

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

sics.

- Adquirir hàbits de crítica raonada sobre el material quecaldràllegir i sobre els temes ques'exposina classe.

- Adquirir hàbits de recercabibliogràficai de lectura sobre temesde Psicologia Bàsica.

- Adquirir unes aptituds i habilitats pràctiques en la manipulació d'instrumentsi resolució de problemes

sobre alguns dels continguts del'assignatura.

Aquestsobjectius podenassolir-se ambeltreball compartitentreteoria, pràctiquesi treballs de discussió.

CONTINGUTS:

TEMA1: ASPECTES INTRODUCTORIS

1. Definicié de psicologia.

2. Perspectives en psicologia.

2.1. Estructuralisme.

2.2. Funcionalisme.

2.3. Psicologia de la Gestalt.

2.4. La psicoanàlisi.

2.5. Enfocament humanista.

2.6. Enfocament conductista.

2.7. Enfocamentcognitiu.

3. Els principals corrents psicològics.

3.1. Psicologiafisiològica.

3.2. Psicologia experimental.

3.3. Psicologia cognitiva.

3.4. Psicologia evolutiva.

3.5. Psicologia social.

3.6. Psicologiade la personalitat.

3.7. Psicologia clínica, comunitària i dela salut.

3.8. Psicologia escolari del'orientació.

3.9. Ergonomiai psicologia industrial i deles organitzacions.

3.10. Altres subcamps.

TEMA 2: L'ATENCIÓ
1. Aspectes definitoris

1.1. Definició d'atenció

1.2. El paperde l'atenció dinsdels processospsicològics bàsics.
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1.3. Breu evolució històrica de l'estudidel'atenció.Situació actual dela investigació.

1.4. Tipusd'atenció.

2. L'atencióselectiva: tipus i processos.

2.1. L'atenció focalitzada.

2.2. L'atenció dividida.

2.3. Processos automàtics i processos controlats.

3. Aplicacionsdel'estudi del'atenció en el context educatiu.

3.1. Patologies del'atenció:la hiperactivitat.

3.2. La potenciació de l'atenció en el context educatiu.

3.3. Recursosdidàctics pera l'educaciódel'atenció.

TEMA 3: LAMEMORIA
1. Aspectes definitoris

1.1. Definició de memòria. La memòria dins dels processos cognitius.

1.2. L'estudi experimental de la memòria.

1.3. Algunesvariables que afecten el procés mnemònic.

1.4. La mesura de la memòria.

2. La perspectiva estructurali la perspectiva processal de la memòria.

3. Larepresentació de la informació en la memòria.

3.1. La memòria semàntica i la memòriaepisòdica.

3.2. Els modelso teories de la memòria semàntica.

3.3. La imatge mental com representació mental.

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

4.1. Implicacions de la memòria en els aprenentatges instrumentals.

4.2. La potenciació de la memòria.

4.3. Recursosescolars pera l'entrenament/potenciació de la memòria.

TEMA 4: SENSACIÓ I PERCEPCIÓ
1. Aspectes definitoris

1.1. Definició de sensació i de percepció.

1.2. El paper dela sensació i de la percepció dins dels processos cognitius.

1.3. Breu evolució històrica de l'estudi experimental de la sensaciói la percepció.

1.4. L'exploració dela sensaciói dela percepció.

2. Els sistemes sensorials

2.1. L'adaptació sensorial.
2.2. Els sistemes sensorials.

2.2.1. Sistemavisual.

2.2.2. Sistema auditiu.

2.2.3. Sistema somatosensorial (haptic)

2.2.4. Sistema químic (gustatiu-olfactori)

2.2.5. Sistema propioceptiu (orientadorbàsic)

3. Aplicacionsdel'estudidela sensaciói de la percepcióenel context educatiu.

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

3.2. Tècniquesi estratègies pera la potenciació dels sentits.

3.3. Recursos didàctics específics per a educarla percepció en el contextescolar.

TEMA 5: PENSAMENT

1. Aspectes definitoris
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1.1. Definició de pensament
1.2. El paper del pensamentdinsdels processos psicològics bàsics.
1.3. Breu evolució històrica de l'estudi del pensament. Situació actual dela investigació.

