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0. Presentació

Benvolgut/daestudiant:

Amb aquestes quatre ratlles de presentació s'enceta la Guia del'estudiant. peral

curs 1998-1999 en la qual trobaràs els aspectesbàsics per orientar-te en la teva ac-
tivitat a la Facultat d'Educació.

Si ets un nou estudiantdel nostre centre, et donem la benvingudai et recomanem

vivament la lectura de la «Guia». Si ja ets estudiant de cursos anteriors també et

fem la mateixa recomanació perquè cada curs hi ha novetats i modificacionsres-

pecte de la «Guia»anterior.

La part central de la «Guia»són els programes deles assignatures, amb el nom dels

professors que les imparteixen, les metodologies, bibliografies, sistemes d'avalua-

ció. Val la pena quea l'inici de curs facis una bonalectura dels programes que cur-

saràs perfer-te una idea de l'enfocament,les temàtiquesi les tasques que hauràs de
realitzar. Un copiniciat el curs, la «Guia»et servirá de referència constant: tingues

en compte tambéqueal mes de febrer canviaràs d'assignatures i en començaràs de

noves. També has de tenir en compte queels nostres estudis són de caràcter pre-

sencial. En aquestsentit, l'assistència continuadaa classe és un factor quees valora

per part dels professors.

Però també és molt importantque repassis la informació referenta l'organització

de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic, així com tota la informació que

et cal saber per entendre el funcionament del Pla d'Estudis perquè d'aquesta ma-

nera podràstriari canalitzarels teus interessos personals amb més coneixement de

causa. De la mateixa manera, és bo que sàpigues quinsserveis pots tenir a l'abast

durant les hores que passis a la Facultat, que puguis consultar el calendari d'ava-

luacions,defestes, etc.

Esperem quela «Guia»et sigui d'utilitat i et recomanem quela tinguis semprea

màper poder-la consultar. Finalment, et desitgem un bon curs acadèmic i queles

previsions que professors i personal de serveis hem planificat i que consten en

aquesta 4Guia de l'Estudianto es corresponguin amb la pràctica diària amb l'ob-

jectiu d'oferir una bona formació universitària.
AntoniTort i Bardolet

Degà
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llibreria

papereria

la tralla

No hi donis més voltes,

per a llibres,la tralla.

e Gran servei en papereria

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

1. La Universitat de Vic

1.1. Creació. Punts d'¿mfasi

La Universitat de Vic va iniciar les seves activitats el curs 1997-98 després de ser

reconegudapel Parlament de Catalunya el dia 21 de maig de 1997.

La Universitat de Vic és el fruit de la conversió dels Estudis Universitaris de Vic en

Universitat pròpia. Els Estudis Universitaris de Vic, iniciats l'any 1977, formats

per un conjunt de centres adscrits a universitats públiques, han mantingut la

presència universitàriaa la ciutat de Vical llarg dels vint-i-un anys dela seva histò-

ria i han acumulat unalt nivell acadèmic i organitzatiu que ha permèsla creació de
la nova Universitat.

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

justifica en els valors quela institució universitària representa en el món contem-

porani: la unitat del saber, la formació humana pera l'adquisició de la ciènciai la

pràctica delarecerca,i la innovació tecnològicaal serveidel progrési de la qualitat

de vida.

Lèmfasi distintiu de la Universitat de Vic es posa en els segiients punts:

Referents catalans i europeus

Lesrealitats nacionals catalanes, en el sentit més comprensiu i alhora més identifi-

cables, són objecte privilegiat de docènciai d'estudi. La UV posa èmfasi a ser iden-

tificable com una universitat catalana. La llengua catalana hi és el signe extern,

constant i comú d'identitat. L'àmbit universal dels seus interessos científics i for-

matius s'hi concreta desdela perspectivadels interessosdela societat catalana. Al-

hora, la UV considerales realitats d'Europa com a objecte destacat d'estudii uni-

tat superior identificadora.

Formació plurilingiie

La formació plurilingiie és per a la UV un punt d'èmfasi no solament perquè ha

esdevingut imprescindible a causa de la mobilitat creixent dels universitaris i dels
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professionals, sinó també perquèl'estudi de llengiies i cultures ha esdevingut un

vehicle privilegiat per a la formació humanística del nostre temps.

Projecte personal d'aprenentatge

La formació universitària es concretaen el projecte personal de cadaestudiant. El

coneixementdeles pròpies capacitats, la informació sobre l'oferta ocupacional,la

tria adequada del currículum i la metodologia en l'estudi formen partde l'atenció
queel professorpresta a cada estudiant.

Innovació tecnològica

Igualment la UV posa èmfasi en la innovació tecnològica, tant en el camp dela
formació com enel dela recerca. Les professions de nova creació tendeixen a aug-

mentari les tradicionals són profundament modificades per l'aplicació de les no-

ves tecnologies. En consequència, disciplines com la informàtica són presents en

totsels currículumsdels estudiantsi l'ús de mitjans audiovisuals com a suporta la

docènciaés una pràctica generalitzada.

Activitat editorial

Per últim la UV es distingeix perl'activitateditorial canalitzada per les seves dues
empreses, Eumo Editorial i Eumo Gràfic. No es tracta d'un simple servei de pu-

blicacionssinó d'una activitat d'abast empresarial, inherent a la dinàmica univer-

sitària. La UV produeix i comercialitzallibres universitarisi llibres per a Pensenya-

ment. Igualment produeix disseny gràfic de marca pròpia. Les col.leccions de

llibres d'Eumo són diverses, tant com els ensenyaments de la UV, perquè gairebé

cadascuna de les carreres que s'imparteixen a la UV produeix com a mínim una

col.lecció de llibres que els professors d'aquella especialitat dirigeixen, sovint en

col-laboració amb professorsd'altres universitats. A més de contribuir a la produc-

ció i difusió dellibres universitaris en català, l'activitat editorial genera una dinà-

mica fecundai característicaa l'interior de la UV.

 

)

>

1.2. Centres i Ensenyaments

La Universitat de Vic està formadapercinccentres en els quals s'imparteixen un

total de divuittitulacions homologades. Són les segiients:

Facultat d'Educació

Mestre. Especialitat d'Educació Infantil

Mestre. Especialitat d'Educació Primària

Mestre. Especialitat d'Educació Especial

Mestre. Especialitat de Llengua Estrangera

Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle)

Escola Universitària de Ciències dela Salut

Diplomatura d'Infermeria
Diplomatura deFisioteràpia

Diplomatura de Teràpia Ocupacional

Facultat de CiènciesJurídiques i Econòmiques

Diplomatura de Ciències Empresarials

Diplomatura de Turisme

Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses

Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació

Diplomaturade Biblioteconomia i Documentació

Llicenciatura de Traducció i Interpretació

Escola Politècnica Superior

EnginyeriaTècnicaAgrícola, especialitat d'IndústriesAgràries iAlimentàries

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat de Sistemes de Tele-

comunicació

Enginyeria Tècnica d'Informàtica de Gestió

Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat d'Electrònica Industrial

Llicenciatura de Ciència i Tecnologia dels Aliments (2ncicle)
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1.3. Òrgans de govern

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

Junta de Rectorat

Rector: Ricard Torrents i Bertrana.

Vicerector d'Ordenació Acadèmica i de Professorat: Enric Lòpez i Ruestes.

Vicerector de Comunitati Extensió Universitàries: Ramon Pinyoli Torrents.

Vicerector de Recercai RelacionsInstitucionals: Ramon Coyi YIl.

Gerent: Jaume Puntíi Busquets.

Secretària General: MontserratVilalta i Ferrer.

Junta d'Universitat

La Junta d'Universitatés l'òrgan col-legiat d'assessoramenti de consulta dela Jun-
ta de Rectorati,si s'escau, del Patronat de la Fundació Universitària Balmes.

La Junta d'Universitatestà constituidaperla Junta de Rectorat, els degansi direc-

tors dels centres, els directors dels Serveis i de les empreses vinculades a la UV i

participades per la FUB,així com per un representantdelprofessorati un dels es-

tudiants per cada centre i per dos membres representants del personal no docent.

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

presidit pel rector.

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

de Centre.

1.4. L'entitattitular: la Fundació Universitària Balmes

La Fundació Universitària Balmes (FUB) és l'entitat titular de la Universitat de

Vic. La naturalesa jurídica de la FUB és de caràcter mixt, públic i privat. Si bé es

regeix per la Llei de Fundacions privades, té tanmateix caràcter públic municipal

pel fet que l'Ajuntamentde Vic n'és soci fundadori, com tal, assumeix els com-

promisos que emanendel'acta fundacional.Peraixò,l'alcalde de Vic ostentaesta-
tutàriamentla presidència de la FUB.

La Fundació Universitària Balmes està regida per un Patronatla composició del

qual ve determinadapels seus estatuts. A més del'alcalde de Vic, que n'és el presi-

dent,i del rector de la Universitat de Vic, quen'és el vicepresident,hi figuren, com

a vocals: regidors de l'Ajuntament de Vic, membres de la comunitatuniversitàriai

altres persones de relleu vinculades a la Universitat de Vic.

La FUB ésunaentitat sense finalitat de lucre. Els seus fundadors proporcionenels

edificis i les instal-lacions de la UV. El seu finançamentés mixt, ja queels recursos

de la FUB provenen d'organismes públics, dels estudiants, de donacionsi de les

activitats editorials de la UV.

La FUB disposa pera la Universitat de Vic de terrenysi edificis propisi és titular

d'altres edificis atorgats en règim de cessió administrativa per l'Ajuntament de

Vic. El campusprincipal està situat en els carrers de Miramarges, de la Sagrada Fa-

mília, Martí i Pol i Perot Rocaguinarda,totsells en la zona residencial i esportiva

de la ciutat, no lluny del centre històric i a tocar de l'estació de ferrocarril i de la

d'autobusos.

La Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació,i els seus serveis

mésespecífics, està ubicada en un edifici històric del centre de la ciutat, conegut

com a Palau Bojons i igualmentcedit a la FUB en règim de cessió administrativa

des de l'Ajuntamentde Vic.

La FUB disposa tambédelocals en règim delloguersituats al carrer de Miramar-

ges, al costat mateix del campus,i a la plaça Miquel de Clariana,just al davantdel

Palau Bojons.

17

 

 



2. La Facultat d'Educació

el ayy

2.1. Estructur
a

Si tens il- lusio as La Facultat d’Educacié de la Universitat de Vic imparteix els segiients ensenya-
“ IS ; ments:

projectes...
Mestre. Especialitat Educacié Infantil

Mestre. Especialitat Educacié Primaria

Mestre. Especialitat Educació Especial

Mestre. Especialitat Llengua Estrangera

Llicenciatura de Psicopedagogia

Les unitats bàsiques de docènciai recerca dela Facultat són els Departaments, que
2Endavant/

e°e tera Eortitinari ma
o agrupen els professors d'una mateixa àrea disciplinària. Actualmenthi ha sis De-

partaments:

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Departamentde Ciències de l'Educació

Departamentd'Educació Especial

Departamentd'EducacióInfantil

Departament d'Expressions

DepartamentdeFilologia

Al capdavantde cada Departamenthi ha un professor que exerceix de coordinador.

2.2. Òrgans de govern

caixaManresa
MAL dE: | El Deganat |

a ov La gestió ordinària en el govern i administració de la Facultat correspon al Dega-

Y nat, constituit pels segiients membres:

Dr. Antoni Tort i Bardolet, Degà

Sr. Sebastià Riera i Cusí, Cap d'Estudis

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

Sra. Montserrat Vilalta i Ferrer, Secretària

LaJunta de Facultat

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

Està constituida per:

El degàdela Facultat, quela presideix.
Laresta de membres del deganatdela Facultat.

Els caps de departament.

Dos representants dels professors amb docència plena o exclusiva a la
Facultat.

Dosestudiants de la Facultat.

Unrepresentantdel personal no docentdestinata la Facultat.

2.3. Departaments, professorat i professionals de serveis

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Coordinador: Jacint Torrents i Buxó

Professors: Josep Ayats i Bancells

Josep Casanovasi Prat

Miquel Caballeriai Surifiach
Pau Casafias i Xuriach

Marta Marimon i Martí

Jordi Martí i Feixas

Joan Miri Tubau

Santiago Poncei Vivet

Ramon Rial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Rocai Prat
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Departamentde Ciències de l'Educació

Coordinador.

Professors:

Departament d'Educació Especial

Coordinador:

Professors:

 

 

Isabel Carrillo i Flores

Benet del Rincón i Egea

Jaume Carbonelli Sebarroja

Eulàlia Collelldemont i Pujadas
Dolors Comerma i Roma

Esther Fatsini Matheu

Josep Gallart i Bau

Ramon Plandiura i Vilacís

Anna Pujol i Costa

Xavier Rambla i Marigot

Àngel Serrai Juvany

RamonSitjà i Domènech

Núria Simói Gil

Joan Soler i Mata

Antoni Tort i Bardolet

Mercè Torrents i Bertrana

Pendent de nomenament

MontserratBenlloch i Burrull

Jaume Carbonési López

Manel Dionís Comas i Mongay

Jordi Escoin i Homs

Josep Font i Roura

Anna Gutiérrez i Roca

Roser Parés i Bover

Pere Pujolàs i Maset

M. Rosa Rocai Tafià

Robert Ruizi Bel

Vicenç Torrents i Garcia

Jesús Valero i Garcia

Conxita Valls i Alseda
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Departament d'Educació Infantil

Coordinador.

Professors.

Departamentd‘Expressions

Coordinador.

Professors.

DepartamentdeFilologia

Coordinadora:

Professors.

M. CarmeBernal i Creus

Àngel Alsinai Pastells

Irene Balagueri Felip

M.Teresa Buscart i Corominas

M. Antònia Canals i Tolosa

Miquel Casadevall i Ginestet

Providència Daufí i Moreso

M.Teresa Feui Vidal

Núria Franci Batlle

C
O

E
E
 
a
—
é
—
b

Teresina Maideu i Puig

M. Carme Novellas i Vivet

Maite Pujol i Mongay

Roser Reverter i Oton

Neus Sol i Mauri

Josep Vernis i Burés

Joan Arumíi Prat

Jaume Ayats i Abeyà

Sebastià Bardolet i Mayola

Miquel Pérez i Mas

Dolors Rusifiol i Cirera

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntíi Jubany

Francesc Codinai Valls

Isidor Cònsuli Giribet

Jordina Corominai Subirats

Marta Corominas i Salom

Assumpta Fargas i Riera

Coordinació Pràctiques.

Professionals de serveis

Cap de Secretaria General:

Cap de Secretaria:

Secretària de Direcció:

Secretària de Pràctiques:

Secretàries auxiliars:

Josep Fornolsi Puigoriol

Núria Medina i Casanovas
M.Àngels Pifiana i Garriga

Ronald Puppo
Modest Reixachi Pla

Carme Rubio i Larramona

Segimon Serrallonga i Morer

Josep Tió i Casacuberta

Ricard Torrents i Bertrana

Anna Vallbona i Gonzàlez

Providència Daufí i Moreso

Agnès Morató i Serra

Elisabet Vila i Sala

Dolors Ruiz i Zafra

Dolors Muñozi Vilaseca

Rosa M. Guixi Godayol
Alícia Ysamat i Faus
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A3. Plánols de situació 
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3.2. Campus de Miramarges
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Edifici A

 

Planta baixa

Area de Comunicació

Sala de reunions

Secretaria general

Planta 1

Rectorat

Geréncia

Sala de Juntes del Rectorat

Edifici B

Ba

Planta baixa

Sala de Dinamica i Plastica

Laboratoris de Ciéncia i

Tecnologia dels Aliments

Aules B1 i B6

Planta 1

Aula d'Autoaprenentatge

Laboratoris SART, Biologia,

Química i Mediambient

Departaments de l'Escola

Politècnica Superior

Direcció del SART

B2

Planta baixa

Bar/Restaurant

Aules de la B8 a la B12

Planta primera

Escola d'Idiomes

Direcció i departaments de
l'Escola de Ciències dela Salut

B3
Planta baixa

Aules dela B13 ala B16, B23 i

B24

Planta i

Centre de Càlcul

Aules d'Informàtica

 

B4
Planta baixa

Aulesde la B17 ala B21

Planta 1

Aula d'Informàtica i B29 i B40

Departaments dela Facultat de

CiènciesJurídiques i

Econòmiques

Edifici C

Planta -2

Laboratoris de Física i

Electrónica 1 i II

Planta -1

Aula Magna

Aules C6, C9, C10, C11

Planta baixa

Aules dela C12 ala C15

Planta 1

Aula C18

Departamentsdela Facultat

d'Educació

Planta 2

Direcció i departaments dela

Facultat d'Educació

 

Edifici D

Planta -2

Laboratoris de Simulació de

projectes i de radiofreqiitncia

Aula d'Estudi

Planta -1

Biblioteca

Planta 0

Aules dela D5 ala D8

Planta 1

Aules de la D9 ala D12

Planta 2

Departaments de l'Escola
Politècnica Superior

 

Edifici E
—————————————

Planta 0

Departaments de la Facultat
de Ciències Jurídiques i

Econòmiques

Planta 1

Departaments del'Escola

Politècnica Superior

Planta 2

Departamentsdel'Escola

Politècnica Superior

Edifici F

Planta -1

Sala Polivalent

Servei d'Estudiants

Serveis Mèdics

Planta 0

Recepció

Secretaria Acadèmica

Administració

Planta 1

Aules F1 a la F4

Planta 2

Aules FS a la F8

Planta 3

Aules F9 a la F12

Planta 4

Deganat, Secretaria i

Departaments dela Facultat
de Ciències Jurídiques

Edifici G

Eumo Editorial

Edifici H

Llibreria

Aula de Dibuix
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5 Sitens entre 14 ¡ 25 anys,tu si que pots venir a "la Caixa" a demanar

el nou Carnet Jove. Ara, a més,té el doble d'avantatges:les de sempre,

mésles de Caixa Jove.

Però això no és tot. Perquè,si vols, el teu

Carnet Jove també pot ser una Targeta Financera de "la Caixa".

De ben segur que en tens una a la teva mida: moneder,

de dèbit o de crèdit. L'Andreu té 33 anys. Tu que pots, demana'l.

Per aconseguir el teuCarnet Jove nomésl'has de sol.licitar en qualsevol 1

oficina:de GetdianesCarretarTargetaFinancera:t'emportaràs,

com a regal, el Povver CD "El TerrajsTama". Si volsinférmar-te'n

millor, truca al telèfon 902 355 553

o bé connecta't a

   

  
  

     
 

 
www.caixajove:com

  

"Promoció vàtida Fins a exhaurir-nelesexistències.  

 

4. Calendari Acadèmic

Ir curs:

Recepció d'alumnesi presentació del curs: 28 de setembreales 9 h.

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

Exàmens:

la convocatòria: de l'1 al 12 de febrer.

2a convocatòria: del 14 al 25 de juny.

Docència segon quadrimestre: de l'1 de març a l'11 de juny

Exàmens:

la convocatòria: del 14 al 26 de juny.

2a convocatòria: del 28 de junyal 2 dejuliol.

Pràctiques: del 15 al 26 defebrer.

2n i 3r cursos:

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

Exàmens:

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

2a convocatòria: del 28 de junyal 2 de juliol.

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

Exàmens:

la convocatòria: del 14 al 26 de juny.

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

Pràctiques: del 30 de novembreal 5 de febrer.

Nota: Les assignatures optativesi delliure elecció del 2n quadrimestre comencen

la docènciael dia 1 de març.
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Dies festius a tots els centres de la Universitat de Vic:

11 de setembre de 1998 (divendres)

12 d'octubre de 1998 (dilluns)

1 de novembre de 1998 (diumenge)

6 de desembre de 1998 (diumenge)

8 de desembre de 1998 (dimarts)

23 d'abril de 1999 (divendres)

1 de maig de 1999 (dissabte)

24 de maig de 1999 (dilluns)
24 de juny de 1999 (dijous)

5 dejuliol de 1999 (dilluns)

Vacances de Nadal:

del 23 de desembre de 1998al 7 de gener de 1999 (ambdósinclosos)

Vacances de Setmana Santa :

del 27 de marçal 5 d'abril de 1999 (ambdósinclosos)
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5. Organització de l'Ensenyament

5.1. Pla d'Estudis

El Pla d'Estudis de la carrera de Mestre, especialitat d'Educació Primària, va ser

aprovatper Reial Decret 1636/1995 de 6 d'octubre (B.O.E. núm. 267 de 8 de no-

vembre de 1995).

D'acord ambel Pla d'Estudis, els ensenyaments de Mestre, especialitat d'Educació

Primària, s'organitzen en tres cursos de dos quadrimestres cadascun amb un total

de 207 crèdits, entre els quals n'hi ha de teòrics i de pràctics. Cada quadrimestre té

una durada de 15 setmaneslectives i cada crèdit equival a 10 hores de classe. Hi ha

assignatures anuals i d'altres de durada quadrimestral.

Els 207 crèdits estan distribuits de la segiient manera:

Matèries Troncals: 129 crèdits

Matèries Obligatòries: 40,5 crèdits

Matèries Optatives: 16,5 crèdits

Matèries de Lliure Elecció: 21 crèdits

Dinsla carrera es contemplen uns períodes de pràctiques d'ensenyament en cen-

tres escolars que suposen pera l'estudiant un 1596 dela càrrega lectiva global dels

seus estudis.

5.2. Ordenació temporal de l'ensenyament

Assignatures troncals obligatòries de l'Especialitat d'Educació Primària

1r Curs (Grup A)

QUADRIMESTRE ASSIGNATURA CREDITS

1ri2n Didactica General 9

lri2n Introducció a les Ciències Socials 4

Ir Ciéncies de la Terra ila seva Didactica 4
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QUADRIMESTRE ASSIGNATURA CRÈDITS

Ir Teoriesi Institucions Contemporànies d'Educació 4,5
lr Fonaments Informàticsi Audiovisuals 4,5
Ir Expressió Plástica 4,5
Ir Expressió Musical 4,5
2n Psicologia Evolutiva 4,5
2n Comunicació Audiovisual 4,5
2n Llengua I 4,5
2n Practiques I 35

1r Curs (Grup B)

Ídem que el Grup A, exceptel'assignatura d'Expressió Plàstica que
es fa al 2n Quadrimestrei l'assignatura de Llengua I queesfa al Ir
Quadrimestre.

2n Curs (Grups A i B)

QUADRIMESTRE ASSIGNATURA CRÈDITS

3ri4t LlenguaII 9

3ri4t La Matemática en Educació Primaria 8

3ri4t Ciéncies Socials i la seva Didáctica 8

3ri4t Ciències Naturals i la seva Didàctica 8

3r Psicologia Educativa 4,5

3r Pràctiques HI 13,5
4t Sociologia de l'Educació 4,5

At Aproximacié al FenomenArtistic 4,5

3r Curs

QUADRIMESTRE ASSIGNATURA CREDITS

Sèi 6è Bases Psicopedagògiquesde l'Educació Especial 9
Sèi 6è Llengua III 9

581 68 Educació i Societat en Canvi 6

Sèi 6è Materials i Recursos Matemàtics 4

Se Pràctiques HI 16
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QUADRIMESTRE ASSIGNATURA CREDITS

Se Educació Física 1 la seva Didáctica 4,5

6è IdiomaEstrangeri la seva Didàctica 4,5

6è Organització del Centre Escolar 4,5

5.3. Oferta d'assignatures optatives

Enla relació adjunta hi figuren les assignatures optatives que la Facultat d'Educa-
ció ofereix per a l'especialitat de Mestre Educació Primària per al curs 97-98. Cal

cursar com a mínim 16,5 crèdits. Tenint en compte quela majoria d'assignatures

tenen un valorde 4,5 crèdits,l'estudiant pot combinarla realització de les 4 assig-

natures optatives necessàries com mésli convingui durantels 3 cursos dela carre-

ra. Per exemple: 3, 1,0/2, 2, 0/2,0, 2/0, 1, 3 / etc.

Per horaris aquestes assignatures són compatibles amb les obligatòries.

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

nomésse'n pot escollir una de cada bloc (ja que les assignatures del mateix bloc

s'imparteixen dins la mateixa franja horària). Pertant,si es volen cursardinsl'ho-

rari lectiu de la carrera (matí), nomésse'n poden cursar 3 (una de cada bloc). L'es-

tudiant,si ho desitja, potescollir-ne de la tarda i d'aquesta manerafer-ne més de

3, o combinar-les entre matí i tarda. També s'organitzen assignatures fora d'a-

quests horaris. Consulteu-los.

ASSIGNATURES CRÈDITS

BlocA (mati) Historia de Catalunya 4,5

Tecnologia a l'Aula 4,5

Sociolingúística 4,5

Educació Corporal: Ritme, Moviment i Dansa AS

Bloc B (maii) a Funcié Tutorial 45

Audicié Musical 4,5

Educacié Ambiental 4,5

Història de l'Art Català 4,5

Matemàtica a Partir de l'Entorn 4,5

Bloc C (mati) Coneixement del Món Actual 4,5
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ASSIGNATURES CRÈDITS

Bloc C (mati) Educació per a la Salut 4,5
Pedagogia i Didàctica dela Religió 6
Dramatització 4,5

BlocD (tarda) Titelles: Construcció i Manipulació 4,5

BlocE (tarda) Educació Corporal: Ritme, Moviment i Dansa 4,5

Historia de Catalunya 4,5
Bloc E (tarda) Literatura en Catala 45

Dinámica de Grups 4,5

5.4. Crèdits de Lliure Elecció

L'obtenció dels crèdits de Lliure Elecció requerits en el Pla d'Estudis potfer-se per

les segiientsvies:

A. Cursant i aprovantles assignatures de Lliure Elecció que s'ofereixen en els en-

senyaments de la Universitat de Vic.

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

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

tari.

5.4.1. Assignatures de Lliure Elecció

L'estudiant podràtriarles assignatures delliure elecció:

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

senyament.

— Entre la resta d'assignatures ofertades en els ensenyaments de la UV, ja siguin

troncals, obligatòries, optatives o de lliure elecció per aquells ensenyaments,

ambles segiients excepcions:

e Assignatures subjectes a prerequisits i incompatibilitats.

e Assignatures queel seu contingutcoincideixi en més d'un 2096 amb al-

guna deles assignatures del Pla d'Estudis que ha de cursar l'estudiant

pera l'obtenció deltítol corresponent.
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D'oferta d'assignatures de lliure elecció de l'ensenyament de Mestre, especialitat

Educació Primària, peral curs 1998-99 és la segiient:

ASSIGNATURES CREDITS

BlocA (mati) Psicologia de l'Adolescència 4,5

Tallers de Creativitat 4,5

Curs de Novel-la Catalana 4,5

LOrdinador al’Escola 4,5

Ciències Naturals: Recercaa l'Aula 4,5

Psicomotricitat, Cançó i Joc 45

Filosofia de l'Educació 4,5

Bloc B (mail) Aprofundiment en la Llengua Catalana 4,5

Història de la Infància 4,5

Políticai Legislació Escolar a Catalunya 3

Infincia i Desenvolupament 4,5

Literatura Catalana Contemporània 1960-1995 4,5

Les Festes Populars a l'Escola 4,5

Bloc C (mati) L'Educació a Catalunyaal Segle XX 4,5

La Biblioteca Escolar: Com educaren Púsdelainform. 4,5

Fenòmens Naturals dela Terra i el Cosmos 4,5

Cultura Religiosa en les Ciències Socials 4,5

Tècniques d'Estudi 4,5

Esport Col-lectiu i la seva Didàctica 4,5

BlocD (tarda) Música Tradicional Catalana 4,5

Educacié dela Veu i Foniatria Aplicada 4,5

Materials i Activitats peral Racó de la Matematica 3

CatalunyaAvui
4,5

Mètodesd'Investigació en Psicologia

(Complementde formació de Psicopedagogia) 6

BlocE (tarda) Tallers Globalitzats a l'Educació Infantil I 4,5

Salut, Higiene i Alimentació a l'Educació Infantil 4,5

Tècniques d'Estudi 4,5

Estratègies Metodològiques en el 2n Cicle d'Ed. Infantil 4,5
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ASSIGNATURES CRÈDITS

BlocE (tarda) Psicologia de la Personalitat

(Complementde formació de Psicopedagogia) 6

BlocF(tarda) L'Ordinador a l'Escola 4,5

Didàctica de la Llengua Castellana 4,5

Fora borari Seminari de Cooperació amb Centreamèrica 3

Investigació Educativa 4,5

Normativa dela Llengua Catalana 3

Vídeo Didàctic 4,5

Aula de Cant Coral I 3

Aula de Cant Coral II 3

Seminarisobre l'Escola Rural 3

Fotografia Didàctica 4,5

5.4.2. Reconeixementde crèdits

5.4.2.1. Reconeixementde crèdits per estudis reglats de nivell universitari

El fet d'haver cursat i superat assignatures d'estudis reglats de nivell universitari

pot proporcionar a l'estudiant,si ho sol-licita, crèdits delliure elecció. En aquest

cas s'hauran de reconèixer per assignatures completes i per la seva totalitat en

nombre de crèdits. No es podran atorgar crèdits parcials ni atorgar-ne més dels

queconstal'assignatura reconeguda.

El reconeixementde crèditsels autoritza el Cap d'Estudis de l'ensenyamentcor-

responent.

5.4.2.2. Reconeixement de crèdits per activitats d'interès acadèmic no reglades

a nivell universitari

Larealització d'activitats fora de l'ensenyament reglat que contribueixi a l'establi-
mentdevincles entrel'estudianti l'entorn social i laboral poden ser valorades amb

el reconeixementde crèdits delliure elecció. Són activitats d'aquesttipus:
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— Pràctiques tutorades en empreses.

— Cursos d'idiomes.

— Treballs acadèmicamentdirigits (sempre i quan no coincideixin amb treballs

realitzats dins la carrera ni amb assignatures d'aquesta).

— Cursos, seminarisi activitats congressuals.

— Activitats realitzades en el marc d'intercanvis ambaltres universitats.

Larealització de cada activitat haurà d'haverestat autoritzada pel Cap d'Estudis

de l'ensenyament corresponent, que serà qui autoritzi, si és el cas, el reconeixe-

mentdels crèdits.

5.5. Accés a la Llicenciatura de Psicopedagogia

A partir del curs 1997-98,la Facultat d'Educació imparteix la Llicenciatura de

Psicopedagogia. Es tracta d'unallicenciatura de només segon cicle, és a dir, el seu

Pla d'Estudis s'organitza en dos cursos.

Per accedir a aquesta Llicenciatura cal cumplir un dels segiients requisits:

— Estar en possessió del títol de Mestre en qualsevolespecialitat.

— Estar en possessiódeltítol de Diplomat en Educació Social.

— Havercursati superatel primercicle delallicenciatura de Psicologia.

— Havercursati superatel primercicle de lallicenciatura de Pedagogia.  
Tantsi Saccedeix per una o altra via, cal cursar uns complements de formació.

Ambeltítol de Mestre, els complements quecal cursarsónels segients:

Mètodes,dissenys i tècniques d'investigació psicològica (6c)

Processospsicoldgics basics (6c)

Psicologiadela personalitat (6c)

Psicologia social (6c)
|
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6. Programes de les assignatures

6.1. Assignatures Obligatòries

ir curs

6.1.1. Didactica General

PROFESSORES: Isabel CARRILLO i FLORES

Nuria SIMO i GIL

CARACTERISTIQUES DE LASSIGNATURA: Anual. 9 crédits.

OBJECTIUS:
L'assignatura de Didàctica General té com a objectius bàsics: a) identificar i analit-
zar els aspectes bàsics que configurenla problemàtica global del treball docent: b)

aprofundir en els fenòmens que es produeixen a l'aula d'una escola durantel pro-

cés d'ensenyament-aprenentatge:i c) conèixer, aplicar i jutjar estratègies, metodo-

logies i recursos que permetin afrontar aquest procés.

Aquests aspectes impliquen posar en contacte els alumnes amb la realitat escolar
ambl'ajuda de coneixementscientífics i culturals, i amb instrumentspràctics tot

entenent l'escola com un fenomen educatiu complex quees relaciona amb l'en-

torn social i amb les diverses expressions dela vida quotidiana.

CONTINGUTS:
Els nuclis temàtics bàsics quees detallen a continuació delimiten els aspectes fona-

mentals d'una didàctica general per al mestre enles diferents etapes escolars. Sense

perdre aquesta visió de conjunt, però,es tindran en compteles característiqueses-

pecífiques de l'educació primàriai de l'educació infantil.

1. Introducció: Quèés la Didàctica2

1.1. La Didàctica en el conjunt deles Ciències de l'Educació.

1.2. Didàctica i Pedagogia.

2. El procés d'ensenyament-aprenentatge:
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2.1. Anàlisi dels componentsbàsics queintervenenen el procés d'ensenyament-
aprenentatge.

2.2. Principals paradigmes didàcticsi teoriesdel'aprenentatge.
3. El context educatiu:

3.1. Àmbits d'educació formal, no formal i informal.
3.2. Caracterització de l'escola.

3.3. Tipologies d'escoles.

3.4. L'escola rural.

4. Fer de mestre:

4.1. La formació dels mestres i el seu desenvolupamentprofessional.
4.2. L'actuació del professor: coneixements previs, teories implícites, pràctica,

teoria i experiència docent.

4.3. El mestre com ainvestigador.

5. El grup d'alumnes:

5.1. El grup-classe.

5.2. l'agrupament dels alumnes.

5.3. L'aula com a context comunicatiu.
6. El currículum escolar:

6.1. Models d'ensenyamenti de currículum.
6.2. El currículum com a procés de presa de decisions.
6.3. Anàlisi dels components del currículum: Objectius, contingutsi activitats

d'aprenentatge.
7. El procés d'avaluació:

71. Paperdel'avaluació en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
7.2. L'avaluació com a reflex de l'organització social i acadèmica.
7.3. Funcionsi temporalització de l'avaluació (inicial, formativa.. .).
7.4. Instruments del'avaluaciói registre de la informació (observació, entrevis-

ta...).

7.5. L'avaluació del currículum i del professorat.
8. Estratègies per a ensenyara aprendre:

8.1. L'organització de processos d'ensenyamenti aprenentatge.
8.2. Principals metodologies de treball a l'aula: la globalització: ensenyament

multinivells...

8.3. Anàlisi de mitjansi recursos didàctics.
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9. La programació:

9.1. Del Projecte Educatiu a la Programació d'aula.

9.2. Els componentsde la programació.

9.3. L'elaboració de programacions.

METODOLOGIA:

En l'assignatura és faran servir diferents estratègies didàctiques d'entre les quals
podríem assenyalar les visites a centres escolars, conferències,visionat de films, ex-

posició de materials, treball en grup, estades, ús de tècniquesderecollida d'infor-

mació, etc. Cal destacar, a més, que desdel'assignatura de Didàctica General es

supervisaranles Pràctiques I, que consisteixen en dues setmanes de pràctiques en

unaescola, utilitzant tècniques d'observació que ajudin a descriure aspectesrela-

tius a la vida d'un centre.

En el moment oportú es facilitarà bibliografia específica per a cada temai, si s'es-

cau,es distribuiran materials fotocopiats.

AVALUACIÓ:
Pera l'avaluació caldràrealitzar les seguentsactivitats:

— Dues provesescrites.

— Treball i activitats individuals sobre els continguts del curs.

— Treball en grup sobre una temàtica relacionada amb el programadel'assignatura

que permetirelacionarteoria i pràctica.

— Esvalorarà tambéla participació activa en el desenvolupamentdeles sessions de

treball i en les diverses activitats.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
Antúnez, S. et al. Delprojecte educatiu a la programació d'aula. Barcelona: Graó,

1991.

Barnes, D. De la comunicación al curriculum. Madrid: Aprendizaje Visor, 1994.

Calatayud, E.; Palanca, O. L'avaluació a l'educació primària. València: Octaedro,

1994.

Carlson,J.: Thorpe, C. Aprender a ser maestro. Barcelona: Martinez Roca, 1987.

Casanova, M.A. Manualde evaluación educativa. Madrid: La Muralla, 1995.

Cela, J. Amblletrapetita. Barcelona: Ed. 62, 1996.
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Cela, J.; Palou, J. Amb veu de mestre. Barcelona: Eds. 62/Rosa Sensat, 1993.
Coll, C. et al. Los contenidos en la reforma. Enseñanza y aprendizaje de conceptos,

procedimientosy actitudes. Madrid: Aula XXI, 1992.
Del Carmen,LI. et al. El curriculum en el centro educativo. Barcelona: ICE/Horso-

ri, Barcelona, 1991

Elliott, J. Pràctica, recerca i teoria en educació. Edició a cura de J. Rué. Vic: Eumo
Editorial, 1989.

Franch,J.; Darder, P, Coll, C.; Pelach,J. Elgrup-classe: unpotencial educatiufona-
mental. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Galton, M.; Moon, G. Cambiarla escuela, cambiarelcurriculum. Barcelona: Mar-
tínez Roca, 1988.

Gimeno,J.; Pérez, A. Comprendery transformar la enseñanza. Madrid: Morata,
1992.

Novak, J.D.; Gowin, D.B. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Martínez Roca,
1988.

Parcerisa, A. Materiales curriculares. Cómoelaborarlos, seleccionarlosy usarlos, Bar-
celona: Graó, 1996.

Rosales, C. Didactica. Núcleosfundamentales. Madrid: Narcea, 1988.
Rué,J. El treball cooperatiu, L'organització social de l'ensenyamenti l'aprenentatge.

Barcelona: Barcanova, 1991.

Saenz, O.(dir.). Didácticageneral. Un enfoque curricular. Alcoi: Marfil, 1994.
Torres, J. Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado. Madrid:

Morata, 1994.

Torrents, M. Aprendrea ensenyara aprendre. Vic: EumoEditorial, 1988.
Zabala, A. Lapràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó, 1995.

A bandadela bibliografia específica per a cada apartatdel programa, es consulta-
ran regularmentles revistesGuix, Cuadernos de Pedagogía», «Aula»i «Perspec-
tiva Escolar».
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6.1.2. Introducció a les Ciéncies Socials

PROFESSOR: Josep CASANOVASi PRAT

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Anual.4 crèdits

OBJECTIUS:

Enel primer bloc aquesta assignatura té com a objectiu introduir els alumnes de
Primària en la teoria de les ciències que estudien la realitat social. Es tracta de

conèixerles característiquesi l'origen deles ciències socials en general i aprofundir

en les disciplines de geografia i història, les dues ciències socials que tenen un pa-

per més destacaten el currículum d'Educació Primària.

En el segon blocl'assignatura estudia la població pertal de conèixer alguns aspec-

tes destacats de la societat en general i els mecanismesutilitzats per algunes deles

ciències socials per investigar i interpretarla societat. En aquest bloc es tracta de

manera mésespecífica la societat catalana, per aconseguir que el futur mestre co-

neguielementsbàsics del seu entorn més immediat.

CONTINGUTS:

(Primer bloc) Teoriadela ciència.

1. La ciènciai les ciències socials.

1.1. Definició i objecte deles ciènciessocials.

1.2. Característiques deles ciències socials.

1.3. La investigació i el mètode científic.

1.4. Les ciènciessocialsi l'ensenyament.

2. L'origeni l'evolució deles ciències socials.

2.1. La filosofia social.

2.2. La ciència social com a disciplina autònoma.

2.3. La divisió dela ciènciasocial.

3. Les diversesciènciessocials.

3.1. Classificacions generals.

3.2. La geografia.
3.3. Història i pràctiques de cartografia.

3.4. La història.
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(Segon bloc) El coneixementdela societat a través de la seva població.
4. Levolució de la població.

4.1. La natalitat.

4.2. La mortalitat.

4.3. El creixementnatural.

4.4. Les migracions.

5. L'estructura de la població.

5.1. La composició per sexes.
5.2. La divisió per edats.

5.3. L'activitat de la població.
5.4. El nivell d'instrucció.

6. La societatcatalana.

6.1. Població i territori.

6.2. Evolució dela població.

6.3. Els sectors econòmics.
6.4. L'organització política.

6.5. L'activitat cultural.

METODOLOGIA

L'assignaturaes basarà enl'explicació del programaper partdel professori la parti-
cipació dels alumnes a la classe amb el comentari detextosi altres exercicis. Hi
hauràlectures obligatòries. Durantel curs esrealitzarà un taller de tractamenti
anàlisi de fonts. Els alumnes hauran de fer un treball pràctic d'interpretació d'al-
gun aspectesocial.

AVALUACIÓ

Un examen parcial al mes de gener i un examenfinal al mes juny (80% dela nota)
El treball de curs (20% dela nota).
Es tindrá en comptela participació a classe.

BIBLIOGRAFIA

Actes del Primer Symposium sobre |ensenyament de les Ciències Socials. Vic: Eumo
Editorial, 1988.
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Actes del Segon Simpòsium sobre l'ensenyament de les Ciències Socials. Vic: Eumo
Editorial, 1991.

Arqué, M. Diccionari Barcanova de Geografia de Catalunya, Barcelona: Barcanova,
1993.

Artal, Eetal. Ictineu. Diccionari deles ciències de la societatals Paisos Catalans. Bar-
celona: Edicions 62, 1979.

Bestard, J.: Contreras, J. Bdrbaros, paganos, salvajesyprimitivos. Barcelona: Barca-

nova, 1987.

Calaf i Masachs, R. L'ensenyament de la geografia a l'escola. Barcelona: Barcanova,

1991.

Capel, H. Filosofiay ciencia en la Geografia contempordnea. Barcelona: Barcanova,
1983.

Comes,P. i altres. Geografia de Catalunya. Barcelona: Teide, 1990.

Duverger, M. Métodos delas ciencias sociales. Barcelona:Ariel, 1981.

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

Iturrate, G.i altres. Lesfonts en les ciències socials. Barcelona: Graó, 1996.

Pagès, P. Introducción a la Història. Barcelona: Barcanova, 1983.

Pardinas, E. Metodologíay técnicas de investigación en las ciencias sociales. Mèxic: Si-

glo XXI, 1986.

Quivy, R.; Campenhoudt, L.V. Manual de recerca en Ciéncies Socials. Barcelona:

Heider, 1997.

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

Terradas, I. Mal natural, malsocial. Introducción a la teoría de las ciencias humanas.

Barcelona: Barcanova, 1988.
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6.1.3. Ciències de la Terra i la seva Didàctica

PROFESSORS: Jordi MARTÍi FEIXAS

Sebastià RIERA i CUSÍ

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Quadrimestral. 4 crèdits.

OBJECTIUS:
La finalitat d'aquestaassignaturaés donar al futur mestre els coneixements cientí-
fics de l'àmbit de les Ciències de la Terra necessaris per poder interpretar amb
alumnes de 6 a12 anys tots aquells fenòmensi fets naturals ques'esdevenen en el
seu entorn immediat i, al mateix temps,facilitar-li diferents eines, materials i tèc-
niquesdetreball útils pera la didàctica d'aquesta àrea de coneixement.

PROGRAMA:

1. L'univers i el sistemasolar. Origen, componentsi dinàmica.
2. Astronomia ditirna i nocturna:

2.1. Reconeixementdels principals astres de l'hemisferi nord.
2.2. El cel a ull nu, ambbinoclesi ambtelescopi.
2.3. Disseny i construcció d'un planetariescolar.
2.4. Rellotges desol.

