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Presentació

Benvolgut/daestudiant:

Amb aquestes quatreratlles de presentació s'enceta la eGuiadel'estudiant. peral curs 1999-2000en la qual

trobaràsels aspectesbàsics per orientar-te en la teva activitata la Facultat d'Educació.

Si ets un nou estudiantdelnostre centre, et donem la benvingudai et recomanem vivamentla lectura de la

«Guia».Sija ets estudiant de cursos anteriors també et fem la mateixa recomanació perquè cadacurs hiha

novetats i modificacionsrespecte de la «Guia» anterior.

Lapart central de la «Guia» són els programesdeles assignatures obligatòries, amb el nom dels professors

queles imparteixen, les metodologies, bibliografies, sistemesd'avaluació. Val la pena quea l'inici de curs fa-

cis una bonalectura dels programes quecursaràsperfer-te una idea de l'enfocament,les temàtiquesi les tas-

ques que hauràs derealitzar. Un cop iniciatel curs, la dGuiavetservirà de referència constant: tingues en

compte també que al mes de febrer canviaràs d'assignatures i en començaràs de noves. Tambéhasde tenir

en compte queels nostres estudis són de caràcter presencial. En aquest sentit, l'assistència continuada a

classe és un factor quees valora perpart dels professors.

Però també és molt importantquerepassisla informació referenta l'organització dela Facultat d'Educació
de la Universitat de Vic, així com totala informació queet cal saber per entendre el funcionamentdelPla

d'Estudis perquè d'aquesta manera podràstriari canalitzarels teus interessos personals amb més coneixe-

ment de causa. Aquesta «Guia» es complementa amb el volum que conté la informació de les assignatures

optativesi de lliure elecció de les diferents especialitats de Mestre.

Esperem quela «Guia»et sigui d’utilitat i et recomanem quela tinguis sempre a mà per poder-la consultar.P 8 8
Finalment, et desitgem un bon curs acadèmic i que les previsions que professors i personal de serveis hem

planificat i que consten en aquesta 4Guia de l'Estudianto es corresponguin amb la pràctica diària ambl'ob-

jectiu d'oferir una bona formació universitària.

Antoni Tort i Bardolet

Dega dela Facultat d’Educacié



La Facultat d'Educació

Estructura

La Facultat d'Educació de la Universitat de Vic imparteix els segiients ensenyaments:

Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Educació Primària

Mestre. Especialitat Educació Especial

Mestre. Especialitat Llengua Estrangera

Educació Social

Llicenciatura de Psicopedagogia

Les unitats bàsiques de docènciai recerca de la Facultat són els Departaments, que agrupen els professors

d'una mateixa àreadisciplinària. Actualmenthiha sis Departaments:

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Departamentde Ciènciesde l'Educació

Departament d'Educació Especial

Departament d'EducacióInfantil

Departament d'Expressions

DepartamentdeFilologia

Al capdavant de cada Departamenthiha un professor/professora queexerceix de coordinador.

Òrgans de govern

El Deganat

Lagestió ordinària en el govern i administració dela Facultat correspon al Deganat, constituitpels segtients
membres:

Dr. Antoni Torti Bardolet, degà
Sr. Sebastià Riera i Cusí, cap d'Estudis

Dr. Robert Ruiz i Bel, coordinadordels estudis de Taicepedapopta

Sr. Joan Soler i Mata, coordinadordels estudis de Mestre

Sr. Jaume Puntí i Busquets, administrador

Sra. Montserrat Vilaltai Ferrer, secretària

LaJunta de Facultat

És l'òrgan col-legiat de govern de la Facultat.
Està constituida per:

El degà dela Facultat, quela presideix.
La resta de membres del deganatdela Facultat.
Els caps de departament.
Dosrepresentantsdels professors amb docència plena o exclusivaa la Facultat.
Dosestudiants de la Facultat.

Unrepresentantdelpersonal no docentdestinata la Facultat.  



Departaments, professorati professionals dels serveis

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Cap: JacintTorrents i Buxó

Professors: Josep Ayats i Bancells

Josep Casanovasi Prat

Miquel Caballeria i Surifiach
Pau Casafias i Xuriach

Montserrat Casas i Casacuberta

Marta Marimon i Martí

Jordi Martíi Feixas

Joan Miri Tubau

Joaquim Pla i Brunet

Santiago Ponce i Vivet

Rosa Presas i Sánchez

Ramon Rial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Rocai Prat

Carme Sanmartí i Roset

Joan Vancells i Flotats

Departamentde Ciències de l'Educació
Cap: Isabel Carrillo i Flores

Professors: Jaume Carbonell i Sebarroja
Eulalia Collelldemonti Pujadas

Esther Fatsini Matheu

Josep Gallart i Bau

Rosa Guitart i Aced

CristinaJurado i Verdaguer

Ramon Plandiura i Vilacís

AnnaPujol i Costa

Xavier Ramblai Marigot Josep Santacreu i Tafià

Àngel Serra i Jubany

RamonSitjà i Domènech

Núria Simói Gil

Joan Soler i Mata

MontserratSolerdelcoll i Ralló

AntoniTort i Bardolet

Departamentd'Educació Especial
Cap: Jesús Valero i Garcia

Professors: Montserrat Benllochi Burrull

Jaume Carbonési López

Montserrat Castells i Clota

Ramon Comai Ferrer

Fina Cullell i Surifiach

 
 



 
Departament d'Educació Infantil

Cap:

Professors.

Departamentd'Expressions

Cap:

Professors

DepartamentdeFilologia

Cap:

Professors

Manel Dionís Comas i Mongay
Jordi Escoin i Homs

Josep Font i Roura

José Ramón Lago Martínez

Pere Pujolàs i Maset

Gemma Riera i Romero

M. Rosa Roca i Tafià

Robert Ruizi Bel

Joan Sala i Baiget

NúriaTarré i Balart

M. CarmeBernali 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 Feu i Vidal

Núria Franci Batlle

Teresina Maideu i Puig

M. Carme Novellas i Vivet

Maite Pujol i Mongay

Roser Reverter i Oton

NeusSol i Mauri

Josep Vernis i Burés

Joan Arumíi Prat

Jaume Ayatsi Abeyà

Sebastià Bardolet i Mayola

Miquel Pérez i Mas

Dolors Rusifioli Cirera

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntíi Jubany

Francesc Codinai Valls

Marta Corominasi Salom

Carme Crivillés i Grau

AssumptaFargas i Riera

Josep Fornolsi Puigoriol

Sara Rhan

Nútia Medina i Casanovas

M. Àngels Pifiana i Garriga

Ronald Puppo
Modest Reixach i Pla

 

 



CoordinacióPràctiques.

Professionals dels Serveis

Cap de Secretaria:

Secretària de Direcció:

Secretària de Pràctiques.

Secretáries auxiliars:

¡|

Carme Rubio i Larramona

SegimonSerrallonga i Morer

LlorençSoldevila i Balart

Josep Tió i Casacuberta

Ricard Torrents i Bertrana

AnnaVallbona i Gonzalez

Providéncia Daufíi Moreso

Elisabet Vila i Sala

Dolors Ruiz i Zafra

Dolors Mufioz i Vilaseca

Rosa M. Guix i Godayol
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Calendari acadèmic

1rcurs

Recepció delsestudiants: 27 de setembrea les 10h.

Docència primer quadrimestre: del 27 de setembreal 21 de gener.
Exàmens:

la convocatòria: del 24 de general 4 de febrer

2a convocatòria: del 26 al 30 de juny

Docènciasegon quadrimestre: del 21 de febreral 9 de juny.

Exàmens:

la convocatòria: del 12 al 23 de juny
2a convocatòria: de l'1 al 13 de setembre

 
Pràctiques:del 7 al 18 de febrer.

2n 3r cursos

Docència primer quadrimestre: del 27 de setembreal 19 de novembre
Exàmens:

la convocatòria: del 22 al 26 de novembrei del 7 al'11 de febrer

2a convocatòria: del 26 al 30 de juny

Docència segon quadrimestre: del 21 de febreral 9 de juny
Exàmens:

la convocatòria: del 12 al 23 de juny

2a convocatòria: de l'1 al 13 de setembre

Pràctiques: del 29 de novembreal 4 de febrer

Diesfestius:

11 d'octubre de 1999 (pont), dilluns
12 d'octubre de 1999, dimarts

1 de novembre de 1999, dilluns

6 de desembre de 1999,dilluns

7 de desembre de 1999 (pont), dimarts

8 de desembre de 1999, dimecres

1 de maigdel 2000, dilluns

12 de juny del 2000,dilluns

24 de juny del 2000,dissabte

5 de juliol del 2000, dimecres

11 de setembre del 2000, dilluns

Vacances:

Nadal: del 23 de desembre de 1999 al 9 de gener del 2000 (ambdósinclosos)

Setmana Santa: del 17 al 24 d'abril del 2000 (ambdósinclosos)
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Organització dels Ensenyaments

Pla d'Estudis

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

1636/1995de 6 d'octubre (B.O.E. núm. 267 de 8 de novembrede 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, entreels 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 anualsi d'altres de durada quadrimestral.

Els 207 credits estan distribuits de la segiient manera:

MatériesTroncals: 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'ensenyamenten centres escolars que suposen

pera l'estudiant un 1596 dela càrregalectiva global dels seus estudis.

Ordenació temporal de l'ensenyament

 

 

 

 

 

 

PRIMER CURS(Grup A) C.A. CA.

Anuals

Dd,
Introducció a les Ciéncies Socials 4

Primer Quadrimestre o Segon Quadrimestre

aApS,
TeoriesiInstitur:Contemposd'Eduració45.aaudl
Fomentmidao—:EEeaa
AaASiee35,
Expressió Musical 4,5
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SEGON CURS(GrupsiB) C.A. C.A.

Anuals

A9,

CitnciesDidàcieasmnE
Ciències Naturalsi la seva Didàctica 8

Tercer Quadrimestre Quart Quadrimestre

Istria"ooeeea.
PràctiquesII 13,5 Aproximació al FenomenArtístic 4,5

TERCER CURS(GrupsA i B) C.A. C.A.

Anuals

Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial 9

 

 

 

 

   
Materialsi Recursos Matemàtics 4

Cinquè Quadrimestre Sisè Quadrimestre

Pràctiques III 16 Organització del Centre Escolar 4,5

Educació Física i la seva Didáctica 4,5 IdiomaEstrangeri la seva Didáctica 4,5

|
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Assignatures obligatòries de primer curs

Didáctica General

PROFESSOR: Núria SIMÓ i GIL

Anual. 9 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura de Didàctica General té com a objectiusbàsics:a) identificar i analitzarels aspectes bàsics que
configuren la problemàtica global del treball docent, b) aprofundir en els fenòmens quees produeixen a

l'aula d'una escola durant el procés d'ensenyament-aprenentatge: i c) conèixer, aplicari jutjar estratègies,

metodologiesi recursos que permetin afrontar aquestprocés.

Aquests aspectes impliquen posar en contacte els estudiants amb la realitat escolar amb l'ajuda de coneixe-

mentscientífics i culturals, i amb instruments pràctics tot entenentl'escola com un fenomen educatiu

complex quees relaciona ambl'entorn social i amb les diverses expressionsde la vida quotidiana.

CONTINGUTS:

Els continguts quees detallen a continuació articulen el programa del'assignatura a l'entorn de nuclis

temàtics que permeten relacionarels diferents elements implicats en la pràctica docent.

1. Introducció.

1.1. Quèés la Didàctica2

1.2. L'acció educativa: educand, educador, procés educatiu.

2. Les finalitats educatives.

2.1. Necessitats educativesdela societatactual.

2.2. Finalitats de l'educació avui.

3. L'escola.

3.1. Característiques del'escola.

3.2. Models d'escola. L'escola rural. L'escola democràtica.

4. Fer de mestre.

4.1. L'actuació del mestre: coneixements previs, pràctica,teoria i experiència docent.

4.2. La presa de decisions davantel coneixementescolar.

5. L'infanti el grup-classe.

5.1. Atenció a la diversitat.

5.2. Agrupamentd'alumnes.

5.3. L'ambientde classe.

6. Currículum i avaluació.

6.1. Models d'ensenyamenti de currículum.

6.2. El currículum com a procésdepresa dedecisions.

6.3. Anàlisi dels components del currículum.

6.4. Paperde l'avaluació enel procés d'ensenyament-aprenentatge.

6.5. Funcionsi temporalització del'avaluació.

7. Tematransversal: Estratègies per ensenyari aprendre.

Aques temaestreballaràal llarg del curs a través del projecte de recursos didàctics pertreballara l'aula.

7.1. Recursos educatius.

7.2. Metodologiesdetreballa l'aula.

7.3. Planificació didàctica.
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METODOLOGIA:

En l'assignaturaes faran servir diferentsestratègies didàctiques d'entre les quals podríem assenyalarlesvisi-

tes a centresescolars, conferències,visionat de films, exposició de materials, treball en grup, estades, ús de

tècniques derecollida d'informació, etc. Cal destacar, a més, que desdel'assignatura de Didàctica General

es supervisaran les Pràctiques I, que consisteixen en dues setmanes de pràctiques en unaescola, utilitzant

tècniquesd'observació que ajudin a descriure aspectesrelatiusa la vida d'un centre.

En el momentoportúes facilitarà bibliografia específica per a cada temai,si s'escau,es distribuiran mare-

rials fotocopiats.

AVALUACIÓ:
Pera l'avaluació caldrà realitzarles seguents activitats:

- Dues proves escrites.

- Treball i activitats individuals sobre els contingutsdel curs.
- Treball en grup sobre una temàtica relacionada amb el programa de l'assignatura que permetirelacionar

teoria i pràctica.

- Es valorarà tambéla participació activa en el desenvolupamentdeles sessions detreball i en les diverses ac-
tivitats.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
Antúnez, S.et al. Delprojecte educatiu a laprogramació d'aula. Barcelona: Graó, 1991.
Barnes, D. De la comunicación alcurrículum. Madrid: Aprendizaje Visor, 1994.

Calatayud, E.; Palanca, O. L'avaluació a l'educacióprimària. Valencia: Octaedro, 1994.

Carlson,J.; Thorpe, C. Aprendera ser maestro. Barcelona: Martínez Roca, 1987.