2. Els processos de pensament.
2.1. El raonament.

2.2. La resolució de problemes.

3. A plicacionsdel'estudi del pensamenten el context educatiu.

3.1. LaTeoria del Desenvolupamentdel Pensament Humàde Jean Piaget.

3.2. El raonamentlogicomatemàtic.

3.3. La tècnica de resolució de problemes.

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

TEMA 6: L'EMOCIÓ
1. Aspectes definitoris

1.1. Definició d'emoció

1.2. El paper de l'emoció dins dels processos psicològics bàsics.

1.3. Breu evolució històrica del'estudi de l'emoció. Situació actual dela investigació.

1.4. La mesura de l'emoció.

2. A plicacionsdel'estudide l'emoció en el context educatiu.

2.1. La incidència de l'emocióen l'aprenentatge humà.

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

METODOLOGIA

A l'inici de cada temaes presentarà una descripció estructuradai detallada,és a dir, un esquemapensatper-
quèserveixi de guió. Tambées presentaràla bibliografia específica que podeu consultar per ampliarels

coneixements sobreel tema.

Enel transcurs de cada tema hi haurà sessions d'exposició teòrica en les quals es presentaran els continguts

quecal conèixeri sessions de pràctiques que permetranobservarels diferents continguts exposats.

AVALUACIÓ
L'avaluació es composa dedosparcials eliminatorisi un treball pràctic:

- Els parcials són proves de resposta múltiplei es realitzen un a mitjans del quadrimestrei l'altrealfinal.

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

mostreig deltipus d'examen.

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

les mateixescaracterístiques queel de primera convocatòria.

- Eltreball pràctic està pensat per aconseguir un millor seguimentd'alguns dels temes, alhora que ajuda a

la seva comprensió i ampliació. Amb ell es pretén, també, adquirir l'hàbit dellegir llibresi articles de

psicologia d'una manera raonadai crítica. Eslliurarà als estudiants un guió del treball amb els objec-

tius, criteris d'avaluació,etc. El treball pràctic s'haurà de presentardinsels quinze dies anteriors a l'aca-

bamentdel'assignatura, previ acord amb els estudiants.

La qualificació finals'obtédelresultat de les puntuacions obtingudesen els exàmensparcialsi l'avaluació

deltreball pràctic, de manera queel 7090 de la nota la formaràl'apartatteòrici el 3096 restants'obtindrà de

les puntuacions obtingudesen l'apartat pràctic.

BIBLIOGRAFIA

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

Baddeley, A. (1999). Memoria Humana.Teoríay Práctica. Madrid: McGraw-Hill.
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Banyard,P i altres Introducción a losprocesos cognitivos. Barcelona: Ariel, 1995.

Bower, T. Elmundoperceptivo del nifio. Madrid, 1982.

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

Davidoff, L. Introducción a lapsicología. Méxic: McGraw-Hill.

Day, R.H.Psicología de lapercepción humana. Méxic: Limusa, 1981.

Goldstein, E.B. Sensaciónypercepción. Madrid: Debate, 1995.

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

Jessell, Kandel i Schwartz Neurocienciay conducta. Madrid: Prentice-Hall, 1998.

Luria Atencióny memoria. Barcelona: Fontanella

Luria, A.R. Sensaciónypercepción. Barcelona: Fontanella, 1981

Matlin, M.YV. i Foley, H.J. Sensaciónypercepción. Madrid: Prentice-Hall, 1998.

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

Myers Psicología. Madrid: Panamericana, 1991

Pieron, H. i Chocholle, R. Sensacióny motricidad. Barcelona: Paidós Ibérica, 1983.

Rock, I. Lapercepción. Barcelona: Prensa Científica, 1985.

Ruíz-Vargas, J.M. Psicología de la memoria. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
Schiffman, H.R. Lapercepción sensorial. Mèxic: Limusa, 1981

Vernon, M.D.Psicología de lapercepción humana. Buenos Aires: Hormé, SAE.