3. El cicle geològic. Elrelleu:

3.1. Geodinàmica.

3.2. Deriva continental i tectònica de plaques.
3.3. Vulcanismei terratrèmols.

4. Roques i minerals:

4.1. Propietats, reconeixementi usos.

5. El registre fòssil.
6. Els mapes geològics. Interpretaciói utilitat.
7. Meteorologiai climatologia:

7.1. Bases físiques i químiques dels elements que determinen el temps atmos-
fèric.

7.2. L'estació meteorològica. Aparells de mesura i bases de funcionament.
7.3. Construcció d'aparells casolans de mesura del temps.

8. Visió general dela geologia de Catalunyai d'Osona.
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METODOLOGIA:

L'assignatura es desenvoluparà des d'un vessant predominantment pràctic. Du-

rantel curses faran tres sortides de camp de duradacurta.

AVALUACIÓ:
ç EA

Es realitzarà un únic examen final al mes de febreri la segona convocatòria serà al

mes dejuny.

Paral-lelament al desenvolupamentdel curs, cada alumne farà un treball indivi-

dual, centrat en temes d'actualitat de les Ciències de la Terra i que representarà un

30% dela qualificació final.

BIBLIOGRAFIA:

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

Broman, L.; Estalella, R.; Ros, R.M. Experimentos de astronomía. Madrid: Al-

hambra 1988.

Busquets, P; Reguant, S.; Vilaplana, M. Geología de la Plana de Vic. Vic: Patronat

d'Estudis Ausonencs, 1986.

Caron, J.M. etal. Leplanete terre. París: Ophrys, 1992.

Cuello,J.: Vidal, M.A. Obrador d'experiments. Barcelona: Graó, 1990.

Hardy, R.et al. ElEbro delclima. Barcelona: Hermann Blume, 1983.

Inglés, M.; Marti, J., Palau,J. Les roques: introducció a lapetrologia. Barcelona: Ke-

tres, 1986.

Oliver, J. M. Manual práctico del astrónomo aficionado. Barcelona: Editorial de
Vecchi, 1992.

Palau, M. Rellotges de sol. Barcelona: Milla, 1977.

Riba, O.et al. Geografiafèsica dels Paisos Catalans. Barcelona: Retres, 1979.

Ronan, C. El amants de l'astronomia. Barcelona: Blume, 1982.

Vilaplana, M.; Domínguez, A.; Busquets, P. Guíapráctica de les roques sedimentà-

ries. Vic: Eumo Editorial, 1985.
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6.1.4. Teoriesi Institucions Contemporànies d'Educació

PROFESSORS: Eulàlia COLLELLDEMONTi PUJADAS
Joan SOLER i MATA

CARACTERÍSTIQUES DELASSIGNATURA: Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

La finalitat del programa de Teoriai Institucions Contemporànies de l'Educació
és formarels estudiants de mestre en el coneixementdels corrents educatius més
rellevants que hansorgit al llarg de l'època contemporània,així com en l'aplicació
que han tingutfinsals nostres diesa través delesinstitucionsi els seus agents.

CONTINGUTS:

1. Introducció.

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

1.2. Acció educativa: educand, educador, procés educatiu.
1.3. Els components d'una proposta educativa: finalitats, mode, pràctica, co-

munitat educativa, límits.

2. L'educació a l'època contemporània.
2.1. La invenció modernadelsubjecte.
2.2. La societat com

a

referent pedagògic.
2.3. La institucionalització de l'educació. Educació formal, educació no formal

i educació informal.

3.Els antecedentsde la pedagogia contemporània.
3.1. El naturalisme.

3.2. El positivisme.

3.3. L'idealisme.
4. Els corrents pedagògics contemporanis.

4.1. l'experimentaciói la pedagogiaactiva.
4.2. La pedagogia com

a

ciènciadel'esperit.
4.3. La pedagogia marxista.
4.4. Les pedagogies antiautoritàries.
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4.5. El movimentde la desescolarització.

5. La pedagogia en aquest final de segle.

5.1. La crisi de la modernitati l'educació.
5.2. Les noves tendències pedagògiques.

METODOLOGIAPLADETREBALL:

a) Sessions detreball:

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

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

balls en petits grups, debats col.lectius i exposicions de treballs per part dels es-

tudiants. Segons el desenvolupamentdel'assignaturai del curs, hi haurà alguna

conferènciao altres activitats complementàries. És imprescindiblel'assistència a

classe per a seguir correctamentel desenvolupamentdel programa del'assigna-

tura.

b) Treball en grup:
Es tracta de fer un treball a partir de la lectura d'una obra pedagògica contem-

porània,tot seguintles orientacions que es donaran la classe. El treball consis-

teix en la redacció d'un informeescrit i en la realització d'una exposició oral a

classe, basada en un esquema.

2) Treball individual:

Es tracta de redactar un assaig (6-8 pags.) sobre la pregunta: «Qué és Peduca-

ció2xa partir deles explicacions, materialsi lectures treballatsa l'assignatura.

d) Comentaridetext:

El dia assenyalat en la convocatòria d'exàmens caldrà realitzar un comentari a
partir d'untext.

e) Horari de tutoriesi consulta:

És una part importantdelesactivitats de l'assignaturai l'alumne/a hauria d'as-

sistir-hi sempre que ho necessiti. Es recomana mantenir almenys una entrevista

o consulta per a cada un dels dos treballs de curs: manca de bibliografia, dubtes

sobreel guió o l'estructuradeltreball...

AVALUACIÓ:
La nota final del'assignaturaserà la ponderació dels segiients aspectes:

-Participació enlesactivitats de l'assignatura ................ 2
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“Treball de grup (informeescrit i exposició oral)
-Treball individual escrit
-Comentariescrit Arona nonaronrcconconaconanaso

Total........... 10
2La suma només es farà quan els quatre apartats estiguin superats satisfactòria p ie

2
ment. En cas contrari, l'estudiants'haurà de presentar a la segona convocatòria.

BIBLIOGRAFIA:

Avanzini, G. Lapedagogía delsigloXX. Madrid: Narcea, 1987.
Bowen,J. Historia de la Educación Occidental. 3 Vols. Barcelona: Herder, 1985.Capitán Díaz, A. Historia delpensamiento Es

. > pedagógico en Europa. 2 Vols. are
Dykinson, 1984/1986. 808 ropa.

2

Vols. Madrid:

Colom, A.J.; Mèlich, J.C. Después de la modernidad. Nuevasflosofias de la educa-
ción. Barcelona: Paidós, 1995.

Colom, A.J. ¡altres. Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelo-
na: Ariel, 1997,

Delgado, B (dir.) Historia de la Educación e - .
: n Espafia

y

América. 3 Vols. 42
SM, 1992, 1993 i 1994, paña y América.

3

Vols. Madrid:

Delors, J. (dir.). Educació: hi ha un tresor amagat a dins. Barcelona: UNESCO
1996.

Faure, E. ¡ altres. Aprender a Ser. Madrid: Alianza]UNESCO,1985.
Fullat,O. Filosofías de la educación. Barcelona: Paideia-CEAC, 1992,
Houssaye, J. (di). Quinze pedagogs. La seva influència, avui. Barcelona: UOC/Proa, 1995.

|Juif, P; Legrand, L. Grandes orientaciones de la
Narcea, 1988.

Puig, J.M. Teoría de la educación. Barcelona: PPU,1986.
Trilla, J. Ensayos sobre la escuela, Barcelona: Laertes, 1985.
Trilla , J. La educaciónfuera de la escuela. Barcelona: Planeta, 1985.

pedagogía contemporánea. Madrid:
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6.1.5. Fonaments Informàtics i Audiovisuals

PROFESSORA: MartaMARIMON i MARTÍ

CARACTERÍSTIQUESDEL'ASSIGNATURA: Quadrimestral.4,5 crèdits.

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

introducció-aprofundimenten el maneig de l'ordinadori en el domini tècnic dels

recursos informàtics descrits en els continguts. Els coneixements teòrics d'in-

formàtica es redueixen a aquelles nocions bàsiques imprescindibles, ja que es pre-

tén que l'estudiant passi la major part del temps treballant directament amb l'or-

dinador. Tampoc no s'aprofundeix en l'aplicació dels recursos informàtics a les

diverses àrees del Disseny Curricular d'Educació Infantil i Primària, cosa queja es

fa des d'altres assignatures de la carrera de Mestre.

Hom treballa a partir de dossiers de treball per tal que cada alumne puguianar al

seu ritme i el professor puguifer la feina de supervisió i assessorament de manera

òptima. A part de les sessions de treball, és aconsellable que l'alumne practiqui

lliurement amb l'ordinador per consolidar els coneixements adquirits. Tambées

pretén queapliquiels recursos informàtics apresos en la realització de tasques di-

verses fora del'assignatura de Fonaments Informàtics.

OBJECTIUS:

1. Adquirir la capacitat detreballar pràcticament ambl'ordinador.

2. Adquirir uns coneixements teòrics bàsics sobre què és un sistema informàtic i

com funciona.

3. Adonar-sei tenir consciènciadelesfacilitats quel'aplicació de l'eina informàti-
ca comporta pera diverses tasques tant dela carrera de Mestre com del'exercici
de la docència del mestre d'ensenyamentprimari.

CONTINGUTS:

1. Nocionsteòriques bàsiquessobre informàtica:
1.1. Elements bàsics de maquinarii programari.

1.2. Estructura d'un sistema informàtic.

1.3. Funcionamentd'un ordinador.
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2. Lentorn operatiu Windows3.11:

2.1. Elements de la pantalla de treball.

2.2. Accionssobreles finestres.
2.3. L'administrador de programes: grups de programesi elements de grup.
2.4. L'administradord'arxius: opcionsdetreball.

3. El processador de textos Word 6.0:
3.1. Accionssobreels documents.

3.2. Aspectei formatdeltext.

3.3. Tabuladorsi sagnies.

3.4. Encapçalamentsi peus de pàgina.
3.5. Taules.

3.6. Columnes periodístiques.

3.7. Inserir imatges i símbols.

3.8. La barra de dibuix.

3.9. Plantilles i formularis.

3.10. Combinarcorrespondència.

AVALUACIÓ:

Per aprovarl'assignatura caldrà superar una provaindividual queesfaràal final del
quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:

L'enfocamentquees dónaa l'assignatura i la ràpida evolució que segueixen les pu-
blicacions informàtiquesfan aconsellable quela bibliografiaes lliuri en el moment
de començarel curs pertal d'adaptar-la a les darreres novetatseditorials.
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6.1.6. Expressió Plàstica

PROFESSOR:Josep VERNISi BURÉS

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Donara conèixertècniques, procediments, eines i materials que juntament ambels

conceptes bàsics de la matèria permetin d'utilitzarla plàstica com unllenguatge.

CONTINGUTS:

1. Estructuració dela plàstica com a llenguatge:

1.1. Elementsbàsics:l'espai i el pla.

1.2. L'espai com untot el pla com a límit de l'espai.

1.3. Límits d'espai

1.4. Planshoritzontal,inclinati vertical.

2. El punt:

2.1. El punt com a element gràfic mínim.

2.2. El punten l'espai.

2.3. El punt sobreelpla.

2.4. Qualitat expressiva del punt.

2.5. Experimentació del punt sobre diferents suports amb materials diversosi

utilització de diverses eines de treball.

2.6. Anàlisi posterior per arribar a conclusions sobre les possibilitats dels dife-

rents suports(precís, rígid, dúctil, flexible...).

3. Lalínia:

3.1. Estudidela línia com a dinàmica del punt.

3.2. La línia en l'espai.

3.3. Lalínia sobreel pla.

3.4. Capacitat expressivadelalínia: en ella mateixa o en funció dela narrativa.
3.5. Exercicis delínies.

3.6. Divisió dels límits d'espai.

3.7. Línies tancades.

3.8. Lectura de formes (contorn, entorn).
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3.9. Exercicis,

4. El color:

4.1. Descomposició dela llum: prisma optic.Tricromia.
4.2. Color matèria (pigmentació).
4.3. Colors primaris.
4.4. Gammes cromàtiques.
4.5. Exercicis sobre les gammes cromàtiques.
4.6. Comportamentdels colors.
4.7. Exercicis de gradació delcolor (valors).
4.8. Colors càlids. Colorsfreds.
4.9. Exercicis d'aplicació del color: gammes, valorsi transparències.
4.10. Anàlisi del contrast cromàtic.

5. Composició:

5.1. Entendre la composició com a ordenació subjectiva d'elements gràfics:
punts-línies-formes-espais.

5.2. Simetries o asimetries,
5.3. Estructures de la composició: composicions geométriques, orgániques¡

mixtes.

3.4. Exercicis de composició a partir deles experiències obtingudesen el con-
trolde l'expressivitatde lalínia.

5.5. Composiciódelínies que divideixenel límit d'espai.
5.6. Composició de formestancades (contorn i entorn).
5.7. El ritme en la composició.
3.8. Elements que configurenel procés enel dibuix: anotació, esquema, encaix i

esbós.

6. La matèria:

6.1. Possibilitats expressives de la matèria.
6.2. Textures.
6.3. Texturació de la matèria perla seva manipulació.
6.4. Imitació de matèriesi textures,
6.5. Composició de textures.

7. El volum:

71. Volumsenl'espai.
7.2. Incidència dela llum.
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7.3. El buit com a volum inferior.

7.4. Volumssobreel pla amb incidènciadela llum (ombres-clarobscur).

7.5. Volums geomètricssobreel pla.

7.6. Aplicació de gradacions de color per aconseguir aspectes de volum.

8. Proporcions:

8.1.Dimensió.

8.2. Relació de dimensió.

8.3. Mòdul.

8.4. Modulació del'espai-modulació delpla.

8.5. La figura humana.

9, Perspectiva:

9,1. Conceptede distància.

9.2. Exercicis de perspectiva per proporció-situacióa diferentsplans. o

9.3. Exercici de perspectiva amb límits de fuga (perspectiva paridad i cónica).

9.4. Exercici de perspectiva mitjançantel color (sensació de profunditat).

10. Temps:

10.1. Aspectes seqiiencials.

10.2. La seqiència: per mutació (modificacions), per tamanys (creixementi de-

creixement), per quantitat (divisió), per color(intensitats).

10.3. La seqiiéncia subjecta a una narrativa (guióliterari).

10.4. Elflash-back (present-passat).

10.5. El zoom (aproximació).

AVALUACIÓ:
Esrealitzaran exercicis a partir de les propostes fetes de cada un dels conceptes que

figuren en el programa. La notafinal será la mitjana de totes les notes obtingudes a

partir de l'acceptació de totsels exercicis.

BIBLIOGRAFIA:

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

Dondis, D. A. Lasintaxi de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 19290,

Fabris, G. Color (Proyecto y estética en las artes gráficas). Madrid: Ediciones Don

Bosco, 1979. o

Frederiksen, N. Libros delArlequín. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1986.
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Maltese, C. Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra,1980.

Munari, B. Diseñoy comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

Panofski, E. Estudios sobre iconologia. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
Pedrola, A. Materials-procediments 1 tecniques pictóriques. Barcelona: Barcanova,

1990.

Read, H. Historia de lapintura moderna. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1984.
Rudolf, A. Arteypercepción visual. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
Russ, S. Tratado de serigrafía artística. Barcelona: Blume, 1972.
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6.1.7. Expressió Musical

PROFESSOR: Jaume AYATSiABEYÀ

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

— Conèixer teòricamenti pràctica —i sempre des de la perspectiva didàctica— els

principis més bàsics dels codis de què se serveix la música. Accedir a un coneixe-

ment pràctic, mínim però substancial, de la música del nostre país. Donar als

alumnes del'assignatura l'oportunitat, amb aquesta pràctica, de prendre cons-

ciència de l'existència de la seva veu, de la probable presència de mancances en

l'expressió cantadai dela possibilitat dela sevacorrecció.

—Aturar-se a reflexionar personalment, i a compartir la reflexió, sobre la im-

portància de la música per a la persona i pera la societat, per tal d'adquirir-ne

"criteris contrastats, fonamentats i operatius.

—Analitzari situar correctament, tant des del puntdevista individual com profes-

sional, els valors culturals i artístics de la nostra música, els de comunicació per-

sonal i comunitària,els didàcticsi els pedagògics.

CONTINGUTS:

1. Coneixementperla pràctica dels elements més bàsics del Llenguatge Musical.
Implicacions didàctiques. Repertori:

1.1. Signes generalsi llur significat: Pentagrama. Claus. Indicador de compàs.

Notes i pauses. Significació del disseny de les notes, els seus nomsi el seu

origen. Barres de compàs.

1.2. Aspectes rítmics: La pulsàció/el temps com a mesura-patró de la durada

dels sons.Significació rítmica deles notesi de les pauses:relacions: les figu-

res naturals bàsiques d'estructura binària (rodones, blanques, negres, corxe-

res i semicorxeres). Els puntetsaplicats a les figures. Les agrupacions més

elementals i usuals. El treset. Lecturai escriptura.

1.3. Aspectes mètrics: Els accents en la músicai en la llengua parlada. Lesalter-

nances mètriques bàsiques: el compàs. Coneixement pràctic dels compas-

sos simples 2/4, 3/4,i 4/4 (noció del compàs de 6/8). Els accents en les fér-

mules rítmiques.
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1.4. Aspectes melòdics: Situació de les notes en el pentagrama. Existència dels

intervals. Coneixement dels intervals bàsics (38, 28, 53, 83...) a través del

cant de cançons. Reconeixement, imitació i reproducció. Lesalteracions.

Coneixement molt esquemàtic, i sobretotauditiu, de les estructures tonals

i algunadeles seves funcions. Lecturai escriptura.

1.5. Coneixementa través del cant en comú d'un repertori de cançons, tradicio-

nals catalanes i d'altres, prou significatiu des del punt de vista cultural i

tambétenintpresentla futura professió dels alumnes. Comentarii situació

puntual de cada cançó. Educació dela veu: principis bàsics. Treball d'inter-

pretació, de matisosestètics i de flexibilitat de veu.

2. Música, Culturai Societat:

2.1. Presència de la música en la societat.

2.1.1. Nocions de caire teòric:

Quina presència té la música en el nostre entorn. Quina funcionali-

tat se li atribueix. Quin tractamentse li dóna. Quina importànciase

li reconeix en la vida sobretot cultural de la nostra societat. Quina

missió se li confia, individualmenti socialment, segonsels poblesi

les cultures. Treball-resum.

2.1.2. Pràctica:

a) Aportar experiències observades directament, viscudes, referen-

ciades, etc. (gràfiques, textuals, testimonials...), tant si són perso-

nals com no, sobre qualsevol manifestació de caràcter musical
—no simplement sonora— enla societat actual.

b) Posada en comú: presentació, ordenació i aclariments sobre el

material aportat.

C) Treball-resum: conclusionsescrites i raonades,i elaborades perso-
nalment.

3. Música: Projecció didacticopedagògica:

3.1. Repàs esquemàtic dels valors pedagògicsi didàctics de la música:

3.1.1. Nocionsde caire teòric:

1) Facultats psíquiquesi físiques principals de la persona que la mú-

sica sol activar coordinadament des del momentde la seva crea-

ció fins a la seva darrera manifestació. Reflexió particular sobre la

contribució de la música en el desenvolupament harmònicde to-

tes aquestesfacultats en l'educand.
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a) Àrea psíquica: àmbit de la creació: àmbit dels conceptes: àm-

bit de la lògica: àmbit deles opcionsi volicions, àmbit de les

sensacions: àmbit de les emocions.

b) Àrea corporal: els sentits: la veu:elsilenci el so físics: la mo-

tricitat i l'eurítmia, el dominii lallibertat corporals.

c) Area social: Pexpressivitat; la convivencia; la comunicació; la

compenetració: la comprensió:la participació: la cooperació.

2) Repàs general i puntual de detallssignificatius de la incidència de

les cançonstradicionals del nostre país en l'educació global de la

personai de la comunitat.

a) Cançons de bressar, cantarelles i moixaines, cançonsperjugar

i per dansar, jocs amb cançons, rondalles amb cançons, can-

çons per aprendrehabilitats i coneixements, cançons percrear,

cançonspertreballar.

b) Balls i danses, cercaviles, cançons d'aplecs, cançons de gresca,

cançons de diada, cançons de festa (comunitària i familiar),

cançons de vetllada, cançons de joventut, cançons comme-

moratives, cançons de costums.

c) Les balades,els mitesi les llegendes.

3.2.2. Pràctica:

Treball individual d'anàlisi de cançonstradicionals catalanes, espe-

cialment les que tenen com a centre d'interèsla infantesa, sota el

puntde vista dels seus valors pedagògics i didàctics.

AVALUACIÓ:

- Contínua, a través de l'assistència activa i interessada i de la demostració dels co-

neixementsespecificats.

- Tres treballs avaluables individualment, segonses detalla en el programa.

BIBLIOGRAFIA:

Blacking,J. Fins a quinpunt l'home és music?Vic: EumoEditorial, 1994.

Busqué, M. Virolet Sant Perei Virole: Sant Pau. Barcelona: Publicacions de l'Aba-

dia de Montserrat, 1977 1 1981.

Busqué, M.; Pujol, A. Xímic. Berga: Amalgamaedicions, 1996.
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De Candé, R. Diccionari de la Música. Barcelona: Ed. 62, 1967.

Fubini, E. La Estética Musicaldesde la Antigúedad hastaelsiglo XX. Madrid: Alian-
za Editorial, 1986.

Maideu, J. Assaig. Cançons i Exercicis, Vic: Eumo Editorial, 1988.

Maideu,J. Llibre de Cançons. Crestomatia de Cançons Tradicionals Catalanes. Vic:
Eumo Editorial, 1992.

Martorell, O.: Valls, M. Síntesi històrica de la Música Catalana. Barcelona: La Llar
del Llibre, 1985.

Robertson,A.; Stevens, D. Historia Generalde la Música. Madrid: Istmo, 1982.
Willems, E. El valor humano de la Educación Musical . Barcelona-Buenos Aires:

Paidos, 1981.
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6.1.8. Psicologia Evolutiva

PROFESSORA : Neus SOL i MAURI

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 4,5 crèdits

INTRODUCCIÓ:

L'objectiu general de l'assignatura és conèixer com i quins són els canvis que es

produeixen en el desenvolupamentdel'ésser humà des que neix fins a l'etapa de

l'adolescència.

Es tracta d'aconseguir una comprensió de les parts que componenla globalitat de

l'ésser humà, des de les emocions i sentiments a les conductes i pensaments en ca-

dascuna de les etapes. Es procurarà destacar de manera específica i integradora

àmbits com el llenguatge, la socialització, l'afectivitat, la psicomotricitat i la

intel-ligència.

L'enfocament que es donaràa l'assignatura parteix d'unavisió contextualitzadorai

interaccionista del desenvolupament:és a dir, un enfocamentbiopsicosocial.

Tambées procurarà establir lligams funcionals i d'aplicabilitat entre la psicologia

del desenvolupamenti el marc educatiu,i la facilitació de la capacitat d'anàlisi i

d'observació dels comportaments.

CONTINGUTS:

1. Introducció a la Psicologia Evolutiva:

1.1. Introducció històrica.

1.2. Característiques del desenvolupament.

1.3. Factors queincideixen en el procés de desenvolupament-aprenentatge.

1.4. El paper dela cultura i l'educació.

1.5. Objectius maduratius.

2. Teories sobre el desenvolupament:

2.1. Teoria psicoanalítica: Freud, Spitz, Erikson.

2.2. Teories conductistes: Watson, Pavlov, Thorndike, Skinner, Bandura.

2.3. La teoria historicocultural de Vigotski.

2.4. La teoria psicogenética de Piaget. |

2.5. La teoria sociogenética de Wallon.  
 



2.6. La teoria madurativa de Gessell.

2.7. La psicologia de la Gestalt: Wertheimer, Kéhler i Koffka.

3. El desenvolupamentabansdel naixement:

3.1. Els inicis de la vida.

3.2, La conductafetal.

3.3. Sensacionsprenatals.

4. La lactáncia (0-1 anys):

4.1. Comportamentreflex.

4.2. Desenvolupament psicomotor.

4.3. Activitats cognitives.

4.4. Conducta emocional i social.

5. La infància dels 2 als 3 anys:

5.1. Desenvolupamentfísic motor.

5.2. Les activitats mentalsi lingúístiques.

5.3. Conducta emocional i social.

6. La infancia dels 4 als 6 anys:

6.1. Desenvolupamentfísic i motor.

6.2. Activitats cognitivesi verbals.

6.3. Conducta emocional i social.

6.4. Característiquesdel'activitat lúdica i productiva.

7. La infància mitjana dels 6 als 10 anys:

7.1. Desenvolupamentfísic i motor.

7.2. Modificacionsestructurals deles funcions cognitivesi verbals.

7.3. Conducta emocional, social i moral.

7.4. Desenvolupamentpsicosexual.

7.5. Característiquesdeles activitats.

8. La preadolescència, dels 11 als 14 anys:

8.1. Canvis fisiològics.

8.2. Canvis cognitius.

8.3. Afectivitati socialització.

8.4. Desenvolupamentpsicosexual.

8.5. Interessosi actituds.

9. Observació i educació:

9.1. Metodologia en Psicologia Evolutiva.
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9.2. Estratègies d'investigació.

9.3. Escales observacionals del desenvolupament.

AVALUACIÓ:
L'avaluació es durà a terme mitjançant provesescrites, comentaris i recensions de

textosi activitats sobre el contingutdel programa. Al mateix temps es valorarà la

participació activa en la dinàmicadel'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

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

1983.

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

Coll, C.; Marchesi, A.; Palacios, J. (Comps.). Desarrollo psicolégico y Educación, L.

Psicologia Evolutiva. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

Corkille Briggs, D. El niñofeliz. Su clavepsicológica. Barcelona: Gedisa, 1991.

Delval, J. Crecerypensar. Barcelona: Paidós, 1989.

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

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

torial, 1983.

Martí, E. Psicología Evolutiva. Teorías y ámbitos de Investigación. Barcelona: An-

thropos, 1991.

Maslow, A. El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser. Barcelona: Kai-
rós, 1991.

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

Thang-Thong, Los estadios del niño en lapsicología evolutiva. Lossistemas de Piaget,

Wallon, Gesselly Freud. Madrid: Pablo del Río, 1981.

Tonucci, E L'infanti nosaltres. Vic: Eumo Editorial, 1989.

Triadó, C. (coord.) Psicologia Evolutiva. Vic: Eumo Editorial, 1993.
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6.1.9. Comunicació Audiovisual

PROFESSOR:Miquel PÉREZ i MAS

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA: Quadrimestral. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Fins fa ben pocels nensi nenes rebien la major part d'informació en el marc fami-

liar. Actualmentperò,els nens viuen envoltats d'una gran quantitatd'estímuls au-

diovisuals i quan arriben a l'escola ténen ja una considerable experiència com a

consumidors d'audiovisuals. A més, els mitjans audiovisuals unifiquen gustos,

condicionen comportaments i potencien impulsos d'imitació, consum... Cal

doncs acostumarels alumnesa rebre i processar correctament aquest cabal infor-

matiu perquè sigui assumit ambllibertat, és a dir, d'una maneraintel-ligenti críti-

ca. Aquesta assignatura pretén introduirels aspirants a futurs mestres en la com-

prensió dels mitjans de comunicació que vehiculen els seus missatges a través de

les imatgesi els sons.

OBJECTIUS:

— Motivarel futur ensenyantenlautilitzaciói l'anàlisi dels mitjans audiovisuals.

— Introduirels estudiants en el coneixementdelllenguatgei la tecnologia dels mit-

jans audiovisuals.

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

CONTINGUTS:

1. Realitat, representació i comunicació.

2. Lecturai anàlisi d'imatges:

2.1. Elements bàsics de la imatge: punt, línia, forma, llum, color, enquadra-
ment, composició, temps,so i text.

2.2. Característiques bàsiques de la imatge: propostes metolodògiquespera la

lectura de missatges audiovisuals.

3. Els mitjans icònics:

3.1. Els mitjans iconicoestàtics:història, tecnologiai llenguatgedela fotografia.
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3.2. Els mitjans iconicocinètics, el cinema: tecnologia del cinema. Formació i

desenvolupamentdelllenguatge cinematogràfic. Estructurai organització

dela producció cinematogràfica. El cinema, fenomenindustrial.

3.3. El mitjans iconicocinètics electrònics:història i tecnologia de la televisió.

Estructura d'un estudidetelevisió i fases de la producció de programes.El

vídeo, apèndix televisiu. Tecnologiai llenguatge videogràfics.Elllenguatge

electrònic.

4. Didàcticai recursos audiovisuals:

4.1 El retroprojector, el projector de cossos opacsi el projector de diapositives.

4.2 El vídeo, eina d'observació, de pasi de creació.

4.3 Novestecnologies optoelectròniquesi telemàtiques.

AVALUACIÓ:

Continuadaa través del'assistència activa a les classes, per mitjà de petits treballs

ques'aniran proposantal llarg del curs i algunes provesparcials.

BIBLIOGRAFIA:

Aparici, R.; García, A.; Valdívia, M. La imagen. Madrid: UNED,1992.

Dondis, D. A. Lasintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

Ferrés, J.: Bartolomé, A.R. El vídeo, enseñar vídeo, enseñar con el vídeo. Barcelona:

Gustavo Gili, 1991.

Font, D. Elpoder de la imagen. Barcelona: Salvat, 1981.

Fontcuberta, J. Fotografía: conceptos y procedimientos. Barcelona: Gustavo Gili,

1990.

Gubern, R. Historia delcine. 2 vols. Barcelona: Lumen, 1973.

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

Gubern, R. La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. 2a ed.

Barcelona: Gustavo Gili, 1992.

Mallas, S. Vídeoy enseñanza. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona,

1985.

Martínez Abadia,J. Introduccién a la tecnologia audiovisual. Televisión, video, ra-

dío. Barcelona: Paidós Ibérica, 1992.

Pardo, J. R. Esto es televisión. Barcelona: Salvat, 1982.
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Pérez, M. Diccionari dels mitjans audiovisuals. Vic: Eumo Editorial, 1995.
Ramírez, J. A. Medios de masas e historia del arte. Madrid: Cátedra, 1976.
Ratzke, D. Manualde los nuevos medios. El impacto de las tecnologías en la comuni-

cación delfuturo. Barcelona: Gustavo Gili, 1986.
Roda,E J.; Beltran, R. Información J comunicación, los mediosy su aplicación di-

dáctica. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.
Romaguera, J. et al. Elcinema a l'escola, Vic: Eumo Editorial, 1986.
Sole a La televisión, una metodologiapara su aprendizaje. Barcelona. Gustavo Gi-

1, 1988.

Sougez, M.L. Historia de lafotografia. 4a. ed. Madrid: Cátedra, 1991.
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6.1.10. Llengua|

PROFESSORS: Teresa PUNTI iJUBANY
Josep TIO i CASACUBERTA

CARACTERISTIQUES DE LASSIGNATURA:Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Reflexionar sobreel fet lingiiistic i analitzar-lo com a mitja d'expressió, de comu-
nicació i d'aprenentatge personal, com a elementidentificador i cohesionador de

la nació i com a instrumentprofessional de tots els docents.

CONTINGUTS:

1. Escola i aprenentatge dela llengua: visió general.
2. Aspectes psicolingúístics, sociolingiístics i organitzatius de l'ensenyament esco-

lar de la llengua : aprenentatge natural i escolar de la L1 i de la L2; la immersió

lingiística: ensenyamenti aprenentatge delcastellài deles llengúes estrangeres.

3. Descripció contrastiva dels sistemes fonètic, morfosintàctic i lexicosemàntic del

catalài delcastellà.

4. El model dellengua per a l'ensenyament:els diversosregistresoralsi escrits. La

norma. La variació lingúística. La interferència. Anàlisi d'errors.

5. Programació general de l'àrea de llengua segons l'ordenació curricular dela re-

forma:ús i comunicació lingúístics/treball sistemàtic dellengua. Les quatre ha-

bilitats lingiístiques de comprendrei expressar-se oralmenti perescrit.

6. Els apartats que articulen l'estudi de la llengua: fonètica i fonologia, morfolo-

gia, sintaxi, lèxic, semàntica... Terminologia específica de l'àrea.

7. Les eines bàsiques per al mestre en el treball de llengua:el folklore, els repertoris

de recursos orals i escrits, els aparells audiovisuals i informàtics, els llibres de

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

etc.

TREBALLS, PROVES I AVALUACIÓ:

Tenint en compte queels programesde llengua de Magisteri són eminentment de

didàctica (és a dir, que tenen com a objectiu ensenyar els futurs mestres a ense-
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nyar), cal suposar en els alumnes un domini complet de totes les estructures de la
llengua, sobre les quals reposen les reflexionsi les tècniques didàctiques que sónme ot
Pobjectiu del programa. Per aquesta raó es faran proves de normativa durant el
curs; haver superat aquestes proves és un requisit indispensable per a poderser
avaluat d'aquesta assignatura.

> ., qe x . *L'avaluació de la matèriaes farà tenint en compteel conjuntde notesde les activi-
tats de classe.

BIBLIOGRAFIA:

Actes del2n simposi sobre l'ensenyamentdelcatalà a no-catalanoparlants, 2 vols. Vic:
EumoEditorial, 1991-1992.

Artigal, J. M. La immersió a Catalunya, 1a ed. Vic: Eumo Editorial, 1989.
Disseny curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

1990.
Escola catalana, XXV, novembre 1992, n. 274 (Monografia dedicada a la immer-

sió).

López del Castillo, Ll. Llengua standard i nivells de llenguatge, 1a ed. Barcelona:
Laia, 1976.

Tió J. L'ensenyament del català a no-catalanoparlants Vic: Eumo Editorial, 1981.
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6.1.14. Pràctiques I

PROFESSORS: Isabel CARRILLO i FLORES

Núria SIMÓ i GIL

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES:Provi DAUFÍ i MORESO

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 3,5 crèdits.

L'assignatura de Pràctiques 1 és una part del Practicum total que realitzarà l'estu-
diantal llarg dels estudis de Mestre. Aquesta primerapart es configura com a una

introduccióa larealitat escolar en un centre d'EducacióInfantil .

TEMPORALITZACIÓ:

Els alumnes assisteixen a un centre escolar durant dues setmanes, matíi tarda, del

mes de febrer.

ACTIVITATS:

El treball que s'ha de realitzar a PràctiquesI serà dirigit pel professor de Didàctica

General, amb la qual cosa es posaran en contacte els aspectes teoricopràctics

d'aquesta assignatura amb les Pràctiquesa l'escola. En aquest primer període d'es-

tada en un centreescolar, la tasca de l'estudiant serà fonamentalmentutilitzar ins-

truments d'observació (diari, fitxes...) per a recollir dades sobre els grups d'alum-

nes i les diverses activitats escolars, dades que posteriorment seran analitzadesi

aprofundides amb la resta de companys del grup en el marc de l'assignatura de

Didàctica General. Ambla recollida de dades i el seu comentari caldrà elaborar

una Memòria de Pràctiques que l'estudiant ha de presentar seguintels criteris que

donaràel professor o professora corresponent.

CICLES I ESCOLAONFERLES PRÀCTIQUES:
Lloc: Escola proposadaperl'alumne, d'acord amb la Coordinació de Pràctiques.
Nivell: Els alumnes d'Educació Primària realitzaran les pràctiquesa parvulari(P3,

P4 P5).
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AVALUACIÓ:
a , , 'El responsable de Pavaluació d'aquesta assignatura és la professora de Didáctica

General, que fonamentaràla seva avaluació en la Memòria de Pràctiques, en les
miei realitzades a classe entorn de les Pràctiquesi en els possibles comentaris
quel'escola de Pràctiquesli pugui fer arribar.

    tir la nova hostaleria.
La cadena NH Hoteles renova amb unafilosofia moderna
i diferentla tradició hotelera amb un serveiintegral, d'acord
amb els nous temps. '

HOTEL CIUTAT DE VIC
i
Ofereix els seus serveis de salons pera

a convencions ji reunions de treball,
SP banquets, servei de restaurant amb

menú i carta

OBERT TOTA LA SETMANA

 

Passatge Mastrot, s.n.
Tel. 93 889 25 51 - Fax 93 889 14 47

08500 Vic HOTELES   
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6.1.12. LlenguaII

PROFESSORA:Assumpta FARGASi RIERA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Anual. 9 credits.

INTRODUCCIÓ:
L'assignatura està orientada a descriure des d'una perspectiva actual les habilitats

d'escoltar, parlar, llegir i escriure com a punt de partida per a reflexionar sobre el

tractament que han detenir a l'escola en el marc d'un ensenyament comunicatiu

de la llengua.

OBJECTIUS:

Els objectius bàsics del curs són, per una banda, dotarels alumnes dels elements
teòrics bàsics que els permetin entendrei prendre consciència de la complexitat de

les quatre habilitats lingiifstiques i, per una altra banda, proporcionar-loscriteris i

estratègies adequadesperal seu ensenyament-aprenentatgeal'escola.

CONTINGUTS:

1. L'enfocament comunicatiu dela llengua:

1.1. Ús i comunicació. Els eixos del treball de llengua: les habilitats lingiísti-
ques el treball sistemàtic. El disseny curricular.

1.2. La lingiística del text com a marcteòric per a l'ensenyament-aprenentatge

de la llengua.Els tipus de text. Característiques deltext: adequació, cohesió

i coherència.

2. Les habilitats perceptives:

2.1. Característiques de la llengua oral i de la llengua escrita. Trets específics i

trets comuns.
2.2. La comprensió oral a l'escola: programació, metodologia, recursosi obser-

vació-avaluació.

2.3. El procéslectori les habilitats implicades en la lectura. La comprensiólec-

tora. El treball de lectura a l'escola: programació, metodologia, recursosi

observació-avaluació.
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3. Les habilitats productives:

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

avaluació.

3.2. El procés de composició escritai les habilitats implicades en l'escriptura. El
treball d'expressió escrita a l'escola: programació, metodologia, recursosi

observació-avaluació.

4. Recursosperal treball de llengua:

4.1. Punts de partida peral treball de llenguaa l'escola: textos orals i escrits de

tipologia diversa, imatges, situacions comunicatives, etc. Explotaciói limi-

tacions.

4.2. Elsdiferents tipus d'activitats: d'aprenentatgeid'avaluació,oralsi escrites,

perceptivesi productives, obertes i tancades, inductives i deductives,indi-

viduals i col-lectives.

4.3. Les seqiiéncies didáctiques, el treball per projectes,els tallers de llengua.

AVALUACIÓ:
El programa de l'assignatura es portarà a terme mitjançant l'exposició dels dife-

rents temes per part del professora classei la participació dels alumnes a través de

la realització i posterior discussió d'exercicis puntuals així com de lectures d'arti-

cles diversos.

Caldrà també la lectura de dues monografiesi la realització de dos breus treballs
escrits. Les característiques de cada treball així com el calendari de realització es

concretaran a l'inici de curs.

Hi haurà dues proves parcials, una en acabar el primer quadrimestrei l'altra a fi-

nals del segon.

L'examen final, al mes de juny, podrà representar, perals qui vulguin, una recupe-

ració de la primera prova, de la segona o de totes dues.

No hi haurà proves específiques de normativa. Qualsevol prova, exercici o treball

quepresentidificultats en aquest sentit no podrà ser avaluat de contingut(ellímit

màxim d'errors és deu, incloses les reiteracions d'un mateix error i amb inde-

pendènciadela llargada dels escrits).

La nota final de curs serà la mitjana de les dues proves, dels dos treballsi del con-
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“nt de qualificacions derivades dels exercicis puntuals fets a classe o a casa, deles

y
3 oe >

=¡ dela participació del'alumnea classe. Perquè aquesta mitjana es pugui

fer cal que cadascun dels cinc elements tingui, com a mínim, un aprovat.

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

Articlesn 4 (Ladiversitat discursiva). Barcelona: Graó, 1995.

Articlesn 5 (Construir el discurs escrit). Barcelona: Graó, 1995.

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

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

Badia, D.; Vila, M.Jocs d'expressió oral

i

escrita. Vic: Eumo Editorial, 1984

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

Bigas, M.et al. Jocs dellenguatge:jocs d'expressió. Barcelona: Teide, 1985.

Bassols, M.i Torrent, A. Models textuals. Vic: Eumo Editorial, 1996.

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

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

Camps, A. (coord.) Context i aprenentatge de la llengua escrita. Barcelona: Barca-

nova, 1994.

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

Cassany, D. Descriureescriure. Barcelona: Empúries, 1987.

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

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

1991.

Cassany, D. et al. Escriure I, IIi III. Barcelona:Cruilla, 1990.

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

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

Castella, J. M. Delafrase al text. Barcelona: Empúries, 1992.

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

Colomer, T.; Camps, A. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Ed.

62, 1991.

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

Cuenca, M.J. Teories gramaticals i ensenyament de llengies. València: Tàndem,

1992.

Díaz, E. i altres. Llegirper aprendre. Vic: Eumo Editorial, 1992.
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Graves, D. Didáctica de la escritura. Madrid: MEC/Morata.
Disseny curricular. Ensenyament primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1990.

Jolibert, J. Formar infantsproductors de textos. Barcelona: Graó, 1992.
Serfaini, M.T. Cómose escribe. Barcelona: Paidós, 1996.
Solé, I. Estratègies de lectura. Barcelona: Graó, 1992,
Sunyol, V. Màquinespera escriure. Vic: Eumo Editorial, 1992.
Tolchinsky, L. Aprendizaje del lenguajeescrito. Barcelona: Anthropos, 1993.
Vilà, N.: Vilà, M. Joc deploma. Barcelona: Graó, 1988.
Vilà, N. Tècniques dexpressió escrita. Cicles inicial i mitjà. Barcelona: Dossiers Ro-

sa Sensat, 36, 1987.

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

 

6.1.13. La Matemàtica en l'Educació Primària

PROFESSOR:Pau CASANASiXURIACH

CARACTERÍSTIQUES DEL'ASSIGNATURA: Anual. 8 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Formenl'assignatura 4 crèdits teòrics i 4 de pràctics. La matèria s'agrupa en diver-

sos blocs temàtics, segons els continguts de conceptes. Aquests blocs estreballen

seqiiencialmental llarg del curs. Cada bloces treballa en tresfases:a la primera es

veuen els contingutsteòrics, fins als nivellsestablerts, a la segona s'analitzen proce-

diments, conceptesi actituds que cal treballar a Primària i objectius que s'han

d'assolir, a la tercera es veu en quin momentde l'ensenyamentprimaries treballen

i per què (dificultat, requisits previs, connexions amb altres continguts...). Es

contemplarà la possibilitat de treballar temes interdisciplinaris amb les assignatu-

res de Ciències Naturalsi Socials.

OBJECTIUS:

1. Aconseguir un domini dels continguts teòrics de les Matemàtiques que formen

part del Currículum d'Educació Primària fins al nivell que ha de tenir un mes-

tre d'ensenyament primari.