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

Cela, J. Amblletrapetita. Barcelona: Ed. 62, 1996.

Cela,J.: Palou, J. Amb veu de mestre, Barcelona: Eds. 62/Rosa Sensat, 1993.

Coll, C. et al. Los contenidos en la reforma. Enseñanzay aprendizaje de conceptos, procedimientosy actitudes.

Madrid: Aula XXI, 1992.

Del Carmen,LI. et al. Elcurriculum en elcentro educativo. Barcelona: ICE/Horsori, Barcelona, 1991

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

Franch, J. Darder, P, Coll, C.: Pelach, J. El grup-classe: un potencial educatiu fonamental. Vic: Eumo

Editorial, 1991.

Galton, M.; Moon, G. Cambiarla escuela, cambiar elcurriculum. Barcelona: Martínez Roca, 1988.

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

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

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

Rosales, C. Didactica. Núcleosfundamentales. Madrid: Narcea, 1988.

Rué, J. El treball cooperatiu, L'organització social de l'ensenyament i l'aprenentatge. Barcelona: Barcanova,

1991.

Saenz, O.(dir.). Didácticageneral. Un enfoque curricular. Alcoi: Marfil, 1994.

Torres, J. Globalización einterdisciplinariedad:elcurriculum integrado. Madrid: Morata, 1994.

Torrents, M. Aprendrea ensenyara aprendre. Vic: Eumo Editorial, 1988.

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

Abandadela bibliografia específica per a cada apartat del programa,es consultaran regularmentlesrevistes
«Guix», «Cuadernos de Pedagogía», «Aula»i «Perspectiva Escolar».
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Introducció a les Ciéncies Socials

PROFESSOR: Josep CASANOVASi PRAT

Anual. 4 crèdits

OBJECTIUS:

En el primer bloc aquesta assignatura té com a objectiu introduirels estudiants de Primària en la teoria de

les ciències que estudienla realitatsocial. Es tracta de conèixerles característiquesi l'origen deles ciències

socials en generali aprofundirenles disciplines de geografiai història, les dues ciències socials que tenen un

paper mésdestacaten el currículum d'Educació Primària.

En el segon blocl'assignatura estudia la població pertal de conèixer alguns aspectes destacats de la societat

en generali els mecanismesutilitzats per algunesdeles ciènciessocials per investigar i interpretarla societat.

En aquest bloces tracta de manera mésespecíficala societatcatalana, per aconseguir queel futur mestre co-

neguielements bàsics del seu entorn més immediat.

CONTINGUTS:

(Primer bloc) Teoria de la ciència.

1. La ciènciai les ciències socials.

1.1. Definició i objecte deles ciènciessocials.

1.2. Característiques deles ciènciessocials.

1.3. La investigació i el mètode científic.

1.4. Les ciènciessocialsi l'ensenyament.

2. L'origeni l'evoluciódeles ciènciessocials.

2.1. La filosofia social.

2.2. La ciència social com a disciplina autònoma.
2.3. La divisió de la ciència social.

3. Les diversesciènciessocials.

3.1. Classificacions generals.

3.2. La geografia.

3.3. Història i pràctiques de cartografia.

3.4. La història.

(Segon bloc) El coneixementdelasocietata travésdela seva població.

4. L'evolució dela 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 persexes.

5.2. La divisió per edats.

5.3. L'activitat de la població.

5.4. El nivell d'instrucció.

6. Lasocietatcatalana.

6.1. Població territori.

6.2. Evolució dela població.

6.3. Els sectors econòmics.
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6.4. L'organització política.
6.5. L'activitat cultural.

METODOLOGIA
L'assignaturaes basarà enl'explicació del programa per part del professori la participació dels estudiants a

la classe amb el comentari de textosi altres exercicis. Hi haurà lecturesobligatòries. Durantel cursesrealit-

zarà un taller de tractamenti anàlisi de fonts. Els alumnes hauran defer un treball pràctic d'interpretació

d'algun aspectesocial.

AVALUACIÓ
Un examen parcial al mes de generi un examen finalal mes juny (8096 de la nota)

El treball de curs (20% de la nota).

Es tindrá en comptela participació a classe.

BIBLIOGRAFIA

Actes delPrimerSymposium sobre l'ensenyamentde les Ciéncies Socials. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Actes delSegon Simpòsium sobre l'ensenyamentdeles Ciències Socials. Vic: Eumo Editorial, 1991.

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

Artal, E et al. Ictineu. Diccionari de les ciències de la societat als Paisos Catalans. Barcelona: Edicions 62,

1979.

Bestard, J.: Contreras, J. Bárbaros, paganos, salvajesyprimitivos. Barcelona: Barcanova, 1987.

Calafi Masachs, R. L'ensenyamentde lageografia a l'escola. Barcelona: Barcanova, 1991.

Capel, H. Filosofíay ciencia en la Geografia contemporànea. Barcelona: Barcanova, 1983.

Comes,P. ¡altres. Geografía de Catalunya. Barcelona: Teide, 1990.

Duverger, M. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Ariel, 1981.

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

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

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

Pardinas, E Metodologíay técnicas de investigación en las ciencias sociales, Mèxic: Siglo XXI, 1986.

Quivy, R.; Campenhoudt,L.V. Manualde recerca en Ciències Socials. Barcelona: Heider, 1997.

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

Terradas, 1. Mal natural, malsocial. Introducción a la teoría de las ciencias humanas. Barcelona: Barcanova,

1988. =
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Ciències de la Terra i la seva Didàctica

PROFESSOR:Jordi MARTÍi FEIXAS

Quadrimestral. 4 crèdits.

OBJECTIUS:

Lafinalitat d'aquesta assignatura és donaral futur mestreels coneixementscientífics bàsics en l'àmbitdeles

Ciències de la Terra queli serveixin per poderinterpretar amb els alumnes de primària tots aquellsfets i

fenòmens naturals que s'esdevenenen el seu entorn immediati, al mateix temps,facilitar-li diferentseines,

materialsi tècniques detreball útils per a la didàctica d'aquesta àrea de coneixement.

PROGRAMA:

1. La Terra com a cosa l'espai

1.1. Origen i components de l'Univers. El Sistema Solar.

1.2. Els sistemes Terra-Sol i Terra-Lluna.

1.3. Astronomia ditirna i nocturna. Contaminació lluminosa.

1.4. La construcció derellotgesdesol.

2. Roquesi minerals

2.1. Tipus de roques. Origen, propietats i usos.

2.2. Explotacions mineres i medi ambient

2.3. Elciclegeològic.

2.4. Elregistre fòssil. El col-leccionisme.
2.5. Mapesgeològics. Interpretaciói utilitat.

2.6. Visió general de la geologia de Catalunya.

3. La tectònica de plaques

3.1. Deriva continental.

3.2. Estructura interna delaterra.

3.3. Principis de la tectònica de plaques.

3.4. Volcansi terratrèmols.

4. Metereologiai climatologia

4.1. Eltemps atmosfèric: variables queel defineixen.

4.2. L'estació metereológica: aparells de mesura i bases del seu funcionament.

4.3. Construcció d'aparells casolans de mesura del temps.

4.4. La contaminació atmosfèrica:efecte hivernacle, destrucció de la capa d'ozói pluja àcida.

METODOLOGIA:

L'assignaturaes desenvoluparà des d'un punt de vista eminentment pràctic, tot incidint en els aspectes

didàctics de cada tema.

Es faran diverses sortides de camp de curta durada quees concretaran a l'inici de curs.

Per cadascundels temes es donaran unasèrie d'articles de lectura obligatòria.

AVALUACIÓ

Pera l'avaluació final del'assignatura caldràrealitzarles segiientsactivitats:
- Presentació d'un dossier ambelsresultats de la discussió delsarticles (1006).

- Exàmens:esrealitzarà un únic examen finalel mes de febreri la segona convocatòria serà el mes de juny

(7099).
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- Treballs: es farà un treball en petit grup el contingutdel quals'indicarà l'inici del curs (2096).

Per aprovarl'assignatura cal superarsatisfactòriament cadascun dels apartats. Es valorarà la participació a

les activitats de classei a les altres activitats que s'organitzinal llarg del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

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

Broman,L.; Estalella, R.; Ros, R.M. Experimentosde astronomía. Madrid: Alhambra, 1988

Busquets, P.; Reguant,S.; Vilaplana, M. Geología de la Plana de Vic. Vic: Patronatd'Estudis Osonencs,

1986.

Caron, J.M.etal. Leplanete Terre. París: Ophrys, 1992. :
Coneixement del medi natural. Actualització científica. Vic: EUMO,1994

Coneixementdelmedi natural. Propostes didàctiques. Vic: EUMO,1994.

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

Driver, Ret al. Ideas científicas en la infanciay la adolescencia. Madrid: Morata, 1989.

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

Inglés, M.; Martí, J., Palau,J. Les roques:introducció a lapetrologia. Barcelona: Ketres, 1986.

Oliver, J.M. Manualpráctico delastrónomo aficionado. Vecchi: Barcelona, 1992.

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

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

Ronan, C. Els amants de l'atronomia. Barcelona: Blume, 1982.

Vilaplana, M.; Domínguez, A.; Busquets, P. Guiapràctica de les roquessedimentàries. Vic: EUMO,1985.
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Teoriesi Institucions Contemporànies d'Educació

PROFESSORS: Joan SOLER i MATA

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
La finalitat del programa de Teoriai Institucions Contemporàniesdel'Educació és formarels estudiants de

mestre en el coneixementdels corrents educatius mésrellevants que han sorgital llarg de l'època contem-

porània, així com en l'aplicació que han tingut fins als nostres dies a través deles institucionsi els seus

agents.

CONTINGUTS:

1. Introducció.

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

1.2. Els componentsd'una proposta educativa:finalitats, mode, pràctica, comunitat educativa,límits.

2. L'educació a l'època contemporània.

2.1. La invenció moderna delsubjecte.

2.2. La societat com a referent pedagògic.

2.3. La institucionalització de l'educació. Educació formal, educació no formali educació informal.

3. Els antecedents de la pedagogia contemporània.

3.1. El naturalisme.

3.2. El positivisme.

3.3. Lidealisme.

4. Els corrents pedagdgics contemporanis.

4.1. L'experimentació i la pedagogia activa.

4.2. La pedagogia com a ciènciadel'esperit.

4.3. La pedagogia marxista.

4.4. Les pedagogies antiautoritàries.

4.5. El movimentdela desescolarització.

5. La pedagogia en aquestfinal desegle.

5.1. La crisi de la modernitati l'educació.

5.2. Les noves tendències pedagògiques.

METODOLOGIA(IPLADETREBALL:

a) Sessions de treball:

Lessessions constaran d'explicacionsperpart del professorat, lectura i comentari d'articles,textosi altres
documents, projecció de vídeosi diapositives, treballs en petits grups, debats col.lectius i exposicions de

treballs per part dels estudiants. Segonsel desenvolupamentdel'assignatura i del curs, hi haurà alguna

conferènciao altres activitats complementàries. És imprescindiblel'assistència a classe per a seguir co-

rrectamentel desenvolupamentdel programadel'assignatura.

b) Treball en grup:

Es tracta de fer un treball a partir de la lectura d'una obra pedagògica contemporània, tot seguint les

orientacionsquees donarana la classe. Eltreball consisteix en la redacció d'un informeescriti en la rea-

lització d'una exposició oral a classe, basada en un esquema.

C) Treball individual:

Es tracta de redactar un assaig (6-8 pags.) sobre la pregunta: «Qué és Peducació?» a partir de les explica-
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cions, materials i lecturestreballats a l'assignatura.

d) Comentaride text:

El dia assenyalat en la convocatòria d'exàmenscaldràrealitzar un comentaria partir d'untext.

e) Horari de tutoriesi consulta:

És unapart importantdeles activitatsdel'assignaturai l'estudiant hauria d'assistir-hi sempre que ho ne-

cessiti. Es recomana mantenir almenys una entrevista o consulta per cada un dels dostreballs de curs:

mancade bibliografia, dubtessobreel guióo l'estructuradeltreball...

AVALUACIÓ:
La notafinalde l'assignaturaserà la ponderació dels segiients aspectes:

-Participació enles activitats de l'assignatura................. 2

-Treball de grup (informeescrit i exposició oral)............ 3

-Treball individual eSCrit....oococococonononnnnonncnnnanrocncnnnrnoneo 3

-Comentari€SCIil coooonccnnonnnnnnnanoconnaconarononnoninnnanonnnnroncns 2

A 10

La suma nomésesfarà quan els quatre apartatsestiguin superatssatisfactòriament. En cas contrari, l'estu-8 i

diant s'haurà de presentar a la segona convocatòria.

BIBLIOGRAFIA:

Avanzini, G. Lapedagogia delsigloXX. Madrid: Narcea, 1987.
Bovven, J. Historia de la Educación Occidental. 3 Vols. Barcelona: Herder, 1985.

Capitán Díaz, A. Historia delpensamientopedagógico en Europa. 2 Vols. Madrid: Dykinson, 1984/1986.

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

1995.

Colom, A.J. ¡altres. Teoríase instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona: Ariel, 1997.

Delgado,B (dir.) Historia de la Educación en EspañayAmérica. 3 Vols. Madrid: SM, 1992, 199311994.

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

Faure,E.i altres. Aprendera Ser. Madrid: Alianza/UNESCO,1985.

Fullat,O. Filosofias de la educación. Barcelona: Paideia-CEAC,1992.

Houssaye,J. (dir). Quinzepedagogs. La seva influència, avui. Barcelona: UOC!Proa, 1995.

Juif, P; Legrand, L. Grandes orientaciones de lapedagogía contemporánea. Madrid:es 1988.

Puig, J.M. Teoría de la educación. Barcelona: PPU, 1986.

Trilla, J. Ensayos sobrela escuela. Barcelona: Laertes, 1985.
Trilla, J. La educaciónfuera de la escuela. Barcelona: Planeta, 1985.
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Fonaments Informàtics i Audiovisuals

PROFESSORA: Marta MARIMON i MARTÍ

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

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

menten el maneig del'ordinadori en el domini tècnic dels recursos informàtics descrits en els continguts.