Vurpillot, E. Elmundo visualdel nino. Madrid: S. XIX, 1985.

Worchel,S. i Shebilske, S. Psicología. Fundamentosy aplicaciones. Madrid: Prentice-Hall, 1997.
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Mètodes,Dissenys i Tècniquesd'Investigació Psicològica

Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

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

Els objectius específics que ha d'assolir l'estudiantal finalitzarl'assignatura són:

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

2. Caracteritzarelsprincipalstretspropis del coneixementcientífic aplicata l'àmbitdela psicologia.

3. Saber aplicarles eines bàsiques de recercai d'anàlisi de les dades.

4. Adquirir criteris per valorarla qualitat dels treballs de recerca.

5. Posseir capacitat per dissenyar recerquesdetipus bàsic en l'àmbit de la psicologia.

6. Dominarel lèxic emprat en recercacientífica i comunicar el procés d'investigació ajustant-se a les nor-
mes estàndard acceptadesinternacionalment.

7. Adquirir consciència dels problemesètics dela recerca en psicologia.

CONTINGUTS:

1. Ciència i mètodecientífic.

1.1. Característiques bàsiques del coneixementcientífic.

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

2. Dissenyd'investigacions en psicopedagogia.

2.1. Principals tendènciesen la investigació psicopedagògica.

2.1.1. El plantejament hermenèutico interpretatiu.

2.1.2. La perspectiva empiricoanalítica o racionalista.

2.2. Investigació no experimental.

2.2.1. Tipus de mètodes: Mètodesdescriptius.

2.2.1.1. L'observació sistemàtica.

2.2.1.2. Tècniquesselectives: l'enquesta.

2.2.1.3. Les escales de mesurai elstests.

2.3. Investigació experimental.

2.3.1. Dissenys experimentals amb grupsde subjectesdiferents.

2.3.2. Dissenys experimentals amb els mateixos subjectes.

2.3.3. Dissenys experimentals complexos.

2.3.4. Experiments ambN = 1.

2.4. Investigació quasiexperimental

2.4.1. Disseny pre-post amb un sol grup.

2.4.2. Disseny pre-post amb grup de control no equivalent.

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

3. Publicació dels resultats.
3.1. Pautes per a la presentació d'un projecte d'investigació.

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

4. Normeslegals i ètiquesdela recerca.

METODOLOGIA:
. . 4 ee a q 5 5 a

Lesclasses constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentaris d'articles d'investigacions re-

alitzades en l'àmbit dela Psicologia,treballs en grup i exposicions/defensa de projectes duts a terme pels es-

tudiants.
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AVALUACIÓ:
La notaglobal del'assignaturaesfarà a partir de:

— Una provade matèriarelacionada ambel contingutdeles classes expositives.

— La participacióa l'aula.

— Untreball de grup sobreeldissenyi planificació d'un projecte de recerca.
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Psicologia de la Personalitat

PROFESSOR: Angel SERRA iJUBANY

Quadrimestral.6 crèdits.

OBJECTIUS:

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

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

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

Personalitatals processos d'ensenyament-aprenentatge.

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

cripció dela personalitat.

CONTINGUTS:

1. Personalitati diferències individuals.

2. Estudicientífic dela personalitat.

3. Àrea d'estudidela Psicologia dela Personalitat.

4. Teories i models dela personalitat.

4.1. Teories psicodinàmiques.

4.2. Aproximacionsfactorials.

4.3. Aproximacions fenomenològiques humanístiques.

4.4. Models cognitius.

4.5. Models sociocognitius.

4.6. Teoria conductista.

4.7. Models interpersonals.

5. Avaluació dela personalitat.

6. Funcionamentinadaptatdela personalitati processosde canvi.

METODOLOGIA:

El contingutdel programaesrealitzarà combinantsessions expositives amb exercicis pràctics.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignatura tindrà en comptelesactivitats pràctiques desenvolupadesal llarg del curs en un

2096 i la resta, un 8096, consistirà en un examenescrit sobreel programadel'assignaturatreballata les ses-

sions teòriques.
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