2. Adquirir un coneixement complet de l'àrea de Matemàtica del Disseny Curri-

cular d'Educació Primària, pel quefa als dos primers nivells de concreció.

3. Assimilar les nocions bàsiques de Didàctica de la Matemàtica.

CONTINGUTS:

1. Nombresnaturals:

1.1. Aspectes conceptuals. Nombre cardinal i ordinal. Sistemes de numeració.
1.2. Operacions: algorismesi propietats.

1.3. Potències.

1.4. Descomposicionsi càlculs.

1.5. Divisibilitat.

2. Nombresfraccionaris:

2.1. Aspectes conceptuals.
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2.2. Interpretacions d'unafracció.

2.3. Operacions ambfraccions.

3. Nombres decimals:

3.1. Aspectes conceptuals.
3.2. Conversió de decimal a fracciói viceversa.

3.3. Operacions.

4. Treball amb nombres negatius.

5. Estadística:

5.1. Els principals paràmetresestadístics.

5.2. Gràfiques, taules i diagrames.

5.3. Elaboració i interpretació.

6. Probabilitat:

6.1. Aspectes conceptuals.

6.2. Els experimentsaleatoris.

6.3. Expressió de la probabilitat.

7. Combinatòria.

8. Magnitud i mesura:

8.1. Aspectes conceptuals.
8.2. Tècniques de mesura, expressió i tractamentde l'error.

8.3. Sistemes de mesuresregularsi irregulars. El Sistema Mètric Decimal.

9. Proporcionalitat numèrica i geomètrica.

10. Figuresi relacions geomètriques:

10.1. Figures en 1,2 i 3 dimensionsi els seus elements.

10.2. Classificacions de figures geomètriques.

10.3. Obtenció de figures equivalents.

10.4. Transformacions: simetries, translacionsi girs.

AVALUACIÓ:

Eslliuraran 3 treballs, escalonatsal llarg del curs (un el 1r quadrimestrei dosel se-
gon), que representen un 20% dela nota final.

Tambées faran dues provesescrites parcials i individualsalliberadores de matèria,

al final de cada quadrimestre. A la convocatòria de juny només caldrà examinar-se

dels parcials que no s'hagin superat. A la convocatòria de setembre, en qualsevol

cas caldrà examinar-se de tota l'assignatura.
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BLIOGRAFIA: LL ES e
E C. Historia de las Matemáticas. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

Briales, Es Gimenez, M. Matemàtica Viva. Madrid: Alhambra, 1989.

Canals, M.A. El càlcul mentali la calculadora. Vic: Eumo Editorial, 1986.

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

Codina, R. FerMatemàtiques. Vic: EumoEditorial, 1992.

Diversos Autors, Las Matemáticas sí cuentan Informe Cockroft. Madrid: Publica-

ciones MEC,1985.
o

Diversos autors. Breu viatge al món de la Matemática. Barcelona: Fundació Caixa

de Pensions, 1983.
I

Disseny Curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1990.

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

Gimenez,J.; Girondo, T. Calcula l'escola. Barcelona: Graó, 1990. o

Grup Almosta. Més de 7 materialsper a l'aprenentatge de la Matemàtica. Barcelona:

Rosa Sensat, 1988.

Grup Zero. La mesura i els nombres. Barcelona: Vicens Vives, 1985.

Grup Zero. Retrobem el món de la Geometria. Geometria elemental I. Barcelona:

ICE UAB,1983.

Grup Zero Barcelona. Els nombres enters. Barcelona: ICE UAB,1980.

Grupo Cero Valencia. Éspossible. València: ICE Universitat de València, 1983.

Grupo Cero Valencia. De 12 a 16. Un proyecto de Currículum de Matemáticas.

Valencia: Mestral Libros, 1987.

Holmes, P. L'estadística en el vostre món. Barcelona: ICE UAB, 1991.

Santaló, L. L'educació Matemàtica Avui. Barcelona: Teide, 1975.
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6.1.14. Ciències Socials i la seva Didàctica

PROFESSOR:Jacint TORRENTSi BUXÓ

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Anual.8 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura es proposa donarles bases per entendre,treballari aplicar el disseny

curricular base pera l'eÀrea de coneixement del medi. El medi social i cultural» de

l'Educació Primària, donant els coneixements teòrics bàsics que permetin analit-

zar el món actual per poderestablir els fonaments necessaris per interpretar altres

espais geogràfics i/o tempshistòrics.

Al costat d'aquests coneixements s'estudiaran propostes didàctiques a partir del

modelcurricular prescriptiu que s'assenyala per a l'Educació Primària pel quefa al

medisocial, partint del'anàliside l'espai i del temps com eixos centrals.

CONTINGUTS:

1. La pròpiaidentitat:situació en l'espaii el temps.

2. El medi físic i els sistemes humans.

3. El medi social, econòmici polític.

4. El medicultural.

5. El medihistòric.

6. Obtenció, processamenti expressió dela informació.

7. El treball de valors, actituds, hàbits i normesen ciències socials.

8. Principals nusos integradors deles ciències socials: causalitat, relativitat, diver-

sitat...

9. L'avaluació en ciències socials.

10. Lesteories del'aprenentatge en l'ensenyamentdeles ciències socials.

11. El tractament dels eixostransversals en ciènciessocials.

METODOLOGIA:

Els 5 primers temeses desenvoluparan de forma esquemàticai aplicada partint de
les directrius que es desprenen del disseny curricular, assenyalantels nusos con-

ceptuals fonamentals i fent una atenció especial a la sequenciació de continguts

per nivells educatius.
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Laresta de temes es tractaran en relació a aquests primers, de forma alternadai

amb Pobjectiu d'integrar de manera aplicada els seus plantejaments a aquests con-

tinguts curriculars.

Hi haurà un dossier detextosde lectura obligatòria.

Es realitzaran diverses sortides de curta duradai una sortida de tres o quatre dies

en dates quees definiran a l'inici del curs.

AVALUACIÓ:

Un examenparcial al mes de novembrei un examen final al mes de juny.

Treballsrealitzats en grups de2:

a) Programació d'unitats didàctiques (1599).

b) Proposta per a l'Aula de coneixementdel medi» (10%).

Es tindrà en comptel'assistènciaa lesclassesi la participació en debatsa l'aula.

BIBLIOGRAFIA:
_

Actes ÍSimposisobre l'ensenyament de les ciènciessocials. Vic: Eumo Editorial, 1988.

ActesIISimposi sobre l'ensenyamentde les ciències socials. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Bale, J. Didáctica de la geografía en la escuela primaria. Madrid: MEC / Morata,

1989.

Biosca, G. i Clavijo, C. Cambioy diversidad en el mundo contemporáneo. Barcelo-

na: Graó, 1993.

Calaf, R. L'ensenyamentde lageografia a l'escola. Barcelona: Barcanova, 1990.

Calaf, R. Didáctica de las ciencias sociales: didáctica de la historia. Barcelona: Oi-

kos-Tau, 1994. o

Cano, M.Li Lledó, A. Espacio, comunicación y aprendizaje. Sevilla: Diada Edito-

res, 1990.

Carmen(del), Ll. M.Investigació del medi i aprenentatge. Barcelona: Grad, 1988.

Carretero, M.; Pozo, J. I.; Asensio, M. (comp.). La enseñanza de las ciencias socia-

les. Madrid: Visor, 1989.

Comes, P. Coneixementintuitiu i noves tècniques demogràfiques. Barcelona: Barca-

nova, 1990.

Currtculum: Educacié primaria. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departa-

ment d'Ensenyament,1992.

Didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994
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Enseñar Geografía: Dela teoría a lapráctica. Madrid: Sintaxis, 1996.

Graves, N. La enseñanza de la geografía. Madrid: Aprendizaje Visor, 1985.

Hernàndez, E X. Ensenyar história de Catalunya. Barcelona: Graó, 1990.

L'alimentació mediterrània. Barcelona: Proa, 1996.

Ossanna,E. O.; Bargellini, E. M.; Laurino, E. S. El material didáctico en la ense-

ñanza de la historia. Buenos Aires: El Ateneo, 1987.

Peters, A. La nueva cartografia. Barcelona: Vicens Vives, 1992.

Pluclerose, H. Ensefianza y aprendizaje de la historia. Madrid: MEC / Morata,

1993.

Pozo,I. El nifioy la historia. Madrid: MEC, 1985.

Sànchez, T. Propuestas de secuencia. Conocimiento del medio. Madrid: Escuela Es-
pafiola / MEC, 1992.

Tann,C. S. Diseño y desarrollo de unidades didácticas en la escuela primaria. Ma-

drid: MEC / Morata, 1990.

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

Zabala, A. (coord.) Com treballar els contingutsprocedimentals a l'aula. Barcelona:

Graó, 1996.

L'estadística en el vostre món. 4 volum, Barcelona: ICE de la UAB, 1996.

17jocs d'estratègia i simulació. Barcelona: Guix (Instruments n. 9), 1992.

Revistes

S'utilitzaran diversos articles a concretar durantel curs delesrevistes:

Acción educativa, Aula de Innovación Educativa, Boletín de didáctica de las ciencias

sociales, Cuadernos de Pedagogía, Documents d'análisi geográfica, Educacióny bi-

blioteca, Escola catalana, Guix, Iber, Infanciay aprendizaje, L'Aveng, Perspectiva

escolar.
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6.1.15. Ciències Naturals i la seva Didàctica

PROFESSORS: Jordi MARTÍ i FEIXAS
Sebastià RIERA i CUSÍ

CARACTERÍSTIQUESDE LASSIGNATURA:Anual. 8 crèdits.

OBJECTIUS:
Donarles bases teòriques, pràctiques i didàctiques que serveixin al futur mestre

per potenciar la capacitat d'observació innata dels alumnes de Primàriai facilitar

la identificació i el coneixement dels componentsdel medinatural i la interpreta-

ció dels fenòmens naturals de l'entorn immediat dels alumnes, tot fomentant una

actitud derespectei de responsabilitat enversel medinatural.

PROGRAMA:

1. Lecosistema:

1.1. Medifisic:

1.1.1. Adaptacionsdels organismesal medi.

1.2. Medibiològic:

1.2.1. Biodiversitat.

1.2.2. Relacionsintra i interespecífiques.

1.3. Cicle de la matèria i de l'energia.

2. La diversitat dels organismesvius:

2.1. Lateoria dels cinc regnes.

3. Moneres, protoctistesi fongs:

3.1. La lupa binoculari el microscopi.

3.2. Fongsi bolets. Criteris de reconeixementpràctic.

4. El món vegetal:

4.1. Morfologia vegetal.

4.2. Fisiologia vegetal. Metabolismei reproducció.

— 4.3. Els elements del paisatge vegetal: geografia botànica. La vegetació de Cata-

lunya.

4.4. Criteris de reconeixementpràctic de les espècies més representativesdels

diferents estatges de vegetació.

5. El món animal:

5.1. Característiques generals dels grans grups taxonòmics.
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5.2. Conceptes básics de fisiologia animal.

5.3. Observaciódirectai indirecta d'organismesvius.

5.4. Muntatge d'unaecotecaescolar.

6. El cos humà:

6.1. Funcions, aparellsi òrgans.

6.2. Esquelet, locomociói relació.

6.3. Nutrició i metabolisme:respiració,circulació i excreció.

6.4. El medi intern. Regulació humeral i sistema immunitari.

6.5. El sistema nerviós.

6.6. Reproducciói herència.

6.7. Les tècniquesd'estudi del cos humà.

7. Anatomiai fisiologia comparades:

—
—
—
—
—
—
—
—

7.1. Dissecció d'òrgans.

8. Educació ambiental i escola.

9. Anàlisi de les ofertes educatives complementàries per a l'ensenyamentde les

ciències naturals: museus, escoles de la natura, ecomuseus, camps d'aprenentat-

ge, granges-escola,etc.

METODOLOGIA:

Totel temari del curs es desenvoluparà des d'una vessant fonamentalmentpràctica

tot incidint en aspectes didàctics de cada temai analitzant en profunditatla se-

qiienciació de continguts per nivells educatius d'acord ambles línies generals del

disseny curricular vigent a Catalunya. Els desenvolupaments conceptuals com-

portaran la valoració de l'impacte humà sobre l'entorn i de les claus de la conser-

vació de la natura.

Aquesta metodologia implicarà diverses sortides de camp de durada curtai, siés
possible, una sortidade tres o quatre diesal Pirineu Axial en dates quees definiran

a l'inici del curs.

AVALUACIÓ:

realitzarà un parcial eliminatori de matèria, al mes de novembre i un examen fi-Es realitz P

nal al mes de juny. La segona convocatòriaes realitzarà durantla primera quinzena

del mes de setembre.

Durantel curses farà un treball individual que representarà un 3090 de la qualifi-

cació de l'assignatura.
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LIOGRAFIA: o.

a R. Hooper, M. La natura a les quatre estacions. Barcelona: Teide, 1982.

Amat, B. et al. Un dels medis on viuen els èssers vius: l'aire. Barcelona: ICE de

PUPC,1989.

Attenborough, D. Elplaneta vivo. Barcelona: Plaza i Janés, 1990.

Biosfera. Vol 1 a 11. Barcelona: Enciclopedia Catalana, 1993- 1998.

Bolets de Catalunya (làmines). Barcelona: Societat Catalana de Micologia, 1983.

Bolós, O.etal. Flora manualdels PPCC. Barcelona: Pórtic, 1990.
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Lean, G.; Hinrichsen, D. Atlas del medio ambiente. Sevilla: Algaida, 1992.

Maluquer,J. Els ocelles de les terres catalanes. Barcelona: Barcino,1981.

Margulis, L. Schvvarts, R.V. Cinc regnes. Barcelona: Labor, 1985.

Nogués, R. M. L'observació dels vivents. Bellaterra: UAB, 1987.

Peterson; Mountfort; Hollon. Guía dels ocells dels PPC.C. i d'Europa. Barcelona:

Omega, 1987.

Pujade,J. Guia dels insectes dels PPC. C. Barcelona: Kapel, 1986.

Ruiz-Olmo,J.; Aguilar, A. Els grans mamífers de Catalunya i Andorra. Barcelona:

Lynx, 1995.

VigoJ. L'alta muntanya catalana. Flora i vegetació. Barcelona: Montblanch, 1976.

Viguè, J. El cos humà. Barcelona: Parramon, 1994.

Villeneuve, E Desire, CH. Zoologia. Barcelona: Hora, 1982.

Vives, M.V. Els amfibis i els rèptils de Catalunya. Barcelona, Ketsis, 1984. o

VVeissmann, H. Didàctica de la Cièncias Naturales. Barcelona: Paidós Ibérica,

1993.
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6.1.16. Psicologia Educativa

PROFESSORS: Manel Dionís COMAS i MONGAY
Àngel SERRA iJUBANY

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 45 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

L'objectiu general del'assignatura és explorar un seguit de coneixements psicolò-
gics que ens ajudin a comprendreel procés d'ensenyament-aprenentatge. Veure de
quina manera podem fer servir les variables psicològiques per tal de millorar
l'efectivitat del procés d'aprenentatgei dela intervenció educativa. També remar-
car l'especial interès queelsestudiants sàpiguen analitzar i intervenir, en la mesura
quesigui possible, sobre els aspectes emocionals dels alumnes, dels mateixos mes-
tres i dels pares.

CONTINGUTS:

1. Perspectives psicològiques generals del'aprenentatge.
1.1. Conductual.

1.2. Cognitiva.

1.3. Psicosocial.

1.4. Psicoanalítica.

1.5. Ecològica.
2. Factors i processos bàsics de l'aprenentageescolar.

2.1. Motivació.

2.2. Emoció.

2.3. Aprenentatgei intel-ligència.
2.4. Personalitat.

2.5. Pensamenti llenguatge.

3. Contingutsi processos d'aprenentatge.
3.1. Processos cognitius.

3.1.1. Significativitat i funcionalitat de l'aprenentatge.
3.1.2. Aprenentatgesignificatiu i esquemes de coneixement.
3.1.3. Interactivitat i aprenentatge.
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3.2. Processos ambientals.

3.2.1. Aprenentatge cognitiu-social. Determinismerecíproc.

4. Aprenentatge escolari relacions interpersonals: aspectes emocionals.
4.1. Anàlisi dela situació educativa: etapes 0-3, 3-6 i 6-12 anys.

4.1.1. Necessitats educatives dels infants (d'afectes, d'interacció, de pors,

etc.)

4.1.2. Necessitats dels pares.

4.1.3. Necessitats dels equips de mestres. Malestar docent,estrès.

4.2. Relacions de comunicació. Habilitats socials.

4.2.1. Nens-Pares-Mestres.

5. Aspectes pràcticsdel'assignatura. o o

5.1. Representació de situacions educatives que requereixen habilitats de relació

i comunicació: filmació, entrenament, discussió.

5.2. Anàlisi de situacions d'aprenentatge. Aspectes psicològics que intervenen

(per grups).

METODOLOGIA:

La metodologia de treball de l'assignatura combina els aspectes més conceptuals

amb la reflexió grupal. També es porta a terme l'assaig de situacions pera l'apre-

nentatgedeles habilitats socials.

AVALUACIÓ:
La prova d'avaluació constarà de dues parts:

a) contingut del temari de l'assignatura.

b) contingut d'unllibre de lectura obligatòria.

La nota final serà la mitjana dels resultats de les dues parts, sempre que totes dues

estiguin aprovades.

LECTURES OBLIGATORIES:
Cada alumne/a haurà de llegir obligatòriament un llibre a escollir entre els se-
gúents: o

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

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

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

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

BIBLIOGRAFIA:

Ausubel, Novak, H. Psicología educativa (un punto de vista cognitivo). Mèxic: Tri.
llas, 1983.

Beltran,J. Procesos, estrategiasy técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis, 1993.
Beltrán, J.A.; Bermejo, V.; Prieto, M.D.; Vence, D. leds.). Intervenciónpsicopeda.

gógica. Madrid: Pirámide, 1993.
Coll, C.; Martín, E., Mauri, T. i altres. El constructivismo en el aula. Barcelona:

Graó, 1993.
Garbers,S.; Garbers, M.; Spizman, R. Portarse bien (soluciones prácticas para los

problemas comunes de la infancia). Madrid: Medici, 1991.
bend, T.L.; Brophy, J.E. Psicología educacional, Méxic: Interamericana, 1983.
Harris, PL. Los niñosy las emociones. Madrid: Alianza, 1992.
Mayor, ]. Psicología de la educación. Madrid: Anaya: 1985.
Mayor, J.; Suegas, A.; González, J. Estrategias metacognitivas. Aprender a aprendery

aprender apensar. Madrid: Síntesis, 1993,
Mendez, EX: Macia, D.: Oliveres, J. (eds.). Intervención conductual en contextos

comunitarios, 1. Programasaplicados deprevención. Madrid: Pirámide, 1993,
Michelson, L.; Sugai, D.P; Wood, R.P; Kazdin, A.E. Habilidades sociales en la in-

fancia (Evaluacióny tratamiento). Barcelona: Martínez Roca, 1987.
Orlich, D.C.i altres. Técnicas de enseñanza, Mèxic: Limusa/ Noriega editores

1995.

Salzberger-Wittenberg,1.; Henry, G.; Osborne,E. L'experiència emocional d'ense-
nyariaprendre. Barcelona: Ed. 62, 1989.

Tapia, J.A. Motivacióny aprendizaje en elaula. Madrid: Santillana, 1991.
Whimbey, A. Decisiones para estimular el Pensamiento crítico. Méxic: Limusa1995.
Wolfolk, A.E.; McCune, L. Psicología de la educaciónParaprofesores. Madrid: Nar-

cea, 1983.

Zabala, A. Lapráctica educativa. Barcelona: Graó, 1995.

86

6.1.17. Pràctiquesll

PROFESSORS TUTORS:Tots els professors de la Facultat d'Educació.

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES:Provi DAUFÍ i MORESO

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Quadrimestral. 13,5 crèdits.

Les pràctiquesenel segon any del curriculum de Mestre estan concebudes fona-

mentalment per a aprofundiren el coneixementdelainstitució del centreescolar,

pera analitzarla dinàmica del grup-classeal si del'aula i per exercitar-se en la con-

fecció de propostes curriculars. Així mateix, es comencen a plantejar aspestesrela-

cionats amb l'especialitat de l'estudiant quees reforçaran en les pràctiques delter-

cer any.

TEMPORALITZACIÓ:

Els alumnes assisteixin a un centre escolar durant un període intensiu, matí i tar-

da, de finals de novembre a primers defebrer.

ACTIVITATS:

Durant les pràctiques l'estudiant ha d'actuar com a ajudant o col-laborador del

mestre/a en la conducció del grup-classe, encarregant-se de totes aquelles activi-

tats que d'acord ambell/a puguin dur a terme. És important quel'estudiantes res-

ponsabilitzi d'alguns aspectesdel treball escolar de manera quees vagi introduint

de manera activaen tot el que suposafer de mestre.És indispensable pertant, que

l'estudiant tingui una activitat participativa i receptiva als suggeriments dels mes-

tres de cara a l'aprofitament màxim deles pràctiques. També és aconsellable l'as-

sistència a les activitats que l'escola realitza: des de les més habituals per al funcio-

namentdel centre (reunionsdecicle, claustres... ), fins a sortides, festes i activitats

extraescolars, sempre quel'escola hi estigui d'acord. És indispensable la puntuali-

tat a l'escola.

A mésde l'actuació com a practicant, unaaltra part fonamental del'activitatés la

memòria de pràctiques que l'estudiant haurà de redactar. És la reflexió escrita,

l'aprofundiment formalitzat en un treball del que ha estat la práctica en una esco-

87  



Ti +

la. La memòria ha d'incloureels segiients apartats:

— Valoració deles pràctiques.

— Anàlisi institucional.

— Estudi del grup-classe i valoració global delcicle al qual pertany.

— Descripciói valoració d'una unitat detreball conduidapel practicant.

La confecció de la memòria ha de seguirels criteris i normes habituals en la redac-

ció de treballs.

CICLES I ESCOLAON FER LES PRÀCTIQUES:

Lloc: La Facultat d'Educació disposa d'una xarxa d'escoles col-laboradores. Des de

la Coordinació de Pràctiques es distribueixen les escoles seguint el criteri de re-

sidència habitual de l'alumne sempre quesiguipossible.

Nivell: Els alumnes d'Educació Primària realitzaran les pràctiques a Primària (de

lra 6è).

Així mateix els alumnes podran realitzar les pràctiques II en una escola rural amb

un pla detreball relacionat ambl'assignatura Seminari d'Escola Rural.

En casos específics i personalitzats es podran fer les pràctiques en altres centres

educatius no previstos.

AVALUACIÓ:
Perals estudiants les pràctiques de segon curs comporten:
1. Assistència a l'escola durantel període intensiu establert.

2. Assistència a claustres, reunions decicles i departaments, sempre i quan l'escola

ho vulgui.

3. Entrevistes ambel professor-tutor.
4. Assistènciaa les sessions de formació de pràctiques.

5. Presentació de la memòria de pràctiques dins el termini acordat(i del diari de
pràctiquessiel professor-tutorel demana).

La nota final dela valoració de les pràctiques serà posada pel professor-tutordela
Facultat d'Educació a partir de:

— Informe positiu del mestre-tutor confirmatenl'entrevistai visita a l'escola.
— Intercanvi d'informació i entrevistes ambel propiestudiant.

— Qualitat de la memòria de pràctiquesen totsels seus apartats.
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Antúnez, S.; Del Carmen, L. M.; Imbernon,E; Parcerisa, A.; Zabala, A. Delpro-

'ecte educatiu a laprogramació d'aula. El què, el quan i el com dels instruments de
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Domínguez, G. «Apología del diario escolar». Cuadernos de Pedagogía. 256, pp.
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Vic: Eumo Editorial, 1991.

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

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

Mauri; Valls; Gómez; Els continguts escolars. El tractamentdelcurrículum. Barcelo-

na: Graó, 1992. Col-lecció MIE.

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

Zabala, A. Lapràctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó, 1995.
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6.1.18. Sociologia de l'Educació

PROFESSORS: Jaume CARBONELL i SEBARROJA

Xavier RAMBLA I MARIGOT

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA: Quadrimestral. 4,5 crèdits,

OBJECTIUS:

La realitat social ha anat configurantal llarg dels tempsels sistemes educatius,les

institucions educatives, els mètodes,les estratègies didàctiques, els sistemes d'ava-

luació i la mateixa concepció del'infant, el mestre, l'alumne,etc.

Per tant, des d'aquesta assignatura s'analitzarà l'escola com unainstitució que for-

mapart d'unarealitat social més àmplia que,al seu torn, afecta directamentla vida

de mestres i alumnesi el propi funcionamentdel'activitat escolar.

Des de la Sociologia de l'educació pretenem que es reconeguin els fenòmens so-

cials que envolten el procés d'ensenyament-aprenentatge per tal queel futur mes-

tre puguivalorari intervenir educativamenttenint en comptetota la problemàtica

social que condiciona en un sentit o en un altre la vida i l'activitat dels alumnesi

dels propis docents.

CONTINGUTS:

1. La infància ahiri avui.

2. Funcions socials de l'escola.

3. Educació i treball.

4. Educació ètica i qualitat de vida.
5. Interculturalisme.

6. Educació sexista i coeducació.

7. Organització del poderi interaccióa l'escola.

8. El fracàs escolar.

9. El mestrei la mestra.

10. Les reformes educatives.

METODOLOGIA:

1. Exposicionsintroductòries de cada tema perpart del professor.
2. Comentari individual i col-lectiu de vídeosi textos.
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3. Vocabulari de conceptes-clau.

4. Debats 2 classe sobre qiiestions polèmiques.

5. Plantejament de dilemesi interrogants.

6. Anàlisi del tractamentdel'educació als mitjans de comunicació.

7, Petita recerca de camp sobre algun aspecte del temari.

g, Analisi deles pràctiques l'escola des del puntde vistasociològic.

AVALUACIÓ:

L'avaluació del'assignaturaesfarà a partir de:

a) Treball de grup sobre algun aspecte del temari. El treball haurà d'incloure una

part teoricoconceptual i un petit treball de camp.

b) Confecció d'un dossier de premsaa partir de notícies socioeducatives.

€) Provaescrita sobre els contingutsdel temari de l'assignatura.

Per aprovar l'assignaturacal superar satisfactòriament cadascun dels controls: tre-

ball en grup, dossier de premsai prova final. A l'inici del quadrimestre es donaran

les instruccions i normes corresponents pera la realització dels treballs.

BIBLIOGRAFIA:

Ball, S. J. La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar.

Barcelona: Paidós Ibérica, 1989.

Bourdieu, P; Passeron, J. C. La reproducción. Barcelona: Laia, 1977.

Brullet, C.: Subirats, M. Rosay Azul. La transmisión delosgéneros en la escuela mix-

ta. Madrid: Ministerio de Cultura, Instituto de la Mujer, 1988.

Carbonell,J. L'Escola entre la utopiai la realitat: 10 Lliçons de Sociologia de l'Educa-

ció. Vic: Eumo Editorial, 1994.

Dewey, J. Democracia i escola. Vic: Eumo Editorial/ Diputació de Barcelona,

1985.

Esteve, J. M. El malestar docente. Barcelona: Laia, 1987.

Fernández Enguita, M. La cara oculta de la escuela. Educacióny trabajo en el capita-

lismo. Madrid: Siglo XXI, 1990.

Franch,J.; Pélach, J. Construir unprojecte d'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.

Hannoun, H.Elsghettos de l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Husén, T. Nuevo análisis de la sociedad del aprendizaje. Barcelona: Paidós Ibérica,

1988.
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Lesourne, ). Educación y sociedad. Los desafios del año 2000. Barcelona: Ge;
1993.

Lundgren, U.P. Teoría delcurriculumy escolarización. Madrid: Morata, 1992.
Monés, J. Lescola a Catalunya sota elfranquisme. Barcelona: Rosa Sensat/Ed. 62

1981. I
Perrenaud, Ph. La construcción del éxito y delfracaso escolar. Hacia un análisis del

éxito, delfracaso i de las desigualdades como realidades construidas porel sistema
escolar. Madrid: Morata-Paideia, 1990.

Postman, N. La desaparició de la infantesa. Vic: Eumo Editorial, 1994.
Rojas Marcos, L. Las semillas de la violencia. Madrid: Espasa Calpe, 1995.
Santos Guerra, M.A. Entre bastidores. El lado oculto de la organización escolar. Má.

laga: Aljibe, 1994.

Torres, J. Elcurrículum oculto. Madrid: Morata, 1992.
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6.1.19. Aproximació al FenomenArtístic

PROFESSOR: Arnau VERNISi LLAMBIAS

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

OBJECTIUS:
L'assignatura vol proporcionarals futurs mestres uns coneixements mínims dels

valors culturals i humanístics del fet de la creació artística, tant en el decurs de la

història com en el momentactual, tenint en compte quel'aprenentatgei la seva

tàctica com a llenguatge en el marc educatiu és allò que ajudarà a un major de-

senvolupament en la formació humana.

CONTINGUTS:

1. L'expressió plàstica:

1.1. La iconografía, documentdetotes les cultures.

1.2. La representació: necessitat, realitat i condicionaments. Dibuix, pintura i

escultura (línia, color, volum).

2. La pinturaal llarg del temps. Influènciade la pinturaen la vidasocial.

3. El fetpictòric enles diferents etapesde la culturai la civilització occidentals.

4. La pinturaa partir del Romanticisme.

5. Introducció a la pintura moderna. De l'Impressionisme a la pintura d'avui,

fent èmfasi en l'evolució:

5.1. Ismes. Classificació.Conceptes: impressionisme, expressionisme, surrealis-

me, cubisme, abstracció, informalisme...

5.2. Condicionamentsen el desenvolupamentdelfet pictòric: la industrialitza-

ció i la psicoanàlisi.

5.3. El fet pictòric avui.

5.4. La representació. Memòriai realitat. Elements d'estudi i de coneixement.

5.5. La representació, element de comunicació.

5.6. L'experimentació estètica. Llenguatge.

5.7. El disseny industrial. Interrelació delesarts.

6. La pintura com a mitjà de comunicació:

6.1. Capacitatd'introspecció. Permeabilitat de l'entorn.

93

  
 



6.2. Coneixementi ús dels elements que configurenel llenguatge visual (en la
plàstica).

6.3. Les arts plàstiques: pràctica i contemplació. Intensitat i profunditat de
vivències interiors.

6.4. Capacitat de materialització. Contemplació: actitud activa i passiva. Fitxa
detreball.

7. Tallers de pintura, dibuix i modelat.

AVALUACIÓ:

A partir de la mitjana de la nota obtinguda per cada un delstreballsrealitzatsen els
tallers, mésla nota d'un petittreball de recerca en grup a proposta delprofessor.

BIBLIOGRAFIA:

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

Dondis, D.A. La sintaxi de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

Fabris, G. Color (Proyecto y estética en las artes graficas). Madrid: Ediciones Don
Bosco, 1979.

Frederiksen, N. Libros delArlequin. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1986.

Maltese, C. Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra,1980.

Munari, B. Diseñoy comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

Panofski, E. Estudios sobreiconologia. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Pedrola, A. Materials-procediments i tècniques pictòriques. Barcelona: Barcanova,

1990.

Read, H. Historia de lapintura moderna. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1984.
Rudolf, A. Arteypercepción visual. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Russ, S. Tratado de serigrafía artística. Barcelona: Blume, 1972.
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6.1.20. Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial

PROFESSOR: Pere PUJOLÀS i MASET

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Anual. 9 crèdits.

OBJECTIUS:
a. Conèixerels aspectes bàsics de l'escola oberta a la diversitat, comprensivai in-

clusiva.

b, Conèixerl'evolució del'educació especial.

c. Conèixer l'organització de l'educació dels alumnes amb necessitats educatives

especials a Catalunya.

d. Comprendre i emprar els conceptesi principis més habituals en Educació Espe-
cial.

e. Conèixer les característiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials

i els recursos educatiusexistents.

£ Emprar la bibliografia sobre l'educació especial i sobre la recerca en aquest

camp.

g.Sensibilitzar el futur mestre perquèrespecti i comprenguiles característiquesin-

dividuals de l'alumnat.

CONTINGUTS:

1. Factors de diversitat humana.

2. L'Educació Especial en l'actual context educatiu.

2.1. Evolució dels conceptes i dels principis de l'Educació Especial.

2.2. L'escola perla diversitat: escola inclusiva i comprensiva.

2.3. El concepte de Necessitats Educatives Especials (NEE).

3. Els trastorns del desenvolupamenti la seva incidència sobrel'aprenentatge esco-

lar.

3.1. Els dèficits d'origen sensorial i físics.

3.2. El retard mental.

3.3. Les dificultats d'aprenentatge.

 

 
 



3.4. Els problemes de comportamenti derelació.
4. Altres trets dediversitat d'origen fonamentalmentsociocultural.
5. El context familiar.

6. El contextescolar:l'escolarització dels alumnes amb NEE.

6.1. Identificació i valoració de les NEE.

6.2. Estratègies curriculars i metodològiquespera l'atenció a les NEE.

6.3. Previsió de recursosi sistemes de suport.

7. La investigació en Educació Especial.

7.1. Metodologia pera realitzar unainvestigació.

7.2. Dissenyspera la recerca,

METODOLOGIA:

Lessessions de treball combinaran les explicacions i comentaris del professor amb

la visualització de vídeosi posterior anàlisi del contingut,i la realització d'activi-

tats pràctiques —individuals i en grup— per part de l'alumnat.

AVALUACIÓ:
El sistema d'avaluació contemplarà:

a) Larealització d'una o vàries provesescrites sobre el continguts del'assignatura.

b) Larealització de treballs individualsi de grup.

c) La lecturai la reflexió crítica d'articles i materials relacionats amb el programa.

BIBLIOGRAFIA:

Diversosautors. Necesidades Educativasespeciales. Màlaga: Aljibe, 1993.

Fortes, M.C.; Ferrer, A. (coord.) Basespsicológicas de la Educación Especial. Valèn-

cia: Promolibro, 1996.

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

lllán, N. Didácticay organización en la Ed. Especial. Málaga: Aljibe, 1996.

Mayor, J. Manualde educación especial. Madrid:Anaya, 1989.

Puigdellívol, I. (coord.) Necessitats Educatives Especials. Vic: Eumo Editorial,

1993.

Sànchez, A. Necesidades Educativas e intervención psicopedagògica. Barcelona:

PPU, 1993.
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6.1.21. Llengua III

PROFESSORA: Teresa PUNTÍiJUBANY

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Anual.9 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

L'assignaturaestàorientadaa reflexionardes d'una perspectiva actual sobre l'orto-

grafia, la gramàticai el lèxic i sobre el tractament que hande tenir a l'escola en el

marc d'un ensenyament comunicatiu dela llengua.

OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són dotar els alumnes d'elementsteòrics, decriteris i

d'estratègies per a dura termeeltreball sistemàtic dellengua de manera ques'ajus-

ti a les exigències d'un enfocament comunicatiu.

CONTINGUTS:

1. L'ensenyamentdel'ortografia:

1.1. La normativa ortogràfica:tradició, convenciói racionalitat.

El valorsocial del'ortografia.

Larelació del'ortografia ambels diferents componentsdela llengua.

Etapesde l'adquisició del codi gràfic.

Ellloc del'ortografiadinsl'ensenyamentdelallengua.

Detecció,anàlisi i classificació dels errors ortogràfics.

El concepted'error.

1.2. Programació dels continguts d'ortografia.

El tractamentdel'ortografia en els materialsexistents.

Tècniques pera la confecció d'exercicisi recursosperal treball d'ortogra-

fia: el dictat, la còpia, els diccionaris,etc.

Lacorrecció dels errors ortogràfics. L'avaluació.

2. La gramàtica:

2.1. L'oració simplei l'oració complexa.
El sintagma nominal: nucli i complements.

El determinant, l'adjectiu i el nom.
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Les oracions subordinadessubstantives i de relatiu.
El sintagmaverbal: nucli i complements.
Les oracions subordinadessubstantivesi adverbials.
Lasubstitució pronominal: els pronomsfebles: formes, funcions i combi.
nacions.

Les preposicionsi les conjuncions.
L'adverbi.

2.2. El concepte de gramàtica a l'Educació Primària.
Eltreball de gramàticaa l'escola: programació, activitats, recursosi avalua.
ció.

3. El lèxic i la semàntica.
3.1. El lèxic: l'estructuradela paraula: paraula i morfema.

La morfologia.
La flexió.

Classes de paraules.
Elsistemalèxic.
Les regles de formació de mots: regles de conversió sintàctica, regles
semàntiquesi regles morfològiques.
La derivaciói la composició.
La lexicalització: expressionsi frases fetes.
La semàntica del mot.
L'anàlisi del significat: els trets o components semàntics.
Monosèmia, polisèmia i homonímia.
Relacions semàntiques entre mots: sinonímia, contrarietat, hiponímia i
incompatibilitat.
Els campslèxics.
Les agrupacionsideològiques dels mots.
Els diferentsreculls lexicogràfics.

3.2. El treball de lèxic i semàntica a l'escola: Programació, activitats, recursos i
avaluació.

4. Altres aspectesdeltreball dellengua a l'escola:
4.1. Aprenentatge dela lectoescriptura. Mètodesi materials.
4.2. Els raconsdellengua.
4.3. El treball per projectes.
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4.4. Els jocs de llengua.

4.5. La biblioteca.

4.6. El diccionari: tipologiai usos.

AVALUACIÓ:
El programa del'assignatura es portarà a terme mitjançant l'exposició de drons

temes per partdel professora classe i la participació dels alumnes a través e a hi

lització i posterior discussió d'exercicis puntuals, així com de lectures d'articles di-

atambé la lectura d'una monografia, la confecció d'un breu treball ir ila

realització d'una exposició a classe. Les característiques de cada treball així com el

seu calendari es concretaran a l'inici de curs. a

Hi haurà dues proves parcials, una en acabar el primer quadrimestrei l'altra a fi-

nals del segon.

L'examen final, al mes de juny, podrà representar, perals qui vulguin, una recupe-

ració de la primera prova, de la segona o de totes dues. o

No hi haurà provesespecífiques de normativa. Qualsevol prova, exercici o Er

que presentidificultats en aquest sentit no podrà ser avaluat de contingut (el límit

màxim d'errors és deu, incloses les reiteracions d'un mateix error i amb inde-

pendènciadela llargada delsescrits).

La nota final de curs serà la mitjana de les dues proves, deltreballescrit, de l'expo-

sició i del conjunt de qualificacions derivades dels exercicis puntuals fets a classe o

a casa i de la participació de Palumne a classe. Perqué aquesta mitjana es puguifer,

cal que cadascundels cinc elements tingui, com a mínim, un aprovat.

BIBLIOGRAFIA:

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

Articles n. 3 (L'ensenyamentdel'ortografia). Barcelona: Graó, 1995.

Artigas, R., Cabré, T. Projecció textual de les relacions semàntiques entre parau-

les», Com ensenyar català als adults, n19 i 20, 1989. UN

Ayats, M. ¡ altres. Cercamots delPrimer Diccionari. Vic: Eumo Editorial, 1997.

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

Bassa, R. etal. Diccimots. Eldiccionari a l'escola. Palma de Mallorca: Moll, 1992.

Bernal, MC.; Codina, EF Models d'exercicis per a treballar amb el diccionari. Vic:
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EumoEditorial, 1988.

Bigas, M.et al. Jocs de llenguatge:jocs de sons i delletres. Barcelona: Teide, 1983.
Camps,A.et al. L'ensenyamentde l'ortografia. Barcelona: Graó, 1989.
Camps, A. Lagramàtica a l'escola bàsica. Barcelona: Barcanova, 1985.
Cassany, D. Ensenyarllengua. Barcelona: Graó, 1993.
Codina, E; Fargas, A. Proposta de classificació dels errors d'ortografia. Vic: Eumo

Editorial, 1988.

Comelles, S. 100jocs de vocabulari. Vic: Eumo Editorial, 1994.
Disseny curricular. Ensenyament primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1990.
Galí, A. L'ensenyamentde lortografia als infants. Barcelona: Barcino, 1928.
Guix n. 87 (gener 1985), n. 110 (desembre 1986), n.147 (gener 1990) i n. 195

(gener 1994).

López del Castillo, Ll. Llenguatge. Barcelona: Casals, 1977.

López del Castillo, Ll. Llengua standard i nivells de llenguatge. Barcelona: Laia,
1976.

Perspectiva escolar n.129 (novembre 1988) i n.140 (desembre 1989).
Ramos, J.R. Introducció a la sintaxi. València: Tàndem, 1992,
Ruaix, J. El català enfitxes/l. Fonètica i ortografia. Moià: Ed. de l'autor, 1987.
Ruaix, J. El català enfitxes/2. Morfologia i sintaxi. Moià: Ed. de l'autor, 1987.
Ruaix, J. El catala enfitxes/3. Lèxici estilística. Moià: Ed. de l'autor, 1989.
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6.1.22. Educació i Societat en Canvi

PROFESSORA:Isabel CARRILLO i FLORES

CARACTERÍSTIQUESDEL'ASSIGNATURA : Anual, 6 crèdits.

OBJECTIUS:
Les característiques de la nostra societat, plural i diversa, l'expressió de la de-
mocràcia, l'avenç dela ciènciai els canvis de l'entorn físic, o els conflictes de valor

que generala convivència, són exemples de factors quejustifiquen la necessitat de

reflexionar sobre les finalitats de l'educació en la nostra societat, i d'analitizar les

problemàtiques i tensions del món actual. Cal prendre consciència queel coneixe-

menti la comprensió crítica, el compromísi la implicació, són vies per a la cons-

trucció de formes de convivència que busquin el benestar personal i col-lectiu,i

que permetinestablir relacions de cooperació,respecte,justícia, igualtat...

CONTINGUTS:

1. Educaciói societat.

1.1. Problemàtiques del món actual.

1.2. El marc prospectiu de l'educació.  2. Els valors en unasocietat en canvi.

2.1. Aproximació a la naturalesa delsvalors.

2.2. El paper del professorat davantels valors socialmentcontrovertits.

3. Educació per a la democràciai la participació.

3.1. L'educació moral social.

3.2. Temespera la reflexió ètica (diversitat, cooperació, drets humans... .).
4. Estratègies per aprendre a conèixer, fer i a viure ambels altres.

4.1. L'atmosfera moral del centre.

4.2. L'autoconeixementi l'expressió personal.

4.3. El pensamenti el judici moral.
4.4. El coneixementi la valoració delsaltres.

4.5. La comprensiócrítica delarealitat.

4.6. La coherència entreel judicii l'acció.

  



 

METODOLOGIA :

El desenvolupamentdels continguts es farà a partir d'explicacions, debats, con.
ferències, lecturesi altres activitats —individuals i en grup— que permetin la refle.

xió a nivell teòric i pràctic dels diferents temes.

AVALUACIÓ :

El sistema d'avaluació tindrà en compte:

a) Larealització d'una provaescrita sobreel contingutdel'assignatura.

b) Larealització de treballs individuals i de grup.

c) La lecturai la reflexió crítica d'obres relacionades amb els temes del programa.

d) L'assistènciai la participació activa en les diferents sessions de treball.