Els coneixementsteòrics d'informàtica es redueixen a aquelles nocions bàsiques imprescindibles, ja que es

pretén quel'estudiant passi la major part del tempstreballant directament ambl'ordinador. Tampocno s'a-

profundeix en l'aplicació dels recursos informàtics a les diverses àrees del Disseny Curricular d'Educació

Infantil i Primària, cosa queja es fa desd'altres assignaturesdela carrera de Mestre.

Es treballa a partir de dossiers per tal que cada estudiant pugui anaral seu ritmei el professor puguifer la

feina de supervisió i assessorament de manera òptima. A part deles sessions de treball, és aconsellable que

l'estudiant practiqui lliurement ambl'ordinadorper consolidar els coneixements adquirits. Tambées pre-

tén que apliquiels recursos informàtics apresos enla realització de tasques diversesfora del'assignatura de

Fonaments Informàtics.

OBJECTIUS:

1. Adquirirla capacitatdetreballar pràcticament ambl'ordinador.
2. Adquirir uns coneixementsteòrics bàsics sobre quèés un sistema informàtic i com funciona.

3. Adonar-sei tenir consciènciadelesfacilitats que l'aplicació de l'eina informàtica comporta pera diverses

tasques tant dela carrera de Mestre com del'exercici de la docència del mestre d'ensenyamentprimari.

CONTINGUTS:

1. Nocionsteòriques bàsiques sobre informàtica:

1.1. Elements bàsics de maquinarii programari.

1.2. Estructura d'un sistema informàtic.

1.3. Funcionamentd'un ordinador.

2. L'entorn operatiu V/indoves 95:

2.1. Elements dela pantalla de treball.

2.2. Accions sobrelesfinestres.

2.3. Lexplorador del Windows

3. El processador de textos Word 6.0:

3.1. Accions sobre els 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 imatgesi símbols.

3.8. La barra de dibuix.

3.9. Plantilles i formularis.

3.10. Combinar correspondència.

23  



 

AVALUACIÓ:
Per aprovarl'assignatura caldrà superar una prova individual que es farà al final del quadrimestre.

BIBLIOGRAFIA:

L'enfocamentquees dónaa l'assignaturai la ràpida evolució que segueixen les publicacions informàtiques
fan aconsellable quela bibliografiaeslliuri en el moment de començarel curs pertal d'adaptar-la a les da-

rreres novetatseditorials.
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Psicologia Evolutiva

PROFESSORA : Neus SOLi MAURI

Quadrimestral. 4,5 crèdits

INTRODUCCIÓ:
L'objectiu generaldel'assignatura és conèixer com i quins són els canvis quees produeixenen el desenvolu-

pamentdel'ésser humàdes queneix finsa l'etapa de l'adolescència.

Es tracta d'aconseguir una comprensió de les parts que componen la globalitat de l'ésser humà, des de les

emocions i sentiments a les conductes i pensaments en cadascunade les etapes. Es procurarà destacar de

manera específicai integradora àmbits com elllenguatge,la socialització,l'afectivitat,la psicomotricitati la

intel-ligència.

L'enfocamentque es donarà a l'assignatura parteix d'una visió contextualitzadorai interaccionista del de-
senvolupament:és a dir, un enfocamentbiopsicosocial.

Tambées procuraràestablir lligams funcionalsi d'aplicabilitat entre la psicologia del desenvolupamenti el

marc educatiu,i la facilitació dela capacitat d'anàlisi i d'observació dels comportaments.

CONTINGUTS:

1. Introduccióa 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 paperde la culturai 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 psicogenètica de Piaget.

2.5. La teoria sociogenética de Wallon.

2.6. La teoria madurativa de Gessell.

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

3. El desenvolupamentabansdel naixement:

3.1. Els inicis de la vida.

3.2. La conductafetal.

3.3. Sensacions prenatals.

4. La lactáncia (0-1 anys):

4.1. Comportamentreflex.

4.2. Desenvolupament psicomotor.

4.3. Activitats cognitives.

4.4. Conducta emocionali social.

5. La infància dels 2 als 3 anys:

5.1. Desenvolupamentfísic motor.

5.2. Les activitats mentalsi lingúístiques.

5.3. Conducta emocional social.

6. La infànciadels 4 als 6 anys:
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6.1. Desenvolupamentfísic i motor.

6.2. Activitats cognitivesi verbals.

6.3. Conducta emocionali social.

6.4. Característiquesdel'activitat lúdica i productiva.

7. La infància mitjanadels6 als 10 anys:

7.1. Desenvolupamentfísici motor.

7.2. Modificacionsestructurals deles funcions cognitivesi verbals.

7.3. Conducta emocional, social i moral.

7.4. Desenvolupamentpsicosexual.

7.5. Característiques deles activitats.

8. La preadolescència, dels 11 als 14 anys:

8.1. Canvisfisiològics.

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.
9.2. Estratègies d'investigació.

9.3. Escales observacionals del desenvolupament.

AVALUACIÓ:

L'avaluació es durà a terme mitjançantprovesescrites, comentarisi recensions de textosi activitats sobreel

contingutdel programa. Al mateix tempsesvaloraràla participació activa en la dinàmica de l'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

Coll, C.; Marchesi, A.; Palacios, J. (Comps.). Desarrollo psicológico y Educación, 1. Psicologia Evolutiva.

Madrid: Alianza Editorial, 1990.

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

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

Freud, A. Psicoanalisiper apedagogs. Vic: EumoEditorial, 1990.

Marchesi, A.; Carretero, M.; Palacios, J. Psicologia evolutiva. Madrid: Alianza Editorial, 1983.

Martí, E. Psicología Evolutiva. Teoríasy ámbitos de Investigación. Barcelona: Anthropos, 1991.

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

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

Thang-Thong,Los estadios del niño en la psicología 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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Expressió Musical

PROFESSOR: Jaume AYATS i ABEYÀ

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

— Conèixerteòricamenti pràctica —i sempre des dela perspectiva didàctica— els principis més bàsics dels co-

dis de quèse serveix la música. Accedir a un coneixementpràctic, mínim però substancial, de la música

del nostre país. Donar als estudiants de l'assignatura l'oportunitat, amb aquesta pràctica, de prendre

consciència de l'existència de la seva veu, de la probable presència de mancancesen l'expressió cantadai

dela possibilitat de corregir-les.

—Aturar-se a reflexionar personalment, i a compartirla reflexió, sobre la importància de la música per a la
personai per la societat, pertal d'adquirir-necriteris contrastats, fonamentatsi operatius.

—Analitzari situar correctament, tant des del puntdevista individual com professional,els valors culturals

i artístics de la nostra música, els de comunicació personal i comunitària,els didàcticsi els pedagògics.

CONTINGUTS:

1. Coneixementperla pràctica dels elements mésbàsics del Llenguatge Musical. Implicacions didàctiques.

Repertori:

1.1.Signes generals i llur significat: Pentagrama. Claus. Indicador de compàs. Notes i pauses.

Significació del disseny deles notes: els nomsi l'origen. Barres de compàs.

1.2. Aspectes rítmics: La pulsació / el temps com a mesura-patró dela duradadels sons. Significació rít-.

mica deles notesi de les pauses:relacions:les figures naturals bàsiques d'estructura binària (rodones,

blanques, negres, corxeresi semicorxeres). Els puntetsaplicatsa les figures. Les agrupacions més ele-

mentals i usuals. El treset. Lecturai escriptura.

1.3. Aspectes mètrics: Els accents en la músicai en la llengua parlada. Les alternances mètriquesbàsiques:

el compàs. Coneixementpràctic dels compassos simples 2/4, 3/4,i 4/4 (noció del compàsde 6/8).

Els accentsenles fórmules rítmiques.

1.4. Aspectes melòdics: Situació de les notes en el pentagrama. Existència dels intervals. Coneixement

dels intervals bàsics (3a, 2a, 5a, 82...) a través del cant de cançons. Reconeixement,imitació i repro-

ducció. Lesalteracions. Coneixement molt esquemàtic,i sobretot auditiu, de les estructures tonalsi

alguna deles seves funcions. Lecturai escriptura.

1.5. Coneixementa través del cant en comú d'un repertori de cançons,tradicionals catalanesi d'altres,
prou significatiu des del punt de vista cultural i també tenint presentla futura professió dels estu-

diants. Comentari i situació puntual de cada cançó. Educació de la veu: principis bàsics. Treball

d'interpretació, de matisosestètics i de flexibilitat de veu.

2. Música, Culturai Societat:

2.1. Presència de la músicaen la societat.

2.1.1. Nocions decaireteòric:

Quina presència té la música en el nostre entorn. Quina funcionalitatseli atribueix. Quin

tractamentse li dóna. Quina importànciaseli reconeix en la vida sobretotcultural de la nos-

tra societat. Quina missióseli confia, individualmenti socialment, segonsels poblesi les cul-

tures. Treball-resum.

2.1.2. Pràctica:

a) Aportar experiències observades directament, viscudes,referenciades,etc. (gràfiques, tex-

tuals, testimonials. ..), tantsi són personals com no, sobre qualsevol manifestació de caràcter
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musical —no simplement sonora—enla societatactual.

b) Posada en comú:presentació, ordenació i aclariments sobreel material aportat.

c) Treball-resum: conclusionsescritesi raonades,i elaborades personalment.

3. Música: Projecció didacticopedagògica:

3.1. Repàs esquemàtic dels valors pedagògics i didàctics de la música:

3.1.1. Nocions decaireteòric:

1) Facultats psíquiquesi físiques principals de la persona que la músicasol activar coordina-

damentdes del momentdela seva creació fins a la seva darrera manifestació. Reflexió parti-

cular sobrela contribució de la música en el desenvolupament harmònicdetotes aquestesfa-

cultats en l'educand.

a) Àrea psíquica: àmbitde la creació: àmbit dels conceptes: àmbitdela lògica: àmbit deles

opcionsi volicions: àmbit de les sensacions: àmbit de les emocions.

b) Area corporal: elssentits:la veus el silencii el so físics: la motricitati l'euritmia:el dominii

la llibertat corporals.

€) Área social: Pexpressivitat; la convivencia; la comunicació; la compenetració; la compren-

sió; la participació; la cooperació.

2) Repàs generali puntualdedetalls significatius de la incidència deles cançonstradicionals

del nostre país en l'educació global dela personai de la comunitat.

a) Cançons de bressar, cantarelles i moixaines, cançons per jugar i per dansar, jocs amb

cançons, rondalles amb cançons, cançonsperaprendrehabilitats i coneixements, cançons

per crear, 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 com-

memoratives, cançons de costums.

c) Les balades,els mitesi les llegendes.

3.2.2. Pràctica:

Treball individual d'anàlisi de cançonstradicionals catalanes, especialmentles que tenen
com a centre d'interèsla infantesa, sota el punt devista dels seus valors pedagògics i didàc-

tics.

AVALUACIÓ:

- Contínua,a travésdel'assistència activa i interessadai de la demostració dels coneixements especificats.

- Trestreballs avaluables individualment, segonses detalla en el programa.

BIBLIOGRAFIA:

Blacking, J. Finsa quinpunt l'homeés músicsVic: Eumo Editorial, 1994.

Busqué, M. Virolet Sant Perei ViroletSant Pau. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977 i

1981.

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

De Candé, R. Diccionari de laMúsica. Barcelona: Ed. 62, 1967.

Fubini, E. La Estética Musicaldesde laAntigiedadhasta elsigloXX. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

Maideu,J. Assaig. CançonsiExercicis. Vic: Eumo Editorial, 1988.

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

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

Robertson,A.; Stevens, D. Historia Generalde la Música. Madrid: Istmo, 1982.

Willems, E. Elvalor humanode la Educación Musical. Barcelona-BuenosAires: Paidós, 1981.
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Expressió Plástica

PROFESSOR:JosepVERNIS i BURÉS

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Donar a conèixer tècniques, procediments, eines i materials que juntament amb els conceptesbàsics de la

matèria permetin d'utilitzarla plàstica com un llenguatge.

CONTINGUTS:

1. Estructuraciódela plàstica com a llenguatge:

1.1. Elements bàsics:l'espaii elpla.

1.2. L'espai com un toti el pla com a límit del'espai.

1.3. Límits d'espai

1.4. Plans horitzontal, inclinat i vertical. |

2. El punt:

2.1. El punt com a element gràfic mínim.

2.2. El punt en l'espai.

2.3. El puntsobreelpla.

2.4. Qualitat expressiva del punt.

2.5. Experimentació del puntsobre diferents suports amb materials diversosi utilització de diverses eines

de treball.

2.6. Anàlisi posterior perarribar a conclusionssobreles possibilitats dels diferents suports (precís, rígid,

dúctil, flexible...).

3. La línia:

3.1. Estudi dela línia com a dinàmica del punt.

3.2. La línia en l'espai.

3.3. La línia sobreelpla.

3.4. Capacitat expressiva dela línia: 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).

3.9. Exercicis.

4. El color:

4.1. Descomposició dela llum: prisma òptic. 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. Colors freds.

4.9. Exercicis d'aplicació del color: gammes,valors i transparències.

4.10. Anàlisi del contrast cromàtic.

5. Composició:
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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 geomètriques, orgàniques i mixtes.

5.4. Exercicis de composició a partir deles experiències obtingudesen el control del'expressivitatdelalí-

nia...

5.5. Composició delínies quedivideixenellímit d'espai.

5.6. Composició de formestancades(contorn i entorn).

5.7. El ritme en la composició.
5.8. Elements que configurenel procés en el 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 per la seva manipulació.

6.4. Imitació de matèriesi textures.

6.5. Composició de textures.

7. El volum:

7.1. Volumsenl'espai.

7.2. Incidència de la llum.

7.3. El buit com avolum inferior.

7.4. Volumssobreel pla amb incidència dela llum (ombres-clarobscur).

7.5. Volums geomètricssobreelpla.
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 de l'espai-modulaciódelpla.

8.5. La figura humana.

9. Perspectiva:

9.1. Conceptede distància.

9.2. Exercicis de perspectiva per proporció-situació a diferents plans.

9.3. Exercici de perspectiva amb límits de fuga (perspectiva paral-lela i cònica).

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

10. Temps:

10.1. Aspectesseqiiencials.

10.2. La sequiència: per mutació (modificacions), per tamanys (creixement i decreixement), per quanti-

tat (divisió), per color(intensitats).