BIBLIOGRAFIA :

Busquets, M.D et al. Los temas transversales. Claves de laformación integral. Ma-

drid: Santillana-Aula XXI, 1993.

Camps, V. Los valores de la educación. Madrid: Anaya, 1994.

Cortina, A. La ética de la sociedad civil Madrid: Anaya, 1994.

Cortina, A. El quehacer ético. Guía para la educación moral. Madrid: Santillana-

Aula XXI, 1996.

Delval,J. Losfines de la educación. Madrid: Siglo XXI, 1993.

Delors,J. (dir.). Educació : hi ha un tresor amagata dins. Barcelona: Centre Unesco

de Catalunya, 1996.

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

1995.

Jordán, J.A. ; Santolaria, FE (eds.). La educación moral, hoy. Cuestionesyperspecti-

vas. Barcelona: PPU, 1987.

Lucini, EG. Temas transversalesy educación en valores. Madrid: Anaya, 1993.

Lucini, EG. Temastransversalesy áreas curriculares. Madrid: Anaya, 1994.

Martínez, M.; Puig, J.M. (comp.). La educación moral. Perspectivas defuturoy téc-

nicas de trabajo. Barcelona: Graó, 1991.
Pérez Serrano, Gloria. Como educarpara la democracia. Estrategias educativas. Ma-

drid: Editorial Popular, 1997.

Puig, J.M. ; Martínez, M. Educación moraly democracia. Barcelona: Laertes, 1989.
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puig, J-M La educación moral en la enseñanza obligatoria. Barcelona: ICE-Horso-
mg

i, 1995. a
p4 J.M. La construcción de lapersonalidad moral Barcelona: Paidós, 1996.

Quintana, J.M. Pedagogía moral. El desarrollo moral integral. Madrid: Dykinson,

A 996.

. . . .

Reyzábal, M.V. ; Sanz, A.I. Losejes transversales, Aprendizajespara la vida. Madrid:

Escuela Española, 1995.

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

Trilla, J. EZprofesory los valores controvertidos. Neutralidady beligerancia en educa-

ción. Barcelona: Paidós, 1992.
o

Turiel, E. ; Enesco, 1. ; Linaza, J. (comp.). El mundo social en la mente infantil. Ma-

drid: Alianza, 1989.

Savater, E. El valor de educar. Barcelona: Ariel, 1997.

Pérez, J.A. Claves humanistaspara una educación democrática. Delos valores huma-

nos alhombre como valor. Madrid: Anaya, 1996.
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6.1.23. Materials i Recursos Matemátics

PROFESSORA: M. Antònia CANALS i TOLOSA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Anual. 4 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Durant aquest curs es tracta de plantejar-se què és fer Matemàtiques a l'escola
primària, tenint en compel'evolució dels nens de 6 a 12 anys, els corrents de pen-
samentactuals pel quefa a l'ensenyament d'aquesta matèria,i les exigències dela
reforma educativa.

A les classes hi haurà unapart d'exposició i de discussió de la matèria, i una part de
treball pràctic en grups, que consistirà en la preparació d'activitats d'aula i en la
discussió d'aquestesactivitats.

Un 1596 dela càrregalectiva es destinarà a la confecció d'un treball individual.

OBJECTIUS:

1. Queels alumnes coneguinleslínies fonamentalsdela reformapel quefa a l'en-
senyamentde les Matemàtiques.

2. Que coneguinles dificultats pròpies de cadacicle de Primària, tantles que pro-
venen dels mateixos nens, com dela nostrasocietat.

3. Que dominin alguns recursosbàsics pera treballar les Matemàtiquesa l'escola
primària.

4. Que prenguin una opció personal i al mateix temps unaactitud positiva respec-
te del tractamentde l'assignaturaa l'escola.

CONTINGUTS:

1. Nombresi operacions:

1.1. Noció de nombre. Nombres naturals. Ampliació dels nombres durant la
Primària: negatius-fraccionaris-decimals. La seva relació amb el coneixe-
mentdel medi.

1.2. Conceptei didàctica de les operacions fonamentals.
1.3. Sistema de numeració decimal, i el seu aprenentatgea l'escola. Algorismes

deles operacions-discussió.
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1.4. El calcul mental. Els procediments d'estimació i tempteig. Ús dela calcula-

dora.

1.5. El càlcul escrit. Diversosllenguatges.

2. Nombresi vida quotidiana:

2.1. La resolució de problemes. Diversostipus de problemes. Estratègiesi diver-

sitat de solucions.

2.2. Recollida d'informació. Iniciació a l'estadística i a la combinatòria. Con-

fecció de gràfics, segons edats. Preparació dela noció de probabilitat.

2.3. Didàctica de les mesures en general i en particular de les de longitud, mas-

sa, capacitati temps, segons edats.

2.4. La matemàticai la creativitat. Aspecteslúdics de la matemàtica. Jocs delò-

gica i jocs numèrics.

S'analitzarà la importància de cadascun d'aquests aspectes en la formació

dels alumnes.

3. Coneixementsdel'espai:

3.1. Problemesde posició en l'espai. Relacions geomètriques bàsiques. Sistemes

de coordenades.

3.2. Propietats geomètriques elementals de les figures bidimensionals i tridi-
mensionals. Construccions de models.

3.3. Transformacions geomètriques: ombres, translacions, girsimetries. Pràcti-

ques detaller. Estudi de figuresa partir deles transformacions.

3.4. Experimentació i manipulació amb figures i cossos per a obtenir-ne d'al-

tres. Introducció a la noció d'àreaal final de la Primària i preparació de la de

volum.

3.5. La geometriai l'art. La geometriai la creativitat personal.

AVALUACIÓ:
Després de cada un dels blocs anteriors, hi haurà una avaluació. Es tindrà en

comptel'assistència dels alumnesi la seva participació les activitats de classe.

BIBLIOGRAFIA:

Alsina, C.et al. Invitación a la didáctica de la geometría. Barcelona: Síntesis, 1988.
Bolt, B. Actividades matemáticas. Barcelona: Labor, 1988.

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

 

 



 

Canals, M.A. El calcul menialila calculadora. Vic: Eumo Editorial, 1986.
Castelnuovo, E. Lageometria. Barcelona: Ketres, 1981.
Diversos Autors, Breu viatge almón de la matemática. Barcelona: Fundació Caixa
de Pensions, 1983.

Disseny curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament d'Ensenyament, 1990.

Fletcher; Ibotson, Tangram. Barcelona: Teide, 1973.
García,J.; Bertran, C. Geometríay experiencias. Madrid: Alhambra, 1988.
Gete-Alonso,J.C.i del Barrio, V. Mediday realidad. Madrid: Alhambra, 1989.
Giménez,J.; Girondo, T. Calcula l'escola. Barcelona: Graó, 1990.
Grup Almosta, Més de 7 materialsper a l'aprenentatge de la matemática. Barcelona:

Rosa Sensat, 1988.

Grup Zero, La mesura i els nombres. Barcelona: Vicens Vives, 1985.
Grup Zero, Retrobem el món de la geometria. Geometria elemental I, Barcelona:

ICE UAB, 1983.

Grup Zero, Estadística i atzar. Barcelona: ICE dela UAB, 1978.
Holmes,P. i altres, L'estadística en el vostre món. 4 volums. Barcelona: ICE UAB,

1991.

Perelman, V. Matemàtica recreativa. Barcelona: Martínez Roca, 1968.
Rolvi, E et. al. Geometria delasperanza e dalgioco, vol. 2. Petricione, Giunti Lis-

cioni Editor, 1990.

Segarra, L. Repertori. Matemática recreativa. Barcelona: Teide, 1985.
Segarra, L. Encercla el cercle. Matemática recreativa. Barcelona: Graó, 1987.
Vallès, J. La didàctica de la matemàtica en el Cicle Inicial. Barcelona: Quaderns Ro-

sa Sensat, 29.
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6.1.24. PractiquesIII

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

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAUFf i MORESO

CARACTERÍSTIQUESDE L'ASSIGNATURA:Quadrimestral. 16 crèdits.

Les pràctiques en el tercer any del curriculum de la diplomatura de Mestre estan

concebudes fonamentalmentpera aprofundirles estratègies psicopedagògiquesi

didàctiques aplicables i adaptades a aquelles àrees i activitats vinculades a l'espe-

cialitat de mestre que cursal'estudiant.

TEMPORALITZACIÓ:
Els alumnes assisteixen a un centre escolar durant un període intensiu, matíi tar-

da, des de finals de novembrea primers de febrer.

ACTIVITATS A REALITZAR:

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

en l'atenció individualitzada als alumnesi en l'elaboració deles estratègies curricu-

lars de les diverses unitats didàctiques quees treballin. Ha de redactar un diari de

pràctiques queseràla base de l'elaboració de la Memòria de Pràctiques.

Aquesta Memòria consta de dues parts importants. La primera és l'elaboració

d'una recerca teoricopràctica basada en l'especialitat que cursa l'estudianti que ha

estat decidida d'acord amb el mestre-tutor i d'acord amb un projecte de treball

prèviamentestablert pel profesor-tutor de la Facultat d'Educació.

La segona partésla valoració personal i global del conjunt de les pràctiques.

CICLE I ESCOLA ON FER LES PRÀCTIQUES:

Pràctiquesa l'etapa de primària col-laborant amb el mestre-tutori seguinttotesles

àrees del currículum d'aquesta etapa educativa.

Els centres escolars on esrealitzen les Pràctiques formen part d'una xarxa d'escoles
col-laboradores, fonamentalment d'Osona, però també de les comarquesveines.

En casosespecíficsi personalitzats es podenferles pràctiquesen altres centres edu-

catius no previstos.
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AVALUACIÓ: 6.1.25. EducacióFísicai la seva Didàctica
Per als estudiants, les pràctiques de tercer any comporten:
1. Assistència a l'escola durantel períodeintensiu establert. PROFESSOR: Joan ARUMÍ i PRAT
2. Assistència a claustres, reunions decicle i departamentsd'escola, sempre i quan

l'escola ho vulgui. CARACTERÍSTIQUESDEL'ASSIGNATURA:Quadrimestral. 4,5 crèdits.
3. Assistència a les sessions de formació de pràctiques.
4. Entrevistes ambel professor-tutor.
3. Presentació de la memòria de pràctiques(ideldiari de pràctiquessiel professor-

tutor el demana)

OBJECTIUS.
El desenvolupamentd'aquesta assignatura pretén, en primerlloc, introduirels es-

tudiants dins el concepte d'Educació Física com a part de l'educació queutilitza,
La nota final del'avaluació deles pràctiques serà posadapel professor-tutordela
Facultat d'Educació a partir de:

de forma sistemàtica,les activitats físiquesi la influència dels agents naturals com
a mitjans específics que comprometenlatotalitat de l'individu en la seva educació.

Informeescrit del mestre-tutor. En segonlloc, pretén aprofundirels continguts de l'Educació Física en l'Educacióoat ned :Intercanvis d'informació i entrevistes ambel mestre-tutor. Primària. En tercerlloc, desenvoluparels aspectes psicopedagògics i didàctics de
1 , ¡Al 4 A y . . “12 . . . qeIntercanvis d'informació i entrevistes amb el propi estudiant. l'Educació Físicai, per últim, capacitar els mestres per impartir aquesta matèriaa

—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
a
—
—
—
—
—
—
—

Avaluació de la Memòria de Pràctiques. l'Educació Primària.

—
—

—

METODOLOGIA:

Lessessions es desenvoluparan combinantla part teòrica de l'Educació Física amb

la part pràctica. És molt importantla participació activa detotsels alumnes per a

obtenir una bonaassimilació de tot el que comporta l'educació per mitjà de Pacti-

vitat física, que comença per millorarl'estat de salut, per tenir un coneixementdel

propicos i millorar l'agudesa dels sentits, per millorar les qualitats motriusi de do-

mini d'un mateix, finalment, l'educació física permet d'introduirels valors morals

de respecte, acceptaciói col-laboració dels i amb els companys.  
PROGRAMA:

1. Introducció al concepte d'educació física:

1.1. LE.E en el sistema educatiu.

2. Psicomotricitati educació física base:

2.1. L'esquemacorporal.

; 2.2. Actitud.

2.3. Lateralitat.

2.4. Respiració.

2.5. Relaxació.
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2.6. Percepció Espai- Temps.

2.7. Coordinació dinámica.

3. El joc com a eina pedagógica:

3.1. Teoria sobreeljoc.

3.2. Importància educativa deljoc.

4. Aspectes didàcticsi programació del'educació física.

5. L'àrea d'educació física a l'escola:

5.1. Activitats extraescolars.

5.2. Activitats a la natura.

5.3. Coordinació general del'àrea.

AVALUACIÓ:
Esfarà tenint en compteels tres aspectes segiients:

— L'assistènciai participació activa en un 9096 deles sessions.
— Presentació perescrit de cinc sessions ones treballin aspectes propis d'EF per a
primària.

— Un examen teòric basat en els conceptesintroduits enles sessions.

BIBLIOGRAFIA:

La relació bibliogràfica es facilitarà a l'inici del curs.
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6.1.26. Idioma Estrangeri la seva Didàctica

PROFESSORA: Núria MEDINA i CASANOVAS

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Conèixer els objectius i continguts curriculars de Primària pel que fa a l'àrea de

llengúes estrangeres.

Proveir de recursos didàctics pera l'ensenyamentde l'anglès a Primària.

Pràctica d'unitats didàctiques.

Aprofundiren els coneixements gramaticals.

Practicar les quatre habilitats:escoltar,parlar, llegir i escriure.

CONTINGUTS:

1. Didactics:
1.1. Ice-breaking activities. How to increase the pupils’ motivation.

1.2. Listening activities. Songs,nursery rhymes andothertypesoflisteningtexts.

1.3. Speakingactivities. Ways to help children speak.

1.4. Reading activities. Fairy tales and easy readers.

1.5. Writing activities. Ways to help children write.

2. Language:

2.1. Grammar: Articles

Singular/Plural

Count/Mass Nouns

Adjectives

Adverbs

Prepositions: Place, Time, Position

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Future

2.2. Practical activities to develop the fourskills.
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AVALUACIÓ:
Lavaluació constará de tres parts: una prova inicial per determinarel nivell dels
alumnes; una prova de llengua a final de curs; i una de didáctica també a final de
curs.

BIBLIOGRAFIA:

Cambridge Word Selector anglès-català, CUP ,1995.
Diccionari anglès-català,català-anglès. Fundació Enciclopèdia Catalana 1989.
Gonzalez, M. 8£ Celaya, M.L. New Teachers in a New Education System. A Guide-

bookfor the Reforma. PPU S.A., 1992
Longman Language Activator.The World’s First Production Dictionary, Long-

man 1993.
Phillips, S. Young Learners. Oxford English, 1994.
Swan, M. PracticalEnglish Usage. Oxford 1995.
Walker, E.8 Elsworth, S. Grammar Practicefor Intermediate Students. Longman

1986.

Revistes:

Apac ofNews.
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6.1.27. Organització del Centre Escolar

PROFESSORA: Ester FATSINI i MATHEU

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA: Quadrimestral.4/5 credits.

OBJECTIUS:

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

institucionals. L'assignatura vol ser un espai de trobada entrela formació teòrica

rebuda en cursosanteriorsi l'experiència acumulada en els períodes de Pràctiques,

sobretoten totallò queesrefereix al funcionamentd'un centre escolar.

El programade l'assignatura fa un recorreguta través dels diversos temes que afec-

ten l'organització i la gestió d'un centre educatiu. Es tracta d'analitzar el marc le-

gal i els aspectes teòrics que influeixen en la pràctica diària de la vida escolar, sense

perdre de vista que el coneixementsobre l'estructura i organització dels centres

educatiusés indispensable per millorar-neel funcionament.

CONTINGUTS:

1. Educació i organització escolar.
1.1. L'organització i la gestió d'un centre educatiu al servei de l'ensenyamenti

l'educació.

1.2. L'organització d'un centre educatiu i l'entorn social.

2. El marc legal educatiui l'organització d'un centre escolar.

2.1. Legislació escolar: de la Constituciói l'Estatut d'Autonomia a la LODE,la

LOGSEi la LOPEGCE.

2.2. L'actual sistema educatiu i la tipologia de centres docents. El principi de

l'autonomiadelcentreescolar.

3. El centre educatiu.

3.1. Naturalesai característiques deles organitzacions educatives.

3.2. Estructura d'un centre educatiu:òrgansi funcions. Organigrama.

3.3. Organització de l'escola rural. La Zona Escolar Rural.

4. La planificaciói els plantejamentsinstitucionals del centre.  A



—

4.1. El Projecte Educatiu de Centre.Els plans específics.

4.2. El Projecte Curricular de Centre.

4.3. El Reglament de Règim Intern.

4.4. El PlaAnual.

5. La comunitat educativa.

5.1. Escola, societat i familia. Les relacions família-escola. Les Associacions de

pares i mares d'alumnes.

5.2. La planificació dela tutoriai l'orientació escolar.

5.3. La participació en la gestió del centre educatiu: àmbits i nivells de partici-
pació.

5.4. L'escola com a espai derelacions humanes.El climaescolar.
6. L'organització dels recursos humans.

6.1. El professorat. Els equips de treball docent. La coordinació.

6.2. Drets i deures del professorat.

6.3. Agrupaments dels alumnes. Flexibilitati diversitata l'aula i al centre.
6.4. Drets i deures dels alumnes.

7. L'organització dels recursos materials.

7.1. L'arquitecturai els espais escolars.

7.2. Els equipamentsi el material didàctic.

8. L'organització dels recursosfuncionals.

8.1. La distribució del tempsi els horaris.

8.2. El pressuposti la gestió econòmica.

8.3. La documentació escolar.

9. L'avaluació dela gestió d'un centre educatiu.

9.1. La Memòriadel centre. Instruments de seguimenti control.

9.2. Formesdecontroli millora de projectes.

10. Els canvis socialsi culturalsi l'organització del centreescolar.

10.1. Problemes actuals del'organitzaciói gestió d'un centre educatiu.
10.2. L'impacte dela reforma de l'ensenyament secundari. Els problemes del

medirural.

10.3. El modeld'escolai els reptes delfutur.

METODOLOGIA:

El treball declassei el desenvolupamentdel programaes basaran enelllibre:
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Antúnez, S.; Gairín, J. La organización escolar. Prácticayfundamentos. Barcelona:

Graó, 1996.

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

capítolsdelllibrei altres documents, treballs en petits grups, debats col.lectius i

exposicionsdetreballs.

AVALUACIÓ:
Lavaluació global del'assignaturaes farà a partir de:

a) Assistènciai participació enels treballs de classe.

b) Treball de grup (informeescrit i exposició oral) sobre alguna experiència d'or-

ganització d'un centre escolar.

c) Treball individual relacionat amb la temàticadel'assignatura.

d) Provaescrita sobreels continguts del programa.

Per aprovarl'assignatura cal superar satisfactòriament cadascun dels anterios con-

trols.

BIBLIOGRAFIA:

Antúnez, S. Clavespara la organización de centrosescolares. Barcelona: ICE - Hor-

sori, 1993.

Antúnez, S., Gairín, J. Organització de centres. Experiències, propostes i reflexions.

Barcelona: Graó, 1988.

Antúnez, S.; Gairín, J. Elprojecte educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1990.

Ball, S. La micropolítica de la escuela. Madrid: Paidós-MEC,1989.

Darder, P, López, J.A. Elements d'organització i avaluació d'un centre educatiu

d'EGB. Barcelona: Ed. 62/ Rosa Sensat, 1985.

Diversos Autors. Delprojecte educatiu a la programació d'aula. Barcelona: Graó,

1991.

Domènech,J. Vifias, J. La organización del espacioy del tiempo en el centro educati-

vo. Barcelona: Graó, 1997.

Franch,J.; Pélach, J. Construir unprojecte d'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.

Gairín,J. (coord.). El reglament de règim intern delcentre educatiu. Barcelona: Ge-

neralitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1991.

M5,

  



Gairín, J.; Antúnez, S. (coord.). Organizacióny gestión de centros educativos. Barce.

lona: Praxis, 1994,

Gairín, J.; Antúnez, S. (coord.). Organización de centros. Nuevas aportaciones. Bar-

celona, PPU, 1994,

Owens, R.G. La escuela como organización. Madrid: Santillana, 1976.

Rul, J. Elprojecte degestió del centre educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya,

Departament d'Ensenyament, 1990.

Santos, M.A. Hacervisible lo cotidiano. Teoríaypráctica de la evaluación cualitativa

de centros escolares. Madrid: Akal, 1990.

Santos Guerra, M.A. La luz delprisma. Para comprender las organizaciones educati-

vas. Archidona (Málaga): Aljibe, 1997.

Torrents, C.; Torrents, M. Lescola sobre mínims. Vic: Eumo Editorial, 1991.
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6.2. Assignatures optatives

6.2.1. Historia de Catalunya

PROFESSOR:Josep CASANOVASiPRAT

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Optativa. 4,5 credits

OBJECTIUS:

L'objectiu fonamental de l'assignatura éstractarels principals referents dela histò-
ria de Catalunya. Es tracta d'oferir unavisió general i panoràmica detotala histò-

ria de Catalunya, fent especial atenció als temes méssignificatius dela història

contemporània,però sense oblidar els d'etapes anteriors. Els temes seran treballats

de manerainteractiva, tenint en compte els diversos elements que conformen la

realitat històrica: demografia, societat, cultura, art, economia, política... ja que és

important comprendrela relació de tots aquests aspectes pertal de tenir unavisió

global dela realitat. Una part de l'assignaturaes dedicarà a plantejarla didàctica de

la història de Catalunya.

CONTINGUTS:

1. Funció i usos dela història.

2. Lesterres catalanes durantl'antiguitat.

3. La formació de Catalunyai la Catalunya comtal.
4. L'expansió territorial i econòmica catalanoaragonesa.

5. Catalunyaen la Monarquia Hispànica.

6. Les transformacionsdel segle XVIII.

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

8. La Restauraciói la dictadura de Primo de Rivera.

9. La Segona República.

10. La Guerra Civil.

11. El franquisme.

12. La transició democràtica.

13. Catalunya, avui.
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METODOLOGIA:

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

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

haurà la lectura obligada d'unllibre.

AVALUACIÓ:
Un examen final al mes de juny.

El controlsobreel llibre de lectura obligada.

Es tindrà en comptela participacióa classe.

BIBLIOGRAFIA:

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

lums.

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

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

Gil, E.; Peris, T. Interroguem el passat recent. El mètode indagatori en la classe

dahistoria. Alzira: Germania, 1995.

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

Llorens, M.; Ortega, R.; Roig, J. Història de Catalunya. Barcelona: Vicens Vives,

1993.

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

Mestre, J.: Hurtado, V. (dirs.) Atles d'Història de Catalunya. Barcelona: Edicions

62, 1995.

Riquer, B. de (dir.) Història, política, societati cultura dels Paisos Catalans. Barcelo-

na: Enciclopèdia Catalana, 1995, 12 volums.

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

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

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

lums.
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6.2.2. Tecnologia a l'Aula

(FenòmensFísics i Aplicacions Tecnològiques)

PROFESSOR: Miquel CABALLERIA i SURINACH

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Optativa. 4,5 credits.

OBJECTIUS:

Presentarels principals fenòmensfísicsi les seves aplicacions tecnològiques a par-

tir del'observaciói dela reproducció d'experiènciessenzilles.

CONTINGUTS:

1. El Mètode Científic.

1.1. Mesura i magnitudsfísiques.

1.2. Sistemes d'unitats.

1.3. Lleifísica.

1.4. Representació gràfica.
2. Fenòmensòptics.

2.1. Propagació, reflexió i refracció de la llum.

2.2. Imatgesa través de miralls i lents.

2.3. Color.
2.4. Naturalesa dela llum.

3. Forces, movimenti energia.

3.1. Moviment.

3.2. Forces.

3.3. Treball i 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.
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METODOLOGIA:

Els contiguts seran exposats pel professor, el qual proposará una série de qiiestions

¡ exercicis per tractar a classe.

Es realitzaran pràctiques de laboratori sobre els temes treballats.

AVALUACIÓ:
L'avaluació es farà a partir de la presentació dels exercicis i de la discussió de les
questions que es proposaran durant el desenvolupamentdel'assignatura. Al final

es farà una prova individual escrita.

La notafinal del'assignaturaés la mitjana ponderadadeles notes segiients:

— Pràctiques (nota de grup) 1090

— Exercicis proposats durantel curs 40%

— Examen final 50%

Els estudiants que no presentinels exercicis o l'informe de pràctiquesdinsdels ter-

minisestablerts seran avaluats d'aquestesparts a través de l'examen final.

BIBLIOGRAFIA:

Aram; Boixaderas, N.; Cuevas, P; París, M.; Roig, J.; Vidal, E. Lesforces i llurs efec-

tes. Barcelona:Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma

de Barcelona, 1982.

Aram; Boixaderas, N.; Cuevas, P: París, M.; Roig,J.; Vidal, F. Elso. Barcelona: Ins-

titut de Ciències de l'Educació de la UniversitatAutònomade Barcelona, 1981.

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

Institut de Ciéncies de PEducació de la Universitat Autónoma de Barcelona,

1982.

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

Hewitt, PG. Conceptos defisica.Mèxic: Limusa, 1992.

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

Nuevo manual de la Unesco para la enseñanza de las ciencias. Barcelona: Edhasa,

1987.
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6.2.3. Sociolingiistica

PROFESSOR:Francesc CODINAiVALLS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Aportaral futur mestre coneixements sobrela diversitatlingiística, els problemes

sociolingiiístics, la situació social delcatalà i la sevarepercussió en l'ensenyament.

Fomentaren el futur mestre una actitud de respecte perla diversitatlingúística i

cultural i una actitud favorable al procés de normalització del'ús dela llengua ca-

talana.

CONTINGUTS:

1. Conceptesbàsics de sociolingiiistica:

1.1. Universalitat delllenguatgei diversitat de llengúes.

1.2. Les llengiies en el món.Les families lingilístiques.

1.3. Les dimensionsterritorials i demogràfiquesdeles llengiies.

1.3. Llenguai societat.

1.4. Llengiies en contacte. Conflicte lingiístic. Llengiies dominants i llengiies

subordinades: àmbits d'ús, normes d'úsi actitudslingúístiques.

1.5. Bilingiiismei diglòssia. Substitució i normalitzaciólingúística.Planificació

lingiifstica.

1.6. Processos de substitució i d'expansió lingiiística en la história i en Pactuali-

tat.

2. Passati presentdela llenguacatalana:

2.1. Aspectes d'història social i política de la llengua catalana (del segle VIII al

segle XIX):formació, expansiói subordinació.

2.2. El procés de normativització i de «normalització» de la llengua catalana en

als segles XIX i XX.

2.3. La situació actual dela llengua en cadascun delsterritoris de parla catalana:

marc legal: coneixementi ús social dela llengua: política lingúistica. Pro-

blemesi perspectives.
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METODOLOGIA ¡AVALUACIÓ:

Cada alumne hauràdellegir un delsllibres que figuren en la bibliografia. La nota

serà la resultant de la valoració en les activitats fetes a classe (4096), una prova de

lectura delllibre (3096) i una prova final (3096). Aproximadamenta la meitat del

quadrimestrees farà una prova de lectura. en forma de comentaride text o d'assaig

breu.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

Artigal, J.M. (coord.) Els programes d'immersió als territoris de llengua catalana.

Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 1995.

Ayma, J. M. Allo que nose sol dir de la normalització lingiitstica. Barcelona: Empú-

ries, 1992.

Bastardas, A.; Soler, J. (eds.) Sociolingútstica i llengua catalana. Barcelona: Empú-

ries, 1988.

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

Bastardas, A. Ecología de les llengúes. Barcelona: Proa, 1996.

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

Breton, R. Géographie des langues. Col. Quesais-je2 París: P.U.E, 1976.

Diversos Autors, Mapesper a l'estudi de la llengua catalana. Vic: Eumo Ed., 1992.

Ferrer, J. Lapersecuciópolítica dela llengua catalana. Barcelona: Ed. 62, 1985.

Gimeno, E; Montoya, B.Sociolingistica. Universitat de València, 1989.

Ginebra et al. La llengua als Paisos Catalans. Barcelona: Fundació Jaume Bofill,

1992.

Junyent, C.Les llengies del món. Barcelona: Empúries, 1989.

Junyent, C. Vida i mortdelesllengiies. Barcelona: Empúries, 1992.

Kreminitz, G. Multilingiiismesocial. Barcelona: Ed. 62, 1993.

Lamuela, X. Estandardització i establiment de les llengies. Barcelona: Edicions 62,

1994. |
Mari, I. Un horitzóper a la llengua. Aspectes de laplanificacié lingiiistica. Barcelona:

Emptries, 1992.

Martí i Castell, J. (ed.). Processos de normalització lngútstica: l'extensió d'ússocial i

la normativització. Barcelona: Columna, 1991.
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Martí i Castell, J. L'ús socialdela llengua catalana. Barcelona: Barcanova, 1992.

McKay, S.L.; Hornberger, N.H. Sociolinguistics andLanguage Teaching. Cambrid-

ge University Press, 1996.

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

Nadal, J.M.; Prats, M. Historia de la llengua catalana. Dels orígensfins al segle XV.
Barcelona: Ed. 62, 1983.

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

Reixach, M. Difusió social del coneixementde la llengua catalana. Barcelona: Gene-

ralitat de Catalunya. Departamentde Cultura, 1990.

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

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

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

1985.

Serra, J.M. Immersió Lingiiística, rendiment acadèmic i classe social. Barcelona:

Horsori, 1997.

Siguan, M. L'Europa deles llengies. Barcelona: Edicions 62, 1995.
Solà,J. L'obra dePompeu Fabra. Barcelona:Teide, 1988.

Solé, J. Sociolingiiistica per ajoves. Xirivella: Ed. de la Federació d'Entitats Cultu-

rals del País Valencià, 1987.

Tuson,J. El llenguatge. Barcelona: Empúries, 1994.

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

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

Viana, A. Aspectes del pensament sociolingiiistic europeu. Barcelona: Barcanova,

19895.

Vila, I. El català i el castellà en el sistema educatiu de Catalunya. Barcelona: Horso-

ri, 1996.
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6.2.4. Educació Corporal: Ritme, Movimenti Dansa

PROFESSORA:Dolors RUSINOL i CIRERA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Oferir els coneixementsi recursos necessaris que ajudin l'estudianta trobar en el

cos un mitjà d'expressió i creació, intentant contribuir a la seva maduració global i

a fomentarelsentit lúdic, la imaginaciói la capacitat d'observació.

Queels alumnes experimentin ambel seu cosi, així, puguin conèixer millor el cos

del nen.

Facilitar una experiència pràcticaa nivell d'exercicis i jocs.

Facilitar una experiència pràcticaa nivell de dansa.

METODOLOGIA:

Lesclasses seran fonamentalmentpràctiques.

En cada sessió es donarà una explicació sobre els conceptes quees treballaran i a

partir d'aquí l'alumne experimentarà, buscarà i farà una proposta de treball que

desenvoluparà durantel curs.

Es faran exercicis individuals i en grup.

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

Esrealitzarà una memòria en formade fitxes detotsels exercicis fets a classe.

La nota final sortirà del conjunt de notes dels exercicis que es fan a classe i de la

memòria presentada.

PROGRAMA:

1. Expressió del cos:

1.1. Relaxació.

1.2. Desinhibició.

1.3. Observació.

1.4. El cos que comunica.
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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 professor especialitzat.

BIBLIOGRAFIA:

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

Anton, M.: Barbal, M., Godall, P, Segarra, J.: Soca-Tira. Psicomotricitat, dinámi-

ca i dansa a l'escolar. Barcelona: Graó, 1988.

Aymerich, M.: Aymerich, C. L'expressió mitjà de desenvolupament. Barcelona: Llar

del Llibre, 1980.

Delgado, E.: Vuilanova, M. Què representem, avui2Barcelona: 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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6.2.5. La Funció Tutorial

PROFESSORA: Esther FATSINI i MATHEU

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

La tutoria com a àmbit d'acció pedagògica estructura aspectes relacionats amb

l'orientació individual, la resolució de conflictes grupals, la creació d'una atmosfe-

ra moral que permetila participació i la col-laboració... Des d'aquesta perspectiva

el tractamentdels continguts pretén: a) fomentarla reflexiò sobre la tasca docent

analitzant la funció tutorial en les diferents etapes educatives, b) conèixer els àm-

bits i centres d'interès de la tutoria establint orientacions per a la seva programa-

ció; c) posar en práctica diferents metodologiesi estratègies d'acció tutorial.

CONTINGUTS:

1. Introducció:el perfil dels mestresi les seves funcions.

2. La tutoria: concepte, característiquesi objectius.

3. La funció tutorial en el PEC i el PCC.

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

mestresi altres professionals.

5. Àmbitsdel'acció tutorial:

5.1. Diversitat i educació (diferències físiques, ideològiques, psicològiques...)

5.2. Educació en valors i desenvolupament moral.

5.3. Habilitats socials i convivència.

5.4. Drets, deures i normes en els diferents àmbits de relació.

5.5. Les assemblees com a mecanismedeparticipació i adopció de decisions.

5.6. Les capacitats de diàleg i comunicació. f

5.7. La resolució de conflictesi l'adopció de decisions.

5.8. La simulaciói els jocsderol: estratègies per a l'adopció de perspectives.

5.9. Autoconeixementi autoestima.

5.10. L'autoregulació conductual.

—
-

5.11. Aprendrea pensar: raonament i comprensió.

5.12. Habilitats cogninitives: tècniques d'aprenentatgei estudi.
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5.13. Dinámica de grups: exercicis per al coneixementi la relació ambelsaltres.
5.14. Orientació vocacional i tutoria.

6. Instrumentsdela tutoria:

6.1. L'observació (observació directa i observació indirecta)i elregistre.

6.2. L'entrevistai les reunions (individual i grupal).

6.3. Tests sociomètrics,escales d'actituds...

6.4. L'agendai eldiari.

7. La Programaciódela tutoriai la seva avaluació:

7.1. Elementsi pautes pera la programació enles diferents etapes educatives.

7.2. Avaluació del pla d'acció tutorial.

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels continguts es farà a partir de les explicacionsi els debats

de classe, la lectura i anàlisi de bibliografia,i la realització d'activitats de caràcter

pràctic que permetin aprofundir en els diferents temes dela tutoriai treballar la

seva dimensió d'aplicació en diferents àmbits educatius (disseny d'activitats,si-

mulació de sessionsde tutoria,...).

AVALUACIÓ:
S'avaluarà a partir de:a)la realització d'una prova sobre el contingut de l'assigna-

tura b) l'elaboració de diferents activitats de tutoria, c) preparació i realització

d'unasessió pràctica sobre un àmbit dela tutoria, d) l'assistènciaa classei la parti-

cipació en les diferents activitats.

BIBLIOGRAFIA:

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

Bertran, P. Area: Tutoria 2n cicle ESO. Tutoria 3, i 4. Barcelona: Castellnou, 1995.

Brunet, J.J.; Negro, J.L. Tutoría con adolescentes. 6a edició. Madrid: Ediciones San

Pio X, 1989.

Diez de Ulzurrun,A.; Masegosa, A. La dinámica degrupsen l'acció tutorial. Barce-

lona: Graó, 1996.

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

1991.

Fernandez, P. Lafunción tutorial Madrid: Castalia-MEC,1991.
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Gordillo, M.V. Orientacióny comunidad. La responsabilidadsocialdela orientación,

Madrid: Alianza Editorial, 1996.

Indurain,J.J.; Ricarte, P. Material teórico-práctico para la acción tutorial. Madrid:

Escuela Española, 1992.

Lázaro, A.; Asensi, J. Manualde orientación escolar y tutoría. Madrid: Narcea,

1989.

Lowe, P. Apoyo educativoy tutoría en secundaria. Madrid: Narcea, 1995.

Mora,J.A. La acción tutorialy orientación educativa. Madrid: Narcea, 1987.

Nicieza, J. Primaria: orientacióny tutoría. Madrid: MEC, 1992.

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

Ramirez, ).; Gago, L. Guíapráctica delprofesor-tutor en educaciónprimariay secun-

daria. Madrid: Narcea, 1993.

Roman, J.M. ; Pastor, E. La tutoría. Pautas de acción e instrumentos útiles alprofe-

sor-tutor. Barcelona: CEAC, 1984.

Sánchez, S. La tutoría en los centros docentes. Manualdelprofesor tutor. Madrid: Es-

cuela Española, 1993.

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

Valdivia, C. La orientación y la tutoría en los centros educativos: cuestionario de eva-

luacióny análisis tutorial. Bilbao: Mensajero, 1992.

Viana, T. Elprofesor-tutor. Consideracionespara mejorar la acción tutorial. Valencia:

Blázquez Ediciones, 1991.
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6.2.6. Audició Musical

PROFESSORA:Teresa MAIDEU i PUIG

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

— Accediral coneixementi contemplació d'obres d'art musicals prousignificatives

a través d'una audició raonada, situada culturalmenti tècnicament,pertal de fer

més sòlidai crítica la cultura musical.

— Projectar les mateixes audicionsa les escoles de Primària, a través dela selecció

reflexiva de possibles centres d'interès compromesos ambles activitats escolars i

la mateixa labor educacional.

CONTINGUTS:

1. Consideracionsentorn dela formació del'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 musical i la societat:
2.1. Entorn del conceptei de l'ús de la música.

2.2. Criteris de valoració —social i individual— de la música.

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

3.1. Desvetllament i desenvolupamentequilibrats de totes les facultats psicofí-

siques de la persona enles diverses etapes dela seva vida.

3.2. Formació decriteris estètics, reforçamentde la personalitat individual en-

vers les imposicions.

4. Audició i coneixement més detallat d'algunes deles principals i méssignificati-

ves obresd'art sonores deles diverses èpoques culturals occidentals: |

4.1. Epoques culturals, estils, formes, autors, obres; relació de la música amb to-

tes les altres manifestacions culturals segons les èpoques.

4.2. Anàlisi formal elemental de cara a l'audició.

4.3. Coneixement documental i sonor dels mitjans instrumentals i vocals que

empra la música. Els intèrprets.

  

 



 

4.4. Orientacionsespecífiques, comentarisi valoracions prèviesi posteriors.

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

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

5.2. Estudii aprofitament depossibles centres d'interès per a una audició musi-
cal aprofitadai conscient a Primària.

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

var l'assignatura.

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

BIBLIOGRAFIA:

Abraham, G. The Concise Oxford History ofMusic. Londres: Oxford University
Press, 1979.

Artigues, M.; Barjau, L., Bonal, Ma D. 5/ Audicions. Barcelona: Teide, 1986.

Barlow, H.et al. 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.

De Candé, R. Diccionari de la Música. Barcelona: Ed. 62, 1967.

Fubini, E. La estética musicaldesde la antigiiedad hasta elsiglo XX Madrid: Alianza

Editorial, 1988.

Guillard, G. Manuel Pratique pour Analyse auditive. París: Éditions Transat-

lantiques, 1983.

Hodeir, A. Les Formes dela Musique. París: Presses Universitaires de France, 1978.

Maideu,J. Instruments Musicals. Vic: Eumo Editorial, 1995.

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

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

Valls, M. Diccionario de la Música. Madrid: Alianza Editorial, 1974.
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6.2.7. Educació Ambiental

PROFESSOR: Sebastià RIERA i CUSÍ

CARACTERISTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Optativa. 4,5 credits.

INTRODUCCIÓ:

Des dela Facultat d'Educació entenem que aquesta nova disciplina acadèmica no

ha de ser mai patrimoniexclusiu d'unsespecialistes, sinó que ha de formarpart del

currículum detotsels estudiants de la diplomatura de Mestre, independentment

del'especialitat que estiguin cursant.

Tot i així, la Facultat d'Educació ha optatper definir unaassignatura optativasota

el títol d'Educació Ambiental que permeti d'aprofundir aquesta temàticaa aquells

alumnes quehitinguin un interès especial.

OBJECTIUS:
Definirles bases del procés d'ensenyament-aprenentatge d'aquest eix transversal

del currículum que ha de ser tractat de manera interdisciplinària perquè no és

matèria exclusiva de cap deles àrees queel configuren.

CONTINGUTS:

1. Educació ambiental: necessitat i concepte.

2. A qui convé l'Educació Ambiental

3. Concepte de medi ambient. Ecologia i ecologisme.

4. Anàlisi de la problemàtica ambiental a nivell mundial:

4.1. Demografia i densitat de població.

4.2. Canvi climàtic.

4.3. Erosió.
4.4. Residusi contaminació industrial.

4.5. Residus sòlids urbans.

4.6. Diversitat biològicai recursos genètics.

4.7. L'aigua.

4.8. L'energia.

4.9. Espais naturals.

5. Problemàtica ambiental a Catalunyai Legislació ambiental vigent.
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6. Pedagogia ambiental.
7. Experiències resultats en el camp de l'Educació Ambiental.

METODOLOGIA:

La meitat del'assignaturaes basarà en exposicionsdefets i conceptesteòrico-pràc-

tics per part del professori l'altra meitat s'organitzarà en forma de seminari amb

participació activa per part detotsels assistents a l'aula.

AVALUACIÓ:
La qualificació final s'obtindràa parts iguals, dela participació de l'alumnea l'aula

(és imprescindible l'assistència a un 9099 deles horeslectives de l'assignatura), i de

la valoració d'un treball de cursi d'una provaescrita.

BIBLIOGRAFIA:

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

donarà unabibliografia específica.

Amenós, A.etal. Els drets del medi ambient. Barcelona: Depana, 1991.

Brown, L. R.et al. L'estat del món 1997. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya,

1997.

Cousteau,J. et al. Una sola terra. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departa-

ment d'Agricultura, Ramaderia 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. ElAtlas de la gestión delplaneta. Madrid: Hermanos Blume,
1994,

Revista de MediAmbient. Núm 1 al 19. Barcelona: Generalitat de Catalunya. De-

partament de Medi Ambient, 1991 a 1998.

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

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

Departament de Medi Ambient, 1992.

Vola La. Equip d'educació ambiental. Deixalles i reciclatge 1, 2 i guia delprofessor.

Vic: Eumo Editorial, 1993.
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6.2.8. Història de l'Art Català

PROFESSOR: Miquel PÉREZ i MAS

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

OBJECTIUS:
Introducció a l'estudi de la Història de l'Art Català, concretamentdels tres perío-

des en els quals hom considera que hi ha aportacions de gran valor artístic i que

coincideixen en moments de naixença, plenitud o recuperació nacionals.

CONTINGUTS:

1. LArt Romànic:

1.1. Principis estructurals i tipològics de l'arquitectura clàssicai 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 econò-

mic. Arquitectura del s. XI, característiques i obres. Arquitecura del s. XII,

característiquesi obres. L'escultura.

14. La pintura romànica: suports i tècnica. Fonaments estètics. Iconografa i

fonts. Mestres de la pintura románicacatalana.

2. L'Art Gòtic:

2.1. Transició del romànical gòtic:l'arquitectura del Císter.
2.2. L'arquitectura gòtica: la catedral com a sistema constructiu i simbòlic.