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

10.4. Elflash-back (present-passat).

10.5. El zoom (aproximació).

AVALUACIÓ:
Esrealitzaran exercicis a partir de les propostesfetes de cada un dels conceptes que figuren en el programa.

La notafinalserà la mitjana detotesles notes obtingudesa partir de l'acceptació detotsels exercicis.

BIBLIOGRAFIA:

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

Dondis, D. A. La sintaxi de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

30

 



Fabris, G. Color(Proyectoy estética en las artesgráficas). Madrid: Ediciones Don Bosco, 1979.

Frederiksen, N. LibrosdelArlequín. Barcelona: Edicionesdel Serbal, 1986.

Maltese, C. Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra, 1980.

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

Panofshi, E. Estudios sobre iconologia. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Pedrola, A. Materials-procediments i tècniquespictòriques. 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 deserigrafía artística. Barcelona: Blume, 1972.
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Comunicació Audiovisual

PROFESSOR:Miquel PÉREZ i MAS

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Fins fa ben pocels nensi nenes rebien la major part d'informació en el marc familiar. Actualmentperò,els
nens viuen envoltats d'una gran quantitatd'estímuls audiovisuals i quan arriben a l'escola tenen ja una con-

siderable experiència com a consumidorsd'audiovisuals. A més, els mitjans audiovisuals unifiquen gustos,

condicionen comportamentsi potencien impulsosd'imitació, consum... Cal doncs acostumarels alumnes

a rebre i processar correctament aquest cabalinformatiu perquèsigui assumit ambllibertat,és a dir, d'una

maneraintel-ligenti crítica. Aquesta assignatura pretén introduirels estudiants de mestre en la comprensió

dels mitjans de comunicació que vehiculen els seus missatgesa través de les imatgesi els sons.

OBJECTIUS:
— Motivarel futur ensenyantenla utilitzaciói l'anàlisi dels mitjans audiovisuals.
— Introduirels estudiants en el coneixementdelllenguatgei la tecnologia dels mitjans audiovisuals.

— Conèixerels recursos tecnològics audiovisuals més utilitzats en l'ensenyamenti la seva explotació didàcti-

ca.

CONTINGUTS:

1. Realitat, representació i comunicació.

2. Lecturai anàlisi d'imatges:

2.1. Elements bàsics de la imatge: punt,línia, forma,llum, color, enquadrament, composició, temps,so i

text.

2.2. Característiques bàsiques de la imatge: propostes metolodògiquespera la lectura de missatges au-

diovisuals.

3. Els mitjansicònics:

3.1. Els mitjans iconicoestàtics: història, tecnologiai llenguatge dela fotografia.

3.2. Els mitjansiconicocinètics, el cinema: tecnologia del cinema. Formació i desenvolupamentdelllen-

guatge cinematogràfic. Estructurai organització de la producció cinematogràfica. El cinema, feno-

menindustrial.

3.3. El mitjans iconicocinèticselectrònics: història i tecnologia dela televisió. Estructura d'un estudi de

televisió i fases de la producció de programes. El vídeo, apèndix televisiu. Tecnologiai llenguatgevi-

deogràfics. El llenguatgeelectrònic.

4. Didàctica i 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 travésdel'assistència activaa les classes, per mitjà de petitstreballs que s'aniran proposantal

llarg del curs i provesescrites.

BIBLIOGRAFIA:

Aparici, R.; Garcia, A.; Valdivia, M. La imagen. Madrid: UNED,1992.
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Dondis, D. A. La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 1976.

Ferrés, J.: Bartolomé, A.R. El vídeo, enseñar vídeo, enseñar con el vídeo. Barcelona: Gustavo Gili, 1991.

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

Fontcuberta, J. Fotografia: conceptosyprocedimientos. 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: Edicionsde la Universitat de Barcelona, 1985.

Martínez Abadia, J. Introducción a la tecnología audiovisual. Televisión, video, radio. Barcelona: Paidós

Ibérica, 1992.

Pardo,J. R. Esto es televisión. Barcelona: Salvar, 1982.

Pérez, M. Diccionari dels mitjans audiovisuals. Vic: Eumo Editorial, 1995.

Ramirez, J. A. Medios de masasehistoria delarte. Madrid: Cátedra, 1976.

Ratzke, D. Manual de los nuevos medios. El impacto de las tecnologias en la comunicacién del futuro.

Barcelona: Gustavo Gili, 1986.

Roda,EJ.; Beltran, R. Informacióny comunicación, los mediosy su aplicación didáctica. Barcelona: Gustavo
Gili, 1988.

Romaguera,]. eval. Elcinema a l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.

Soler, L. La televisión, una metodologíapara su aprendizaje. Barcelona. Gustavo Gili, 1988.

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

PROFESSORS: JosepTIÓ i CASACUBERTA

Quadrimestral. 4,5 credits.

OBJECTIUS:
Reflexionar sobreel fetlingiístic i analitzar-lo com a mitjà d'expressió, de comunicació i d'aprenentatge

personal, com a elementidentificadori cohesionadordela nació i com a instrumentprofessional detotsels

docents.

CONTINGUTS:

1. Escola i aprenentatgedela llengua:visió general.

2. Aspectes psicolingiístics, sociolingiiístics i organitzatius de l'ensenyamentescolar de la llengua: apre-

nentatge natural i escolar de la L1 i de la L2, la immersió lingúística, ensenyamenti aprenentatge delcas-

tellà i deles llengiies estrangeres.

3. Descripció contrastiva dels sistemes fonètic, morfosintàctici lexicosemàntic delcatalà i del castellà.

4. El model de llenguaper a l'ensenyament:els diversosregistres orals i escrits. La norma. La variació lin-

gúística. La interferència. Anàlisi d'errors.

5. Programació general del'àrea de llengua segons l'ordenació curricular de la reforma: ús i comunicació

lingúístics/treball sistemàtic de llengua. Les quatre habilitats lingiístiques de comprendrei expressar-se

oralmenti perescrit.

6. Els apartats quearticulen l'estudidela llengua:fonètica i fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semànti-

ca... Terminologia específica del'àrea.

7. Les eines bàsiques per al mestreeneltreball de llengua:el folldlore, els repertoris de recursosorals i escrits,

els aparells audiovisuals i informàtics,elsllibres de text, les gramàtiques,els diccionarisi els vocabularis,

les revistes especialitzades,etc.

TREBALLS, PROVES I AVALUACIÓ:
Tenint en compte queels programes dellengua de Magisteri són eminentmentde didàctica(és a dir, que te-

nen com a objectiu ensenyar els futurs mestres a ensenyar), cal suposaren els estudiants un domini complet

detotesles estructuresdela llengua, sobre les quals reposenles reflexionsi les tècniques didàctiques que són

l'objectiu del programa. Per aquestaraó es faran proves de normativa durantel curs, haver superat aquestes

provesés un requisit indispensable per a poderser avaluat d'aquesta assignatura.

L'avaluació de la matèriaes farà tenint en compteel conjuntde notesdeles activitats declasse.

BIBLIOGRAFIA:

Actes del2n simposisobre l'ensenyamentdel catala a no-catalanoparlants, 2 vols. Vic: Eumo Editorial, 1991-
1992.

Artigal, J. M. La immersióa Catalunya, la ed. Vic: Eumo Editorial, 1989.
Disseny curricular. EnsenyamentPrimari. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1990.

Escola catalana, XXV, novembre 1992, n. 274 (Monografia dedicada a la immersió).

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

Tid J. L'ensenyamentdelcatalà a no-catalanoparlants. Vic: Eumo Editorial, 1981.
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Pràctiques |

PROFESSORA:Núria SIMÓ ¡ GIL

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

Quadrimestral. 3,5 crèdits.

L'assignatura de PràctiquesI és una part del Practicum total querealitzaràl'estudiantalllarg dels estudis de

Mestre. Aquesta primera part es configura com a una introducció a la realitat escolar en un centre

d'Educació Infantil.

TEMPORALITZACIÓ:

Els estudiants assisteixen a un centre escolar durant dues setmanes, matíi tarda, del mesde febrer.

ACTIVITATS:

Eltreball ques'ha derealitzar a Pràctiques Í serà dirigit pel professor de Didàctica General, amb la qual cosa
es posaran en contacte els aspectes teoricopràctics d'aquesta assignatura amb les Pràctiques a l'escola. En

aquest primer període d'estada en un centre escolar, la tasca de l'estudiant serà fonamentalmentutilitzar

instruments d'observació (diari, fitxes...) pera recollir dadessobreels grupsd'estudiantsi les diversesactivi-

tats escolars, dades que posteriormentseran analitzades i aprofundides amb la resta de companysdel grup

en el marc del'assignatura de Didàctica General. Ambla recollida de dadesi el seu comentaricaldrà elabo-

rar una Memòria de Pràctiques quel'estudiant ha de presentarseguintels criteris que donaràel professor o

professora corresponent.

CICLES I ESCOLAON FERLES PRÀCTIQUES:

Lloc: Escola proposadaperl'estudiant, d'acord ambla Coordinació de Pràctiques.

Nivell: Els estudiants d'Educació Primàriarealitzaran les pràctiquesa parvulari (P3, P4 i P5).

AVALUACIÓ:

El responsabledel'avaluació d'aquesta assignatura ésla professora de Didàctica General, que fonamentarà

la seva avaluació en la Memòria de Pràctiques,en les activitats realitzades a classe entorn de les Pràctiquesi

en els possibles comentaris que l'escola de Pràctiquesli puguiferarribar.
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Assignatures obligatòries de segon curs

LlenguaIl

PROFESSORA: Assumpta FARGASi RIERA

Anual. 9 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

L'assignaturaestà orientada a descriure des d'una perspectiva actual les habilitats d'escoltar, parlar, llegiri
escriure com a puntde partidapera reflexionar sobreel tractament que han detenir a l'escola en el marc

d'un ensenyament comunicatiu dela llengua.

OBJECTIUS:

Els objectius bàsics del curs són, per una banda, dotarels estudiants dels elementsteòrics bàsics queels per-

metin entendre i prendre consciència de la complexitat de les quatre habilitats lingúístiquesi, per unaaltra

banda, proporcionar-loscriteris i estratègies adequadesperal seu ensenyament-aprenentatgea l'escola.

CONTINGUTS:

1. L'enfocament comunicatiu dela llengua:

1.1. Ús i comunicació.Els eixosdel treball de llengua:les habilitats lingiiístiquesi eltreball sistemàtic. El

disseny curricular.

1.2. La lingiifstica del text com a marcteòric pera l'ensenyament-aprenentatgedela llengua.Els tipus de

text. Característiques del text: adequació, cohesió i coherència.

2. Les habilitats perceptives:

2.1. Característiquesdela llenguaorali dela llenguaescrita. Trets específics i trets comuns.

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

2.3. El procéslectori les habilitats implicades en la lectura. La comprensió lectora. El treball de lectura a

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

3. Les habilitats productives:

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

3.2. El procés de composicióescritai les habilitats implicadesen l'escriptura. Eltreball d'expressió escrita

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

4. Recursos peral treball dellengua:

4.1. Punts de partida peral treball de llengua a l'escola: textos orals escrits de tipologia diversa, imatges,
situacions comunicatives, etc. Explotaciói limitacions.

4.2. Els diferentstipus d'activitats: d'aprenentatgei d'avaluació,orals i escrites, perceptivesi productives,

obertes i tancades, inductives i deductives, individuals i col-lectives.

4.3. Les sequiències didàctiques, el treball per projectes,elstallers de llengua.

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

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

tuals així com delectures d'articles diversos.

Caldrà tambéla lectura de dues monografiesi la realització de dos breustreballsescrits. Les característiques

de cadatreball així com el calendari de realització-es concretaran l'inici de curs.

 



Hi haurà dues provesparcials, una en acabarel primer quadrimestrei l'altra a finals del segon.

L'examenfinal, al mes de juny, podràrepresentar,perals qui vulguin, una recuperació de la primera prova,

de la segona o detotes dues.

No hi haurà provesespecífiques de normativa. Qualsevol prova,exercici o treball que presentidificultats en

aquestsentit no podràser avaluat de contingut(ellímit màxim d'errorsés deu,incloseslesreiteracions d'un

mateix errori amb independènciadela llargada delsescrits).

Lanotafinal de curs serà la mitjana de les dues proves,dels dostreballsi del conjunt de qualificacionsderi-

vades dels exercicis puntuals fets a classe o a casa, deles lecturesi de la participació del'estudianta classe.

Perquè aquesta mitjana es puguifer cal que cadascun dels cinc elements tingui, com a mínim, un aprovat.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

Articlesn 5 (Construirel discursescrit). Barcelona:Graó, 1995.

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

Articles n 7 (La comprensiólectora). Barcelona:Graó, 1996.

Badia, D.; Vilà, M.Jocsd'expressió oral i escrita. Vic: Eumo Editorial, 1984

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cassany, D. et al. Escriure I, 113 111. Barcelona: Cruilla, 1990.

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

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

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

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

Colomer, T.; Camps, A. Ensenyara llegir, ensenyar a comprendre. Barcelona: Ed. 62, 1991.

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

Cuenca, M.J. Teoriesgramaticals i ensenyamentde llengizes. València:Tàndem,1992.

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

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. Cómo se escribe. Barcelona:Paidés, 1996.

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

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

Tolchinsky, L. Aprendizaje dellenguaje escrito. Barcelona:Anthropos, 1993.
Vilà, N.: Vilà, M.Joc deploma. Barcelona: Graó, 1988.

Vilà, N. Tècniques d'expressió escrita. Cicles inicial i mitjà. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, 36, 1987.

Vilà, N. La diversitatde la llengua escrita: usos ifuncions. Barcelona: Dossiers Rosa Sensat, 42, 1990.
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La Matemàtica en l'Educació Primària

PROFESSOR: Pau CASANASiXURIACH

Anual.8 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Formenl'assignatura 4 crèdits teòrics i 4 de pràctics. La matèria s'agrupa en diversos blocs temàtics, segons

els continguts de conceptes. Aquests blocsestreballen seqiiencialmentalllarg del curs. Cada bloc es treba-

lla en tres fases: a la primera es veuenels contingutsteòrics, finsals nivellsestablerts, a la segonas'analitzen

procediments, conceptesi actituds quecal treballar a Primària i objectius que s'han d'assolir, a la tercera es

veu en quin momentde l'ensenyament primaries treballen i per què (dificultat, requisits previs, conne-

xions ambaltres continguts...). Es contemplaràla possibilitat de treballar temesinterdisciplinaris amb les

assignatures de Ciències Naturalsi Socials.

OBJECTIUS:

1. Aconseguir un domini dels continguts teòrics de les Matemàtiques que formen part del Currículum
d'Educació Primàriafinsal nivell que ha de tenir un mestre d'ensenyamentprimari.

2. Adquirir un coneixement completde l'àrea de Matemàtica del Disseny Curricular d'Educació Primària,

pel quefa als dos primersnivells de concreció.

3. Assimilar les nocionsbàsiques de Didàctica de la Matemàtica.

CONTINGUTS:

1. Nombres naturals:

1.1. Aspectes conceptuals. Nombrecardinal i ordinal. Sistemes de numeració.
1.2. Operacions: algorismes i propietats.

1.3. Potències.

1.4. Descomposicionsi càlculs.
1.5. Divisibilitat.

2. Nombres fraccionaris:

2.1. Aspectes conceptuals.

2.2. Interpretacionsd'unafracció.

2.3. Operacions ambfraccions.

3. Nombresdecimals:

3.1. Aspectes conceptuals.

3.2. Conversió de decimal a fracció i viceversa.

3.3. Operacions.

4. Treball amb nombresnegatius.

5. Estadística:

5.1. Els principals paràmetres estadístics.
5.2. Gràfiques,taulesi diagrames.

5.3. Elaboraciói interpretació.

6. Probabilitat:
6.1. Aspectes conceptuals.

6.2. Els experimentsaleatoris.

6.3. Expressió dela probabilitat.

7. Combinatòria.
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8. Magnitud i mesura:

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

8.3. Sistemes de mesures regularsi 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. Classificacionsde figures geomètriques.

10.3. Obtenció de figures equivalents.

10.4. Transformacions: simetries, translacionsi girs.

AVALUACIÓ:
Es lliuraran 3 treballs, escalonatsalllarg del curs (unel 1r quadrimestrei dosel segon), que representen un

2096 dela notafinal.

Tambées faran dues provesescrites parcials i individuals alliberadores de matèria,al final de cada quadri-

mestre. A la convocatòria de juny noméscaldrà examinar-se dels parcials que no s'hagin superat. A la con-

vocatòria de setembre, en qualsevolcas caldrà examinar-sedetotal'assignatura.

Per aprovarl'assignatura,cal superarels dos parcials, que representen un 8096 dela notafinal.

BIBLIOGRAFIA:

Boyer, C. Historia de lasMatemàticas. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

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

Canals, M.A. Elcàlculmentali la calculadora. Vic: Eumo Editorial, 1986.

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

Codina, R. FerMatemàtiques. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Diversos Autors, LasMatemáticas sícuentan Informe Cockrofí. Madrid: Publica-ciones MEC, 1985.

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.

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

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

Grup Almosta. Mésde 7materialspera l'aprenentatge de la Matemàtica. Barcelona: Rosa Sensat, 1988.

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

Grup Zero. Retrobem elmón de la Geometria. Geometria elementalI. 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 Matemàticas. València: Mestral Libros,

1987.

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

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

PROFESSOR:JacintTORRENTSi BUXÓ

Anual. 8Sia

OBJECTIUS:

L'assignatura es proposa donar les bases per entendre, treballar i aplicar el disseny curricular base per a

«Area de coneixement del medi. El medisocial i culturals de l'Educació Primària, donantels coneixe-

mentsteòrics bàsics que permetin analitzar el món actual per poderestablirels fonaments necessarisper in-

terpretaraltres espais geogràficsi/o tempshistòrics.

Al costat d'aquests coneixements s'estudiaran propostes didàctiquesa partir del modelcurricular prescrip-

tiu que s'assenyala per a l'Educació Primària pel que fa al medisocial, partint de l'anàlisi de l'espai i del

temps com a eixos centrals.  
CONTINGUTS:

1. La pròpia identitat:situació enl'espai i el temps.

2. El medifísic i els sistemes humans.

3. El medisocial, econòmici polític.

4. El medicultural.

5. El medihistòric.

6. Obtenció, processamenti expressió dela informació.

7. El treball de valors, actituds, hàbits i normes en ciènciessocials.

8. Principals nusos integradorsde lesciènciessocials: causalitat,relativitat, diversitat...

 
9, L'avaluació en ciències socials.

10. Lesteoriesdel'aprenentatgeen l'ensenyamentdeles ciències socials.

11. El tractamentdelseixos transversals en ciències socials.

METODOLOGIA:

Els 5 primers temes es desenvoluparan de forma esquemàticai aplicada partintde les directrius que es des-
prenendel disseny curricular, assenyalantels nusos conceptuals fonamentalsi fent una atenció especial a la

sequenciació de continguts per nivells educatius. |

Laresta de temeses tractaran en relació a aquests primers, de formaalternada i amb l'objectiu d'integrar de

manera aplicadaels plantejaments a aquests continguts curriculars.

Hi haurà un dossier de textos de lectura obligatòria.

Es farà unasortida de doso tres dies a una escola denaturai diverses sortides de camp de curta durada con-
juntament ambl'assignatura de les Ciències Naturalsi la seva didàctica, a concretara l'inici del curs.  
AVALUACIÓ:
Pera l'avaluació final del'assignatura caldràrealitzarles segiients activitats:
- Presentació d'un dossier ambelresultat de la discussió dels articles (1096).

- Exàmens:es farà un examenparcial eliminatori (novembre) i un final al juny (7099).

- Treballs: disseny d'unitats didàctiquesen relació als projectes de l'Aula de Coneixement del Medi (2099).

Per aprovarl'assignaturacal superarsatisfactòriament cadascun dels apartats. Es valoraràla participació a

 
les activitats declassei l'assistència altresactivitats proposadesalllarg de l'assignatura.
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BIBLIOGRAFIA:

Actes ISimposi sobre l'ensenyamentdeles ciènciessocials. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Actes LISimposisobre l'ensenyamentdeles ciències socials. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Bale, J. Didáctica de la geografía enla escuelaprimaria. Madrid: MEC / Morata, 1989.

Biosca, G. i Clavijo, C. Cambioy diversidaden el mundo contemporáneo. Barcelona: Graó, 1993.

Calaf, R.Lensenyamentde lageografía a l'escola. Barcelona: Barcanova, 1990.

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

Cano, M.I. i Lledó, A. Espacio, comunicacióny aprendizaje. Sevilla: Diada Editores, 1990.

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

Carretero, M.; Pozo, J. 1.; Asensio, M. (comp.). La enseñanza delas ciencias sociales. Madrid: Visor, 1989.

Comes, P. Coneixement intuitiu i noves tecniques demogràfiques. Barcelona: Barcanova, 1990.

Curriculum: Educació primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament,

1992.

Didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994

Enseñar Geografía:Dela teoría a lapráctica. Madrid: Sintaxis, 1996.

Graves, N. La enseñanza delageografía. Madrid: Aprendizaje Visor, 1985.

Hernández, E X. Ensenyar història de Catalunya. Barcelona: Graó, 1990.

L'alimentació mediterrània. Barcelona: Proa, 1996.

Ossanna,E. O.; Bargellini, E. M.; Laurino,E. S. El materialdidáctico en la enseñanza de la historia. Buenos

Aires: El Ateneo, 1987.

Peters, A. La nueva cartografía. Barcelona: VicensVives, 1992.

Pluckrose, H. Enseñanzay aprendizaje de la historia. Madrid: MEC / Morata, 1993.

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

Sanchez, T. Propuestas desecuencia. Conocimiento del medio. Madrid: Escuela Española / MEC, 1992.

Tann, C.S. Diseñoy desarrollo de unidades didácticas en la escuelaprimaria. Madrid: MEC / Morata, 1990.

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

Trepar, C. A. Eltiempoi elespacio de la didáctica dela ciencias sociales. Barcelona: Graó, 1998.

Zabala, A. (coord.) Com treballarels contingutsprocedimentalsa 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 diversosarticles a concretar durantel curs deles revistes:

Acción educativa, Aula de Innovación Educativa, Boletín de didàctica de las ciencias sociales, Cuadernos de

Pedagogia, Documents d'anàlisi geogràfica, Educacióny biblioteca, Escola catalana, Guix, Iber, Infanciay

aprendizaje, L'Avenç, Perspectiva escolar.
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Ciències Naturals i la seva Didàctica

PROFESSOR:Jordi MARTÍi FEIXAS

Anual. 8 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignaturaté dos objectius fonamentals. Per una bandareflexionarsobreelsignificatde l'educació cien-
tífica a Primàriai, per altra banda, consolidarels coneixementscientífics bàsics relacionats ambl'estudi dels

sistemesviustot analitzant les implicacions didàctiques que se'n deriveni les dificultats del seu ensenya-

ment-aprenentatge.

PROGRAMA:

1. Densenyamentdeles ciències a Primària

1.1. Què sónles ciènciesLa imatgesocialdela ciència.

1.2. Finalitats de l'ensenyamentdeles ciències a l'Educació Primària.

1.3. Models d'ensenyamentdeles ciències.

1.4. El treball experimental a Primària.

1.5. Elements de referènciaperal disseny d'unitats didàctiques sobre temes deciències.

2. Els sistemes vius

2.1. El concepte desistemaviu.

2.2. Nivells d'organització dels sistemes vius.

3. Ecosistemes

3.1. Concepte d'ecosistema:el problemadelslímits.
3.2. Componentsdels ecosistemes.

3.3. Funcionamentdels ecosistemes.

3.3.1. Cicle de la matèria i flux d'energia

3.3.2. Relacions intraespecífiquesi interespecífiques.

3.4. Els ecosistemes urbans

3.4.1. L'aplicació del concepte d'ecosistema al mediurbà

3.4.2. Els residus en un ecosistema urbà.

4. Els organismes

4.1. Biodiversitat. Conceptei problemàtica.

4.1.1. La diversitat de paisatges a Catalunya

4.1.2. La riquesa biològica de Catalunya

4.2. Classificació dels organismes.Els cincs regnes.

4.3. Característiques bàsiquesi grans grups de fongs, vegetals i animals.

4.4. Les funcionsvitalsa nivell d'organisme.

5. Anàlisi de les ofertes educatives complementàriesper a l'ensenyamentdelesciències.

5.1 Les sortides de camp.

5.2 Els equipaments d'Educació Ambiental.
5.3 Museus i Ecomuseus

METODOLOGIA:

La primerapartdel temariestreballarà a partirdela discussió en petits grups en base a la informació pro-

porcinadapel professori perla lectura obligatòria de diversosarticles.

La resta de temesestreballaran des d'una vessant eminentmentpràcticatot incidintenels aspectes didàc-
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tics de cada tema.

Es farà unasortida de doso tres dies a una escola de naturai diverses sortides de camp de curta durada con-

juntament ambl'assignatura de Ciències Socialsi la seva Didàctica, a concretara l'inici del curs.

AVALUACIÓ
Pera l'avaluació finaldel'assignaturacaldràrealitzarles segiientsactivitats:

Presentació d'un dossier ambelresultat de la discussió dels articles (1099).

Exàmens:es farà un examenparcial eliminatori (novembre) i un finalal juny (7096).

Treballs: disseny d'unitats didàctiquesen relació als projectes de l'Aula de Coneixementdel Medi

(2099).

Per aprovarl'assignaturacal superarsatisfactòriament cadascun dels apartats. Es valoraràla participació a

les activitats declassei l'assistènciaa altres activitats proposadesalllarg del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA

Albadalejo, C.et al. La ciència a l'aula. Activitats d'aprenentatge en ciències naturals. Barcelona: Barcanova,
1993.

Aliberas, J. Didàctica deles ciències. Perspectives actuals. Vic: Eumo Editorial, 1989.

Arca, M.; Guidoni, P; Mazzoli, P. Enseñarciencia. Reflexionespara una educacióncientífica de base.

Barcelona: Paidós, 1990.

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

Coneixementdelmedi natural: Actualitzaciócientífica. Vic: Eumo Editorial, 1994.

Coneixementdelmedi natural. Propostes didàctiques. Vic: Eumo Editorial, 1994.

Driver, R.etal. Ideas científicas en la infanciay la adolescencia. Madrid: Morata, 1989

Folch, R. La vegetació dels Paisos Catalans. Barcelona: Retres, 1981.

Geli, A.M.: Terradellas, M.R. Reflexions sobre l'ensenyamentdeles ciències naturals. Vic: Eumo Editorial,

1992.

Giordan, A. La enseñanza delas ciencias. Madrid: Siglo XXI, 1993.

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

História Naturaldels Paisos Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1992.

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

Margulis, L.; Schwarts, K.V. CincRegnes. Barcelona: Labor, 1985.

Weissmann, H. Didáctica de las ciencias naturales. Buenos Aires: Paidós, 1993.
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Psicologia Educativa

PROFESSORS: Manel Dionís COMAS i MONGAY
Àngel SERRA i JUBANY

Quadrimestral.4'5 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
L'objectiu generaldel'assignatura és explorar un seguit de coneixementspsicològics que ens ajudin a com-

prendreel procés d'ensenyament-aprenentatge. Veure de quina manera podem ferservirles variables psi-

cològiquespertal de millorarl'efectivitat del procés d'aprenentatgei de la intervenció educativa. També re-

marcarl'especial interès queels estudiants sàpiguen analitzar i intervenir, en la mesura quesigui possible,

sobreels aspectes emocionals dels estudiants, dels mateixos mestresi dels pares.