Arquitecturagòtica catalana,característiquesi obres.

2.3. La pintura gòtica: suports i 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 terme per mitjà de l'exposició per part del professor dels di-

ferents temes a classe. Es complementarà amb la projecció de diapositives, vídeosi
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el comentaria classe d'algunstextoslliurats pel professor. Al llarg del curs hi haurà
duesvisites guiades pel professor al Museu Episcopal de Vic, seccions de romànic i
gòtic.

AVALUACIÓ:
L avaluació es farà per mitjà de dues provesparcials i un treball en grups detres o

quatre alumnes enel qual s'estudiarà un monument, una obra escultòrica o pictò-

rica d'algun dels períodes estudiatsi es farà una proposta didàctica a partir del mo-

numentestudiat. En la nota final es tindrà en compte, a més,la participació activa

dels alumnesenles classes.

BIBLIOGRAFIA:

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

Bohigas, O. Reseña y catálogo de la arquitectura modernista. Barcelona: Lumen,

1971.
Carbonell, E. Lapintura mural románica. Barcelona: La Llar del Llibre, 1984.

Cirici, A.; Gumí, J. L'artgòtic català. Barcelona: 1977.

Diversos Autors, Catalunya Romànica, 24 vols. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
S.A., 1984. 4

Diversos Autors, Dicicionari d'arquitectura. Barcelona: Cirit, Generalitat de Cata-

lunya, Departament d'Erisenyament, 1990.
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Junyent, E. Catalunya romànica, 2 vols. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
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6.2.9. Matemàtica a partir de l'entorn

PROFESSOR: Pau CASANASiXURIACH

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Per al seu seguiment, l'assignatura requereix uns coneixementsi un domini deles

Matemàtiquesa nivell d'ensenyamentobligatori. La metodologia inclou explica-

cions teòriques per part del professor, resolució comentada d'exercicis i treballs de

recollida de dades i d'investigació fets pels alumnes individualment o en petit

grup. Aqueststreballs, que en partesfaran a les horesdeclasse, esrecolliran en un

quadern de grup —ques'anirà elaborantal llarg del quadrimestre— i també seran

objecte d'exposició i debata la classe.

OBJECTIUS:
— Presentació dels materials estructurats,útils per a l'aprenentatge de la Matemà-

tica a Educació Infantil i Primària.

—Veuretotesles possibilitats de cada material,a partir de la seva construcció,ela-

boració i manipulació.

— Mostrarla manerad'aplicar-lo als diversos punts del Currículum d'Educació In-
fantil i Primària, on sigui possible.

— Reflexionar sobre els coneixements matemàtics generals que la majoria de perso-

nesfan servir en la seva vida quotidiana.

CONTINGUTS:

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

1.1. Tangrams:

1.1.1. Construcció amb diversos materials.

1.1.2. Dibuix amb les eines de dibuix lineal.

1.1.3. Estudide relacions topològiquesi geomètriques.

1.1.4. Descoberta d'elements de la Geometria Plana.

1.1.5. Mesura d'àreesi superfícies.

1.2. El Geoplà:
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1.2.1. Construcció.

1.2.2. Utilització pera l'estudi de diversos elements de la Geometria Plana,

1.2.3. Càlcul d'àreesi perímetres.

1.2.4. Representació de nombres i descoberta de certes propietats numè-

riques.

1.2.5. Activitats ludicomatemàtiques.
1.3. Materials pera la representaciói estudis de la Geometria del'Espai:

1.3.1. Construcció de poliedres amb diversos materials.

1.3.2. Descoberta dels elements d'un poliedre i relacions numèriques entre

ells.

1.3.3. Estudi dels desenvolupaments plans.
1.3.4. Els sòlids platònics.

2. Les eines peral càlcul:

2.1. Calculadores:

2.1.1. Descoberta delteclat.

2.1.2. Els nombresdela calculadorai les seves relacions.

2.1.3. Diferents maneresdefer les mateixes operacions.

2.1.4. Memòriesi tecles de constant.

2.1.5. Treball amb nombresnegatiusi expressions numèriques complexes.

2.1.6. Descomptes i 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 de les propietats dels nombres.

2.2.3. Taules per a càlculs geomètrics i investigació de propietats geomè-

triques.

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 final es

farà una prova individual escrita. La presentació del quadern de grup és condició

necessària per a superar l'assignatura.
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6.2.10. Coneixement del Món Actual

PROFESSOR:Santi PONCE i VIVET

CARACTERISTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crédits.

OBJECTIUS:
Materia plantejada per desenvolupar aquells temes històrics, econòmics, socials,
polítics i culturals que després de la Segona Guerra Mundial han anat configurant

la nostrarealitat actual. Es tracta d'aconseguir queels futurs mestres tinguin no-

cionsclares sobreles que es consideren les grans problemàtiques actuals. En cap

cas no es tracta de proporcionar una formació especialitzada, sinó de dotar d'una

visió global i de l'instrumental terminològic i conceptual que permeti de com-
prendretotes aquelles «grans qiiestions» d'actualitat.

La perspectiva, tot i algunes concrecionsen el marc català, haurà de ser, forçosa-

ment, universal.

CONTINGUTS:

L'assignatura consta d'una part teòrica a la qual es destinaran unes 30 hores, amb
els temessegiients:

1. El móndesprés de la Segona Guerra Mundial:

1.1. La configuració dela política de blocs.

1.2. La descolonitzaciói el sorgimentdel Tercer Món. La dinàmicaNord/Sud.

1.3. Creixementi crisi de les economies capitalistes.

2. La problemàtica demogràfica:

2.1. Creixementversusenvelliment.

2.2. El fenomen migratori. Algunseixos.

2.3. El retorn dela xenofòbiai el racisme.

3. El fenomen urbà:

3.1. La terciarització dela societat.

3.2. L'explosió urbana. La dinàmicadel creixement.

3.3. Bosses de marginació/bosses de pobresa.

4. Crisi i desaparició del modelsocialista de planificació centralitzada:

4.1. DURSS.
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4.2. Els paisos del Pacte de Varsòvia.
4.3. L'exemplexinès.

5. Capa la configuració d'un nou mapa europeu:

5.1. L'Europa dels 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'Amèricallatina.

6.2. El món àrabislàmic.
6.3. L'Àfrica negra.

6.4. El sud-estasiàtic.

7. La problemàtica ecològica:

7.1. Nous problemes i nova consciència.

7.2. Nivell de vidai qualitat de vida.

7.3. El debat sobre els límits del creixement.

El programapràctic constarà:

—Lelaboració individual o col.lectiva d'un treballbibliogràfic i/o de premsa sobre
algun dels aspectes del programa, que caldrà concertar ambelprofessor.

— L'exposició dels treballs a classe.

— L'anàlisi de documents, quadres i material gràfic a classe, de cara a aprofundir en

els temesplantejats.

AVALUACIÓ:
Es farà un examen al finalitzar el quadrimestre, en el qual s'haurà de reflectir un
coneixementsatisfactori del temari, a partir de les explicacions de classe, deles lec-

tures establertes com a obligatòriesi de l'anàlisi de material gràfic. Aquesta nota es

combinarà amb la que s'obtingui de l'avaluació de la qualitati l'exposició deltre-

ball pràctic.

BIBLIOGRAFIA:

Bonet, P. Imágenes sobrefondo rojo. Estampasdela crisis soviética. Madrid: El País-

Aguilar, 1992.
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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. Población y espacio. Problemas demogràficos mundiales. Madrid: Cin-

cel, 1982.

Puyol, R. Poblacióny recursos. El inciertofuturo. Madrid: Pirámide, 1984.

Schumacher, E.E Lopequeño es hermoso. Por una sociedady una técnica a la medida

delhombre. Madrid: Blume, 1978.

Segura Mas, Antoni, ElMagreb:delcolonialismo alislamismo. Barcelona: Universi-

tat de Barcelona, 1994.
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6.2.11. Educació per a la Salut

PROFESSOR: Miquel CASADEVALL i GINESTET

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

OBJECTIUS:
Adquirir uns coneixements i conceptes sobreel queésla Saluti l'Educació pera la

Salut.

Conèixerla importància dels factors que influeixen en la Salut, sobretot d'aquells

quees poden modificar mitjançant l'educació.

Prendre consciència del paper del mestre en la millora de la Salut de la població.

Conèixerels principals problemes de Salut en l'edat escolar, així com la manera de

fer-hi front.

Saber com actuar davant les emergènciesi accidents.

PROGRAMA:

1. La salut. Conceptes actuals:

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

1.2. L'Educació pera la Saluta l'escola.

1.3. El Pla de Salut de Catalunya.

2. Emergències i 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. Conductaa seguir davant els problemes de salut més freqiientsa l'es-
cola: Diarrea / Vómits / Febre / Mal de cap / Cossos extranys / Dolor

abdominal / Mal d'oida / Mal decoll / Picades/ Altres.

2.1.9. La farmaciola escolar.
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2.1.10. L'ús dels medicaments.

2.1.11. Coneixement, prevenció i control de les malalties transmissibles.

Vacunacions.

3. Alimentació i nutrició. Importància de l'alimentació:

3.1. Tipus i composició dels aliments.

3.2. Higiene dels aliments.

4. Els hàbitsi la Salut:

4.1. La influència dels hàbits de vida en la Salut:

4.1.1. Alimentació.

4.1.2. Activitat.

4.1.3. Usi abús de les «drogues».
4.1.4. Altres.

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

5.1.1. Higiene dela digestió.

5.1.2. Higiene dela respiració.

5.1.3. Higiene dela circulació.

5.1.4. Altres.

METODOLOGIA:

Els diferents temes es tractaran a classe a traves deles explicacionsfetes pel profes-

sori a través deles exposicionsde treballs fets en grup sobre temes relacionats amb

la salut.

AVALUACIÓ:
L'avaluació constarà de dues parts:

1. Provaescrita a final de curs.

2. Valoració deltreball en grupi la seva exposició.
Cal aprovarles dues parts per aprovar l'assignatura.

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

BIBLIOGRAFIA:

Academia Norteamericana de Pediatria, Manual de Nutrición en pediatria. Ma-

drid: Panamericana, 1995.

Bras, J. Per a tots salut. Barcelona: Laia, 1980
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Departamentde Sanitati SeguretatSocial, 1984.

Manual de Prevenció i Control de la Càries Dental. Generalitat de Catalunya, De-

partament de Sanitati SeguretatSocial, 1983.

Manual de Prevenció i Control del Tabaquisme. Generalitat de Catalunya, Depar-

tamentdeSanitati SeguretatSocial, 1982.

Manual de Vacunacions. Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i

SeguretatSocial, 1987.

Orientacions i Programes d'Educacióper a la Salut a l'Escola. Barcelona: Generalitat

de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1984.

Riba, M.; Vila, L.; Infiesta, E; Rivero, M. Manualpráctico de nutricióny dietética.

Madrid: Vicente Ediciones, 1993.

Salud Escolar. Escuela Universitaria de Enfermeria (Hospital Provincial de Valèn-

cia). València, 1980.

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

de Barcelona, 1978.

Valtueña, O. Manualpara el control de las enfermedades transmisibles en los centros

docentes. Madrid: Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 1980.

Vieux, N.; Pons, P Manualde Socorrismo. Barcelona: Jims, 1968.

Vila-Abadal, J. Per què es droguen elsjoves. Barcelona: Caixa de Barcelona, 1988.

Zamora, P. La alimentación infantil natural. Barcelona: Integral, 1988.
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6.2.12. Pedagogia i Didàctica de la Religió

PROFESSORS: Joan MIR i TUBAU

Andreu ROCA i PRAT

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Optativa. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

1. Adquirir un coneixement completi ordenatdels continguts bàsics dela fe cris-
tianai de llur interpretació segonsels diversos corrents actuals.

2.Iniciar-se en la presentació didàctica delfet religiós en general i dels continguts

bàsics dela fe cristiana.

3. Diferenciar el camp delaculturareligiosa de la pertinença a unareligió concre-
ta.

CONTINGUTS:

1. Jesús de Natzaret,el Crist:

1.1. L'anunci del 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 manament nou.

3.3. Un cel noui unaterra nova.

METODOLOGIA:

Les explicacions del professor es combinaran ambles qiiestionsi reflexions susci-

tades pels alumnes.

Les hores lectives contemplades a l'horari cobreixen un total de quatre crèditsi

mig. L'altre crèdit i mig es realitzarà en forma de Seminari.
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AVALUACIÓ:
Al final del curs hi haurà una prova escrita en la qual els alumnes hauran de de-

mostrar que han assimilat els continguts bàsics del programa.

BIBLIOGRAFIA:

Alegre, X.; Tuñí, O. Església, d'on véns, on vas? Barcelona: Cristianismei Justícia,

1989.

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

1976.

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

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

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

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

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

1983.

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

Hertling, L. Historia de la Iglesia. Barcelona: Herder, 1981.

Jules, A. Modelos 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 la perspectiva de la historia delpensamiento. Ma-

drid: Cirstiandad, 1982.

Massot i Muntaner, J. Aproximació a la história religiosa de la Catalunya contem-
porània. Barcelona: Publicacionsde l'Abadia de Montserrat, 1973.

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

Pladevall, A. Història de l'Església a Catalunya. Barcelona: Claret, 1989.
Rahner, K. 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. El coratge de creure. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Mont-

serrat, 1978.

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

1988.
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6.2.13. Dramatització

PROFESSORA: Dolors RUSINOL i CIRERA

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Queel futur mestre puguiutilitzarel joc dramàtic com a eina educativa queli per-
metide fomentarla investigació, l'observació,la imaginaciói la capacitat de creació.

Coneixementde l'estructura dramàticai de les tècniques expressives quela confi-
guren.

Comunicaciói creació.

Facilitar una experiència pràctica derealitzaciócompleta d'un projecte dramàtic.

METODOLOGIA:

La classe és fonamentalment pràctica.

A cada sessió es donarà unaexplicació dels conceptesa treballar, i a partir d'aquíes

distribuiran els grups detreball pertal d'investigar i experimentar les pròpies pro-

postes, consolidar-les amb l'ajut del professor,si cal, i mostrar-les als companys de

classe per compartir i confrontar experiències i opinions.

Es faran exercicis individuals i en grup.

AVALUACIÓ:
Es valorarà l'actitud, l'esforç,la participaciói l'habilitat.
L'assistència a classeés obligatòria.

Hi haurá una lectura obligada d'unllibre,el títol del qual s'anunciarà oportuna-

menta principi de curs.

S'haurà d'assistir a una representació deteatre professional i fer-ne unacrítica tant

dels elements tècnics com artístics.

La qualificacio final seràel resultat de la valoració de totesles activitats realitzades

a l'aulai deltreball sobreelllibre de lectura obligatòria.

PROGRAMA:

1. El joc dramàtic, eina pedagògica:
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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, ombres xineses.

2.1. Selecció de textos.

2.2. Confecció del guió dramàtic.

2.3. Posada en escena.

2.4. Selecció de músiques.

2.5. Escenografia.

2.6. Vestuari.

2.7. Maquillatge.

2.8. Il.luminació.

BIBLIOGRAFIA:

Alasjarui, U. «El joc dramatic». Guixnum.3, 1987.

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

1988.

Fabregas, X. História del Teatre catala. Barcelona: Milla,1978.

McGuinnes, S.; Puig, E.; Vernet, E Drama. Tècniques teatralsper a l'ensenyament.

Barcelona: Magrana, 1996.

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

Signorellil, M. El niñoy el teatro. Madrid: Eudeba, 1975.

Slade, P. Expresión dramática infantil. Madrid: Santillana, 1978.
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6.2.14. Titelles: Construcció i Manipulació

PROFESSORA:Provi DAUFÍ i MORESO

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Optativa. 4,5 crèdits.

OBJECTIU DE LASSIGNATURA:

Aprendrea construiri a manipular personatges animats amb materialsi tècniques

diverses.

Revaloritzar les qualitats delstitelles i la seva aplicació a l'escola amb finalitats edu-
catives pedagògiques, didàctiques, creatives, lúdiquesi terapèutiques i també per

afavorirl'expressió i la comunicació dels infants.

CONTINGUT TÈORIC:
1. Breu història delstitelles.

2. Bases teòriquessobrel'elaboració i manipulació dediferentstipusdetitelles.

CONTINGUT PRÀCTIC:
1. Construcció detitelles simples amb materials diversos.
2. Construcció d'un titella de guanto detija i representació d'un conte o història

amb missatge educatiu:

2.1. Disseny del personatgeescollit en funció de l'obra a representar.

2.2. Modelatge. Decoració i complementació. Vestuari

2.3. Exercicis de manipulaciódetitelles i representació de l'obra.

AVALUACIÓ:
Es valoraran els treballs pràctics proposatsal'aula-taller durantel curs.
Es farà un treball teòric basat en les experiènciesi els aprenentatges adquirits du-

rantel curs.

L'assistència serà obligatòriai, per tant, avaluable.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

Rial, R.: Ricart, M. El tzzelles a l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1985.
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6.2.15. Literatura en Catalá

PROFESSOR:Segimon SERRALLONGA i MORER

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA:Optativa. 4,5 credits.

OBJECTIU:
Lectura i interpretació d'unes quantes obres clàssiques per mitjà de mostres tra-

duides queperllur validesaliterària formen partdela literaturacatalana.

PROGRAMA:

1. Introducció:

1.1. Històriai literatura. Lloc de la literatura catalana dinsla literatura univer-

sal.
1.2. Teories i pràctiques dela traducció. Història deles traduccionsal català.

2. Literatures antigues:

2.1. Poesia amorosade l'antic Egipte.

2.2. Poesia amorosa hebrea: Elcàntic dels càntics.

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

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

2.5. La tragèdia grega

2.6. La inspiració poètica: ló de Plató.
2.7. Lucreci: Invocació a Venus.

3. Literatures modernes:

3.1. Dante. Boccaccio. Petrarca.

3.2. Blake. Colerigde. Poe.

3.3. Hólderlin.

3.4. Baudelaire. Kafka.

AVALUACIÓ:

Hi haurà una prova escrita final sobreliteratures antigues i modernes. També es
farà un controlperescrit de dues obresde lectura obligada.
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BIBLIOGRAFIA:

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

G.P-Bompiani, Diccionarioliterario de obrasypersonajes de todos los tiemposy de to.
dos lospaíses. Barcelona: Montaner y Simon, 1967-1978. (17 vols).

Mallafré, J. Llengua de tribu i llengua de polis: bases d'una traducció. Barcelona:
Quaderns Crema, 1991.

Mounin, G. Losproblemasteóricos 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: Plane-

ta, 1978-1991 (4 Vols).

Shipley, J.T. Diccionario dela literatura mundial. Barcelona: Destino, 1973.
Thiegehem,PV. Historia de la literatura universal. Barcelona: Arimany, 1975.

La bibliografia restantsera donadaa classe.
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6.2.16. Dinamica de Grups

PROFESSORA:Neus SOL i MAURI

CARACTERISTIQUES DE LASSIGNATURA:Optativa. 4,5 crédits.

OBJECTIUS:

La dinamica de grups ens permetde descobrir la importancia que tenenles rela-

cions humanesenels aprenentatges. Els objectius de l'assignatura són:

Conèixerles principals característiques dels fenòmens grupalsi els seus processos

interns.

Descobrir la importància que tenenles relacions humanesen els aprenentatges.

Incrementar l'autoconeixement.

Millorar la comunicaciói la percepció social.

Saberanalitzar els processos grupals que es donen en l'àmbit educatiu.

Conèixerles principals tècniques de grup quees poden utilitzar en el contextescolar.

Aprendrea avaluarel grup.
Fomentarels valors d'empatiai respectea l'opinió delsaltres.

Fomentarles habilitats socials dels estudiants.

CONTINGUTS:

1. La percepció.

2. La comunicaciósocial.

3. El procés comunicatiu.

4, La comunicació no verbal.

5. Missatges des del'espai. L'entorn físic dels grups.

6. L'individui el grup. Motivaciói pertinençaal grup-classe.

7. Les relacionsinterpersonals en el grup-classe.

8. Composició i dimensió dels grups: cohesió,satisfacció i aprenentatge.

9. Tècniques sociomètriques.

10. Les habilitats socials.

11. Tècniques d'assertivitat.

12. Parlar en públic.

13. Les relacions ambels paresi els docents.

 
 

 



14. Tècniques pera l'entrevista.

15. La presa de decisions.

METODOLOGIA:

Desenvolupamentdels temes a través de la dinàmica de grup, autodirecció i regu-
lació del propi grup.

Taller de participació personal i reflexió grupal.

El desenvolupamentdeltemari queda supeditatal procés de grup.

AVALUACIÓ:

L'avaluació individuales farà per mitjà de:

— Laparticipació en les tècniques programades.

— Lapresentació al final del quadrimestre del ediari de camp», un fitxer deles tèc-

niques desenvolupadesaixí com la seva valoració personal.

BIBLIOGRAFIA:

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

Arnaiz, P. Qui és qui. Les relacions humanes algrup-classe. Barcelona: Grad, 1988.

Biscarri, Samper, Sanuy. Socialització infantil i dinàmica del grup-classe. Lleida:

Dilagro,1985.

Brunet, J.J.: Negro, J.L. Técnicas de grupo para educadores. Madrid: Publicacions

ICE,1980.

Brunet, J.J.; Negro, J.L. Tutoria con adolescentes. Madrid: Ediciones San Pio X.

1993.

Cascón, P, Martin Beristain, C. La alternativa deljuego. Fichas técnicas. Torrela-

vega: Copy-Besaya, 1989. 2 volums.

Cirigliano, Villaverde. Dinámica de grupos y educación. Buenos Aires: Huma-

nitas,1972.

Darder, P: Franch,J.; Coll, C.; Pélach, J. Elgrup-classe: Un potencial educatiufo-

namental. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Diez, A., Masegosa, A. La dinàmica de grups en l'acció tutorial. Barcelona: Graó,

1996.

Fabra, M. LI. Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona: Ediciones CEAC,
1992. Aula Práctica Secundaria.
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Garaigordobil, M. Juegoy desarrollo infantil. San Sebastián: De Seco Olea, 1988.

Hostie, R. Técnicas de dinámica degrupo. Madrid: Publicaciones ICE, 1990.

Jimenez, E La comunicación interpersonal:ejercicios educativos. Madrid: Publica-

ciones ICE, 1979.

Knapp, M. La comunicación no-verbal. Barcelona: Paidós Ibérica, 1985.

Michelson, L.; Sugai, D. P. et al. Las habilidades sociales en la infancia. Barcelona:
Martínez Roca, 1987.

Pallarés, M. Técnicas de grupo para educadores. Publicaciones ICCE. Educación
96.

Reading, A. E. Comuníquese con eficiencia. Barcelona: Grijalbo,1994.
Roman,J. M.: Pastor, E. La tutoria. Barcelona: Ceac, 1984.

Shaw, Marvin E. Dinámica degrupo. Barcelona: Herder, 1983.

Smith, M. J. Cuandodigo no, mesiento culpable. Barcelona : Grijalbo, 1977.
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6.3. Assignatures de lliure elecció

 

6.3.1. Psicologia de l'AdolescènciaTota una vida

fent assegurances
: | CARACTERISTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

de vida. Dlenicaó.
Sicomparem els comportaments dels nens ambels dels joves entreels 12i els 16
anys, ens adonarem dels profunds canvis tantfísics com psicològicsi socials que es

produeixen al llarg d' aquest període.

Es tracta d'una transformació importantque requeix una acció educativa específi-

Estem al seu costat detotala vida. ca donadala rellevància que té per al futur de l'individu i la conflictivitat que de
Oferint-li les millors assegurances . : Lent d 4 sera el de la Psicologia C itari] amb la qualitat de servei que vostè demane. per si ocasiona. Lenfocament que es donarà sera el de la Psico. ogia omunitària,

Aquestés el nostre compromís des de 1880. I
Tenim l'experiència de tota una vida o enquètélloc aquesta conducta.

fent assegurances de vida.

I PROFESSOR:Àngel SERRA iJUBANY

quevaloratantels aspectes conductuals i d'estil de vida com l' ambient o context

CONTINGUTS:

1. Aspectes històrics, culturalsi socials.

2. Estudi de l'adolescència.

I 3. Adolescènciai cultura.

4. El desenvolupamentfísic en l'adolescència.
 
I 5. La nutrició de l'adolescent.

È 6. Trastorns de la conducta alimentària.

7. Vivència del cos.

i 8. Psicosexualitat en els adolescents.

i 9. El gènere en l'adolescència.

b
|

I

  

 

10. La identitat.

11. El desenvolupamentafectiu.
12. Canvis en lesrelacions socials bàsiques. |

e

ay VITALICIO
ASSEGURANCES    

  

13. Desenvolupamentcognitiu.
Verdaguer, 10 Tel. 938895000 Fax 938895631 08500 VIC i 14. Acticude idees i valors.   15. Prevenció de drogodependències.
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METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

Participació activa dels alumnes, lectures i observació conductual. S'avaluarà l'as.
sistènciai la participació i hi haurà un examen final.

BIBLIOGRAFIA:

Aguirre, A. Psicología de la adolescencia. Barcelona: Boixareu, 1994.
Corbella, J.; Valls, C. Davant una edatdificil. Barcelona: Columna, 1994.
Davis, M.; McKay, M.; Eshelman, E. R. Técnicas de autocontrol emocional. Barce-

lona: Martínez Roca, 1985.

Delval, J. Eldesarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 1994.

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

Funes, J. Drogasy adolescentes. Madrid: Aguilar, 1996.
Gessell, A. Eladolescente de 10 a 16años. BuenosAires: Paidós, 1981.

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

Hoffman, L.; Paris, S.; Hall, E. Psicología del desarrollo hoy. Madrid: Mc Graw
Hill, 1996 (volum 2).

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

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

Toro, J. Elcuerpo comodelito. Barcelona: Ariel, 1996.
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6.3.2. Tallers de Creativitat

PROFESSOR:Josep VERNIS i BURÉS

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignatura és un taller obert a la creació artística, a l'experimentació de mate-

rials i procediments, i a la recerca individual de l'alumne amb l'assessoramentdel

professor 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 del resultat final.

AVALUACIÓ:
L'avaluació es farà a 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 tècniques pictòriques. Barcelona: Barcanova,

1990.

NOTA:Per matricular-se de l'assignatura és imprescindible comptar amb l'auto-

rització prèvia del professor.

157

   
 



 

>

6.3.3. Curs de Novel-la Catalana

(De Tirant lo Blanca Mercè Rodoreda)

PROFESSOR:Isidor CONSUL i GIRIBET

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 credits.

OBJECTIUS:
Els objectius del curs són quatre:

1) Estudiarels diferents corrents narratius del segle XV fins al XX.

2) Analitzar els títols fonamentals de la tradició narrativa catalana: Tirant lo

Blanc, de Joanot Martorell; La bogeria, de Narcís Oller; Solitud, de Víctor Ca-

tala; Vida privada, de Josep M. de Sagarra; Bearn, de Llorenç Villalonga: La

plaça del diamant, de Mercè Rodoreda...

3) Situarla tradició novel-lesca catalana en les coordenades corresponentsdelali-

teratura universal.

4) Treballar una gamma de possibilitats didàctiques vinculades a la novel-listica
europeai catalana.

PROGRAMA:

1. Tirant lo Blanc

1.1. Llibre de cavalleries i novel-la cavalleresca

1.2. Curial e Giielfa

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. El Segle Romántic

2.1. El Realisme i Naturalismea les literatures europees

2.2. L'obra narrativa de Narcís Oller

2.3. Narcís Oller i Benito Pérez Galdós

2.4. Narcís Oller i Emile Zola

2.5. La Bogeria, de Narcís Oller

2.6. Pilar prim, de Narcís Oller

3. La novel-la del Modernisme
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3.1. Crisi i metamorfosidela 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. Solitud en el contextdela narrativa europea del seu temps

4. La renovació narrativa del segleXX

4.1. Joyce, Proust i Kafka

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

4.3. Vidaprivada, de Josep M.de Sagarra

4.4. Mort de dama,de Llorenç Villalonga

4.5. Mirall trencat, de Mercè Rodoreda

AVALUACIÓ:

Per aprovarel curs serà necessari haverfetles lectures obligatòries que es proposa-

ran a principi de cursi sobreles quals es faran uns controls periòdics que represen-

taran el 50% de la nota final. L'altre 5096 sortirà d'un examen quees farà en aca-

bar el quadrimestre i que inclourà aspectes teòrics i pràctics del programa

desenvolupat.

Les lectures obligatòries seran quatre, dues proposades pel professor i dues més

quel'alumne podrà triar a partir d'unallista que es donarà en començarel curs.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
Arnau, C. Introducció a la narrativa de Mercé Rodoreda. Barcelona: Edicions 62,

1978.

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

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

Riquer; Comas; Molas. Historia de la 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 novella catalana depostguerra. Barcelona: Edicions 62, 1982.

Yates, A. Una generació sense novel-la2Barcelona: Edicions 62, 1975.
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6.3.4. L'Ordinadora l'Escola

PROFESSORA: MartaMARIMON i MARTÍ

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

L'assignatura s'imparteix durant el segon quadrimestre. La limitació de coneixe.

mentsanteriors es redueix a haverfet l'assignatura troncal de primer de Mestre

«Fonaments Informatics i Audiovisuals».

INTRODUCCIO:

Aquestaassignatura està pensadá per tothom qui vulgui aprofundir en la navega-

ció per Interneti l'accés a la informació que suposa a nivell mundial dins l'àmbit

educatiu. Es treballen els recursos de creació de pàgines vveb.

OBJECTIUS:
Prendre consciència del paperde les Noves Tecnologies en el camp pedagògic.
Saberextreure informació d'Internet.

Saber dissenyar una pàgina vveb.

CONTINGUTS:

"Història d'Internet: orígensi evolució.

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

El programari per a navegar: Netscape.

Elcorreuelectrònic.

La recerca d'informació.

El llenguatge HTML.

Elretoc fotogràfic.

La creació d'imatges sensibles i animades.
Lallotjament d'una pàgina vveba la xarxai l'alta en algundels principals buscadors.

AVALUACIÓ:
Es valorarà l'assistència a classe així com la participació activa en el desenvolupa-
ment d'aquesta (més d'un 3096 defaltes d'assistència no justificades impediran

aprovarl'assignatura).
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Per a aprovarl'assignatura caldrà:

Presentar un treball imprès amb informació extreta d'Internet sobre un tema espe-

cífic (25% de la notafinal).

Crear una página web (75% de la nota final).

El contingutdeltreball i de la pàgina es concretarà a l'inici de curs.

BIBLIOGRAFIA:
Bernaus, A.; Blanco,J. Diseño depaginas web. Barcelona: Inforbook’s, 1996.

Cabaleiro, B. (coord.) «Automatización. Redes. Internet», Educacióny Biblioteca,

1996, núm.70, pp. 31-49.

«¿Tema del mes: Internet en el aula», Cuadernos de Pedagogía, 1997, núm. 258,pp.

53-79.

 

 

P E

Generalitat de Catalunya

Residències d'estudiants
NE

Manxa D'ALBERGS DEJOVENTUT

 

Alberg-residència Canonge Collell
Avgda. Olímpia, s/n.

08500 Vic

 

Tel. 93 889 49 38
Fax 93 883 30 62  

 

161

 



6.3.5. Ciències Naturals: la Recerca a l'Aula

PROFESSORS: Jordi MARTÍi FEIXAS

Sebastià RIERA i CUSÍ

CARACTERISTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits,

INTRODUCCIÓ:

L'aprenentatge significatiu de les ciències de la natura requereix d'una bona dosi
d'observació. Aquesta curiositat bàsica pot ser estimuladasi a l'aula de ciències es
plantejala necessitat dela interrogaciói la recerca. És a partir d'aquestaactitud in.
quisitiva que es construeix el pensamentcientífic.

Amb aquesta assignatura d'ampliació es pretén proporcionar algunes basesteori-
copràctiques per a un aprofundimenten l'enfocamentexperimental dela didacti-
ca de lesciències de la natura, des dela preparació i construcció d'instal.lacions de
cria i cultiu fins al disseny d'experiments, passant perla recerca en els dominis de
l'imaginari populari la significació pròpia de la zoologia i la botànica populars.

OBJECTIUS:
— Definiciói característiques d'alguns dissenys experimentals d'aplicació didàctica.
— Presentació de diferents models pautats per

a

la cria, cultiu i observació d'orga-
nismesvius.

—Anàlisi de les possibilitats —de construcció, elaboraciói manipulació— deles di-
ferents aproximacions i materials.

— Reflexionarsobre la naturalesa i presentació dela informaciócientífica pera ex-
treure'n criteris d'actuació pedagògica.

— Reflexionar sobrelesarrels culturals deles tradicions presents en la història na-
tural popular.

— Descoberta deles formesd'aplicació als diversos punts del curriculum d'Educa-
ció Primària.

CONTINGUTS:

1. Observaciói disseny d'experiments.

1.1. Selecció d'objectius, verificació i avaluació.
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1.2. Exercicis d'observació simple i protocols d'observació pautada.
1.3. Enregistramentde la informació. Interpretació de gráfics i fonts escrites.

1.4. Els «jocs» de ciéncies.
7. D'úsdels organismesvius en l'ensenyamentdela biologia.

2.1. Aspectes formatius, científics legals.

2.2. Fonts i recursos.

2.3. Del curriculum als problemes practics.

3, Microorganismesi fongs.

3.1. Tècniques i recursos. L'observació microscòpica.

3.3. Estudi experimental delsfongsi foriduresi dela seva biologia.

4. Experiments amb plantes.

4.1. Anatomia. L'estudide l'estructura dels vegetals.
4.2. Formai funció. Com arribar a comprendrela biologia deles plantes

4.3. Òrgansi organismesd'elecció.

5. Elecciói cria d'invertebrats.
5.1. Idees per a la construcció d'aquarisi terraris.

5.2. Invertebrats no antròpodes.

5.3. Artròpodes.

6. Estudis experimentals amb animalsvertebrats.

6.1. Anàlisi de tècniquesi condicions bàsiques.

6.2. Valors informatiusi formatius.

7. L'altra vessantdeles ciències naturals:la història natural i la sevatradició.

7.1. Els nomsi la simbologia popular d'animalsi plantes .

8. Elementsi reflexionspertreballar la informació científicaa l'escola.

AVALUACIÓ:

Les classes seran teoricopràctiques. Cadascun dels temes es desenvoluparà de for-

maintegrada a partir de l'exposició i demostració a classe, amb comentarisi anàli-

sis individuals i en grup. Es valorarà no nomésla simple assistència a classe sinó

l'esforç,la participaciói l'actitud.

Hi haurà una prova final escrita. El 5096 de la qualificació final correspondrà a un
treball individual —de caràcter obligatori— el tema del qual es podrà escollir d'un

llistat de treballs de curs o bé —si s'escau— ser proposatpel propiestudiant.

  
 



 

BIBLIOGRAFIA

Arana, E. Prácticas de Biología. Méxic: Limusa, 1973.

Barthelemy, R.E. Técnicaspara el laboratorio de biología. Méxic: CECSA,1975.
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6.3.6. Psicomotricitat, Cançó i Joc

PROFESSORA: Núria FRANC i BATLLE

CARACTERÍSTIQUES DE DASSIGNATURA: Lliure elecció. 4'5 crèdits

OBJECTIUS:

Apropar-seals jocs i cançonstradicionals, populars i quotidians des dela interven-

ció psicomotriu analitzanti aprofundint en els continguts motrius, cognitiusi psi-

coafectius que posen en joc.

Aprofundir en el coneixementdela intervenció psicomotriu des d'unavisió inte-

gradora.

Analitzarel sistema de relacions que s'evidencien en aquesta intervenció.

CONTINGUTS:

1. Integració deles funcions mentals i motrius.

2. Incidència del'entorn en el desenvolupamentdel'infant.

3. Interacció- interrelació.

4. El llenguatje corporal.

5. Jocs i cançonstradicionals de 0 a 6 anys.

METODOLOGIA:

Classes teòriques amb suportaudiovisual i participació dels/les alumnes.

Sessions de treball corporal i pràctiques de jocs i cançons relacionant-ho amb els

contingutsteòrics.

Estudide vídeos d'aquestesactivitats realitzades amb nensi nenes.

AVALUACIÓ:
Es farà a partir dels aspectes segients:

— L'assistènciai participació a classe (com a mínim un 90%).

— Elaboració d'un projecte d'intervenció psicomotriu a partir dels conceptesi re-

cursostreballats a l'assignatura.
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6.3.7. Filosofia de l'Educació

PROFESSORA: Eulàlia COLLELLDEMONT i PUJADAS

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Una fonamentació dela teoria i de la pràctica educatives és indispensable per a la

formació completa del futur mestre. La filosofia i la filosofia de l'educació poden

fomentaren el docent unaactivitat reflexiva i poden ajudar-lo a construir criteris

rigorososi conscients pera interpretarla pròpiatasca,la relació ambels alumnesi

la vinculació ambla cultura delpassat, del presenti del futur.

PROGRAMA:

El treball en aquesta assignatura optativas'articularàal voltant detres grans blocs,

que sónels segúents:

Bloc I:

Lafilosofia,el filosofar i els fildsofs. Filosofia i vida.

Bloc II:

La incidència dela filosofia en els principals corrents pedagògics del passati del

present.

Bloc III:

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

nyament. Propostes, problemesi experiències.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
L'assignatura es desenvoluparà mitjançant el diàleg entre professor i alumnes a

partir de la lectura de textosi de la discussió sobre temes concrets. A l'inici de curs

es facilitarà un dossier amb textos filosòfics, així mateix es preveu la participació

d'altres professorsi persones convidades.

Pera l'avaluació del'assignatura serà important demostrarla capacitat de reflexió
escrita al voltant deltreball fet a classe i de la lectura de textos. Mitjançant l'elabo-

ració d'un diari-memòria del curs.
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6.3.8. Aprofundimenten la Llengua Catalana

PROFESSORA:Jordina COROMINA i SUBIRATS

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:
L'assignatura pretén consolidarel nivell de llengua catalana pel que fa a aspectes de

tipus morfològici sintàctic de nivell superior. La finalitat de l'assignatura, doncs,

és conèixer la normativa referent a aquestes qiiestions i saber-la aplicar adequada-

menten textosescrits. Es treballaran els continguts des dels punts devista teòrici,

sobretot, pràctic.

Tenint en compte l'especificitat d'aquests continguts, se sobreentén que s'han de

dominarels coneixements ortogràfics delcatalà.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

Ales classes s'alternaran exposicionsteòriques sobreels contingutsi exercicis pràctics.

S'avaluarà l'assignatura a partir de diverses proves eliminatòries que es faran du-

rant el quadrimestre més un examen final, tambées valorarà la participació dels

estudiantsa classe.

CONTINGUTS:

1. Morfosintaxidel sintagma nominal:

1.1. Article neutre

1.2. Pronomsrelatius

1.3. Pronoms febles

1.4. Adjectius pronominals: quantitatiusi indefinits

1.5. Preposicions

1.5.1. Preposicions simples
1.5.2. Preposicions compostes

1.5.3. Locucions prepositives

1.5.4. Canvi i caiguda de preposicions

1.6. Conjuncions

2. Morfosintaxi del sintagmaverbal:

"2.1. Elverb

2.1.1. Les formes no personals
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2.1.2. Perifrasis verbals
2.1.3. La tercera conjugació

2.1.4. Formesvelars d'alguns verbs
2.1.5. Limperatiu

2.1.6. Pronominalitzacionsverbals incorrectes

2.1.7. Els verbs «ser» i «estar»

2.1.8. Usos impropis de verbs i de temps verbals

2.2. Els complements verbals
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6.3.9. História de la Infáncia

PROFESSOR: Joan SOLER i MATA

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignatura pretén apropar-se a l'evolució del concepte d'infància al llarg de la
història i a la diversitatdesituacionsi de modelsinfantils en lesdiferents cultures.
Lavisió històrica ha defacilitar la comprensió dela realitat actual dela infantesa i
oferit pistes pera plantejar-sela tasca educativa.

CONTINGUTS:

1. Aproximacióal concepte d'infància. La infantesa, es va descobrir o fou inventada:
2. Els infantsa l'Antiguitatclàssica.

Esparta:els nensal serveidela polis. La vida familiar a la democràcia d'Atenes,
Roma: la patria potestasi l'autoritat del paterfamilias sobre els fills. Les rela-
cions nen-adult. El rebuig dels fills: abandonamentsi infanticidis.
La cultura judeocristiana: dels ritus hebreus a la protecció del cosi l'ànima de
l'infant.

3. La infància invisiblei la cultura oral de l'edat Mitjana.
Oblats, expòsits, criats, aprenents i escuders. Lescauses de la mortalitatinfantil.
Ladiversitat cultural a l'Europa medieval:el naixementi la criança dels nens en
les famílies àrabs, juevesi cristianes.

4. La vidadels infantsa partir del Renaixement.
La naturalesainfantil i l'alletament: la marei la dida.Infantsi col-legials. L'evolu-
ció demogràfica i la poblacióinfantil. La preocupació pública enversla infància.

5. La comunitat,l'Estati la família durant l'Antic Règim.

L'atenciói l'educació de la infancia segonsJ. Locke.

Limpacte de l'Emili de Rousseau.

Levolució de la protecció a la infancia.

6. El món contemporanii la descobertadel'infant.
L'infant com a centre dela vida familiar. La industrialització i les condicions del
treball infantil a les fàbriques. La influència del progrés de la medicinai de lahi-
giene: la pediatria i la puericultura.
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La vida dels nens en el segle dels nens: la família i l'escola. Les celebracions de
festesi les vacancesescolars. Els jocs infantils i les joguines.

El desenvolupamentdela psicologiainfantil.

7. La Declaració Universal dels Drets de l'Infant de 1959 i la Convenció sobreels

Drets dels Infants de 1989.

La Cimera Mundial sobre la Infància de 1990.

Les actuals lleis de protecció de la infància a Catalunya i Europa.

8. El paper del'infanten les diverses cultures actuals.

Nens del Nordi nens del Sud. Problemàtiques actuals entorn dela infància.

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

9. La infànciaa la literatura i al cinema.

Models d'infanti literatura: el nen feliç, el nen crític i el nen tràgic. Nensestà-

tics i nens dinàmics. La bildungroman o novel-la de formació.

L'anàlisi de la infància a través de 100 anys de cinema. El cinema amb nensi el

cinemapera nens.

METODOLOGIA:

Les sessions de classe constaran d'exposicionsper part del professori activitats de

treball i estudi: comentaris de pel-lícules i altres documents visuals, comentaris de

textos i documents escrits, treballs de recercai altres activitats complementàries:

possibilitat d'alguna sortidai de xerrades-col-loquia la classe.

A l'inici del curs es donarà un dossier ambles orientacionsi el calendaride treballi

amb materials fotocopiats. També s'indicaranles lectures obligatòries.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaes farà de forma continuadaa partir del'assistènciai la

participació dels alumnesa la classei dela valoració delesactivitatsrealitzadesal

llarg del curs. Caldrà ferla lecturai el comentaricrític d'un llibre relacionat ambla

temàtica del'assignatura i una exposició oral d'un treball monogràfic sobre un te-

maa escollir entre els que es proposin a classe.
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6.3.10. Política i Legislació Escolar a Catalunya

PROFESSOR: Ramon PLANDIURAiVILACÍS

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Lliure elecció. 3 crèdits.