CONTINGUTS:

1. Perspectivespsicològiques generals del'aprenentatge.

1.1. Conductual.
1.2. Cognitiva.

1.3. Psicosocial.

1.4. Psicoanalítica.

1.5. Ecològica.

2. Factorsi processosbàsicsde 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. Interactivitati aprenentatge.

3.2. Processos ambientals.

3.2.1. Aprenentatge cognitiu-social. Determinismereciproc. I

4. Aprenentatgeescolari relacions interpersonals: aspectes emocionals. |

4.1. Anàlisi de la situació educativa: etapes 0-3, 3-6 i 6-12 anys.

4.1.1. Necessitats educativesdels infants (d'afectes, d'interacció, de pors,etc.)

4.1.2. Necessitats dels pares.

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

4.2. Relacions de comunicació. Habilitats socials.
4.2.1. Nens-Pares-Mestres.

5. Aspectes pràctics del'assignatura.

5.1. Representació desituacions educatives que requereixen habilitats de relació i comunicació: filmació,

 

 
entrenament, discussió.

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

La metodologia de treball de l'assignatura combinaels aspectes més conceptuals amb la reflexió grupal.

Tambéesporta a termel'assaig desituacionspera l'aprenentatge deles habilitatssocials.

AVALUACIÓ:
La prova d'avaluació constarà de duesparts:

a) contingut del temaride l'assignatura.

b) contingut d'unllibre de lectura obligatòria.

Lanotafinal serà la mitjanadelsresultats de les dues parts, sempre quetotes duesestiguin aprovades.

LECTURES OBLIGATÒRIES:
Cadaestudiant hauràdellegir obligatòriamentunllibrea escollir entreels segiients:

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

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

Rogers, C.R. Libertady creatividad en la educación. Barcelona: PaidósIbérica, 1986.

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

BIBLIOGRAFIA:

Ausubel, Novak, H. Psicología educativa (unpunto de vista cognitivo). Méxic: Trillas, 1983.

Beltrán, J. Procesos, estrategiasy técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis, 1993.

Beltrán, J.A.; Bermejo, V.; Prieto, M.D.; Vence, D.(eds.). Intervenciónpsicopedagógica. Madrid: Pirámide,

1993,

Coll, C.: Martín, E.; Mauri, T. ialtres. Elconstructivismo en elaula. Barcelona: Graó, 1993.

Garbers, S.; Garbers, M.; Spizman, R. Portarse bien (solucionesprácticaspara losproblemas comunes dela in-

fancia). Madrid: Medici, 1991.

Good, T.L.; Brophy, J.E. Psicología educacional. Méxic: Interamericana, 1983.

Harris, PL. Los niñosy las emociones. Madrid: Alianza, 1992.

Mayor,J. Psicología de la educación. Madrid: Anaya: 1985.

Mayor, J.; Suegas, A.; González, J. Estrategias metacognitivas. Aprender a aprender y aprender a pensar.

Madrid: Síntesis, 1993.

Mendez, FX.; Macia, D.; Oliveres, J. (eds.). Intervención conductual en contextos comunitarios. 1. Programas

aplicados deprevención. Madrid: Pirámide, 1993. I

Michelson,L.: Sugai, D.P: V/ood, R.P: Razdin, A.E. Habilidades sociales en la infancia (Evaluacióny trata-

miento). Barcelona: Martínez Roca, 1987.

Orlich, D.C.ialtres. Técnicas de enseñanza. Méxic: Limusa / Noriega, 1995.

Salzberger-Wittenberg,I.; Henry, G.; Osborne,E. L'experiència emocionald'ensenyar i aprendre. Barcelona:

Ed. 62, 1989.

Tapia, J.A. Motivacióny aprendizaje en elaula. Madrid: Santillana, 1991.

Whimbey, A. Decisionespara estimular elpensamiento crítico. Méxic: Limusa, 1995.

Wolfolk, A.E.; McCune,L. Psicología de la educaciónparaprofesores. Madrid: Narcea, 1983.

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

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

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAUEÍ i MORESO

Quadrimestral. 13,5 crèdits.

Les pràctiquesenel segon any del currículum de Mestre estan concebudes fonamentalmentpera aprofun-

dir en el coneixementdela institució del centre escolar, per a analitzar la dinàmica del grup-classe al si de

l'aula i per exercitar-se en la confecció de propostescurriculars. Així mateix, es comencen a plantejar aspes-

tes relacionats ambl'especialitatdel'estudiant quees reforçaran en les pràctiquesdeltercer any.

TEMPORALITZACIÓ:

Els estudiantsassisteixin a un centre escolar durant un periodeintensiu, matíi tarda, de finals de novembre

a primers defebrer.

ACTIVITATS:

Durantles pràctiques l'estudiant ha d'actuar com a ajudanto col-laborador del mestre/a en la conducció
del grup-classe,i s'encarregarà de totes aquelles activitats que, d'acord ambel mestre/a, pugui dur a terme.

És important quel'estudiantes responsabilitzi d'alguns aspectes deltreball escolar pertal d'introduir-se de

manera activa en totel que suposafer de mestre. És indispensable, pertant, quel'estudianttingui una acti-

vitat participativa i receptiva als suggeriments dels mestres de cara a l'aprofitament màxim de les pràcti-

ques. També és aconsellablel'assistència a les activitats quel'escola realitza: des de les més habituals per al

funcionamentdelcentre (reunions decicle, claustres...), fins a sortides,festesi activitats extraescolars, sem-

pre quel'escolahiestigui d'acord. És indispensablela puntualitata l'escola.

A més del'actuació com a practicant, unaaltra part fonamentaldel'activitat és la memòria de pràctiques

quel'estudiant haurà de redactar. És lareflexió escrita, l'aprofundimentformalitzat en un treball del que ha

estat la pràctica en una escola. La memòria ha d'incloureels segients apartats:

— Valoració deles pràctiques.

— Anàlisiinstitucional.

— Estudidel grup-classe i valoració globaldelcicle al qual pertany.
— Descripciói valoració d'una unitat detreball conduidapelpracticant.

La confecció de la memòria ha de seguirels criteris i normes habituals en la redacciódetreballs.

CICLES I ESCOLAON FERLES PRÀCTIQUES:

Lloc: La Facultat d'Educació disposa d'una xarxa d'escoles col-laboradores. Des de la Coordinació de
Pràctiqueses distribueixen les escoles seguintelcriteri de residència habitual de l'estudiant sempre quesi-

gui possible.

Nivell: Els estudiants d'Educació Primàriarealitzaran les pràctiques a Primària (de 1r a 6è).

Així mateix els estudiants podran realitzarles Pràctiques II en una escola rural amb un pla de treball relacio-

nat ambl'assignatura Seminari d'Escola Rural.

En casosespecífics i personalitzats es podranfer les pràctiquesenaltres centres educatius no previstos.

AVALUACIÓ:
Perals estudiantsles pràctiques de segon curs comporten:

1. Assistència a l'escola durantel períodeintensiu establert.
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2. Assistènciaa claustres, reunionsdecicles i departaments, semprei quanl'escola ho vulgui.

3. Entrevistes ambel professor-turor.

4. Assistència a les sessions de formació de pràctiques.

5. Presentació de la memòria de pràctiquesdinsel termini acordat(i deldiari de pràctiquessiel professor-

tutor el demana).

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

— Informepositiu del mestre-tutor confirmaten l'entrevista i visitaa l'escola.

— Intercanvid'informaciói entrevistes ambel propiestudiant.

— Qualitat de la memòria de pràctiquesentotsels seus apartats.

BIBLIOGRAFIA

Antúnez, S.; Del Carmen, L. M.; Imbernon,E; Parcerisa, A.; Zabala, A. Delprojecte educatiu a la progra-

mació d'aula. Elquè, elquan i elcom dels instruments de laplanificació didáctica. Barcelona: Graó, 1991.

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

Coll, C. eval. Los contenidos en la reforma. Enseñanzasy aprendizaje de conceptos, procedimientosy actitudes.

Madrid: Aula XXI, 1992.

Del Carmen, L.M. Laplanificació decicle i curs. Barcelona:ICE-Graó, 1993.

Domínguez, G. Apología deldiario escolar. Cuadernos de Pedagogia. 256, p. 20-24.

Franch,J., Pèlach, J. Construir unprojecte d'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.

Franch: Darder: Coll: Pèlach: Elgrup-classe: Unpotencialeducatiufonamental Vic: Eumo Editorial, 1991.

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

González; Latorre; Elmestre investigador. Barcelona: Graó, 1987.

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

Torrents, M. Aprendrea ensenyara aprendre. Vic: Eumo Editorial, 1988.

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

47

  



Sociologia de l'Educació

PROFESSORS: Jaume CARBONELL i SEBARROJA

Xavier RAMBLA i MARIGOT

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS

1. Adquirir algunes habilitats necessàries per a una pràctica reflexiva.
2. Recollir, estructurari interpretar informació sobre fenòmenssocials i educatius.

3. Estudiarlesrelacions bàsiques quehi ha entre l'escolai la societat.

TEMARI

1. La infància ahiri avui.

2. Funcions socials del'escola.

3. Educaciói treball.

4. Racismei interculturalisme.

5. Educaciósexista i coeducació.

6. El fracàs escolar.

7. El professorat.

8. Polítiques i reformes educatives.

DINÀMICADE LES CLASSES

Els diferents contingutsdel temaries treballaran a partir d'explicacions,anàlisi de videos i comentaris de

notícies de premsa,lectures, debatsi treballs en grupi individuals.

Lectura obligatòria
Pertal de seguirl'assignaturaés obligatòria la consultai lectura delsegientllibre:

Carbonell, J. (1994) L 'escola: entre la utopia i la realitat. Vic: Eumo Editorial.

AVALUACIÓ

Realització d'un dossier que inclou 4 treballs individualsi 2 de col.lectius.

Treballs individuals

1. Recensió i crítica d'unllibre.

2. Breu diccionaride 15 conceptes bàsics de Sociologia de l'Educació.
3. Selecció, resum i comentaride 5 notícies de la premsarelacionades ambel temari.

4. Breu reflexió sobrel'assignatura.

Treballs engrup
S. Crítica d'un film o d'una obra literària.

6. Reflexionar entorn un temad'actualitat.

BIBLIOGRAFIA:

Ball, S.J. La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. Barcelona: PaidósIbérica,

1989.

Bourdieu, P: Passeron,J. C. La reproducción. Barcelona: Laia, 1977.
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Brullet, C.: Subirats, M. RosayAzul. La transmisión delosgéneros en la escuela mixta. Madrid: Ministerio de

Cultura, Instituto de la Mujer, 1988.

Carbonell, J. L'Escola entre la utopia i la realitat: 10 Lliçons de Sociologia de l'Educació. Vic: EumoEditorial,

1994.
Dewey, J. Democracia i escola. Vic: Eumo Editorial/ Diputació de Barcelona, 1985.
Esteve,J. M. Elmalestar docente. Barcelona: Laia, 1987.

Fernàndez Enguita, M. La cara oculta de la escuela. Educacióny trabajo en el capitalismo. Madrid: Siglo XXI,

1990.

Franch,J. Pèlach, 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 sociedaddelaprendizaje. Barcelona: Paidós Ibérica, 1988. |

Lesourne,J. Educacióny sociedad. Los desafios delaño 2000. Barcelona: Gedisa, 1993.

Lundgren, U.P. Teoría delcurrículumy escolarización. Madrid: Morata, 1992.

Monés,J. L'escola a Catalunya sota elfranquisme. Barcelona: Rosa Sensat/Ed. 62, 1981.

Perrenaud, Ph. La construcción del éxitoy delfracaso escolar. Hacia un análisis del éxito, delfracaso i de las desi-

gualdades como realidades construidasporelsistema escolar. Madrid: Morata-Paideia, 1990.

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

Rojas Marcos, L. Lassemillas de la violencia. Madrid:Espasa Cálpe, 1995.

Santos Guerra, M.A. Entre bastidores. Ellado oculto de la organización escolar. Málaga: Aljibe, 1994.

Torres, J. Elcurrículum oculto. Madrid: Morata, 1992.
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Aproximació al FenomenArtístic

PROFESSOR: Arnau VERNIS i LLAMBIAS

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura vol proporcionarals futurs mestres uns coneixements mínims dels valors culturals i humanis-

tics del fet de la creació artística, tant en el decurs de la història com en el momentactual, tenint en compte

quel'aprenentatgei la seva pràctica com a llenguatge en el marc educatiués allò que ajudarà a un major de-

senvolupamenten la formació humana.

CONTINGUTS:

1. L'expressió plàstica:

1.1. La iconografia, documentdetotesles cultures.
1.2. La representació: necessitat,realitat i condicionaments. Dibuix, pinturai escultura(línia, color, vo-

lum).

2. La pinturaal llarg del temps. Influència de la pintura enla vidasocial.
3. Elfet pictòric en les diferents etapes dela culturai la civilització occidentals.

4. La pintura a partir del Romanticisme.

5. Introducció a la pintura moderna. De l'Impressionismea la pintura d'avui, fent èmfasien l'evolució:

5.1. Ismes. Classificació. Conceptes: impressionisme,expressionisme, surrealisme, cubisme, abstracció,

informalisme...

5.2. Condicionamentsenel desenvolupamentdelfet pictòric:la industrialitzaciói la psicoanàlisi.

5.3. El fet pictòric avui.

5.4. La representació. Memòriai realitat. Elements d'estudii de coneixement.

5.5. La representació, element de comunicació.

5.6. L'experimentació estètica. Llenguatge.

5.7. El disseny industrial. Interrelació de les arts.

6. La pintura com a mitjà de comunicació:

6.1. Capacitat d'introspecció. Permeabilitat de l'entorn.

6.2. Coneixementi ús dels elements que configurenelllenguatgevisual(enla plàstica).
6.3. Les arts plàstiques: pràctica i contemplació.Intensitat i profunditatde vivències interiors.

6.4. Capacitat de materialització. Contemplació: actitud activai passiva. Fitxa de treball.

7. Tallers de pintura, dibuix i modelat.

AVALUACIÓ:

A partir de la mitjana de la nota obtingudaper cada un dels treballsrealitzats en els tallers, mésla nota d'un

petit treball de recerca en grup a propostadelprofessor.

BIBLIOGRAFIA:

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

Dondis, D.A. La sintaxi de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

Fabris, G. Color (Proyectoy estética en las artesgráficas). Madrid: Don Bosco, 1979.

Frederiksen, N. Libros delArlequín. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1986.

Maltese, C. Las técnicas artísticas. Madrid: Cátedra, 1980.