PRESENTACIÓ:
El programadel'assignatura respona untriple objectiu:

— Destacar queels principis constitucionals tenen aplicabilitat a moltes deles si-

tuacions concretesdela vida diària.

— Donara conèixer tot l'entramat de l'ordenament jurídic i competencial que

afecta d'unao altra manera l'ensenyament.

— Subministrar als alumnes informació sobre tots aquells aspectes que poden ser

d'utilitat per a l'exercici dela professió de docent.

PROGRAMA:

1. Valorsi principis constitucionals. Laseva garantia. Els principis jurídics de l'ar-

ticle 9.3 de la Constitució (Legalitat, Jerarquia normativa, Publicitat de les nor-

mes...)

2. Els dretsi llibertats inespecíficamenteducatiusal'ensenyament.

3. L'article 27 de la Constitució. Antecedents, continguti desplegament.

4. Programació general de l'ensenyament: el concurs de la doble xarxa.

5.El sistema constitucional de competències: Estat, Comunitats Autònomesi Ad-

ministració Local.

6. Administracions educativesi no educatives. El paper dels ajuntaments.

7. Ordenamentjurídic supraestatal.El paper dels tractats i acords internacionals.

La pertinença a la Unió Europea. Els altres tractats internacionals amb especial

referència als acords amb el Vaticà en matèria educativa.

8. L'organització dels estaments de la comunitat escolar. Associacions d'alumnes i

de maresi pares d'alumnes.

9. Funcionaris i laborals. El model constitucional. Les bases dela funció pública

docent.

10. L'escola privada. Les seves diversesformes societàries.

11. Els concerts educatius. L'especificitat dels centres concertats.
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12, Els professors de la privada. Legislació laboral básica. El paper dels convenis
col-lectius.

13. La responsabilitat civil, penal, administrativa i laboral dels mestres.

14. El procediment administratiu.

15. Lestructurajudicial.

METODOLOGIA:

Leinabásica de treball será la Constitució així com altres lleis estatals i autonómi-
ques d'especial interés per als objectius del curs, així com les diverses resolucions
administratives i judicials que han estat dictades en relació a supòsits concrets. Es
dedicarà una partdela classea analitzari discutir casos pràctics.

AVALUACIÓ:
Els alumnes hauran deresoldre perescrit els casos pràctics quees plantejaran a fi-
nal de curs. L'avaluació, que també tindrà en comptela participació dels alumnes
durantel curs, valorarà especialmentels criteris lògicsi jurídics utilitzats per a la
resolució dels casos.

BIBLIOGRAFIA:

Durantel curs es subministrarà als alumnes material de treball divers (preceptes

puntuals,resolucions, sentències). Convé queels alumnes disposin d'un exemplar
de la Constituciói de l'Estatut d'Autonomia.
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6.3.14. Infància i Desenvolupament

PROFESSORA: Anna PUJOL i COSTA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

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

damentles seves necessitats i poder garantir la base que permetrà aconseguir una

personalitat íntegra i equilibrada.

- Iniciar un procés d'autoeducació a partir del coneixement d'un mateix.

- Acostar-se al coneixementde diferents autors i concepcions teòriques queal llarg

de la història han fet les seves aportacions i que continuen essent punts de re-

ferència obligats per al coneixementdel'infant.

CONTINGUTS:

1. Vers un concepted'Infància natural. La Infància seguint Rousseau, Fròbel, Pes-

talozzi, Rudolf Steiner, Freud, Erikson, W. Reich, Piaget, Wallon, Vigotski,

Tolstoi, Neill, A. Maslow, Carl Rogers, Ferreri Guardia...

2. Cap a un desenvolupament integral de la personalitat (cap, cor, mans). Fases

i característiques del'evolucióinfantil.

3. La importànciadeles primeres experiències. Bases pera la salut mental.

4. El ritme del desenvolupament.

5. La influènciadela societati dels adults en el desenvolupamentdela infància.

6. Desenvolupamentdeles capacitats comunicatives. Evolució dels diferentsllen-

guatges(oral, escrit, gràfic, matemàtic, corporal...).

7. Desenvolupamentdela voluntat, del sentimenti del pensamenti les necessitats

del nen en cadascuna deles fases de creixement.

8. Joc i educació. L'art d'educar.

9. L'autoeducació o el coneixement d'un mateix. Camí imprescindible per educar

als altres.

10. Eldespertar de l'autoconsciènscia.
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AVALUACIÓ:
- Entrega d'una memòriaindividual del contingut treballat i la ressenya d'unllibre
a escollir dela bibliografia presentada.

BIBLIOGRAFIA:

Autorsvaris. L'Escola Nova Catalana. Vic: Eumo Editorial, 1992.
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Ferrer i Guardia, E L’Escola Moderna. Vic: Eumo Editorial, 1990.
Freud, A. Psicoanàlisiperapedagogs. Vic: Eumo Editorial, 1990.
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Maslow, A. El hombre autorrealizado. Hacia una psicología delser. Barcelona: Kaj-

rós, 1991.

Neill, A.S. Summerhill. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Panikkar, R. Invitació a la Saviesa. Barcelona: Ed . Proa, 1997.
Pestalozzi, J. Com Gertrudis educa elsfills. Vic: Eumo Editorial, 1986.
Piaget, J. Escritspera educadors. Vic: Eumo Editorial, 1985.
Reich, W. Análisis del carácter. Paidós Studio, 1986.
Rogers, C. Libertady creatividad en la educación. Barcelona: Paidós, 1985.
Rousseau, J.J. Emili o de Educació. Vic: Eumo Editorial, 1985.
Thomson,J. Infancia natural, Barcelona: Blume, 1997.
Tolstoi, Lev. Qui ha densenyara quí. Vic: Eumo Editorial, 1990.
Vigotshi, Lev. Pensament i llenguatge. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Wallon, H. De lacte alpensament. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Wehr, G. Carl Gustav Jung. Col.lecció Pere Vergés de Biografies. Edicions 62,

1969.
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6.3.12. Literatura Catalana Contemporania 1960-1995

pROFESSOR:Isidor CONSUL i GIRIBET

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Els objectius del curs sóntres:

1) Estudiarla formació i evolució dels darrers movimentsi tendènciesestètiques a

la literatura.

2) Oferir un panorama, per gèneres, dels modelsi les tendències més importants

dels darrers trenta-cinc anys.

3) Estudiarels autors mésrepresentatiusi les obres méssingulars de llur producció.

PROGRAMA:

1. Introduccióa laliteratura catalana de postguerra.

1.1. La literatura de l'exili.

1.2. Panoramade la poesia (Riba, Foix, Espriu...).

1.3. La narrativa i la prosa (Pla, Espriu, Pedrolo, Sarsanedas...).

1.4. El teatre (Segarra, Oliver, Espriu...).

2. Els anys seixanta. La Década Prodigiosa.

2.1. Elements desociologiai història.

2.2. Les poètiquesdel realisme. De Pere Quart, a Miquel Martí i Pol i Gabriel

Ferrater.

2.2. La novel.la. La consolidació de Mercè Rodoredai de Llorenç Villalonga.

2.3. El conte, Pere Calders.

2.4. La narrativadel realismehistòric.

3. La Generació dels Setanta.

3.1. Una generació: Debat,inicis i evolució.

3.2. Quatre poetes: Narcís Comadira, FrancescParcerisas, Pere Gimferrer i Ma-

ria M. Marçal.

3.3. Set narradors: Baltassar Porcel, Jesús Moncada, Terenci Moix, Montserrat

Roig, Antoni Marí, Jaume Cabré i Quim Monzó.

3.4. Elteatre, Josep Lluís i RodolfSirerai Josep M. Beneti Jornet.
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AVALUACIÓ:
Per aprovar el curs será necessari haver fet les lectures obligatóries que es proposa-

ran a principi de curs i sobre les quals es faran uns controls periòdics que represen-

ten el 50%dela nota final. L'altre 5096 sortirà d'un examen quees farà en acabar el

quadrimestrei que inclourà aspectesteòrics i pràctics del programa desenvolupat.

Leslectures obligatòries seran quatre, una antologia poèticaitres obres de narrati-

va. Seran proposades pel professor, en començarel curs, en funció del nou cicle
(Diàlegs amb escriptorso.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

Arnau, C. Introducció a la narrativa de Merce Rodoreda. Barcelona: Edicions 62,

1978.

Bath, A. Pere Calders: ideari ificció. Barcelona: Edicions 62, 1987.

Broch, A. Forma idea en la literatura contemporània. Barcelona: Edicions 62,

1993. .

Castellet, J.M. Questions de literatura, política i societat. Barcelona: Edicions 62,

1975.

Cònsul, 1. Llegir i escriure. Papers de crítica literària. Barcelona: Edicions de la Ma-

grana, 1995.

Creació i crítica en la Eteratura catalana. Universitat de Barcelona, 1993.

Marco,J.i Pont, J. La novapoesia catalana. Estudi i antologia. Barcelona: Edicions

62, 1980.

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

Molas, J. Obra Crítica/I. Barcelona: Edicions 62, 1996.

Oller, D. La construcció delsentit. Barcelona: Empúries, 1986.

Riquer, Comas, Molas. Història de la literatura catalana. 11. Barcelona: Àriel,

1988.

Triadú, J. La novella catalana depostguerra. Barcelona: Edicions 62, 1982.

Triadú, J. Lapoesia catalana depostguerra. Barcelona. Edicions 62, 1985.
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6.3.13. Les Festes Populars a l'Escola

PROFESSOR:Jacint TORRENTSi BUXÓ

CARACTERÍSTIQUESDEL'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Aportarels coneixements bàsics que permetin apropar-se a la cultura populari al

calendarifestiu escolar des d'una perspectiva global, entenentel sentit dela festa

en el passati en el present,facilitantal futur mestrela reflexió sobreles funcions de

les festes en l'àmbit escolar.

Valorarles possibilitats educatives deles festes escolars com a elements dela cultu-

ra popular que milloren les relacions internes, que connecten ambl'entorn social i

que permeten un tractamentglobalitzat deles diverses àrees del currículum.

CONTINGUTS:

1. La vivència humanadel temps:

1.1. Cosmovisió i temps. Tempscíclic i tempslineal.

1.2. Tempssagrat i temps profà.

1.3. Mites, calendari sagrat i tempsfestiu.

1.4. Orígensdels calendaris. El calendarien la societat moderna.

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

1.6. El calendari festiu català. Orígensi evolució.

2. El patrimoni populara l'escola:

2.1. La cultura popularen l'àmbitescolar.

2.2. Lesfestes a l'escola. Festes popularsi festes comunals.

2.3. El calendaride festes populars en les escoles catalanes.

La Castanyada, Nadal, Els Tres Tombs, Carnestoltes, El cicle de Pasqua,

SantJordi, Sant Ponçi Sant Joan.

2.4. Les festes comunals.

3. Lesfestes escolars enles 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'interacció amb el medi.

3.3. Procedimentsi recursospera la programació d'unafestaescolar.
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METODOLOGIA I AVALUACIÓ:

Les exposicionsa classe estaran recolzadesper un dossier de textosescollits dela bi-

bliografia, de lectura obligatòria,i perl'anàlisi de diversos materials sobrelesfestes.

Es realitzaran dos treballs:

— un treball de camp individual, sobre l'anàlisi del calendari festiu d'una comuni-
tat humana (2099).

— un treball col-lectiu d'organitzaciói realització d'una festa (10%).

Es realitzarà un examen final al mes de juny (7099).

Es tindrà en comptel'assistència, la participació a les classes i la motivació en la

realització dels treballs.

BIBLIOGRAFIA GENERAL:

Campbell,J. Las máscaras de Dios: Mitología occidental. Madrid: Alianza Editorial,

1992.

Cardús, S. Saberel temps. El calendarii la seva significació en la societat moderna.
Barcelona: Alta Fulla, 1985.

Caro Baroja, J. El Carnaval, La estación de amori El estlofestivo. Trilogia. Madrid:

Taurus, 1979, 1979 i 1984 (respectivament).

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

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

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

Hobsbawn,E. J. i Ranger, T. Linventde la tradició. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Janer i Manila, G. Cultura popular i ecologia del llenguatge. Barcelona: CEAC,

1982.

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

Lévi-Strauss, C. Mitoi significado. Madrid: Alianza Editorial, 1978.

Llopart, D., Prat, J. i Prats, L. (eds.), La culturapopular a debat. Barcelona: Serveis

de Cultura Popular / Alta Fulla, 1985.

Llopart, D., Prat, J. i Prats, L. La cultura popular a Catalunya. Estudiosos i institu-

cions 1853-1981. Barcelona: Serveis de Cultura Popular, 1982.

Prat, J. La mitologia i la seva interpretació. Barcelona: Col. Coneguem Catalunya

núm. 7, Els llibres de la frontera.

Prat, J. i Contreras, J. Les festes populars. Barcelona: Col. Coneguem Catalunya,

núm. 2, Els llibres de la frontera, 1987.
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Puig, A. i Colomer, J. Lesfestespopulars i l'infant. 3 volums. Barcelona: La Llar del

Llibre, 1977.

BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA:

Amades, J. Costumari català. El curs 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.

Calendaridefestes i tradicions. La Festa de laMercè iEl Carnavalde Barcelona. Barce-
lona: Quaderns dedivulgació cultural, Ajuntamentde Barcelona, 1980: 1984.

Campmany, A. Calendari de llegendes, costums ifestes tradicionals catalanes. 3 vo-

lums. Barcelona: Laia, 1978.

Colomer, J. Festes populars de Catalunya. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1978.

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

Direcció General de Turisme. Festes i Tradicions de Catalunya. Barcelona: Genera-

litat de Catalunya, 1992.

Diversos Autors. Festes i tradicions a l'escola. Tardor-bivern. Primavera-estiu. 2 vo-

lums. Barcelona: CEAC, 1989,1990 (respect.).

Fàbregas, X. Cavallers, dracs i dimonis. Barcelona: Publicacions de l'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. Lesfestes de laprimavera . Barcelona: Caixa de Barcelo-

na,1981 i 1983 (respect.).

Violanti Simorra. El libre de Nadal. R. Barcelona: Alta Fulla, 1983.
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6.3.14. L'Educació a Catalunya al Segle XX

PROFESSOR: Joan SOLER i MATA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'estudi d'aquesta assignatura té com a objectiu principal comprendrela situació
actual de l'educació a Catalunya a través de l'estudi de les diferents etapes, expe-

riències i realitzacions dels darrers cent anys, situades en el context de cada mo-

menthistòric.

CONTINGUTS:

1. Deles darreres dècades del segle dinou fins a 1914. El canvide segle:

1.1. La Renaixença,la llenguai l'escola.

1.2. Flos i Calcati el Col.legi de SantJordi.

1.3. Ferrer i Guàrdiai l'Escola Moderna.

1.4. Els ateneusobrersi l'educació.

1.5. El paperde l'Església en l'ensenyament. Les congregacionsreligioses.

1.6. L'ensenyamenta la Catalunya rural.

1.7. L'escola de mestres de Joan Bardina.

2. De la Mancomunitatde Prat de la Riba fins a 1930:

2.1. Noucentismei Escola Nova.

2.2. L'obra deculturai instrucció de la Mancomunitat de Catalunya.

2.3. La formació professional i l'Escola del Treball.

2.4. Manuel Ainaud i el Patronat Escolar de Barcelona.

2.5. La tasca pedagògica dels mestres: Alexandre Galí, Rosa Sensat, Artur Mar-

torell, Pere Vergés.

2.6. Els parvularis i el mètode Montessori.

2.7. Els centres d'educació especial. L'escola de Vilajoana.

2.8. Emili Mirai els orígens de la psicopedagogia catalana.

3. De la proclamació de la República fins a 1939:

3.1. L'Autonomia,l'escola públicai la reformaescolar.

3.2. L'obra educativa de la Generalitat de Catalunya. L'Institut-Escola.
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3.3. La formació dels mestres. L'Escola Normal de la Generalitat.

3.4. Els mestres públicsi la renovació pedagògica. L'escola rural.

3.5. Les escoles racionalistes. La cultura popular.

3.6. La Universitat Autònoma de Barcelona. Joaquim Xiraui la pedagogia.

3.7. L'educació fora de l'escola. Les colònies escolars. L'Escoltisme.

3.8. L'educació en temps de guerra. El CENU.

4. De la dictadurafranquista fins a 1975:

4.1. Larepressió franquistaa l'escola.

4.2. Franquismei èducació. L'escolatradicional.
4.3. Laresistència én el camp educatiu. Les escoles actives.

4.4. La Universitat i el movimentd'estudiants.

4.5. L'escola de mestres cRosa Sensatx. El moviment de mestresi les escoles d'es-
tiu.

4.6. L'aplicació de la «Ley General de Educación» de 1970. Les escoles unitàries

i les concentracionsescolars.

4.7. La lluita per una nova escola pública.

METODOLOGIA:

Les sessions de classe constaran d'una exposicióinicial per part del professori acti-

vitats de treball i estudi: comentaris de documents visuals i escrits, comentaris de

textos,visites, treballs de recercai xerrades-col-loqui de persones convidades.

Els temes del programa aniran acompanyats de bibliografia específica.A l'inici del

curs s'indicaran les lectures obligatòries.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaes farà de forma continuadaa partir de l'assistènciai la

participació dels alumnesa la classe i de la valoració deles activitats realitzadesal

llarg del curs. Caldràfer la lecturai el comentaricrític d'unllibre relacionat ambla

temàtica de l'assignaturai participar en un treball de recerca col-lectiu.

BIBLIOGRAFIA:

Carbonell, J. L'Escola Normal de la Generalitat (1931 - 1939). Barcelona: Ed.62,

1977.
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Escolano,A. (dir.) Historia ilustrada del libro escolar en España. Madrid: Funda-
ción Germán Sánchez, 1997.

Doménech, S. Manuel Ainaud i la tasca pedagògica a l'Ajuntament de Barcelona,
Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.

Fontquerni, E.; Ribalta, M. L'ensenyament a Catalunya durant la guerra civil. El

CENU. Barcelona: Barcanova, 1982.

Galí, A. Història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya. 1900 -

1936. Barcelona: Fundació Alexandre Galí, 1978 a 1981, 24 volums.

Gonzàlez-Agàpito,J. Bibliografia de la Renovació Pedagògica i elseu context (1900 -

1939). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1977.

L'Escola Nova Catalana (1900 - 1939). Vic: Eumo Editorial, 1993.

Marquès, S. L'escola pública durant elfranquisme. Laprovíncia de Girona (1939 -

4955). Barcelona: PPU, 1993.

Gonzàlez-Agàpito, J.i Marquès, S. La repressió delprofessorat a Catalunya sota el
franquisme (1939-1943). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996.

Marquès, S. L'exili dels mestres. Girona: Universitat de Girona. Llibres del segle,

1995.

Monés,J. Elpensamentescolari la renovaciópedagògica a Catalunya (1833 - 1939).
Barcelona: La Magrana, 1977.

Monés,J. L'escola a Catalunya sota elfranquisme. Barcelona: Ed. 62, 1981.

Navarro, R. L'educació a Catalunya durant la Generalitat (1931 - 1939). Barcelo-

na: Ed. 62, 1979.

Solà, P. El ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya (1900 - 1939). L'Ateneu

Enciclopèdic Popular. Barcelona: La Magrana, 1978.

Solà, P. Educació i movimentllibertari a Catalunya (1901 - 1939). Barcelona: Ed.

62, 1980.
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6.3.15. La Biblioteca Escolar.

Com educar en l'ús de la Informació

PROFESSORA: Dolors COMERMA i ROMA

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA: Lliureelecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura té com a objectiu principal adquirir els coneixements bàsics sobre la

biblioteca escolar, la seva organització, la documentaciói les tècniques de catalo-

gació. Durant el desenvolupamentdeltreball de classe es tractarà d'introduir els

estudiants en la didàctica de la recerca d'informaciói d'utilització dels diversosti-

pus de documents(escrits, audiovisuals...) per tal de descobrir totes les potencia-

litats d'una biblioteca i mediatecaescolar.

CONTINGUTS:

1. Aproximacióa la bibliotecaescolari la seva funció educativa.

1.1. Definició de biblioteca i mediatecaescolar.

1.2. Biblioteca general i biblioteca d'aula.

1.3. La pràctica informativa dels alumnesi la recerca de documents.

2. Organització dela biblioteca escolar: els documents.

2.1. Selecció i adquisició de documents.

2.2. Catalogaciói classificació.

2.3. Informatització i automatització dels catàlegs.

2.4. Servei de préstec.

3. Organització dela biblioteca: l'espai.
3.1. Distribució dellocal.

3.2. Mobiliari i material.

4. Dinamitzaciódela biblioteca.

4.1. Conèixerla biblioteca del'escola.

4.2. Animació la lectura.

4.3. Treballar i aprendrea la biblioteca.

4.4. Planificació d'activitatsa la biblioteca.
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METODOLOGIA:

Les sessions de classe constaran d'exposicions per part del professorati activitats

pràctiques relacionades amb l'organització dela biblioteca: catalogaciói classifica-

ció de documents, programació d'activitats didàctiques a partir de la biblioteca,

comentari de documentsescrits i audiovisuals... Les sessions de classe es comple.

mentaran amb xerrades-col-loqui de persones convidadesi visites de treballa bi-

bliotequesescolars.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaes farà de forma continuada a partir del'assistènciai la

participació dels estudiantsa la classe, de la valoració deles activitats realitzadesal

llarg del curs i d'un treball pràctic en una biblioteca escolar a partir d'un projecte

quel'estudiant haurà d'elaborar d'acord ambel professorat.

BIBLIOGRAFIA:

Baró, M.; Maña, T. Formar-seper informar-se. Propostesper a la integració dela bi-

blioteca a l'escola. Barcelona: Rosa Sensat/ Ed. 62, 1994.

Baró, M; Maña, T.; Roig, A. Les biblioteques a les escoles públiques de Catalunya.

Barcelona: Diputació de Barcelona— Temes d'educació, 1990.

Carreras, C.; Martinez, C.; Rovira, T. Organització d'una biblioteca escolar, popu-

lar o infantil. Barcelona: Rosa Sensat/ Ed. 62, 1983 (2aed).

Creus, J. Fer escola des de la biblioteca. Barcelona: La Llar del Llibre, 1989.

Hall, N. Elpersonaldocente, la informacióny la biblioteca escolar. París: UNESCO,

1986.

Monson, D.L.; McClenathan, D.K. (comp.). Crear lectores activos. Madrid: Visor,

1989

Parmegiani, C.A. Librosy bibliotecaspara niños. Madrid: Fundación Germán Sán-

chez Ruipérez! Pirámide, 1987.

Patte, G. Dejadlesleer!Barcelona: Pirene, 1988.

Ventura, N. Guía práctica para bibliotecas infantiles y escolares. Barcelona: Laia/

Cuadernos de Pedagogía, 1982.
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6.3.16. Fenòmens Naturals de la Terra i el Cosmos

PROFESSOR: Josep AYATS i BANCELLS

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Presentar als futurs mestres les eines i els recursos necessaris per a la descoberta

dels fenòmens naturals que tenenlloc en l'entorn on vivim, i donar-ne unainter-

pretació senzilla.

PROGRAMA:

1. L'Universi el SistemaSolar.

1.1. Els instruments de l'astrònom (telescopi...).

1.2. Els planetes del Sistema Solar.

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

1.4. Llei de la Gravitació Universal (moviments planetaris, satél-lits artifi-

cials...).

2. L'Atmosferai el clima.

2.1. Estructura i composició. La capa d'ozói la radiació solar. Insolació.

2.2. L'aiguaa l'atmosfera. Núvols. Humitat. Precipitació.

2.3. Circulació atmosfèrica: masses d'aire, fronts, vents, tempestes (llamps

i trons).

2.4. Principals tipus de clima a Catalunya.
2.5. Canviclimàtic. Efecte Hivernacle. Fenòmensperiòdics (El «Nifio»...).

3. La Hidrosfera.

3.1. Oceans i mars(les marees). Fenòmens extraordinaris

3.2. Corrents d'aigua (corrents marins, els tius,els llacs).

3.3. Lerosió. Desertització.

4. La Terra.

4.1. Formació dels continents. Tectónica de plaques.
4.2. Terratrèmols. Ones sísmiques.

4.3. Energia interna dela Terra: volcans.

4.4. Magnetismeterrestre. La brúixola.
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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 desenvoluparà seguintel segiient esquema pera l'estudi de cada

punt del programa:

— Presentació del fenomen.

— Anàlisi.

— Interpretació.

El professor serà qui, fonamentalment, presentarà els fenòmens i en donarà la in-

terpretació. L'anàlisi de cada fenomen serà unatasca a realitzar, bàsicament, pels

estudiants.

Es contempla tambéla possibilitat d'introduir alguna modificació en el programa

en funció d'esdeveniments d'actualitat que semmarquin en el context de l'assig-

natura.

AVALUACIÓ:
Es realitzarà un únic examenal final del quadrimestre amb un pes del 5096 a la no-
ta final de l'assignatura.

L'altre 50% dela nota final sortirà deles intervencionsenles discussions sobreels

diferents temes quees plantejaran a classe durantel curs, i d'un treball individual

sobre un tema concret que tambés'haurà d'exposara classe.

BIBLIOGRAFIA:

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

Es proposaran lectures dellibres i articles específics sobreels diferents fenòmens

que s'estudiin a l'aula.
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6.3.17. Cultura Religiosa en les Ciències Socials

PROFESSOR: Ramon RIAL i CARBONELL

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
El currículum d'Educació Primària indica queels alumnes quea l'escola no hagin

fet l'opció de Religió, caldrà querealitzin un programad'activitats d'estudi centrat

en la culturareligiosa. És per això que en aquesta optativa pretenem:

— Conèixer quins són els continguts de culturareligiosa que estan assenyalats enel

currículum d'educació primària, molt concretament en l'àrea de coneixement

del medisocial i cultural.

—Aprofundir en aquests continguts de cultura religiosa i oferir pautes de progra-

mació i de treball a l'aula.

—Interrelacionar el coneixement dela història dela societat i de la cultura amb la

història deles religions, especialmenten l'àrea mediterrània.

CONTINGUTS:

1. La infiuènciadeles diverses culturesreligioses en l'organització dela vidasocial.
2. La influència delfet religiós en l'organització de la vida social i econòmica a

Catalunya.

3. Les culturesreligiosesi la creació artística i cultural

4, Religió i mitologia. Repercussionshistòrico-artístiques a la Mediterrània.

5. L'art religiós a Catalunya

6. Costums, fets i personatgessignificatius vinculats a les diversesreligions de la
història de la humanitat

7. La influènciadelfet religiós en alguns esdevenimentsde la història de Catalunya.

8. La jerarquiareligiosai la distribucióterritorial a Catalunya

METODOLOGIA:

En larealització deles sessions detreball es donaran pautes de coneixementi am-
pliacié per cada un dels vuit temesdel programa.A partir dels apunts d'aulai de la

> . . . .lectura d'articles es treballaran els criteris per a programarels continguts de cultu-
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ra religiosa en cada un dels cicles educatius de Primària. Cada tematindrà una ves-

sant d'aprofundimentteòric i una proposta didàctica.

AVALUACIÓ:
L'avaluació consistirà en la lectura i ressenya de dos articles, la realització d'una
unitat didàctica i en un examen a la fi del quatrimestre. Per a l'avaluació final es

tindrà molt present l'assistènciai les aportacions de cada alumne enles sessions de

classe.

BIBLIOGRAFIA:

Bagot,J.P. i Dubs, J.L.: Para leer la Bíblia. Editorial Estella, Verbo Divino, 1987.

Currículum d'educació Primària. Departament d'Ensenyament. Barcelona 1992.

Diversos autors: Elfonamentalisme. Barcelona, Cruilla, 1994.

Martin Velasco, J. El malestar religioso de nuestra cultura. Madrid. Paulinas, 1993.

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

Quadernsde la Fundació Joan Maragall:

Religió i valors en la Catalunya actual. Número 16. 1993.

Lareligió dels europeus. Número 19. 1994.

Religió i valors cívics. Número 20. 1994.

Durantel transcurs del'optativa, a partir de cada temaes donarà unabibliografia
més completa
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6.3.18. Tècniques d'Estudi

PROFESSOR: Josep GALLART i BAU

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

PRSENTACIÓ:

Les tècniques d'estudi són les habilitats, els procediments i els mètodes que ens

permeten de treure el millor profit de les explicacions del professori de l'aprenen-

tatge personal. Les tècniques d'estudi són per aprendre a aprendre i, per tant, l'as-

signatura es recomanaespecialmentals estudiants de Ir curs.

OBJECTIU:
Adquiriri exercitar-se en les tècniquesd'estudipertal de treure un rendimentòp-

tim de la formació universitària.

CONTINGUTS:

Tema: Presentació del programa.

'Tema I: Les condicionsprèviesi les bases del'estudi.

Condicions ambientalsi estils d'aprenentatge.

L'organització de l'estudii la higiene mental.

La motivació.

L'atenció, la comprensió i la memòria.

TemaII: La captació de la informació oral.

La presa d'apuntsa classe.

TemaIII: La captació de la informacióescrita.

La lectura,el subratllati el pla d'un text.

Enciclopèdiesi diccionaris.

La bibliotecai la recerca bibliogràfica.

TemaIV: Lelaboracié de la informació.

Les fitxes desíntesi.

TemaV: La comunicació de la informació.

El treball escrit.

L'exposicióoral.
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L'examen escrit.

TemaVI: La memoria del curs.

METODOLOGIA:

Presentarem les técniques d’estudi a partir d’exercicis practics que farem classe.
Les explicacions del professori les qiiestions dels alumnes ens han deservir per re-

flexionar sobre els habits d'estudipropis i per millorar elnostre procés d'aprenen-

tage.

AVALUACIÓ:

L'avaluació continuadas'establirà a partir del resultat dels exercicis de curs i de
l'elaboració d'una memòria del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Alvarez y otros; Métodos de estudio. Barcelona: Martinez Roca S.A., 1988.

Arnaiz i Pascual, P. i altres; Móduls de técniques d'estudi. 1. La lectura. Barcelona:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1990.

Balcells, J.: Coromina, E. Papers de comunicació. Lectures i tècniques d'estudi. Bar-

celona: Teide, S.A., 1994, 2a.

Mayo, Y. ].; Cómoleer, estudiary memorizar rápidamente. Madrid: Playor, 1992.

Monereo, C.; Brit, C. Ensenyar a aprendre. Curs d'habilitats d'aprenentatge per a

educadors. Barcelona: COMAP, s.d.

Noguerol, A. Tècniques d'Aprenentatge i d'Estudi. Aprendre a l'Escola. Barcelona:

Graó, 1989.

Romano, D. Elementosy técnica deltrabajo científico. Barcelona: Teide, 1979.
Salas, M. Técnicas de estudio para enseñanzas mediasy universidad. Madrid: Alian-

za Editorial.

Serafini, M.T. Cómose estudia. La organización del trabajo intelectual. Barcelona:
Paidós, 1991.
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6.3.19. Esport col-lectiu i la seva didàctica

PROFESSOR: Joan ARUMÍ i PRAT

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
L'objectiu d'aquesta assignaturaés introduir els estudiants en lainiciació dels es-

ports col.lectius perquè en el seu futur com a mestresels puguin utilitzar com a

mitjà per educar d'una forma global els seus alumnesa la vegada quecrei en ells

una bona base d'iniciació preesportiva queels facilitarà una propera especialitza-

ció si ho desitgen.

METODOLOGIA:

Aquesta introducció es realitzarà d'una forma totalmentpràctica,és a dir, l'alum-

ne haurà de vivenciar tot un seguit d'exercicis i jocs preesportius, però, dins

d'aquesta pràctica, hi anirà inclosa una part important de conceptes teòrics que

l'alumne (futur mestre) ha de conèixer per poder potenciar els valors educatius

quel'esport porta implícit en ell mateix.

PROGRAMA:

1. Definició d'esporti d'esportcol-lectiu.

2. Breu història del'esportcol-lectiu.

3. Una formaeducativa perla iniciació dels esports d'equip.

4. Diversesclassificacions de l'esport.

5. Característiques bàsiquesde l'esport.

6. Aspectes tècnicsi tàctics.

AVALUACIÓ:

Es durà a termetenint en compteelstres aspectes segiients:

— Assistènciai participació activa en un 90% deles sessions.

— Presentació d'un dossier de jocs i exercicis preesportius realitzats a cada sessió,

més5 de collita pròpia.

— Examen teòric basat en els conceptesintroduirts enles sessions.

BIBLIOGRAFIA:

Larelació bibliogràfica serà facilitadaa l'inici de curs.
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6.3.20. Música Tradicional Catalana

PROFESSOR:Jaume AYATSiABEYÀ

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

- Assolir un coneixement general i reflexionat del paper de la música tradicional
catalana i de les músiques de cultures allunyadesen la societat actual i, especial-

ment, en el mónde l'ensenyament.

- Adquirir un coneixementdeles principals característiques de les cançonsi músi-

ques tradicionals catalanes, i d'algunes activitats musicals d'unatria de cultures

del món. Sempre quesiguipossible,es tractaran des de l'experiència vivencial de

l'alumne i amb una orientació d'aplicació pràctica a l'aula. Cada element musi-

cal es treballarà vinculata l'activitat social i personal onté raó deser, i com un in-

centiu pera la vivència personal i compartida.

CONTINGUTS:

1. El concepte de tradició i de música popular en diferents èpoques històriques.

L'aplicació d'aquest conceptea altres cultures.

2. Les músiquesorals i tradicionals en la societat contemporània: processos,trans-

formacions, valoracions.

3. Aspectes de la música tradicional catalana:

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

3.2. Les cançonsd'activitats infantils: formulacions, continguts i moments so-

cials. :

3.3. Cançonsdetreballi cançonsdefesta. Alguns exemples.

3.4. Músiquesinstrumentals: ocasions, instrumentsi transformacions.

4. Músiques d'altres cultures: presentació d'expressions musicals en el context

d'una cultura i com a manifestació dela vida cultural. Es presentaran unavinte-

na de músiques de formulació i de funcionalitat diferenciades amb aplicacions

pràctiques a l'aula (per grans zones, de l'Europa mediterrània, Europadel nord,

paisos eslaus, Àfrica del nord, Àfrica subsahariana, Amèrica del Nord, Amèrica

central, Amèrica del Sud, Índia, Xina, Indoxina, Austràlia, Polinèsia i Japó).
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AVALUACIÓ:
. Classes teoricopràctiques que requeriran l'assistència contínua i la demostració

activa de l'assimilació de coneixementsi d'habilitats.

- Caldrà elaborar un treball pràctic de recerca/anàlisi segonsels criteris que opor-

tunaments'exposaran l'aula.

BIBLIOGRAFIA:

Aiats, J. cÈxisteix, la cançó infantil: (de l'etiqueta,la classificaciói l'ús)v, dins Actas

delprimer Congreso de la Sociedad Ibérica de Etnomusicología (1995), pp. 23-
29. Sabadell: La mà de guido, 1996.

Aiats, J. «Chez les Indiens Pumé de la Savane vénézuélienne. Carnet de terrain»

dins). Ayats, P. Corderex, D. Laborde, L. Mabru. 70ut un monde de musique:

Identifier, enquéter, analyser, conserver. París: L'Harmattan, pp. 21-44, 1996.

Arom, S. Polyphonies etpolyrythmies instrumentales d'Afrique Centrale. 2 vol. París:

Selaf: Ethnomusicologie I, 1985.

Amades, J. Costumari català. 5 vol. Barcelona: Ed. 62, 1982.

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

Bastardes, G.; Casals, R.; Garrich, M. Instruments de música tradicionals catalans.

Barcelona: Caixa de Barcelona, 1983.

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

Blacking, J.Music, Culture, Experience. Selected Papers ofJohn Blacking. Xicago:

The University ofChicago Press, 1995.

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

dia de Montserrat, 1977-1981.

Busqué, M.; Pujol, A. Xímic. Berga: Amalgamaedicions. 1996.
Grup de Recerca Folklórica d'Osona. «Josep Verdaguer i Portet, Roviretes: dues

èpoques, un flabiolairev, dins Revista d'Etnologia de Catalunya, núm. 3, juliol

de 1993. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,

1993.

Grup de RecercaFolllòrica d'Osona. Cançons i tonades tradicionals de la comarca
d'Osona. Textos i disc compacte. Barcelona: Generalitat de Catalunya-Fonote-

ca de Música Tradicional Catalana, 1994.

Leppert, R.; McClary, S. eds. Music and Society, Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press, 1990 (1987).
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Magrini, T. ed. Uomini e Suoni. Bolonia: CLUEB, 1995.

Maidéu,J. Llibre de Cançons. Crestomatia de Cançons Tradicionals Catalanes. Vic:

Eumo Editorial, 1992.

May, E. ed. Musics ofMany Cultures. An Introduction. Amb dos discos de micro-
solc. Berkeley: University ofCalifornia Press, 1983.

Merriam, A. PR The Anthropology ofMusic. Evaston: Northwestern University
Press, 1964.

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

Small, C. Música. Sociedad. Educación. Madrid: Alianza Editorial, 1989 (1980).
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6.3.21. Educació de la Veui Foniatria Aplicada

PROFESSORA: Dolors RUSINOLi CIRERA

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Oferir a l'estudiant uns coneixementsbàsics queli permetin de prendre conscièn-

cia de la pròpia veu, de desbloquejarles possibilitats vocals no utilitzadesi d'afavo-

rir l'expressivitat sonora.

Valorar la importància dela línia melòdicaperla lectura, la vocalització i la dicció

expressiva.

PROGRAMA:

1. Preparació corporal pera la fonació:

1.1. Relaxació.

1.2. Observació delpropi cos.

1.3. Exercicis de buf.

1.4. Autodesbloqueig: palpitacions, contraccions.

1.5. Automassatges.

1.6. Exercicis mecànics dellavis, llengua i musculatura.

2. Fonació,articulació de ressonadors:

2.1. Òrgans de fonació.

2.2. Articulació: consonantsi vocals.

2.3. Ressonàncies.

2.4. Propietats acústiques:to, intensitat, timbre i quantitat.

3. Expressió:

3.1. Dicció i línea melòdica.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Les classes són totalment pràctiques. Eltreball és progressiu i insistent, ja que no

hi ha cap alumneigual.
Esfaran exercicis individualsi en grup.

Es treballarà en grups de tres persones un text narratiu i individualment un text

poètic.
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S'avaluaran la capacitat d'aprenentatge, l'actitud corporal, la comprensió i la in-
kal .3.22. Materials i Activitats per al Racó de Matemática

terpretació deltexti la claretaten la dicció. 63 P

BIBLIOGRAFIA:
PROFESSORA:Roser REVERTER i OTON

Barlow, W. Elprincipio de Matthias Alexander. Técnicasy lenguajes corporales. Bar-

celona: Paidós Ibérica, 1986.

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

1981.

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

1949.

Hiltrud Lodes. Aprendea respirar. Barcelona: Integral, 1990.
Le Huche, E; Alladi, A. La voz. Barcelona: Masson,S.A., 1993.

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

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

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 3 credits.

INTRODUCCIÓ
És unaassignatura adreçadaals alumnesdel'especialitat d'Educació Infantil.

En aquesta assignaturaes tractaran els continguts del currículum dellenguatge

matemàtica partit del disseny d'un racó detreball.

Es practicaran jocs de grup i s'analitzarà quins continguts matemàtics facilita

construir cadascun d'ells.

OBJECTIUS:
Reflexionar sobre les finalitats del racó de Matemàticaa les aules de Parvularii Ci-

cle Inicial d'Ensenyament Primari.

Manipular i dissenyar materials que permetintreballarels diferents continguts de

la matèria.

Comprovar les possibilitats que ens ofereix el folllore pera la planificació d'acti-

vitats.

CONTINGUTS:

1. El racó de Matemàtica. Organització

2. Característiquesdels jocs ques'hirealitzen

3. El racó de Matemàticaenrelació la resta de raconsdetreball

4.La programació de matemàticai els diferents àmbits de treball a l'aula: les acti-

vitats quotidianes,els jocs, el treball col-lectiu,el treball en petit grup,el treball

individual.

5. Jocs de lógica

6. Jocs de nombre

7. Jocs de geometria

8. Disseny dejocsa partir de contes, endevinalles, cançons.
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AVALUACIÓ:

Es valoraran els exercicis individuals i de grup realitzats a classe.

BIBLIOGRAFIA:

Baroody, A.J. Elpensamiento matemático de los niños. Madrid: Visor-MEC, 1988.

Kamii,C. Elnúmero en la educaciónpreescolar. Madrid: Visor, 1982.

Kamii,C. El niño reinventa la aritmética. Madrid: Visor, 1985.
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6.3.23. Catalunya, Avui

PROFESSOR:Josep CASANOVASiPRAT

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS:

L'objectiu general de l'assignatura és estudiarla Catalunya actual, tenint en comp-
te quelarealitat del moment és producte d'un procés històric. Es tracta d'apro-

fundir en el coneixement d'aspectessignificatius dela nostra realitat econòmica,

política, social i cultural per tal d'entendre'n la dinàmica i poder preveure quina

potserl'evolució futura. L'assignatura té també l'objectiu d'ampliar els coneixe-

mentsen ciènciessocials, tot tractantla realitat catalana, l'àmbit més properals es-

tudiants.

CONTINGUTS:

1. Lestudidelpresent.

2. L'àmbitterritorial.

3. El fonamentshistòrics de la Catalunya contemporània.

3.1. La industrialització.

3.2. El moviment obrer.

3.3. El catalanisme.

4. La població.

4.1. El nombre d'habitantsi la seva distribució.

4.2. El creixement natural de la població.

4.3. El fenomen migratori.

4.4. L'estructura dela població.

5. El sistema productiu.

5.1. Leconomia.

5.2. L'agricultura.

5.3. La indústria.

5.4, Els serveis.

6. El context polític.

6.1. La transició democtàtica.
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6.2. El marc Institucional. Jouvenel, H. de; Roque, M.A. (dir.) Catalunya a l'boritzó 2010. Barcelona: Enci-

6.3. El sistema de partits catalans. clopèdia Catalana, 1993.

6.4. El govern de la Generalitat. Lorés, J. La transició a Catalunya (1977-1984). Barcelona: Empúries, 1985.

7. Aspectes socialsi culturals. Riquer, B. de (dir.) Història, política, societat i cultura dels Paisos Catalans. (L'època :

7.1. La llengua. actual). Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995,vol.12.

7.2. Els mitjans de comunicació.

7.3. El món cultural.

7.4. Els nous movimentssocials.

METODOLOGIA:

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

cipació dels alumnes a la classe amb el comentari de textos i altre exercicis. Hi

haurà lectures obligatòries. Els alumnes hauran derealitzar un treball pràctic sobre

algun aspecte de la Catalunya actual.

AVALUACIÓ:
Un examen al mes de juny.
Eltreball de curs.

Es tindrà en comptela participacióa classe.