Munari, B. Diseñoy comunicación visual. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.
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Panofski, E. Estudios sobre iconologia. Madrid: Alianza Editorial, 1989,

Pedrola, A. Materials-procedimentsi tècniquespictòriques. 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 serigrafia artística. Barcelona: Blume, 1972.
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Assignatures obligatòries de tercer curs

Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial

PROFESSORS: Pere PUJOLÀSi MASET

OBJECTIUS:

a. Conèixerels aspectesbàsics de l'escola comprensiva, oberta a la diversitat.
b. Conèixerl'evolució del'educació especial.

c. Conèixerl'organització de l'educació dels alumnes amb necessitats educatives especials a Catalunya.

d. Comprendre i emprarels conceptesi principis més habituals en Educació Especial.

e. Conèixerles característiques de l'alumnat amb necessitats educatives especials i els recursos educatius

existents, i saberles característiques generals de la resposta educativa adequada a aquest alumnat.

£. Emprarla bibliografia sobre l'educació especiali sobre la recerca en aquest camp.

g. Sensibilitzarel futur mestre perrespectari comprendreles característiques individuals de l'alumnat.

CONTINGUTS:

1. Diferències individualsi factors de diversitat en el marc escolar

1.1. Les diferències individuals.

1.2. Factors de diversitat en el marc escolar

1.3. Perspectives en la consideraciódeles diferències individuals

1.4. Modelselectiu i model integradord'atenció a la diversitat

2. L'Educació Especial en l'actual context educatiu.

2.1. L'evolució del'Educació Especial: de la segregacióa la integració dels infantsi joves discapacitats.

2.2. Concepteactual d'Educació Especial:

- Factors determinants d'una nova conceptualització dela diferència

- El conceptede Necessitats Educatives Especials.

- Principis bàsics de l'Educació Especial

- Tendències actualsi futures de l'Educació Especial

- L'Educació Especial en la legislació vigent a Catalunya

2.3. L'escola perla diversitat: escola comprensivao inclusiva.

3. L'atenció a l'alumnat amb NEE

3.1. Identificaciói valoració de les NEE

3.2. Estratègies pera l'atenció a les NEE:

- Estratègies metodològiques

- Estratègies curriculars: les Adequacions Curriculars Individualitzades

3.3. L'escolarització de l'alumnat amb NEE

3.4. Recursosi serveis de suportpera l'atenció a l'alumnat amb NEE

3.5. El paper dela família en l'atenció a l'alumnat amb NEE

4. L'escola i les dificultats d'aprenentatge

4.1. Els trastornsen l'adquisició de la lectura

4.2. Els trastornsen l'adquisició de l'escriptura

4.3. Els trastornsen l'aprenentatgedelcàlcul

5. L'atencióals alumnes amb NEEespecials derivadesdediferents trastorns

5.1. L'educació de l'alumnat ambdeficiència motòrica

5.2. L'educació de l'alumnat ambdeficiència auditiva
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5.3. L'educació de l'alumnat amb deficiènciavisual

5.4. L'educació de l'alumnat amb deficiènca mental

5.5. L'educació del'alumnat ambtrastorns emocionals

METODOLOGIA:

Les sessions de treball combinaranles explicacions i comentaris del professor ambla visualització de videos

i posterioranàlisi dels continguts,i la realització d'activitats pràctiques —individuals i en grup- per part dels

estudiants.

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

a) L'assistènciai la participació en les classes

b) La realització de provesescrites

C) La realització d'un treball desíntesi d'alguns dels temes tractats

d) Larealització d'un treball en grup

BIBLIOGRAFIA

Bautista, R. (Coord.) (1991): Necesidades educativas especiales. Manualteóricopráctico. Málaga: Aljibe.

Fortes, M.C.i Ferrer, A. (Coord.) (1996): Basespsicológicas de la Educación Especial. Valencia: Promolibro.

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

Illan, Nuria. (1996): Didácticay organización en la Educación Especial. Málaga: Aljibe

Mayor, J. (1989): Manualde educación especial. Madrid: Anaya.

Puigdellivol, I. (coord.) (1993): Necessitats Educatives Especials. Vic: Eumo Editorial.

Sánchez, A. (1993): Necesidades Educativas e intervenciónpsicopedagógica. Barcelona: PPU
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Llengua III

PROFESSORA: —Assumpta FARGAS I RIERA

Teresa PUNTÍiJUBANY

Anual. 9 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
L'assignaturaestà orientadaa reflexionar des d'una perspectiva actualsobrel'ortografia, la gramàticai el lè-

xic i sobreel tractament que han detenira l'escola en el marc d'un ensenyament comunicatiu dela llengua.

OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són dotarels estudiants d'elements teòrics, decriterisi d'estratègies per a dur a

termeeltreball sistemàtic de llengua de manera ques'ajusti a les exigències d'un enfocament comunicatiu.

CONTINGUTS:

1. L'ensenyamentdel'ortografia:

1.1. La normativa ortogràfica:tradició, convenciói racionalitat.

El valorsocialde l'ortografia.

Larelació de l'ortografia ambels diferents componentsdela llengua.

Etapes de l'adquisició del codigràfic.

El lloc de l'ortografia dins l'ensenyamentdela llengua.

Detecció, anàlisi i classificació dels errors ortogràfics.

El concepted'error.

1.2. Programació dels continguts d'ortografia.

El tractamentdel'ortografia en els materials existents.

Tècniques pera la confecció d'exercicis i recursosperaltreball d'ortografia: el dictat, la còpia,els

diccionaris, etc.

La correcció dels errors ortogràfics. L'avaluació.

2. Les habilitats productives
2.1. L'expressió oral a l'escola: programació, metodologia, recursosi observació-avaluació.

2.2. El procés de composició escrita les habilitats implicades en l'escriptura. Eltreball d'expressió escrita

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

| 3. La gramática:

3.1. Loració simple i Poració complexa.

El sintagma nominal: nucli i complements.

El determinant, l'adjectiu i el nom.

Les oracions subordinades substantivesi derelatiu.

El sintagma verbal: nucli i complements.

Les oracions subordinadessubstantivesi adverbials.

La substitució pronominal:els pronomsfebles: formes, funcionsi combinacions.

Les preposicionsi les conjuncions.

Ladverbi.

3.2. El concepte de gramàticaal'Educació Primària.

Eltreball de gramàticaa l'escola: programació,activitats, recursosi avaluació.

4. El lèxici la semàntica.
4.1. El lèxic: l'estructura dela paraula: paraula i morfema.
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La morfologia.

La flexió.

Classes de paraules.
El sistemalèxic.

Lesregles de formació de mots:regles de conversió sintàctica, regles semàntiquesi regles morfològi-

ques.

La derivació i la composició.

La lexicalització: expressionsi frases fetes.

La semàntica del mot.

L'anàlisi delsignificat:els trets o components semàntics.

Monosèmia,polisèmia i homonímia.

Relacions semàntiques entre mots: sinonímia, contrarietat, hiponímia i incompatibilitat.

Els campslèxics.

Les agrupacions ideològiques dels mots.

Els diferentsreculls lexicogràfics.

4.2. Eltreball de lèxic i semànticaa l'escola: Programació,activitats, recursosi avaluació.

5. Altres aspectesdeltreball de llenguaa l'escola:

5.1. Aprenentatgedela lectoescriptura. Mètodes i materials.

5.2. Els racons de llengua.

5.3. Eltreball per projectes.

5.4. Els jocs de llengua.

5.5. La biblioteca.

5.6. El diccionari: tipologiai usos.

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

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

tuals, així com delectures d'articles diversos.

Caldrà tambéla lectura d'una monografia, la confecció d'un breu treballescrit i la realització d'una exposi-
ció a classe. Les característiques de cadatreball així com el seu calendaries concretaran l'inici de curs.

Hi haurà dues provesparcials, una en acabarel primer quadrimestrei l'altra a finals del segon.

L'examen final, al mes de juny, podrà representar, perals qui vulguin, una recuperació de la primera prova,

de la segona o de totes dues. i

No hi haurà provesespecífiques de normativa. Qualsevolprova,exercicio treball quepresentidificultats en

aquestsentit no podràser avaluatde contingut(ellímit màxim d'errorsés deu,incloseslesreiteracions d'un

mateixerror i amb independènciadela llargadadelsescrits).

La notafinal de cursserà la mitjana de les dues proves, deltreball escrit, de l'exposició i del conjunt de qua-

lificacions derivades dels exercicis puntuals fets a classe o a casa i de la participació de l'estudianta classe.

Perquè aquesta mitjanaes puguifer, cal que cadascundels cinc elementstingui, com a mínim, un aprovat.

BIBLIOGRAFIA:

Articles n. 2 (Projectes per aprendre llengua). Barcelona: Graó, 1994.
Articlesn. 3 (L'ensenyamentdel'ortografia). Barcelona: Graó, 1995.

Artigas, R.: Cabré,T. Projecció textual de les relacions semàntiques entre paraules, Com ensenyar català als

adults, n. 19i 20, 1989.

Ayats, M.i altres. Cercamots delPrimer Diccionari. Vic: Eumo Editorial, 1997.

Bassa, R.et al. Lexijocs. Ellèxica l'escola. Palma de Mallorca: Moll, 1992.

Bassa, R. etal. Diccimots. Eldiccionaria l'escola. Palma de Mallorca: Moll, 1992.
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Bernal, MC.: Codina, E Models d'exercicispera treballar ambeldiccionari. Vic: Eumo Editorial, 1988. .

Bigas, M.etal.Jocs de llenguatge:jocs de sonsi 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,F; 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'Ensenya-

ment, 1990.

Galí, A. L'ensenyamentde l'ortografia als infants. Barcelona: Barcino, 1928.
Guixn. 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 escolarn. 129 (novembre 1988) i n. 140 (desembre 1989).

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

Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/I. Fonètica i ortografia. Moià: Ed. de l'autor, 1987.

Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/2. Morfologiaisintaxi. Moià: Ed. de l'autor, 1987.

Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/3. Lèxic i estilística. Moià: Ed. de l'autor, 1989.
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eee
Educació i Societat en Canvi

PROFESSORA: Isabel CARRILLO i FLORES

Ramon RIAL i CARBONELL

Anual, 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Les característiques de la nostrasocietat, plural i diversa, l'expressió de la democràcia,l'avenç dela ciènciai

els canvis de l'entorn físic, o els conflictes de valor que genera la convivència, són exemples de factors que

justifiquen la necessitat de reflexionarsobrelesfinalitats de l'educació en la nostra societat,i d'analitizarles

problemàtiquesi tensions del món actual. Cal prendre consciència queel coneixementi la comprensió crí-

tica, el compromísi la implicació, són vies per a la construcció de formes de convivència que busquinel be-

nestarpersonali col-lectiu, i que permetinestablir relacions de cooperació,respecte,justícia, igualtat...

CONTINGUTS:

1. Educació i 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 dels valors.

2.2. El paper del professorat davantels valors socialment controvertits.

3. Educació per a la democràciai la participació.

3.1. L'educació morali social.

3.2. Temes perallareflexió ètica (diversitat, cooperació, drets humans...).

4. Estratègies per aprendre a conèixer, a fer i a viure ambelsaltres.

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 dels altres.

4.5. La comprensió crítica delarealitat.

4.6. La coherència entreel judicii l'acció.

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels contingutses farà a partir d'explicacions, debats, conferències,lecturesi altres ac-

tivitats —individuals i en grup— que permetinla reflexió a nivell teòric i pràctic dels diferents temes.

AVALUACIÓ:
El sistemad'avaluació tindrà en compte:

a) La realització d'una provaescrita sobreel contingutdel'assignatura.

b) La realització detreballs individuals i de grup.

c) La lecturai lareflexió crítica d'obresrelacionades ambels temes del programa.

d) L'assistènciai la participació activaen les diferentssessionsdetreball.

BIBLIOGRAFIA :

Busquets, M.D etal. Los temas transversales. Claves de laformación integral. Madrid: Santillana-Aula XXI,
1993.
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Camps, V. Los valores de la educación. Madrid: Anaya, 1994.

Cortina, A. La ética de la sociedad civil. Madrid: Anaya, 1994.

Cortina, A. Elquehacerético. Guíapara 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 tresoramagata dins. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 1996.

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

Jordán, J.A.; Santolaria, EF. (eds.). La educación moral, hoy. Cuestiones y perspectivas. Barcelona: PPU,

1987.

Lucini, EG. Temastransversalesy educación en valores. Madrid: Anaya, 1993.

Lucini, EG. Temastransversalesy áreas curriculares. Madrid: Anaya, 1994.

Martínez, M. ; Puig, J.M. (comp.). La educación moral. Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo.

Barcelona: Graó, 1991.

Pérez Serrano, Gloria. Como educarpara la democracia. Estrategias educativas. Madrid: Editorial Popular,

1997.

Puig, J.M.; Martínez, M. Educación moraly democracia. Barcelona: Laertes, 1989.

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

Puig, J.M. La construcción de lapersonalidad moral. Barcelona: Paidós, 1996.

Quintana, J.M. Pedagogia moral. Eldesarrollo moral integral. Madrid: Dykinson, 1996.

Reyzábal, M.V.; Sanz, A.I. Losejes transversales. Aprendizajespara la vida. Madrid: Escuela Española, 1995.

Tort, A. Opinionspúbliques sobre l'educació. Barcelona: CEAC, 1997.

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

1992.

Turiel, E.; Enesco,I.; Linaza, J. (comp.). Elmundosocialen la mente infantil. Madrid: Alianza, 1989.

Savater, E. El valorde educar. Barcelona: Ariel, 1997.

Pérez, J.A. Claves humanistaspara una educación democrática. Delos valores humanosalhombre comovalor.

Madrid: Anaya, 1996.
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Materials i Recursos Matemàtics

PROFESSORA: M. Antònia CANALS i TOLOSA

Pau CASANASiXURIACH

Anual. 4 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

Durant aquestcurses tracta de plantejar-se què és fer Matemàtiquesa l'escola primària, tenint en compte

l'evolució dels nens de 6 a 12 anys, els corrents de pensamentactuals pel que fa a l'ensenyament d'aquesta

matèria,i les exigències de la reforma educativa.

A les classes hi haurà una part d'exposició i de discussió de la matèria,i una part detreball pràctic en grups,

queconsistirà en la preparació d'activitats d'aula i en la discussió d'aquestesactivitats.

Un 1596 dela càrregalectivaes destinaràa la confecció d'untreball individual.

OBJECTIUS:

.1. Que els estudiants coneguin les línies fonamentals de la reforma pel que fa a l'ensenyamentdeles

Matemàtiques.

2. Queconeguinles dificultats pròpies de cadacicle de Primària, tant les que provenen dels mateixos nens,

com dela nostrasocietat.

3. Que dominin algunsrecursosbàsics pera treballar les Matemàtiquesa l'escola primària.

4. Que prenguin unaopció personal i al mateix temps unaactitud positiva respecte del tractamentde l'as-

signaturaa l'escola.

CONTINGUTS:

1. Nombresi operacions:

1.1. Noció de nombre. Nombres naturals. Ampliació dels nombres durantla Primària: negatius-fraccio-
naris-decimals. La seva relació ambel coneixementdel medi.

1.2. Conceptei didàctica de les operacions fonamentals.

1.3. Sistema de numeració decimal, i el seu aprenentatgea l'escola. Algorismesde les operacions-discus-
sió.

1.4. El càlcul mental.Els procedimentsd'estimació i tempteig. Úsdela calculadora.

1.5.El càlcul escrit. Diversosllenguatges.

2. Nombresi vida quotidiana:

2.1. La resolució de problemes. Diversostipus de problemes. Estratègiesi diversitat de solucions.

2.2. Recollida d'informació. Iniciació a l'estadística i a la combinatòria. Confecció de gràfics, segons

edats. Preparació de la noció de probabilitat.

2.3. Didàctica de les mesures en general i en particular de les de longitud, massa, capacitat i temps,se-

gons edats.

2.4. La matemàticai la creativitat. Aspecteslúdics de la matemàtica. Jocs de lògica i jocs numèrics.

S'analitzarà la importància de cadascun d'aquests aspectesen la formació dels estudiants.

3. Coneixements del'espai:

3.1. Problemesde posició en l'espai. Relacions geomètriques bàsiques. Sistemes de coordenades.
3.2. Propietats geomètriques elementals deles figures bidimensionalsi tridimensionals. Construccions

de models.

3.3. Transformacions geomètriques: ombres, translacions, girsimetries. Pràctiquesdetaller. Estudide fi-

guresa partir deles transformacions.
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3.4. Experimentació i manipulació amb figuresi cossos per a obtenir-ned'altres. Introducció a la noció
d'àreaal final de la Primària i preparació dela 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 estu-
diantsi la seva participacióa les activitats de classe.

BIBLIOGRAFIA:

Alsina, C. etal. 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. Elcalculmentali la calculadora. Vic: Eumo Editorial, 1986.

Castelnuovo, E. Lageometría. 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'Ensenya-

ment, 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 materialspera l'aprenentatge de la matemática. Barcelona: Rosa Sensat, 1988.

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

Grup Zero, Retrobem elmón de lageometria. Geometria elementalI, Barcelona: ICE UAB,1983.

Grup Zero, Estadística i atzar. Barcelona: ICE de la UAB, 1978.

Holmes, P i altres, L'estadística en el vostre món. 4 volums. Barcelona: ICE UAB, 1991.

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

Rolvi, Eet. al. Geometria del'asperanza e dalgioco, vol. 2. Petricione, Giunti Liscioni Editor, 1990.

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

Segarra, L. Encercla elcercle. Matemática recreativa. Barcelona: Graó, 1987.

Valles, J. La didàctica de la matemática en el Cicle Inicial. Barcelona: Quaderns Rosa Sensat, 29.
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PràctiquesIII

PROFESSORS TUTORS:Totsels professorsde la Facultat d'Educació.

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

Quadrimestral. 16 crèdits.

Les pràctiquesen eltercer any del currículum de la diplomatura de Mestre estan concebudesfonamental-
mentpera aprofundirles estratègies psicopedagògiquesi didàctiquesaplicables i adaptades a aquelles àrees

i activitats vinculadesa l'especialitat de mestre que cursal'estudiant.

TEMPORALITZACIÓ:
Els estudiants assisteixen a un centre escolar durant un períodeintensiu, matíi tarda, des de finals de no-
vembre a primersde febrer.

ACTIVITATSAREALITZAR:

L'estudiantha de col-laborar amb el mestre-tutoren la conducció del grup-classe,en l'atenció individualit-
zada als estudiants i en l'elaboració deles estratègies curriculars de les diverses unitats didàctiques quees

treballin. Ha de redactar un diari de pràctiques queseràla base del'elaboració de la Memòria de Pràctiques.

Aquesta Memòria consta de dues parts importants. La primeraés l'elaboració d'una recerca teoricopràctica

basadaen l'especialitat que cursa l'estudiant i que ha estat decidida d'acord ambel mestre-tutor i amb un

projecte detreball prèviamentestablert pel profesor-tutordela Facultat d'Educació.

La segonapartés la valoració personal i global del conjuntdeles pràctiques.

CICLE I ESCOLAON FER LES PRÀCTIQUES:
Pràctiquesa l'etapa de primària col-laborant amb el mestre-tutori seguinttotesles àrees del currículum d'a-

questaetapa educativa.

Els centres escolars on es realitzen les Pràctiques formen part d'una xarxa d'escoles col-laboradores, fona-

mentalment d'Osona, però també deles comarques veines. En casos específics i personalitzats es poden fer

les pràctiques en altres centres educatius no previstos.

AVALUACIÓ:
Perals estudiants,les pràctiques de tercer any comporten:

1. Assistènciaa l'escola durantel períodeintensiu establert.

2. Assistència a claustres, reunionsdecicle i departaments d'escola, sempre i quan l'escola ho vulgui.

3. Assistènciaa les sessions de formació de pràctiques.

4. Entrevistes ambel professor-tutor.

5. Presentació de la memòria de pràctiques(i deldiari de pràctiquessi el professor-tutor el demana)

Lanota final de l'avaluació deles pràctiques serà posada pel professor-tutorde la Facultat d'Educació a par-
tir de:

Informeescrit del mestre-tutor.
Intercanvis d'informaciói entrevistes amb el mestre-tutor.

Intercanvis d'informaciói entrevistes ambel propiestudiant.

Avaluació de la Memòria de Pràctiques.
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Educació Física i la seva Didáctica

PROFESSOR: Joan ARUMÍi PRAT

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

El desenvolupamentd'aquesta assignatura pretén, en primerlloc, introduirels estudiants dins el concepte

d'Educació Física com a part de l'educació queutilitza, de forma sistemàtica,les activitats físiquesi la in-

fluència dels agents naturals com a mitjans específics que comprometenlatotalitat de l'individu en la seva

educació. En segon lloc, pretén aprofundirels continguts de l'Educació Física en l'Educació Primària. En

tercerlloc, desenvoluparels aspectes psicopedagògicsi didàctics de l'Educació Físicai, per últim, capacitar

els mestres per impartir aquesta matèriaa l'Educació Primària.

METODOLOGIA:

Lessessions es desenvoluparan combinantla partteòrica i la pràctica. És molt important laparticipació ac-

tiva de totsels estudiants per a obtenir una bona assimilació de tot el que comporta l'educació per mitjà de

l'activitatfísica, que comença per millorarl'estat de salut, per tenir un coneixementdel propicosi millorar

l'agudesa dels sentits,les qualitats motriusi el domini d'un mateix: finalment, l'educaciófísica permetd'in-

troduirels 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.

2.6. Percepció espai-temps.

2.7. Coordinació dinàmica.

3. El joc com a eina pedagògica:

3.1. Teoria sobreel joc.

3.2. Importància educativadeljoc.

4. Aspectes didàctics i programació de l'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 compteelstres aspectessegúents:

— L'assistènciai participació activa en un 909, deles sessions.

— Presentació perescrit de cinc sessionson estreballin aspectes propis d'EF per a Primària.

— Un examenteòric basaten els conceptesintroduits en lessessions.

BIBLIOGRAFIA:

La relació bibliogràfica es facilitarà a l'inici del curs.B
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Idioma Estrangeri la seva Didáctica

PROFESSORA:Núria MEDINA ¡ CASANOVAS

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Conèixerels objectiusi continguts curriculars de Primaria pel quefaa l'àrea dellengiies estrangeres.

Proveir de recursosdidàctics pera l'ensenyamentdel'anglès a Primària.

Pràctica d'unitats didàctiques.

Aprofundiren els coneixements gramaticals.

Practicarles quatre habilitats:escoltar,parlar, llegir i escriure.

CONTINGUTS:

1. Didactics:

1.1. Ice-breaking activities. How to increase the pupils’ motivation.

1.2. Listeningactivities. Songs, nursery rhymes and othertypesoflisteningtexts.

1.3. Speakingactivities. Waysto help children speak.

1.4, Readingactivities. Fairy tales and easy readers.

1.5. Writing activities. Waysto 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.

AVALUACIÓ:

Lavaluació constará de tres parts: una prova inicial per determinarel nivell dels estudiants; una prova par-

cial de llengua; i un treball de didáctica amb exposició oral a classe. Cal superar les dues proves per aprovar

el curs.

BIBLIOGRAFIA:

Cambridge Word Selector anglès-català, CUP ,1995.

Diccionari anglès-català,català-anglès. Fundació Enciclopèdia Catalana 1989.

Gonzalez, M. & Celaya, M.L. New Teachers in a New Education System. A Guidebookfor the Reforma. PPU

S.A., 1992
Longman Language Activator.TheWorld's First Production Dictionary, Longman 1993.

Naylor, Helen; Murphy, Raymond.Essential Grammarin Use. Cambridge University Press, 1996.

Phillips, S. YoungLearners. Oxford English, 1994.

Swan, M. PracticalEnglish Usage. Oxford 1995.

Revistes: P.E.T., Apac ofNews.
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Organització del Centre Escolar

PROFESSORS: Esther FATSINIi¡ MATHEU

Rosa GUITART i ACED

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

Aquesta assignatura té com a objectiu bàsic endinsar-se de ple en el coneixementdela vida d'un centre es-
colar, en els seus aspectes organitzatius, comunicatius i institucionals. L'assignatura vol ser un espai de tro-

bada entre la formació teòrica rebuda en cursos anteriors i l'experiència acumulada en els períodes de

Pràctiques, sobretoten totallò queesrefereix al funcionamentd'un centreescolar.

El programadel'assignatura fa un recorreguta través dels diversos temes que afecten l'organitzaciói la ges-

tió d'un centre educatiu. Es tracta d'analitzar el marclegal i els aspectesteòrics que influeixen en la pràctica

diària de la vida escolar, sense perdre de vista que el coneixementsobrel'estructura i organització dels cen-

tres educatiusés indispensable per millorar-ne el funcionament.

CONTINGUTS:

1. Educaciói organització escolar.

1.1. L'organitzaciói la gestió d'un centre educatiu al servei de l'ensenyamenti l'educació.

1.2. L'organització d'un centre educatiui l'entornsocial.

1.3. Naturalesai característiques de les organitzacions educatives.

1.4. Organització del'escola rural. La ZonaEscolar Rural.

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 LOPEG-

CE.

2.2. L'actual sistema educatiui la tipologia de centres docents. El principi de l'autonomia del centre es-
colar.

3. La planificació, els plantejamentsinstitucionals delcentrei l'avaluació.

3.1. El Projecte Educatiu de Centre.Els plans específics.

3.2. El Projecte Curricular de Centre.

3.3. El Reglament de Règim Intern.

3.4. El Pla Anual.

3.5. L'avaluaciódela gestió: la Memòria del centre. Instruments de seguiment,controli millora de pro-
jectes.

4.. La comunitateducativa.

4.1. Escola,societati família. Lesrelacions família-escola. Les Associacions de pares i mares d'alumnes.

4.2. La planificació dela tutoriai l'orientacióescolar.

4.3. La participació en la gestió del centre educatiu: àmbitsi nivells de participació.

4.4. L'escola com espaide relacions humanes. El clima escolar.

5. L'organització dels recursos humans.

5.1. Estructura d'un centre educatiu:òrgansi funcions. Organigrama.

5.2. El professorat. Els equipsdetreball docent. La coordinació.

5.3. Drets i deures del professorat.

5.4. Agrupaments dels alumnes. Flexibilitat i diversitata l'aulai al centre.

5.5. Drets i deuresdels alumnes.

6. L'organització dels recursos materials.

6.1. L'arquitecturai els espais escolars
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6.2. Els equipamentsi el material didàctic.

7. L'organització dels recursos funcionals.

7.1. La distribució del tempsi els horaris.

7.2. El pressuposti la gestió econòmica.

7.3. La documentacióescolar.

8. Els canvissocialsi culturalsi l'organització del centre escolar

8.1. Problemes actuals de l'organitzaciói gestió d'un centre educatiu.

8.2. L'impacte de la reformade l'ensenyamentsecundari. Els problemesdel medirural.

8.3. El model d'escolai els reptes defutur.

METODOLOGIA:

Eltreballdeclassei el desenvolupamentdel programaes basaran enelllibre:
Antúnez,S.; Gairin, J. La organización escolar. Prácticayfundamentos. Barcelona: Graó, 1996.

Les sessions constaran d'explicacionsinicials per part del professor, comentaris de capítols delllibrei altres

documents, treballs en petits grups, debats col.lectius i exposicionsdetreballs.

AVALUACIÓ:
L'avaluacióglobaldel'assignaturaes farà a partir de:

a) Assistènciai participació enels treballs de classe.

b) Treball de grup (informeescrit i exposició oral) sobre alguna experiència d'organització d'un centreescolar.

c) Treball individualrelacionat ambla temàtica del'assignatura.

d) Provaescrita sobreels continguts del programa.

Per aprovarl'assignatura cal superarsatisfactòriamentcadascundels controls anteriors.

BIBLIOGRAFIA:

Antúnez, S. Clavespara la organización de centrosescolares. Barcelona: ICE-Horsori, 1993.
Antúnez,S.; Gairín, J. Organització de centres. Experiències, propostes i reflexions. Barcelona: Graó, 1988.

Antúnez, S.; Gairín, J. El projecte educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990.

Ball, S. La micropolitica de la escuela. Madrid: Paidós-MEC,1989.
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