BIBLIOGRAFIA:

Aguilar, S. et al. Visió de Catalunya. El canvi i la reconstrucció nacional des de la
perspectiva sociològica. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1987.

Anuari Estadístic de Catalunya. Barcelona: Institut d'Estadística de Catalunya,

1996.

Anuari, L'. Barcelona: Premsa Catalana, 1998.

Balma (Catalunya avui), 1994, núm. 1, p. 7-55.

Comes, P et al. Història contemporània de Catalunya. Barcelona: Teide, 1978.

Cabré, A.M.et al. Catalunya cap a l'any 2000. Barcelona: Blume. 1979.

Diversos autors. Memòria de Catalunya. Barcelona: Taurus, 1997.

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

Hernandez, EX.«Els laberints dela història contemporània. Balma, 1995, núm.

2, p. 17-25.
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6.3.24.Tallers Globalitzats a l'Educació Infantil

PROFESSORA: M.Teresa FEU i VIDAL

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Lliure elecció. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS.
- Adquirir unavisió global dels continguts didàctics i de les metodologies per a

l'ensenyament/aprenentatgedeles ciències a l'etapa d'Educació Infantil i al Cicle
Incial.

- Conèixer, crear i analitzar materials didàctics adients.

CONTINGUTS:

1. La globalització.

1.1. L'enfocamentglobalitzador.

1.2. Els autors fonamentals.

1.3. Els mètodes globalitzatsi la seva aplicació en l'actualitat.

2. Els nuclis temàtics.

2.1. Selecció de nuclissignificatius.

2.2. L'escolai la societat, contextos d'aprenentatge.

2.3. La vida exteriora l'escola.

3. El paper del mestre.

3.1. Transmissió/ interpretació/intercanvi.

3.2. Organització i motivació.

3.3. Ensenyament/aprenentatge.

4. L'aplicació didàctica.

4.1. La implicació dels infants.

4.2. El treball experimental.

4.3. L'intercanvi amb l'entorn

5. La informació.

5.1. Transmissié/recerca/intercanvi.
5.2. Representació i interpretació.

5.3. Comunicació i aprenentatge.
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METODOLOGIA: |
Es procediràa partir de la informació teòricai, a partir d'aquesta,els alumnes du-

tan a termeactivitats pràctiques que permetran analitzarels continguts de les di-

verses àrees implicades. Esdistribuirà el temps de manera que una part (aproxima-

damentla meitat) serà destinada a la informació teòricai la resta al treball pràctic i

a la reflexió teoricopràctica.

AVALUACIÓ:

S'avaluarà a partir de:

. la participacióactiva i elstreballs fets a l'aula.

. l'elaboració d'un treball teoricopràctic.

- una prova escrita.

BIBLIOGRAFIA:

Arcà, M.: Guidoni P: Mazzoli, P. Ensenyar ciència. Barcelona: Paidós, 1990.

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

Buscar, T.; Feu, M.T. dLa formació dels educadorsi l'aprenentatgedeles cièncieso,

dins Aportacionsa laformació dels educadorsdellars d'infants. Vic: Eumo Edito-

rial, 1993.

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

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

Fabbroni, E; Galletti, A.; Savorelli, C. Elprimer abecedario: el ambiente. Barcelo-

na: Fontanella, 1980.

Feu, M.T. «Jugar a fer química». Guíx, núm. 218, desembre 1995.

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

1996.

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

Kamii, C.; De Vries, R. El conocimientofisico en la educaciónpreescolar: Implicacio-

nes 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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6.3.25. Salut, Higiene i Alimentació a l'Educació Infantil BIBLIOGRAFIA: ;
‘Academia Norteamericana de Pediatria, Manual de nutrición en pediatria. Ma-

drid: Panamericana, 1995.

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

Clapés,J. Nutrició i dietètica a l'assistènciaprimària. Barcelona: Ed. 62, 1985.

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

Manuald'Examens de SalutEscolar. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Manualde Prevenció i Controlde la Càries Dental. Barcelona: Generalitat de Cata-

PROFESSOR: Miquel CASADEVALL i GINESTET

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliureelecció.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Aprendrequines són les característiques del'infant, el seu desenvolupamenti les

seves necessitats nutritives. lunya, Departament de Sanitati Seguretat Social.

Conèixerels diferents aliments i la manera d'introduir-los en la dieta dels infants. Manual de Vacunacions. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de

Sanitati Seguretat Social.

Orientacions i Programes d'Educacióper a la Saluta l'Escola. Barcelona: Generalitat

de Catalunya, Departament d'Ensenyament, 1984.

Conèixerles primeres cures i atencionsdels infants i les mesures higienicosanità-

ries quefaciliten un bon desenvolupament.

Saber quinssónels principals problemes desaluten els infants i la manera d'afron-
tar-los. Riba, M.; Vila, L.; Infiesta, E; Rivero, M. Manualpráctico de nutricióny dietética.

Madrid: A. Madrid Vicente Ediciones, 1993.

PROGRAMA: SaludEscolar. Escuela Universitaria de Enfermeria (Hospital Provincial de Valen-

cia). València, 1980.

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

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

1. La salut. Definició i conceptes. Factors que influeixen en la salut.

2. Concepció. Embaràs i part. Atencions durantl'embaràs. Principals problemes.

Atencions maternoinfantils.

3. Creixementi desenvolupamentdel nadó. Alimentació del lactant.

4. Alimentació infantil. Necessitats nutritives. Composició dels aliments. Els dife-

rents tipus d'aliments. Higienede l'alimentació.

5. Principals problemes desalut en la infància. Malalties infantils. Vacunacions.

METODOLOGIA:

L'assignatura es basa en les explicacions del professor a la classe, en les interven-
cions dels alumnes i en un treball que s'exposaa la classé.

AVALUACIÓ:

L'avaluació es farà a partir d'una provaescrita a final de curs i d'un treball en grup i
la seva exposició a classe.

Les duesactivitats són obligatòries i cal aprovar-les totes dues per aprovar l'assig-
natura.
Es tindrà en comptel'assistènciai l'interès de l'alumne.
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6.3.26. Estratégies Metodológiques al Segon Cicle d'Educació Infantil,

La Vida al Parvulari

PROFESSORA: Maite PUJOL i MONGAY

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA:Lliure Elecció. 4,5 credits

OBJECTIUS:
Prendre contacte amb diverses metodologies de treball al parvulari, mitjançant

l'anàlisi, la reflexió i la comparació.

Aprofundir en aspectes pedagògics específics del parvularirelacionats amb l'orga-
nització de l'espaii el temps, i ambl'agrupació dels alumnes.

Conèixer propostes didàctiques innovadorespròpiesdelcicle.

PROGRAMA:

1. Revisió del marc general psicopedagògic 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 dela intervenció educativaal parvulari.
1.3. La construcció del coneixemental parvulari: algunes idees bàsiques.

2. Anàlisi d'algunes estratègies metodològiques.

2.1. Tallers.

2.2. Racons.

2.3. Projectes.

2.4. Grups flexibles.

2.5. Llibres de classe.

2.6. Sortidesi visites.

2.7. Festes.

2.8. Altresestratègies a l'entorn deles àrees del curriculum.
Cadascuna d'aquestesestratègies es treballarà a partir de l'esquema segúent:

— Principis psicopedagògics.

— Requisits previs.

— Desenvolupamentgeneral.

— Aspectes organitzatius.
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“ Bassedas, E.; Huguet, T. i Solé, L. Aprendre i ensenyar a l'ed. infantil. Barcelona:

 

Interacció mestra/alumnes.

Pe Avaluació.

METODOLOGIA:

L'assignatura es desenvoluparà mitjançant exposicionsorals per part de la profes-
sora, anàlisis col-lectives i en petit grup al voltant de documents diversos (textos,

audiovisuals, materials escolars...), i possibilitat d'algunavisita.

AVALUACIÓ:

L'avaluació serà continuadai valorarà:

. l'assistènciai la participació activaa la classe

. l'elaboració d'un treball querelacioniteoriai pràctica

-les posades en comúi les síntesis escrites de leslecturesrealitzades.

BIBLIOGRAFIA:

Graó, 1998.

Bernal, Defis, Pujol. L'educació infantil: una nova etapa. Col. MIE, núm. 6. Barce-

lona: Graó/ICE de la UB, 1996.

Figueras, C.: Pujol, M.A. El raconsde treball, Vic: Eumo Editorial, 1988.

Laguia, M.J.: Vidal, C. Racons d'activitata l'escola bressol i alparvulari. Barcelona:

Graó, 1987.

Molina, L.: Jiménez, N. La escuela infantil. Acciónyparticipación. Barcelona: Pai-

dós, 1992.

Pujol, M. Habitar el aula. Cuadernos de Pedagogia, núm. 226. Barcelona: Fontal-

ba, juny de 1994.

Pujol, M.: Roca, N. Treballarperprojectes aparvulari. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Selmi, L.; Turrini, A. La escuela infantil a 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 infantil a los cinco años. Madrid: Morata/M.E.C.,

1989,
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Vayer, P; Duval, A. i Roncín, Ch. Una ecología de la escuela. Barcelona: Paidós,

1993.

Enel seu momentes proporcionarà a l'alumnatla bibliografia específica de revis-

tes educatives adequadaals diferents aspectes quees vagin desenvolupant.

 

HORITZÓ
ESPORTS
 

Sagrada Família, 1 - Tel. 93 889 06 79 - Fax 93 889 1957 08500

Passeig de la Generalitat, 31 - Tel. / Fax 98 885 37 56 Vic

Rambla Hospital, 30 - Tel. 93 883 27 99 - Fax 93 883 37 56  
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6.3.27. Didactica de la Llengua Castellana

PROFESSORA:Carme RUBIO i LARRAMONA

CARACTERÍSTIQUES DE DASSIGNATURA: Lliure elecció. 4,5 crèdits

INTRODUCCIÓ:
Aquesta assignatura està pensada especialmentper a l'ensenyament dela llengua

castellana dins un àmbit de parla catalana. Pretén donar eines pera treballar la

llengua,sense donar per suposats coneixements que l'alumne no té.

OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són, en primerlloc, establir la necessitat d'una meto-

dologia específica en el tractamentdela segonallengua i proporcionar recursosi

estratègies peral treball d'aquesta matèriaa l'escola. En segon lloc, també pretén

que els alumnes adquireixin tècniquesi recursos pel que fa a les questions de tre-

ball 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. Aspectesdeltreball sistemàtic de llengua.

4.1. L'ortografia:

Eltreball de l'ortografia a l'escola.
Interferències entre català-castellà.

Tècniquesi recursos peral treball a classe.

4.2. La gramática:

Programaciói activitatsdeltreball de gramàticaa l'escola.

Aspectes concrets de morfosintaxi.

  



4.3. Lèxic i semàntica:

El treball del lèxic i semànticaa l'escola.

Aspectes bàsics dellèxic castellà.

Els diccionaris:classesi utilitats.

AVALUACIÓ:
Per a la nota final de l'assignatura es tindran en compte: la prova queels alumnes

hauran de fer al final del curs, un treball individual d'observació i anàlisi de l'ex-

pressió escrita: els exercicis puntuals fets a classe o a casa, i la participació de

l'alumne a classe. Per poder fer mitjana, cal que tant la prova com el treball esti-

guin aprovats.

BIBLIOGRAFIA

Alcina,J. y Blecua, J.M. Gramática española. Barcelona: Ariel, 1975.

Atwood, Beth. Cómo desarrollar la lectura crítica. Barcelona: Ceac, 1983.

Bastons, C.i altres, Nuevas cuestiones de didáctica de Lenguay Literatura en tiempos

de reforma. Barcelona: PPU, 1994.

Battaner, M.P. i altres. Introducción a la enseñanza de la Lenguay Literaturas espa-

ñolas. Madrid: Alhambra, 1986. :

Battaner, M.Pi 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 del lenguaje. Barcelona: Ceac, 1982.

Marcos Marín, Marcos. Metodología del español como lengua segunda. Madrid: Al-

hambra, 1982.

Recasens, M. Cómojugar conellenguaje. Barcelona: Ceac, 1986.

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

Sánchez/Matilla. Manual práctico de corrección fonética del español. Madrid:

SGEL,SA, 1974.

Textos de didáctica de la Lenguay de la Literatura. Barcelona: Graó, 1996.

Torres, Federico. Ortografíapara todos. Madrid: Paraninfo, 1982.

Varela, Soledad. Laformación depalabras. Madrid: Taurus, 1993.
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6.3.28. Seminari de Cooperació amb Centreamérica

COORDINADOR:Jaume CARBONELLi SEBARROJA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 3 crèdits.

OBJECTIUS:

1. Introduir els estudiants en la realitat centreamericana i desenvolupamenta
Centreamèrica.

2. Larealitat económica, social, infantil, de la donai educativa a Amèrica Central.

3. La cooperació per al desenvolupament. Les ONGs. Projectes de cooperació

educativa.

4. Testimonis de cooperants a Centreamèrica en el camp del'ensenyament. L'ex-

periència dels estudiants de pràctiques de Vic l'hivern del 95/96/97.

5. La intervenció dels estudiants en el període de pràctiques: recollida, elaboració i

preparació de materials: eines d'observació, anàlisi i d'interacció en els àmbits

institucionals, grup-classei col-lectiu docent.

METODOLOGIA:

El Seminari constarà de vàries sessions de treball de dues hores de durada. Cada

temaserà introduit per un experti/o per persones amb experiència de cooperació.

A continuació hi haurà un debat. També es presentaran i comentaran —indivi-

dualmento en petits grups—llibres, articles i diversos materials teòrics i pràctics.

Abansd'iniciar el Seminaries farà una reunió prèvia de presentació delcalendarii

programadelessessionsi d'un dossier de materials detreball i de bibliografia.

AVALUACIÓ:
L'avaluació positiva del Seminari requereix, com a condició prèvia,l'assistènciai la
participació a les sessions de treball. A més, caldrà elaborar un informeindividual

de treball del Seminari que serà comentaten una entrevista amb el professor-coor-

dinador. Les característiques més precises d'aquest informeescrit es concretaran a

la reunió prèvia.
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6.3.29. Investigació Educativa

PROFESSORS:Tutors diversos

COORDINACIÓ: Joan SOLER i MATA

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

OBJECTIUS:
Amb aquesta assignatura es pretén afavorir l'aprofundiment en una determinada

temàtica educativa mitjançantla posada en funcionament de mètodes, tècniquesi

instrumentsd'investigació en educació.

En diversesassignatures de l'actual diplomatura de mestre es duen a termeactivi-

tats que suposen unainiciació a pràctiques d'investigació. En aquesta s'ofereix un

espai específic pera la realització d'un projecte de recerca per a aquells estudiants

quehosol-licitin.

ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT:

Dassignaturad'«Investigació Educativa» es fonamenta en el treball individual de

cadaestudianti s'organitza des d'una perspectiva de tutorització individualitzada

o de petit grup. L'estudiant ha derealitzar un projecte de recerca tutoritzat directa-

mentper un professor ambelqual s'establiran els requisits, la temporització, l'àm-

bit i la temàtica.

No es seguirà de manera regularl'estructura habitual de classes impartides per un

professor, tot i que poden haver-hisessionslectives dirigides a tot el conjunt d'es-

tudiants matriculats a l'assignatura a fi de tractar temes conjunts a tots els projec-

tes de recerca. Per exemple, anàlisi de diferents paradigmesd'investigació, presen-

tació i exemplificació de models de recerques, diferenciació entre innovació

educativa i innovació a l'escola, coneixement deles possibilitats i institucions de

recerca en educació a Catalunya...

Per a poderinscriure's i cursar aquestaassignatura d'anvestigació Educativa",l'es-

tudiantinteressat caldrà que elabori per escrit un projecte de recerca que haurà de
ser acceptat formalmentpel centre com a requisit indispensable per a procedira la

matriculació.
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6.3.30. Vídeo Didàctic

PROFESSOR: Miquel PÉREZ i MAS

CcARACTERÍSTIQUES DEL'ASSIGNATURA:Lliureelecció. 4,5 crèdits

OBJECTIUS.
Adquirir els coneixementsi les habilitats tècniques elementals que permetin als
alumnesl'aplicació pràctica de la tècnica videogràfica en el marc escolar i desco-
brir-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 estàndards de vídeo.

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

3. Característiquesdelllenguatge audiovisual electrònic.

4. Producció d'un videograma.

4.1. Preparació i guionització.

4.2. Realització.

4.3. Postproducció.

METODOLOGIAIAVALUACIÓ:
Es tracta d'unaassignatura totalmentpràctica que es desenvoluparàen un plató de
vídeo o sala d'audiovisuals. A l'acabar el curs els alumnes hauran produit, per
grups de tres o quatre alumnes, dos videogrames amb els quals es durà a terme
l'avaluació de l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Ferrés, J.; Bartolomé, A.R. Elvídeo, enseñar vídeo, enseñar con el vídeo. Barcelona:
Gustavo Gili, 1991.

Ferrés, J.; Prats, ]. Per una didàctica del vídeo. Barcelona: Generalitat de Catalu-

nya, Departament d'Ensenyament, 1990.
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-
Mallas, S. Vídeo y enseñanza. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona,

1985.

Pérez, M. Diccionari dels mitjans audiovisuals. Vic: Eumo Editorial, 1995.

Soler, Ll. La televisión, una metodología para su aprendizaje. Barcelona: Gustavo

Gili, 1988.
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6.3.31. Aula de Cant Coral|

PROFESSOR:Sebastia BARDOLETiMAYOLA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliureelecció. 3 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Lainclusió d'aquesta Aula de Cant Coral en el currículum de la Universitat de Vic

yol ser, per una banda, una aposta per començara abastar la normalitat cultural i

acadèmica en aquest campi, per l'altra, pretén oferir als estudiants la possibilitat
d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquesta disciplina queels pot pro-

porcionar unapeculiar i activa formació i educacióenlacreativitat i en el compro-

mís interpretatiu, en el bon gust individual i compartit, en el gaudi estètic de l'ex-

periència pràctica i vivencial de l'art de la música vocal, en el coneixement,

desenvolupamenti acreixement de la veu pròpiai del conjuntde veus,i de les més

altes i més subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:
. L'experiència vivencial i compartidadel bon gusti el desenvolupamentde les ca-

pacitats de percepció,intervenció i creació estètiques, per mitjà del Cant Coral.

. El coneixementanalític i pràctic delllenguatge coral per mitjà de l'estudii de la

interpretació d'un repertorisignificatiu, gradual i seleccionat, d'obres d'art corals

de diverses èpoques que formen part dela nostra cultura.

. El coneixementi l'ús reflexiu de l'aparell fonador. El perfeccionament —indivi-

dual i com a membre d'un grup— deles aptitudsi facultats auditivesi atentives.

. La lecturai la interpretació empíriques dels codis del llenguatge musical integrats

en les partitures corals.

CONTINGUTS:

1. La cançó a una veu i en grup.

1.1. Formació del grup. Coneixementde la pròpia veu. Principis elementals de

respiraciói articulació. Actitud corporal. Consellsi pràctica.

1.2. Lectura del gest de direcció. Coneixement elemental de la partitura. El fra-

seig. L'expressivitati la intenció. Moviments i matisos.
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1.3. Vers Pautonomiade la própia veu dins el conjunt de veus: saber cantar, sa-
ber-se escoltar, saber escoltar.

2. De camícapal joc polifónic.

2.1. Trets, particularitatsi situació o tessitura de les veus femeninesi de les mas-

culines.

2.2. La melodia canònica. El cànon a l'unison: cànons perpetusi cànons tancats

(a 2 veus, a 3 veus, a 4 i més veus [iguals / mixtes).

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

3. Coneixementi treball de repertori.

3.1. El repertori populara cor.

3.2. La cançó tradicional harmonitzada.

3.3. Coneixementi interpretació —gradual i dintre de les possibilitatsi limita-

cions tècniques a què ens vegem obligats— d'obres corals i polifòniques re-

presentativestant perllur situació històrica com pels gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.

Nota important:

Abans de materialitzar la matrícula en aquesta assignatura,l'alumneha d'entrevis-
tar-se amb el professorper a obtenir-ne l'acceptació explícita. L'ordre amb quèes

donaran els continguts descrits no és sequencial ni necessàriament completiu,ni

l'adquisició o treball d'un contingut mai no podràsignificar l'abandonamentd'un

de suposadamentprevi.

Tot i que s'observarà un ordreestricte i controlat en el camí cap a ulteriors assoli-P

ments o dificultats —dependrà de les característiques i de l'impuls que porti el

grup-,tots els continguts referentsa repertori en general podenser presents en ca-

da classe,i els que fan referència als aspectes fonètics, expressius, estètics, morfolò-q P

gics,etc.es treballaran, amb més o menysintensitat, en totesles classes.

AVALUACIÓ:
L'Aula de Cant Coral es farà durantel tot el curs amb una classe setmanal d'una
horai mitja de duració.

Les classes seran sempre pràctiques i actives, sense excepció. Els aspectes teòrics

sempre seran donats i comentats de cara a la praxis interpretativa. L'assimilació in-
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dividual, promoguda, experimentadai controladapel propiinteressat, progressiva
j constant, és indispensable peral profit global de l'assignatura. Per tant, és im-
prescindible unaassistència sense interrupcions, interessadai activa, per superar
Passignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Esfacilitarà un dossier básic que contindràles partitures amb què es començaran
les activitats d'aquesta Aula de Cant Coral,i que s'anirà ampliantal llarg del curs

d'acord ambelritmedetreball i les característiquesdel grup.
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6.3.32. Aula de Cant CoralIl

PROFESSOR:Sebastia BARDOLET i MAYOLA

CARACTERÍSTIQUESDELASSIGNATURA:Lliure elecció. 3 credits.

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 començar a abastar la normalitat cultural i

acadèmica en aquest campi, per l'altra, pretén oferir als estudiants la possibilitat

d'accedir amb comoditati profit a la pràctica d'aquesta disciplina que els pot pro-

porcionar una peculiar i activa formació i educació en la creativitat i en el compro-

mís interpretatiu, en el bon gust individual i compartit, en el gaudiestètic de l'ex-

periència pràctica i vivencial de l'art de la música vocal, en el coneixement,

desenvolupamenti acreixement dela veu pròpiai del conjunt de veus, i de les més

altes i més subtils capacitats auditives.

OBJECTIUS:

. L'experiència vivencial i compartidadel bon gust i el desenvolupamentdeles ca-

pacitats de percepció,intervenciói creació estètiques, per mitjà del Cant Coral.

, El coneixementanalític i pràctic del llenguatge coral per mitjà de l'estudii de la

interpretació d'un repertorisignificatiu, gradual i seleccionat, d'obres d'art corals

de diverses èpoques que formen part dela nostra cultura.

. El coneixementi l'ús reflexiu de l'aparell fonador. El perfeccionament —indivi-

dual i com a membre d'un grup— deles aptitudsi facultats auditivesi atentives.

, La lecturai la interpretació empíriquesdels codis del llenguatge musical integrats

en les partitures corals.

CONTINGUTS:

1. La cançó amb acompanyamentinstrumental.

2. La cançó a veus mixtes(2 veus, 3 veus,4 veus).

3. Aprofundimenten el treball de repertori.

3.1. El repertori popular a cor.

3.2. La cançótradicional harmonitzada.

222

 

3.3. Coneixementi interpretació —gradual i dintre deles possibilitatsi limita-
cions tècniques a què ens vegem obligats— d'obres corals i polifòniques re-
presentativestantperllur situació històrica com pels gèneresi els autors.

3.4. Audició específica i exemplar, comentada.

Nota important:

Abans de materialitzar la matrícula en aquesta assignatura, l'alumneha d'entrevis-
tar-se ambel professor per a obtenir-ne l'acceptació explícita. L'ordre amb quèes
donaranels continguts descrits no és sequencial ni necessàriament completiu, ni
l'adquisició o treball d'un contingut mai no podràsignificar l'abandonamentd'un
de suposadamentprevi.

Tot i que s'observarà un ordreestricte i controlat en el camí cap a ulteriors assoli-
ments o dificultats —dependrà deles característiques i de l'impuls que porti el
grup-, totsels contingutsreferentsa repertori en general poden ser presents en ca-
da classe, i els que fan referènciaals aspectesfonètics, expressius, estètics, morfolò-
gics,etc. es treballaran, amb més o menysintensitat,en totesles classes.

AVALUACIÓ:
L'Aula de Cant Coral es farà duranteltot el curs amb unaclasse setmanal d'una
hora i mitja de duració.
Les classes seran sempre pràctiques i actives, sense excepció. Els aspectes teòrics
sempre seran donats i comentatsdecaraa la praxis interpretativa. L'assimilacióin-
dividual, promoguda, experimentadai controlada pel propiinteressat, progressiva
i constant,és indispensable per al profit global de l'assignatura. Per tant, és im-
prescindible una assistència sense interrupcions, interessadai activa, per superar
l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Esfacilitarà un dossier bàsic que contindrà les partitures amb què es començaran
les activitats d'aquesta Aula de Cant Coral,i que s'anirà ampliantal llarg del curs
d'acord ambel ritmedetreballi les característiquesdel grup.
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6.3.33. Seminari sobre l'Escola Rural

COORDINADORS: Sebastià RIERA i CUSÍ

Joan SOLER i MATA

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSIGNATURA:Lliureelecció.3 crèdits.

OBJECTIUS:
L'Escola Rural ha sofert, des de sempre, un tracte d'abandonamentdinsel sistema
escolar i ha patit unasituació deficitària. La seva realitat i els seus problemes són

poc coneguts. En canvi,la distribució geogràfica de Catalunyai l'equilibri territo-

rial del país en depenen molt.

Aquestsdarrers anys, la creació de les Zones Escolars Rurals ha suposat un canvii

una millora qualitativa important. El Seminari sobre l'Escola Rural a Catalunya

pretén d'apropar-se a la realitat d'aquest modelescolar a partir de l'anàlisi del seu

context social i cultural, de l'estudi del funcionamenti de la metodologia de tre-

ball a les aules i, en definitiva, de la reflexió sobre la situació actual i les perspecti-

ves de futur d'aquest tipus d'escoles. El Seminari servirà d'orientació pera la rea-
lització de les Pràctiques II en una escola rural.

CONTINGUTS:

1. El medi rural a la Catalunya actual. Anàlisi de l'entorn sociocultural. El paper
de l'escola al medi rural. Lesrelacions de l'escola ambla societat.

2. Organització i situació actual de l'Escola Rural a Catalunya. De les escoles

unitàries a les zones escolars rurals. L'impacte de la Reforma Educativaa les es-

colesrurals.

3. La metodologia detreball a l'Escola Rural. Àrees d'ensenyamenti programa-
cions. Els alumnesi el procés d'aprenentage. L'autonomiapersonal.

4. La vida quotidiana a l'aula de l'Escola Rural. Organització i distribució del

tempsi de l'espai. Recursos d'ensenyamenti aprenentatge.

5. El mestre de l'Escola Rural: característiques i problemàtica. Les necessitats de

formació pertreballar a l'Escola Rural.

METODOLOGIA:

El Seminari constarà de diverses sessions de treball de dues hores de durada i una
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estada de dosdies a una zonaescolarrural pervisitarles seves escoles.

Les sessions de treball seran de dos tipus. Unes seran dirigides per professionals de

l'educació vinculats a l'Escola Rural, que exposaranel temai orientaran les pautes

del treball posterior. En les altres sessions es desenvoluparàel treball proposat

j selaboraran unes conclusions.

Abansd'iniciar el Seminaries farà una reunió prèvia de presentació del calendari i
programa deles sessions.

AVALUACIÓ:

L'avaluació positiva del Seminari requereix l'assistència i participació a les sessions

de treballi l'estada a les escoles.

A partir deltreball del Seminarii de les PràctiquesII, caldrà redactar una comuni-

cació (individualmento en grup) per presentar a les Jornades d'Escola Rural que

es celebrin durantel curs.

BIBLIOGRAFIA:

Lectura obligatòria:

Boix, R. Estrategias y recursos didácticos en la escuela rural. Barcelona: ICE-Graó,
1995.
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6.3.34. Fotografia Didáctica

PROFESSOR: Miquel PÉREZiMAS

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA:Lliure elecció. 4,5 crèdits.

PRESENTACIÓ:
Aquesta assignatura és un taller pràctic per a la creació d'imatges fotogràfiques
produides sense càmera fotogràfica. Es tracta d'un mètode senzill i divertit per a

introduir a les tècniques fotogràfiques, en el qual es dóna preferencia als aspectes

creatius i expressius per damuntdels tecnològics.

OBJECTIUS:
Aprendre un seguit de procediments fotogràfics que perla seva facilitat de tracta-

menti simplicitat de recursos són Acilmentutilitzables a l'escola.

CONTINGUTS:

1. Fonamentsdela tècnica fotogràfica:la llum i els materials fotosensibles.

2. Les emulsions fotosensibles: fotogrames, quimigramesi luminogrames.

3. Procediments fotogràfics alternatius: el papersalat, la cianotipia i la goma bi-

cromatada.

4. Químicafotogràfica:fabricació de materials sensibles.

5. Els suports fotogràfics: emulsionatge de superfícies planesi tridimensionals.

6. La cambra fosca: construcció i presa d'imatges amb una càmera estenopeica.

7. Viratge i acolorimentde positius.

METODOLOGIA I AVALUACIÓ:
Aquestaassignaturaés untalleri, pertant, és totalment pràctica.

A l'acabar l'assignatura cada alumne haurà produit un nombre determinat d'imat-

ges fotogràfiques, amb el conjunt de les quals es durà a terme l'avaluació.

BIBLIOGRAFIA:

AAVV. Enciclopedia de la fotografía creativa. Barcelona: Kodak/Salvat Ediciones,

1983.
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AAVV. On Photographic Education. Madison: CameraLucida, 1985.
Flynn, D. Imaging with Light Sensitives Materials. Rochester: Visual Studies

WorkshopPress, 1978.

Fontcuberta, J. Fotografía: conceptos y procedimientos. Barcelona: Gustavo Gili,

1990.
Glafkides, P. Químicafotográfica. Barcelona: Omega, 1970.
Howell-Koehler, N. Photo ArtProcesses. Worcester: Davis Publications Inc., 1980.

Kraszna-Krausz, A. (ed.) Enciclopedia Focal de la Fotografia, (2 vols.). Barcelona:

Omega, 1975.

Langford, M. Fotografia bdsica. Barcelona: Omega,1978.
Smith, L. The Visionary Pinhole. Layton (Utah): Peregrine Smith, 1985.

Spitzing, G. Fotogramas en blanco y negro y color. Barcelona: Instituto Parramon,

1978.

Tucker, J.S. LightAbstractions. St. Louis: University ofMissouri St. Louis, 1980.

Yáñez Polo, M.A. Químicafotográfica creativa práctica. Sevilla: Actas de Cultura y

Ensayos Fotográficos, 1983.
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6.4. Complements de Formació de Psicopedagogia

6.4.1. Psicologia de la Personalitat

PROFESSOR:Angel SERRA iJUBANY

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura té com a objectius facilitar als alumnes de Psicopedagogiael

coneixement dels models de personalitat que s'han elaborat per descriure i expli-

car la conducta deles persones.

Tambéofereix la possibilitat d'aplicar els coneixementsaportats des de l'àmbit de

la Psicologia de la Personalitat als processos d'ensenyament-aprenentatge.

De manerapràctica es pretén facilitar la confecció d'informes psicològics que ofe-

reixin l'avaluaciói descripció dela personalitat.

METODOLOGIA:

El contingut del programaes durà a terme combinant sessions expositives amb

exercicis pràctics.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignatura tindrà en compteles activitats pràctiques desenvolupa-

desal llarg del curs, que es valoraran en un 20% i laresta, un 80%, consistirá en un

examenescrit sobreel programadel'assignaturatreballat a les sessions teòriques.

PROGRAMA:

1. Personalitati diferènciesindividuals.

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.
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4.4. Models cognitius.

4.5. Models sociocognitius.

4.6. Teoria conductista.

4.7. Models interpersonals.

5. Avaluació dela personalitat.

6. Funcionamentinadaptatdela personalitat i processos de canvi.

BIBLIOGRAFIA:

Avia, M.D.: Sànchez, M.L. Personalidad: Aspectos cognitivosy sociales. Madrid: Pi-

rámide, 1995.

Dicaprio, N. Teorías de la personalidad. Méxic: Nueva Editorial Interamericana,

1987 (2a ed.).

Eysenck, H.; Eysenck, M. Personalidady diferencias individuales. Madrid: Pirámi-

de, 1987.

Gilbert, D.G.; Connolly, J.J. Personalidad, habilidades socialesypsicopatología. Un

enfoque diferencial. Barcelona: Omega, 1994.

Martesanz, A. Evaluación estructurada de la Personalidad. Madrid: Pirámide, 1997.

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

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

1994.

Pelechano, V. Psicología de lapersonalidad. Barcelona: Ariel, 1996.

Pervin, A.L. La ciencia de lapersonalidad. Madrid: McGraw-Hill, 1998.

Richardson, R. El orden delnacimientoy su carácter. Barcelona: Urano, 1992.

  



6.4.2. Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació Psicològica

PROFESSOR: Vicenç TORRENSi GARCIA

CARACTERÍSTIQUES DE LASSIGNATURA: Quadrimestral. 6 crèdits.

OBJECTIUS:

L'objectiu general de l'assignatura es proporcionar una sèrie d'eines metodològi-

ques que capacitin l'alumne per a comprendrel'aplicació del mètode científic en

l'àmbit dela psicologia.

Els objectius específics que had'assolir l'alumneal finalitzarl'assignatura són:

1. Posseir capacitat per conèixer l'aplicació del mètode científic en l'àmbit de la

psicologia.

2. Caracteritzar els principals trets propis del coneixementcientífic aplicat a l'àm-
bit de la psicologia.

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

4. Adquirircriteris per valorarla qualitat dels treballs de recerca.

5. Posseir capacitat per dissenyar recerques de tipus bàsic en l'àmbit de la psico-

logia.

6. Dominarel lèxic emprat en recercacientífica i comunicarel procés d'investiga-

ció ajustant-se a les normes estàndard acceptades internacionalment.

7. Adquirir consciència dels problemesètics dela recerca en psicologia.

CONTINGUTS:

1. Ciència i mètodecientífic.

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

2. Disseny d'investigacions en psicopedagogia.

2.1. Principals tendències en la investigació psicopedagògica.

2.1.1. El plantejament hermenéutic o interpretatiu.
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2.1.2. La perspectiva empiricoanalítica o racionalista.

2.2. Investigació no experimental.

2.2.1. Tipus de mètodes: Mètodes descriptius.

2.2.1.1. L'observació sistemàtica.

2.2.1.2. Tècniquesselectives: l'enquesta.

2.2.1.3. Les escales de mesurai elstests.

2.3. Investigació experimental.

2.3.1. Dissenys experimentals amb grupsde subjectes diferents.

2.3.2. Dissenys experimentals amb els mateixos subjectes.

2.3.3. Dissenys experimentals complexos.

2.3.4. Experiments amb N - 1.

2.4. Investigació quasiexperimental

2.4.1. Disseny pre-post amb 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 pera la presentació d'un projecte d'investigació.

3.2. Elaboració de l'informede recerca,difusió i publicació.

4. Normeslegals i ètiques de la recerca.

METODOLOGIA:

Les classes constaran d'explicacions inicials per part del professor, comentaris d'ar-
ticles d'investigacions realitzades en l'àmbit de la Psicologia, treballs en grup i ex-

posicions/defensa de projectes duts a terme pels alumnes.

AVALUACIÓ:
La nota global del'assignaturaes farà a partir de:

" Unaprova de matèriarelacionada ambel contingutdeles classes expositives.

X L'assistènciai participació en els treballs de classe.

X El dissenyi planificació d'un projecte de recerca.
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BIBLIOGRAFIA:

Anguera, M.T. Metodologia de la observación en las ciencias humanas. 5a ed. Ma-

drid: Cátedra, 1988.

Arbós, A.; Vidal, M.C. Evolució, concepte ifonaments de la investigació educativa,

Barcelona:UOC, 1997.

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

Arnal, J.: Del Rincón, D.i Latorre, A. Investigación educativa. Fundamentosy me-

todología. Barcelona: Labor, 1995.

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

Arnau,J. Diseños experimentales enpsicologiay educación. Mèxic:Trillas, 1986.

Arnau, J.; Anguera, M. T. i Gómez, J. Metodologia de la Investigación en ciencias

del comportamiento. Murcia: Universidad, 1990.

Barlow, D. i Hersen, M. Diseños experimentales de caso único. Barcelona: Martínez

Roca, 1988.

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

Briones, G. Métodosy técnicas de investigación para las ciencias sociales. 2a ed. Mé-

xic: Trillas, 1990.

Castro, L. Disefio experimentalsin estadística. 2a ed. Mèxic:Trillas, 1987.

Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Codi Deontològic. Psicologia. Text i

Context, 1989.

Del Rincón, D.; Arnal, J. et al. Técnicas de Investigación en ciencias sociales. Ma-

drid: Dykinson, 1995.

Fernàndez-Ballesteros, R. Introducción a la evaluación psicológica. Madrid: Pirámi-

de, 1992.

Hopkins, D. Investigación en elaula: Guía delprofesor. Barcelona: PPU, 1989.
Remmis, S. i McTaggart. Cómo planificarla investigación-acción. Barcelona: Laer-

tes, 1988.

Latorre, A. et. al. Bases metodológicas de la investigación educativa. Barce-lona:

GR92, 1996.

León, O. i Montero, 1. Diseño de investigaciones. Introducción a la lógica de la inves-
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 7. Temesd'interès per a l'estudiant

7.1. Beques

Beques del Ministeri d'Educació i Cultura
Es pot sol.licitar beca pera la realització de qualsevol estudi universitari homolo-

gat amb validesa acadèmicaoficial a tot l'Estat espanyol, amb la qual cosa només

en quedenesclososels estudis que no tinguin aquesta validesa.

Requisits

-Noestar en possessió de cap títol acadèmic que habiliti per exercir activitats pro-

fessionals, llevat dels diplomats que accedeixin a un ensenyamentde segon cicle.

- L'alumne/a s'ha de matricular d'un mínim de crèdits, que dependrà del pla d'estu-

dis de la carreraen la qual es vol matriculari del nombred'anys de què es compon.

- L'alumne/a ha d'haver superat un mínim de crèdits dels matriculats en el curs an-

terior (6096 en les carreres tècniques o el 80% enla resta d'estudis). - No superar els barems de rendaneta queestableix el Ministeri en funció el nom- bre de membres computables dela família, així com no superarels límits per pa- | trimoni. Aquests barems/límits són fixats pel Ministeri i poden variar en cada

convocatòria.

Tue d'ajut (els imports d'aquests ajuts són els corresponents a la convocatòria

97/98):

1. Gratuitat de la matrícula oficial. L'importserà el que es fixi en el decret
de taxes de la Generalitat.

| 2. Ajut compensatori: 261.000ptes.

3. Ajut per material escolar: 26.000 ptes.

4. Ajut per transport urbà (només si s'utilitza més d'un transport urbà per

accedir al centre universitari): 18.000 ptes.

| 5. Ajut per desplaçaments. Dependrà dela distància entre el domicili fami-

| liar i el centre docent:

i - De 5 a 10 km.: 19.000pres.
| - Més de 10 a 30 lem.: 40.000 ptes.

- Més de 30 a 50 km.: 83.000 ptes.

- Més de 50 km.: 100.000 ptes.
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6. Ajut per desplaçament amb avió o vaixell: 42.000 ptes.

7. Ajut per residència (quan l'alumne resideix fora del domicili familiar):

272.000 ptes.

Procediment
Els impresospera sol.licitar la beca es compren a qualsevolestanca partir dela se-

gona quinzenadejuliol, i es presenten en el centre on es cursaranels estudis en el

mateix momentdela matriculació o fins a finals d'octubre. El termini de presenta-

ció de sol-licituds el determina el Ministeri d'Educació i Cultura a cada convo-

catòria (en el curs acadèmic 97/98 s'acabavael 31 d'octubre).

Beques de Caixa Estalvis de Manresa

La Caixa de Manresa atorgaajuts a estudiants universitaris per un importtotal de

80.000.000 (vuitanta milions) de pessetes.

Requisits

- Residir en una de les segiients comarques catalanes: Alt Urgell, Anoia, Bages,

Berguedà, Barcelonès, Baix Llobregat, Cerdanya, Noguera, Osona, Segarra, Se-

grià, Solsonès, Urgelli Vallès Oriental.

- Cursar els estudis en un centre universitari de Catalunya que estigui ubicat a un

mínim de 30 Rm del domicili familiar.

- Tenir un bon expedient acadèmic.

Procediment

Les sol-licituds es presenten a qualsevol deles oficines de la Caixa d'Estalvis de
Manresaa partir del 15 dejuliol i fins al 3 de novembre de 1998.

Beques de col-laboració dela Universitat de Vic

S'atorguen als estudiants que fan pràctiques a la Universitat de Vici col-laboren
enels seus centres, departamentsi serveis.
L'imprèsde sol.licitud es facilita a l'administració de la UV.

La durada d'aquestes beques és d'un curs acadèmic prorrogable fins a tres.

Bequesa l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic
Tots els estudiants de la Universitat de Vic tenen beca equivalenta la meitat del

costde la matrícula en qualsevoldels cursos que imparteix l'Escola d'Idiomes.
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Beques Erasmus

S'hi podenacollir els estudiants que participen en el programa ERASMUSde la
Unió Europea. Poden demanar aquestsajutsels estudiantsdela/l:

- Diplomatura de Ciències Empresarials, que cursen el Diploma Europeu
de Gestió Internacional (DEGD.

- Llicenciatura de Traducció i Interpretació, que participen en els progra-
mesinternacionals de la mateixa facultat.

- Escola Politècnica Superior, perrealitzar el projecte de final de carrera en
unauniversitat europea.

La tramitació deles sol.licituds es fa directamenta cada Facultat o Escola.

Beques Caixa de Manlleu
La Caixa de Manlleu concedeix cada any ajutsa tots els estudiants que participen
en el programa DEGI.

Beques Caixa de Catalunya

La Caixa de Catalunya posaa disposició dela Universitat de Vic:

- 3 beques per un importdel costtotal de la matrícula, que seran atorgades perla
Comissió de beques dela Universitat entreels estudiants que hagin sol.licitat la
beca del Ministeri d'Educació i Cultura.

- 10 beques del 5096 del cost de la matrícula se sortejaran entreels estudiants del
curs 1998/99 que vinculin el seu carnet Universitat de Vic a un compte de la
Caixa de Catalunya.

Bequesdel Programa "Viure i conviure" de l'Obra Social de la Caixa de
Catalunya

Tenen com a objectius:

1. Promourei facilitarrelacionssolidàries d'ajuda mútua entre dues generacions.
2. Experimentar mesures alternatives per fer front al problema de solitud de la

gentgran.

3. Facilitar alternativesd'allotjament.
En aquest programahi participen totes les universitats catalanesi els ajuntaments
de les ciutats on estan ubicades.
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Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol treball remunerati les atorga

una comissió de la Caixa de Catalunyaatenentcriteris desituació econòmicafac-

miliar i el perfil de l'estudiant per adaptar-seal programa.

El nombrede places que correspona la Universitat de Vicés de 8, amb una dota-

ció de 75.000 pessetes més allotjamentgratuit a la llar d'una persona gran.

Els estudiants interessats poden recollir les bases de la convocatòriai omplir la

sol-licitud al Servei d'Estudiants.

Bequesper a membres d'una mateixa unitat familiar a la Universitat deVic

L'estudiant que tingui un o més familiars de primer grau matriculats a qualsevol

deles carreres que imparteix la UV potsol.licitar aquestajut.

L'importdel'ajut és una reducciódel 1096 deltotal de la matrícula.

Procediment

Lasol-licitud d'ajutés podràrecollir a la recepció del'edifici F.

La sol-licitud es presentarà a l'administració del centre entre l'1 d'octubre i el 16

de novembrede 1998.

Aquesta convocatòria esresoldrà abansdel dia 31 de desembre de 1998.

Incompatibilitats
1. L'estudiant quesol-licita aquest ajut no potestar en régim d'adscripció, encara

quela seva matrículaes tindrà en compte

a

l'hora de concedirl'ajut a un seu fa-

miliar matriculat a la UV.

2. Destudiant que haventestat en règim d'adscripció,s'hagi integrata la UV i pu-

gui acollir-se al descompte per família nombrosa de 12 o 28 categoria, haurà de

triar entre els dostipus de matrícula.

Bequesde la Generalitat de Catalunya

El Comissionatpera Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya conce-

deix cada any unsajuts pera estudiants universitaris que cursin estudis conduents

a l'obtenció detítols universitaris oficials de primercicle, de primeri segon cicle o

de noméssegoncicle.

Els requisits i procediments surten publicats en el Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunyaa finals de setembreo principis d'octubre.
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Limportde Pajut varia segons la carrera. En el curs acadèmic 97/98 vanser:

- Traducció i Interpretació 110.000ptes.

- Administració i Direcció d'Empreses 110.000 ptes.

- Escola Politècnica Superior 86.000 ptes.

- Infermeria 83.000ptes.

- Ciències Empresarials 80.000ptes.

- Mestre 77.000 ptes.

7.2. Ajuts d'estudi mitjançant préstecs i beques d'interessos

de la Caixa de Sabadell

Els estudiants podran optar a un préstec, l'import del qual serà el que figuri en
l'imprès de matrícula (fins a un milió de pessetes percurs), a retornar en un termi-

ni màxim de 12 mesos, a un tipus d'interès preferencial, que serà del 096 ambla

concessió de la beca d'interessos, sense comissió d'obertura , ni d'estudi, ni de can-

cel-lació anticipada.

3 > 4; IS o
A l'octubre delcurs segiient, en un acte acadèmic,eslliuraran les beques d'interes-

sos als estudiants que gaudint d'un CrediEstudis de la Caixa de Sabadell hagin su-

peratel 7096 dels crèdits matriculats del cursrealitzat.

Hi hala possibilitat d'aconseguir finançamentpera altres cursos, seminaris o estu-

dis organitzats durantel curs acadèmico en els cursos d'estiu de la Universitat de

Vic, a través del Sistema d'Ajut d'Estudis de la Caixa de Sabadell.

Els estudiants de la Universitat de Vic poden tenir també accés en condicions es-

pecials a altres productesi serveis de la Caixa de Sabadell.

Per a més informació us podeu adreçaral Servei d'Estudiants, a qualsevol oficina
de la Caixa de Sabadell o al servei Línia,tel. 901.22.22.33.

7.3. Préstecs d'entitats financeres

Les entitats financeres que atorguen préstecs en condicions preferents als estu-
diants de la Universitat de Vic són :
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Caixa de Catalunya
Caixa de Manlleu

Caixa de Manresa

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Caixa de Sabadell

Per mésinformació, adreceu-vosal Servei d'Estudiantso les pròpies entitats.

7.4. Assegurança escolar

Tot estudiant menor de 28 anys, en el momentde formalitzar la matrícula queda
obligatòriament acollit a una assegurança escolar que té les segiients prestacions:

accidents en activitats relacionades ambels estudis, directament o indirectament,

malalties: infortunifamiliar, cirurgia general, tuberculosi pulmonaro òssia: toco-

logia i neuropsiquiatria.

En cas de contingència, l'estudiant ha d'adreçar-se a l'Administració de la UV i

demanar el document de «Comunicat d'Accident»i la «Sol-licitud de Prestació».

Qualsevoltipus de prestació es farà en els centres concertats de la Seguretat Social,

on caldrà omplir la documentació que pertoqui.

L'entitat que gestiona totes les questions referents a l'assegurança escolar és

lINSS- Mutualitat de l'Assegurança Escolar, que a Barcelonatéla seu al Passeig de

Sant Joan núm. 191, 2n pis.

Si l'estudiant viatja a una ciutat de l'Estat espanyol, cal que porti el resguard de

matrícula. En cas de contingència, cal que telefoni a una universitat de la ciutat on

s'hagi esdevingutel cas i demanipels centres concertats. Si és atès en un d'aquests

centres, l'INSS tramita els afers econòmics. En cas que s'hagi adreçat a un altre

centre, s'hauran de pagarles facturesi presentar-les després a l'INSS.

Si viatja a l'estranger,l'estudiant pot adreçar-se a qualsevolcentre hospitalari,fer el

pagamentcorresponenti presentarles facturesi altres documents a l'INSS.

Si voleu rebre més informació, podeu adreçar-vosa l'Administració de la UV o di-

rectamenta:
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INSS- Mutualitat de l'Assegurança Escolar

Passeig de Sant Joan, 191, 2n pis. 08037 Barcelona

Telèfon: 93 284 93 58

7.5. El carnet de la Universitat de Vici altres carnets

La Universitat de Viclliura als seus estudiants el Carnet de la UV en el moment de

formalitzar la matrícula.

Aquest carnetacreditael receptor com estudiantoficial de la Universitat de Vici

li permetaccedirals diferentsserveis universitaris.

Altres carnets

Tots els estudiants universitaris poden obtenir el Carnet Internacional d'Estu-

diant (ISIC). Aquest carnet permetobtenir descomptesen les entrades a museus,

teatres, cinemes,etc.i en la compradebitllets d'avió o autobúsa les oficines de tu-
risme juvenil de la Generalitat de Catalunya.

Per a obtenir-lo cal que presenteu el DNI(original), 1 fotografiai el resguard de la
matrícula.

A més a més, si teniu menys de 26 anys, recordeu que podeu obtenir el Carnet Jo-

ve amb els avantatges que ofereix en: comerços, empreses,institucionsi entitats

quehicol-laboren.Ésvàlid a la majoria de comunitats autònomesdel'Estati pai-
sos de la UE.

Pelsol fet de ser estudiants, també podeu obtenir importants descomptesenviat-

ges en avió, en tren, en autobús o en vaixell. Us donaran més informació a qualse-

vol oficina de turismejuvenil de la Generalitat de Catalunya.

7.6. Esports

La Universitat de Vic, amb la finalitat d'oferir i fomentar tota mena de possibili-

tats esportives als membres de la comunitat universitària, ha signat convenis de

col-laboració amb diverses entitats de reconegutprestigi a la ciutat, que disposen

d'instal.lacions adequades pera la pràcticalliure d'esports i d'activitats de mante-
nimentfísic i de lleure.
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Les entitats signants són: el Club Patí Vic (exceptejuliol i agost), el Club Atlètic

Vic, l'Squash Horitzó Vic, l'Institut Carovii el Fitness Vic. Tots els estudiants de

la UV poden accedirlliurementa les sevesinstal-lacions, per a la qual cosa només

caldràreservar-les quan s'escaigui o, quan estracti d'activitats dirigides, pagar un

preu subvencionat.

El Servei d'Estudiants de la UV té a disposició dels interessats la relació de preus
vigents per al curs 1998-99.

Adreces

ClubPatí Vic. Avda. d'Olímpia, s/n

Club Atlètic Vic. Avda. d'Olímpia, s/n

Squash-Horitzó Vic. Ctra. de Sant Bartomeu, km.0.8

Institut Carovi. Rambla Davallades, 10

Fitness Vic. Gallissà, 5, entresol

Competicions esportives

El Servei d'Estudiants organitza cada any diverses competicionsesportivesinter-

nes de futbol-sala, bàsquet, esquaix i tennis (masculí i femení). Per inscriure un

equip, cal que us adreceu al Servei d'Estudiants, on s'us informarà del reglamenti

el calendari de cada competició.

La programació de la Universitat inclou l'organització de campionats per a la mi-

llora esportiva dels participants. Hi ha tambéla possibilitat de participar, en repre-

sentació de la Universitat de Vic, en els campionats universitaris de Catalunyai,si

és el cas, en els campionats universitaris de l'Estat espanyoli en torneigs interuni-

versitaris.

7.7. Borsa d'Habitatge

A fi de poderfacilitar als estudiants de la UV els contactes per trobar un allotja-
ment a Vic d'una manera ràpida i eficaç, el Servei d'Estudiants, en col-laboració

ambl'Oficina d'Informació i Turisme de l'Ajuntamentde Vic, informadeles pos-

sibilitats d'habitatgea la ciutat. Aquestes possibilitats es concreten en:
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Residències d'estudiants

Existeixen a la ciutatles segiients residències o centres d'acolliment d'estudiants:
Seminari de Vic. Tel. 93 886 15 55

Residencia «La Guia». Tel. 93 889 43 39 - 93 885 51 11

Residencia Sant Miquel. Tel. 93 886 22 47

Centre d'acolliment d'estudiants. Tel. 93 889 42 58 - 93 888 77 92

Apartaments AUSA.Tel. 93 885 53 11

Alberg de laJoventutJaume Collell. Tel. 93 889 49 38

Si voleu més informació sobre les característiques de cada centre i les persones
amb qui podeu contactar, podeu adreçar-vos al Servei d'Estudiants de la UV o

trucardirectamentalstelèfons de referència.

Pisos de lloguer. Allotjament amb famílies. Fondes, hostals i hotels
Si opteu per una d'aquestes modalitats, al Servei d'Estudiants podeu trobar una

base de dades informatitzada amb diverses ofertes classificades per preus, presta-

cions o situació.

El contracteel farà personalmentl'alumne,la qual cosa vol dir quetantl'estat dels
habitatges com qualsevolsituació que es pugui produir no són ni competència ni

responsabilitat del Servei d'Estudiants.

7.8. Borsa de Treball

La Borsa de Treball de la UV és gestionada pel Servei d'Estudiants i té com a ob-

jectiu posar en contacte els estudiants que vulguin una feina compatible ambels

estudis, amb les empreses, particulars o institucions que n'ofereixin. D'aquesta

manera, l'estudiant pot desenvolupar i perfeccionar els coneixements que adqui-

reix en els estudis i adquirir alhora experiència en el món laboral.

A començamentde curs,el Servei d'Estudiants envia una carta a les empreses de la

comarcaperinformar-les d'aquest servei. A mesura quees reben ofertes, s'actualit-

za la base de dades i es busca aquells estudiants que s'ajustin a cada oferta segons

les seves disponibilitats.

L'estudiant que vulguiacollir-s'hi haurà d'omplir una fitxa amb les seves dadesi,
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segons això, se li faran arribar les ofertes. A partir d'aquest moment, serà l'estu-
dianti l'empresa o entitat queofereixla feinaels qui arribaranal tracte final. Lare-

solució s'haurà de comunicaral Servei d'Estudiants a fi d'actualitzar la fitxa.

Tipus de feines: classes particulars, cangurs, treballs en empreses, escoles, hospi-

tals, etc.

Aquestesfeines estan desvinculades de les pràctiques en empreses que puguin fer

els estudiants dins el seu pla d'estudis. No estan dirigides per cap tutorni estan

sotmeses a cap control acadèmic.

7.9. Participació dels estudiants als òrgans de govern de la UV

Els estudiants són presents en un conjunt d'òrgans de govern dela Universitat de

Vic, tant generals com propis del centre on cursen els estudis i que són: Junta

d'Universitat, Claustre i Junta de Centre.

Altres òrgans

Els estudiants de l'ET de Telecomunicaciói els d'ET d'Informàtica de Gestió de

l'Escola Politècnica Superior han constituit dues associacions: la DAT (DelegacióP 8
d'alumnes de Telecomunicacions) i la DAI (Delegació d'Alumnes d'Informàtica) i

participen activament en les reunions quese celebren arreu de l'Estat entre totes

les delegacions semblants sorgides en els centres homòlegs.

7.10. Publicacions periòdiques de la UV

A la UV s'editen diverses publicacions periòdiques de caràcter informatiui divul-P P q
gatiu quees distribueixen de maneragratuita entre tots els membres de la comuni-

tat universitària. Són les segients:

Revista Miramarges

Ésel butlletí de la UV. Recull articles confeccionats per professors dels diferents
centres, de caràcter divulgatiu, vinculatsa les disciplines que s'hi imparteixen.
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Informatiu Campus

És un full informatiu d'aparició mensual querecull les notícies que es produeixen

al si de la universitat: activitats, conferències, publicacions d'Eumo Editorial, etc.

Revista LaAmoral:

Ésla revista dels estudiants. El Servei d'Estudiants s'encarrega dela seva confecció

j coordinació entre els diversos autors que hi participen. Es tracta d'una revista

obertaa tots els estudiants que hi vulguin participar aportant-hiarticles d'opinió,

passatemps, notícies, etc. Apareix trimestralment.

' Butlletí IBIS

Recull les novetats de la Biblioteca de la universitat: noves adquisicions o dona-

cionsi qualsevol canvi o innovació que es produeixi en aquest servei que puguite-

nir un interès especial per a qualsevol usuari. Es reparteix a tots els departaments

de la UV i sempre n'hi ha exemplars a la mateixa Biblioteca.

Revista INTERAULA

És una publicació editada conjuntamentper totes les escoles de mestres de Cata-

Junya. Inclou debats, reportatges, experiències didàctiques,articles d'opinió i no-

vetats sobre temes d'interès pedagògic i de funcionament d'aquests centres. Lare-

vista és coordinadaperla Facultat d'Educació i editada per Eumo Editorial.

7.11. Mitjans de transport

Els estudiants que tenen el domicili familiar fora dela ciutat de Vic poden accedir

a la Universitat de Vic mitjançant un vehicle particular, en tren o en autocar.

Xarxade carreteres

Vic és el nucli de la major part de carreteres comarcals que comuniquen la ciutat

ambels diversos municipis de la comarca. La carretera Nacional 152 està desdo-

bladaen totel tram Barcelona- Vic.

LEix Transversal Lleida-Vic-Girona facilita els accessos dels estudiants que prove-

nen de les comarqueslleidatanes, del Bagesi de les comarquesgironines.
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Tren

Lalinia ascendenti descendent Barcelona- Puigcerda de RENFEté paradadetots
els trens a l'estació de Vic, situada davant mateix de la Universitat.

Autocar

Hi ha dues empreses d'autocars que cobreixen la línia específica Barcelona-Uni-

versitat de Vic amb horaris concordants ambels acadèmics:

EMPRESA POUSS.A. EMPRESA SAGALÉSS.A.

Directe: Barcelona- Vic i Vic - Barcelona Barcelona - Granollers - Vic

Vic - Granollers - Barcelona

Per a més informació, adreceu-vosal Servei d'Estudiants.

Tambéexisteixen línies d'autobusos regulars entre Vic i la majoria de municipis de

la comarca. L'estació d'autobusos de Vic està situada davant mateix del campus

Miramargesde la Universitat de Vic.

 

Quadre d'horaris d'Empresa PousS.A. - Barcelona

Sortides de St. Pere T.-St. Vicenç T.-Borgonya-Torello-Mantleu-Roda de Ter-Vic a Barcelona

 

 

      

Oiesfeiners de dilluns a divendres Dissabtes Diumenges
— . . . . * e . a . e — i festius

St. Pere T. Sat ESE: Haas: nasi  Amasl ies ii7as:
St.VicengT.. 1 = 2 3 F F750: VERO: 14:50! 17:50 : 8:50 47:50!
Borgonya ©7552 A = 8:85 E
Torelló 1900: Po  24a:00: :15:00: 18:00 19:00 48:00:
Manlleu 1815: 15 HQis: 118:15:18110318415 19:15 (18:10148:15:
RodaTer 59: M415: ass: Nas; 9:15 : : i
Vic i P65: 17:30: 8:20: 9:3 E 1430/1530:15:30118:20/18:30 9:30 ¿9:30
Barcelona 17:20 8:00: 8:90; 8:90; 930: 9:30 10:30; 10:30 15:30 :15:30:16:30 :16:30:19:30:19:30(10:30 ¿10:30

*Arriba al'estació del Nord -Totesles arribades a Barcelona tenen parada a la Sagrera Nocirculen el mes d'agost

 

 

Diesfeiners de dilluns a divendres Dissabtes (Diumenges
ow E « * . . . . . o. * ifestius

Barcelona 720: 9:00;$114:00; 11:00: 13:00; 13:00: 1 4:00 14:00 15:00 15:00: 18:00;18:00;19:0019:00 ¿20:00; 20:00/11:00:11:00 20:00: 20:00
Vic ¡8451 3 :00 “18:00 : 16:00:19:00 : 19:00 20:00:20:00 21:00 21:0012:00:12:00/21:00: 21:00
RodaTer AA EE ESO 20:15
Manlleu 201615: 219: 15: 20-453 it: 15: 12:15; 21:18:
Torelló ego: 19:30; 030 2150 12:30; 21:30:
St. Vicenç dessi Messi ga lo i 12:35: 21:35;
St, Pere ca s: M45: US Ved; ias: 120MBi Li 12:45 2145:
Borgonyà II AS15:55: TIOS: UAEM: i i

 

  
"Sortides 25 minuts abansdel'estació nord. **Parada ales cases noves de Roda de Ter en direcció a Manlleu. 4 Nocirculen el mes d'agost. E: Horari escolar,    
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7.12. Aula de Teatre de la UV

El curs 1994-95 es va constituir a la Universitat de Vic una aula de teatre en la

qual participen estudiantsdelsdiferents ensenyaments.

A l'Aulaes fan cursets de preparaciói s'organitzen muntatgesteatrals quees repre-

senten en dates assenyalades: Sant Jordi, inauguració delcurs,etc.

LATEUV participa cada any en la Mostra de Teatre Universitari que organitza

l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona per a grups de teatre d'estudiants

universitaris.

Per a més informaciói inscripcions, adreceu-vosal Servei d'Estudiants.
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Construccions Ferrer s.a.

Carrer Dues Soles, 3 - Tel. 93 886 16 66 - Fax 93886 25 66

08500 Vic   

 

8. Els serveis de la Universitat de Vic

8.1. L'Escola d'Idiomes

L'Escola d'Idiomes de la Universitat de Vic és un servei que té com a objectiu pro-

moure l'aprenentatge de llengiies i la seva difusió cultural, i que està adreçat als

membresde la Universitat (professors, alumnes i personal no docent) i al públic

en general. A part d'altres cursos que en el seu momentes puguin organitzara par-

tir de peticions concretes,els cursos previstosper al curs 1998-99 sónels segiients:

- Cursosordinaris de llengua francesa, anglesa, alemanya,italiana i russa.

- Cursos extraordinaris:

- Conversa en anglès, francès i alemany.

- Cursosd'anglès per a usos acadèmics.

- Cursos específics: anglès tècnic i anglès per a Infemeria.

- Curs de Xinès.

- Cursosde preparació d'exàmens:
A. University ofCambridge:

- First Certificate.

- Certificate in AdvancedEnglish.

B. British Chamber ofCommerce in Spain.

- Nivell operatiu

La majoria d'aquests cursos poden ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció

perals estudiants de la UV o per a qualsevolestudiantde les Universitats de Barce-

lona i Autònoma de Barcelona. A Secretaria General s'informa dels crèdits que

s'assignen a cada curs.

Els despatxosi les aules pròpies de l'Escolaestan situatsa l'edifici B.

El mes dejuliol es donaran a conèixerels horaris.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a la Sra. Núria Costa a la Secretaria

Acadèmica de la UV.
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8.2. La Biblioteca

La Biblioteca de la Universitat de Vic té setze anys d'existència. Està situada a
l'edifici E s'hi pot accedir des del'interior, entrant pel carrer de Miramarges o pel

carrer de la Sagrada Família, o des de l'exterior, pel carrer de Martí i Pol. La Facul-

tat de Traducció i Interpretació té una biblioteca pròpia al Palau Bojons. Totes

dues formen part de la mateixa unitat funcional.

La Biblioteca és d'accés obert, no es demana cap acreditació per usar-la; per al ser-

vei de préstec, en canvi, cal presentar el carnet de la UV.

Actualment, la Biblioteca de la UV té un fons d'aproximadament 50.000 volumsi

està subscrita a unes 600 revistes i publicacions periòdiques. El fons té un caràcter

enciclopèdic a causa dela diversitat de disciplines de què està composti que cons-

titueixen el contingut dels estudis impartits als diversos centres de la UV.

Des del curs 1988-89, forma part dela Biblioteca un fons dellibres procedents de

la col.lecció particular delSr. Josep Miquel i Macaya, adquirit per l'Ajuntament

de Vic al propietarii dipositat a la Biblioteca de la UV. La Biblioteca disposa tam-

bé d'un fons de material videogràfic.

Hi ha una guiaperals usuaris de la Biblioteca on es dóna informació sobreel fun-

cionament, el servei de présteci la recerca d'informació bibliogràfica. La guiaes

pot aconseguira la Secretaria o a la Biblioteca.

La Biblioteca publica mensualment un Butlletí de sumaris de revistesi l'informa-

tiu IBIS, que dóna comptede les últimes novetats, que han passat a formar part

del fonsbibliogràfic, i comunicaels canvis les innovacions produits en aquestser-

vei de la UV que poden tenir un interès especial per a qualsevol usuari. Aquestes

dues publicacionssón repartides pertots els departaments de la UV i sempre se'n

pot trobar exemplarsa la Biblioteca.

Horari: de dilluns a divendres, de les 8 del matí a les 9 del vespre

dissabtes, de 9 del matí a 1 del migdia
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8.3. El Servei de Documentació Europea (SDE)

El Servei de Documentació Europea (SDE)de la Biblioteca de la Universitat de

Vic va començarl'activitat de cara al públic el mes de maig de 1997i està especia-

litzat en temes d'integració comunitària.

El SDE està integrat dins dels serveis bibliotecaris i va dirigit a la comunitat uni-

versitària i a qualsevolpersona,institució o empresa interessades.

Aquestservei compta amb un fons documental propi que conservai processa,i ac-

cedeix també a informació remotaa través de les noves tecnologies de la informa-

ció. És especialmentinteressantper a qui necessita informació sobre integracióeu-

ropea, legislació comunitària i estatal, programes i convocatòries de recerca i

desenvolupament, ajuts comunitaris, etc.

El servei de présteci reprografia de documents dela Biblioteca de la Universitat de

Vic tambés'estén a totsels usuaris del Servei de Documentació Europea.

Horari: Dedilluns a divendres, de les 8 del matía les 9 del vespre.

Dissabtes de 9 del matí a 1 del migdia.

8.4. El Servei d'Assaig i Recerca Tecnològica. SART

El SART és un servei de la Universitat de Vic vinculat a l'Escola Politècnica Supe-

rior que té com a objectius generals promoure el desenvolupamentcientífici tèc-

nic al nostre país, contribuir a la millora de la qualitat i la competitivitat dels pro-

ductes, i fomentarel controli la conservació del medi.

Pera assolir aquests objectius, el SART ha anat defininttres granslínies de treball:

les activitats de recerca de professors, dels tècnics propis del SART i dels estu-

diants, el desenvolupamentd'activitats de formació especialitzada en les seves di-

verses àrees d'actuació i, com a aspecte de gran transcendènciapera la relació dela

Universitat amb la societat en què està inserida,la prestació de serveis tecnològics

a les entitats que en requereixin. Aquests treballs i serveis es regulen mitjançant

convenisde col-laboració entre el SARTi l'entitat contractant.

El SART està a la disposició dels estudiants de l'Escola Politècnica Superior tant

percol-laborar activament en la seva formació tecnològica com perdur-hi a terme

tasques científiques i/o tecnològiques, com ara treballs de fi de carrera, sempre
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dinsel marc organitzatiu d'aquestServeii delespossibilitats reals que ofereixenles
seveslínies de treball.

El SART comptaactualment amb cinc àrees d'actuació:

— Laboratoris SART

— Medi ambient

— Indústries agroalimentàries

— Informàtica

— Controli comunicacions

El SARTés ubicata l'edifici B del campus de Miramarges.

8.5. Servei d'Estudis i Empresa —SEREM—

El Servei d'Estudis i Empresa —SSEREM- és una entitat de la Facultat de Ciències

Jurídiques i Econòmiques queté per objectiu coordinar, desenvolupar i promoure

els necessaris lligams amb l'entorn institucional i empresarial. Aquestesrelacions

es materialitzen en tres àrees d'actuació: l'organització d'estudis de Postgrau i For-

mació Continuada,la gestió deles pràctiquesi la Borsa de Treball i, en tercerlloc,

la realització d'estudis de recerca i consultoria encarregats perinstitucions i em-

preses. El SEREM proporcionaals alumnes de la Facultat importants oportuni-

tats formatives i de desenvolupamentpersonal.

- Estudis de postgrau i Formació Continuada: L'objectiu d'aquesta àrea del SE-

REM és desenvolupar una oferta formativa per a postgraduats i professionals.

Constantments'estudienles darreres innovacions dins l'àmbit de la gestió empre-

sarial per tal d’oferir una actualització permanent de coneixements per a aquelles

personestitulades de la Universitat de Vic o de qualsevolaltra que vulguin millo-

rar la formació. Es proporciona també un punt de contacte entre aqueststitulats i

els professionals queassisteixen com alumnesals diferents cursos.

. Pràctiques i Borsa de Treball: La realització de pràctiques en empreses abans de
finalitzar els estudis es considera un element fonamental per la inserció professio-

nal. El SEREM ofereix aquesta possibilitat a tots els alumnes que ho desitgiu. Sota

el marc dels «convenis de cooperació educativa» signats entre la Universitati les
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empreses, els alumnes poden gaudir d'una experiència laboral afegida a la seva ti-

tulació. Els estudiants que realitzen pràctiques s'integren a les empreses amb un

pla de treball prèviamentpactati tutoritzats per un professorde la Facultat i una

persona de l'empresa. Les pràctiques donen dret al reconeixement de crèdits

acadèmics delliure elecció sempre quel'alumne presenti una memòria davantdel

tribunal corresponent. La Borsa de Treball gestiona les ofertes de treball que les

empreses fan arribar a la Facultat, i seleccionaels currículums dels titulats que vo-

len gaudir d'aquestservei i que méss'ajusten als perfils demanats.

- Estudis de Recerca i consultoria: El SEREM dóna resposta a demandes d'em-
presesi d'institucions públiques que necessiten assessoramenttècnic en els camps

empresarial i socioeconòmic. S'ha treballat amb ajuntamentsi altres ens públics

en estudis de desenvolupamentlocal i estudis de conjuntura econòmica. Esfan es-

tudis de mercati tasques de consultoria per empreses. Els alumnes tenen aquí una

altra possibilitat de desenvolupament professional perquè participen com a aju-

dants en els diversos projectes i comencen a veure un altre camp d'actuació molt

interessant.

8.6. El Servei d'Informàtica

És un serveioberta tots aquells estudiants que requereixen l'ús de la informàtica
durantels seus estudis. En el Servei d'Informàtica es dóna informació i assessora-

mentsobre l'ús dels aparells i sobre els diferents programes que es podenutilitzar

segons cada necessitat.

Elservei disposa desis aules d'informàtica situadesa l'edifici B i equipades amb el

segúent material informàtic:

- Aula 1: 20 ordinadors PC 486i tres impressores d'agulles.
- Aula 2: 15 ordinadors PC386i tres impressores d'agulles.

- Aula 3: també anomenada aula XARXA, amb 17 PC 8086 connectats en xarxa

NOVELLi en LINUX.

- Aula VAX: 8 terminals connectades a dos MiCROVAX 3400 i 3100 (sistema

operatiu VMS), 4 PC Pentium, una impressora làser i una matricial.

- Aula de CAD: 16 PC 486, dues impressores d'agulles i una impressora làser.
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L'aula s'utilitza essencialment per a CAD.
- Aula de simulació: 22 PC 486 amb pantalles de 17" i dues impressores d'injecció

detinta.

A la Facultat de Traducció i Interpretació hi ha també dues aules d'informàtica
amb 31 ordinadors PC 486 que formen part de la mateixa unitat funcional.

Durantel períodelectiu les aules estan reservades als alumnes dels diferents ense-

nyaments que tenen l'estudi de la informàtica en el seu pla d'estudis. En horari no

lectiu,les aules estan a disposició detotsels estudiants quevulguin anar-hi. Al Ser-

vei hi ha personal amb dedicació exclusiva que està al servei dels usuaris pera as-

sessorar-los.

El Servei d'Informàtica disposa de 3 ordinadors connectatsa la xarxa global de la
UV. Und'ells controla totes les aplicacions DOSi els altres dos s'encarreguen de

totsels serveis d'Internet(correu electronic, FTP i pagines www).

És també al Servei d'Informàtica on es dissenyen i creen les pàgines veyvyy de la

UV.

El Servei d'Informàtica dóna també suport informàtic a tots els departaments i

serveis de la Universitat de Vic que el requereixin. Des del Servei d'Informàtica

s'ha treballat en la informatització de la Secretaria, l'Administració, la Biblioteca i

Eumo Editorial.

Horari: De dilluns a divendres, deles 8 del matía les 9 del vespre

Dissabtes, de les 9 del matí a la 1 del migdia

El mes d'agostel servei està tancat.

8.7. L'Aula d'Autoaprenentatge

L'Aula d'Autoaprenentatge és un servei de la Universitat de Vic pensat per apren-

dre llengiies de manera autónoma. S'hi potestudiarel català,el francès, l'anglès i

l'alemany i està equipada amb material autocorrectiui classificat en nivells de difi-

cultat que es presenta en diferent suport: paper(llibres de text, diccionaris i fitxes

d'exercicis autocorrectius), audiovisual (cassets, TV via satèl-lit i vídeo) i electrò-
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nic (ordinadors, CD-ROM i Internet),la qual cosa facilita un aprenentatge gra-
dual i completdela llengua, ja que permettreballarles quatre habilitats lingiifsti-
ques necessàries: la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral i l'ex-
pressió escrita.

L'accésa l'Aula d'Autoaprenentatgeés gratuit per als membres de la UV (professo-
rat, alumnati personal d'administració i serveis), els usuaris externs a la UV han

d'abonar una quota quadrimestral i els alumnes del Centre de Normalització Lin-
giifstica de Vic, els exalumnesi els exprofessors de la Universitat, una quota anual.
L'Aulaestà situadaa la primera planta del'edifici B i està oberta de 9 a 2 de dilluns
a divendresi de 3 a 7 de dilluns a dijous.

8.8. El Servei d'Estudiants

El Servei d'Estudiants s'encarrega de donar informació i assessoramentals estu-
diants sobre qiiestions diverses, gestiona els serveis referents fonamentalmenta
feina, habitatgei esports i dóna informació concreta sobre beques, concursos, pre-
mis, cursets de postgrau i activitats diverses. Podeu trobar informació específica
sobre la Borsa de Treball, la Borsa d'Habitatgei el Servei d'Esportsen el capítol
anterior.

A mésde gestionar aquests serveis,el Servei d'Estudiants s'ocupa dels aspectes se-
gúents:

— Organitza actes extraescolars: festes d'inauguració de curs i de Sant Jordi, cine-
club, teatre, exposicions,etc.

— Edita la revista La Amoral, òrgan de difusió interna dels estudiants de la UV.El
Servei coordinaels autors dels diferentsarticles, promoula participació delses-
tudiants, confecciona el sumarii escriu l'editorial.

— Dóna informació dela vida universitària i cultural i de beques, cursos de post-
grau i ajuts a la recerca.

— Promou la participació dels estudiants en els òrgans interns de la UV en els
quals tenen representació: Junta d'Universitat, claustrei juntes de centres.
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— Coordina i posa en contacteels estudiants que pertanyen a unaassociació o a un
col-lectiu de representació d'altres estudiants:

. Comissions pro-viatge de final de carrera dels centres.

. DAT (Delegació d'Alumnes de Telecomunicacions).

. DAI (Delegació d'Alumnes d'Informàtica).

— Proporciona informació dels comerçosdela ciutat que ofereixen descompteses-

pecials per als nostres estudiants.

— Recull qualsevol suggeriment, reflexió, idea o projecte quesurti periniciativa

dels alumnes.

El Servei disposa d'un despatx propi ubicata l'edifici FE Perfacilitar la feinai agili-
tar la informació, es disposa d'un ordinador amb bases de dadespera la Borsa de

Treball, la Borsa d'Habitatge el Servei d'Esports.

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 1 del matíi de 3 a 7 de la tarda.

8.9. El Servei d'Audiovisuals

El Servei d'Audiovisuals de la Universitat de Vicsatisfà les necessitats de tota la co-

munitat universitària en el camp de la imatge i del so, assessorant i donant suport

tècnic a la docènciai a la recerca. El SAV és ubicata la planta baixa de l'edifici B i

funciona durantles horeslectives.

Des del Servei d'Audiovisuals es porta al dia l'arxiu fotogràfic i videogràfic de la
universitat. Es fotografien i es graventotesles activitats, conferències, jornades,se-

minaris, visites... i s'elabora una videomemòria de cada curs. El SAV també elabo-

ra material per a la promoció i difusió de la Universitat de Vic, falques de ràdio,

fotografies i produccions videogràfiques.

El SAV estàal servei del professorat pera la creació de material de suport(diaposi-

tives i vídeo) per a les classes, exposicions, xerrades, ponències, i per assessorar-lo

en totel quefacireferència als mitjans audiovisuals.
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El SAV està al servei dels estudiants detotes les Facultats i Escoles de la UV asses-

sorant i proporcionant el material necessari (càmeres, gravadores, magnetosco-

pis...) i uns espais adients (plató,sala d'editatge, cabina de sonorització...) per a la

realització detreballs en suport fotogràfic, videogràfic i gravacions d'àudio.

Des del Servei d'Audiovisualses realitzen produccions didàctiques, tant en suport

fotogràfic com videogràfic, conjuntament amb equips especialitzats de professors

de les Facultats i Escoles i es duen a terme cursos de formació en Llenguatge Au-

diovisual, de realització de vídeoi televisió, i també de publicitat, específicament

derealització i producció d'espots.

Des del Servei d'Audiovisuals es coordinai canalitza la compra de material neces-
sari, en el camp audiovisual, de tota la Universitat,i se'n fa el manteniment.

eee
8.10. ElServei de Traducció i Interpretació

És un servei vinculat a la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documenta-

ció i ubicat al Palau Bojons.

Té per objectius:

1. Oferir serveis de traducció, interpretació i correció a empreses, institucions i

persones.

2. Facilitar als estudiants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Docu-

mentaciólainserció en el món professional.

3. Contribuir, de manera general,al milloramentdela qualitaten les traduccions.

Mésconcretament,el Servei de Traducció i Interpretació ofereix a les empreses,

institucions i persones que ho desitgin,serveisde traducció,revisió i redacció de

textos: selecció de traductors segons experiènciai perfil determinatentreels estu-

diants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació per a con-

tractes de pràctiques o d'aprenentatge: i la possibilitat d'establir convenis de coo-

peració educativa.
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Als estudiants de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentacióels
ofereix la possibilitat de completar la seva formació acadèmica ajudant-los en els

primers contactes amb el món professional a través del'obtenció de feines tutorit-

zadesen el mateix Servei o en pràctiques en empreses.

8.11. Eumo Editorial:

Publicacions de la Facultat d'Educació

Nascuda amb l'Escola Universitària de Mestres pertal d'estimularels professorsi
els alumnes a publicar recerquesi treballs didàctics, Eumo Editorial ha anatcrei-

xent juntament amb la Universitat de Vic, ambel convencimentque entre univer-

sitat i producció editorial hi ha una relació necessària i mútuament enriquidora.

D'altra banda, sempre haestat un dels principis bàsics d'Eumo contribuira la nor-

malització lingiifstica nacional de les publicacions universitàries, per això, l'edito-

rial també ha signat convenis de coedició amb altres universitats de Catalunya:la

Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat

Pompeu Fabrai la Universitat de Girona.

Avui el catàleg d'Eumo,l'editorial de la Universitat de Vic, té més de 700títols dis-

tribuits en dues gransseccions: elcatàleg escolar, que incloullibres per als alumnesi

llibres de didàctiques i complementsperals educadors,i el catàleg universitari prò-

piament dit, amb manuals per als educadors, textos de pedagogia, monografies

d'història, manuals d'economia,llibres de ciènciai tecnologia, estudisliteraris, etc.

Eumo Editorial també publica les revistes Reduccions. Revista depoesia, i Cota Zero.

Revista d'arqueologia i ciència, Suports. Revista Catalana d'Educació Especial iAten-

ció a la Diversitati Estudis d'Història Agrària, i l'Anuari Verdaguer, publicació des-

tinada a promourei difondre estudis sobre Verdagueri el seu temps.

Tots els llibres del catàleg d'Eumo Editorial es poden adquirir a la llibreria de la

Universitat de Vic amb un descompteespecial perals professorsi els estudiants.

Les col.leccions universitàries d'Eumo Editorial més vinculades a la Facultat

d'Educació són:

Textos Pedagògics
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Textos per a Educadors

Interseccions

Didàctiques i complementsperals educadors

Suports. Revista Catalana d'Educació Especial i Atenció a la Diversitat

Els despatxos d'Eumo Editorial es troben a l'edifici G de la Universitat de Vic.

El telèfon és el 93 889 28 18.

8.12. Eumo Gràfic. Taller de dissenyi fotocomposició

El taller Eumo Gràfic fou en els seusiniciseltaller de disseny i fotocomposició

d'Eumo Editorial. L'any 1990,a causa del considerable augmentde la producció,

tantdellibres com de disseny pera clients externs, l'editorial i el taller es van cons-

tituir en dues societats anònimes,tot i que es van continuar mantenint orgánica-

menta l'interior de la Fundació Universitària Balmes.

A nivell intern, Eumo Gràfic s'ocupadeles publicacions,el seguimenti l'aplicació

de la imatge corporativa de la UV, i tambédeles portadesi els diferentstreballs de

fotocomposició dels llibres d'Eumo Editorial. La seva producció pera l'exteriorés

extensai variadai ha estat mereixedora de diversos premis.

Destaquem les produccions d'Eumo Gràfic per a la UV:

-Llibres memòria

-Guies del'estudiant.

Revista Miramarges.

-Butlletí informatiu intern Campus.

Butlletí del Servei d'Estudiants de la UV LaAmoral.

-Estand de la UV del Mercat del Ram deVic.

-Estand de la UV del Saló de l'Ensenyament.

-Tríptics, fulletons, targes,etc.

Eumo Gràfic disposa d'unslocals propis situats al carrer Perot de Rocaguinarda, 6

de Vic.Eltelèfonés el 93 889 48 77 i el fax el 93 889 53 04.
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8.13. Secretaria

Hi ha unasecretaria acadèmica comunaa tots els centres. S’ocupa deles qiiestions

acadèmiquesi administratives pròpies d'un centre universitari. Les seves tasques

més importants són:

- Formalització de les matrícules de totsels estudiants, tant dels ensenyaments re-

glats com dels de l'Escola d'Idiomes, els cursos de postgrau,els cursos de forma-

ció ocupacional i els cursos i seminaris extraordinaris.

- Supervisió i tramitació de beques.

- Expedició de certificats d'estudis.

- Tramitació detítols.

- Tramitació detrasllats.

- Compulsació de documents.

- Convalidacions.

- Anul-lació de convocatòries.

- Elaboraciói arxiu dels expedients acadèmics dels alumnes.

- Complimentació i arxiu de les actes d'exàmensi avaluacions.

- Complimentació de la documentació derivada deles adscripcions.

- Arxiu deles actes internes.

- Confecciódeles estadístiques anuals de l'alumnati el professorat.

- Confecció de la memòriai de les guies de l'estudiant de cada curs acadèmic.

- Informació acadèmica general.

A més a més, la Universitat de Vic és una delegació de l'Oficina de Preinscripció

Universitària de la Generalitat de Catalunya. Des de Secretariaes recullen i trami-

ten les preinscripcionsa l'oficina central de Barcelona.

La Secretaria Acadèmicaestà situadaa la planta baixa de l'edifici F.

L'horari d'atenció al públic és de les 10 del matí a la 1 del migdiai de les 4 a les 6
de la tarda. El mesos dejuliol, agost i setembre està tancata la tarda.

Cada Centre disposa també d'unasecretaria auxiliar per atendreles respectivesdi-

reccions,els professorsi els alumnes. Ocupen despatxos propersals dels professors

i les aules de cada carrera.
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8.14. L'Administració

Té curadeles tasques que fan referènciaa les questions económiques i administra-

tives de la Universitat.

Lhorari d'atenció al públic és de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 a les 6

de la tarda. El mesos dejuliol, agost i setembre està tancata la tarda.

El servei d'Administració està ubicata la planta baixa del'edifici E

8.15. La llibreria - copisteria

És un espai comercial on es poden adquirirelsllibres recomanats a cada assignatu-

ra, els dossiers d'apunts, els exercicis confeccionats pels professors i material fungi-

ble de papereria (disquets, carpetes, blocs, agendes,tottipusdellapis i o bolígrafs,

pinsinstitucionals...). Presta també unservei intern de copisteria i d'enquaderna-

ció per a estudiantsi professors.

A la llibreria també hi podeu trobar tot tipus de publicacions amb importants

avantatges econòmics, sobretot si es tracta de llibres d'Eumo Editorial, que és

l'empresa editora de la Universitat de Vic.

La llibreria està situadaal carrer de Miramargesn. 6, molt a prop del'entrada de la

Universitat de Vic per aquestcarrer.

A la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació, al Palau Bojons,

hi ha també un servei dellibreria on els estudiants poden adquirirels llibres més

específics de la carrera,llibres en general i material divers de papereria.

Lallibreria del campus de Miramargesés oberta des deles 8 del matífins a les 8 del

vespre.

La llibreria de la Pacúltar de Cióntiss Humanes, Traducció i Documentació és

oberta des de 2/4 de 9 del matí fins a les 8 del vespre.
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 8.16. El bar - menjador

Durantel període lectiu funciona un servei de bar a la UV. Al migdia se serveixen
plats combinats. Està obert des de 2/4 de 9 del matífins les8 delvespre.

El barestàsituat a la planta baixa del'edifici B.

 

  

 8.17. Les aules d'estudi
 

 

Els estudiants que ho desitgin podenutilitzar aquestes aules, pensades perquès'hi
rm tica. haa

  puguitreballar de manera distesa en grups o individualment. Estan obertes durant
les horeslectives.             Sol-liciti el seu crèdit a la seva oficina del Banc Sabadell

otrucantal 902 323 666

BancSabadell   

262 263  



Llibres d'interès per a l'especialitat d'Educació Primària
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