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Presentació

Benvolgut/daestudiant:

Amb aquestes quatreratlles de presentació s'enceta la «Guia de l’estudiant» per al curs 2001-02 en la qual

trobaràsels aspectesbàsics perorientar-teen la teva activitata la Facultat d'Educació.

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

«Guia». Si ja ets estudiant de cursos anteriors tambéet fem la mateixa recomanació perquè cadacurs hi ha

novetats i modificacions respecte de la «Guia» anterior.

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

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

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

ques que hauràs de realitzar. Un cop iniciat el curs, la «Guia» et servirà de referència constant: tingues en

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

en compte queels nostres estudis són de caràcter presencial. En aquestsentit,l'assistència continuadaa

classe és un factor quees valora perpart delprofessorat.

Però tambéés molt importantquerepassis la informació referenta l'organització de la Facultat d'Educació

dela Universitat de Vic, així com tota la informació queetcal saberper entendreel funcionamentdel Pla

d'Estudis perquè d'aquesta manera podràstriar i canalitzar els teus interessos personals amb més coneixe-

mentde causa. Aquesta «Guia» es complementa ambel volum que conté la informació deles assignatures

optativesi delliure elecció perals estudiants de 2ni 3r. curs deles diferents especialitats de Mestre.

Esperem quela cGuiavetsigui d'utilitat i et recomanem quela tinguis sempre a mà per poder-la consultar.

Finalment,et desitgem un bon curs acadèmic i que les previsions que professors i personal de serveis hem

planificat i que consten en aquesta eGuia de l'Estudiantes corresponguin ambla pràctica diària amb l'ob-

jectiu d'oferir una bona formació universitària.

AntoniTort i Bardolet

Degà dela Facultat d'Educació

 



La Facultat d'Educació

Estructura

La Facultat d'Educaciódela Universitat de Vic imparteixels segiients ensenyaments:

Mestre. Especialitat Educació Infantil
Mestre. Especialitat Educació Primària

Mestre. Especialitat Educació Especial

Mestre. Especialitat Llengua Estrangera

Mestre. Especialitat d'Educació Física

Educació Social

Llicenciatura de Psicopedagogia
Llicenciatura de Ciències del'Activitat Físicai l'Esport

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

d'una mateixa àrea disciplinària. Actualmenthi ha sis Departaments:

Departamentde Ciènciesi Ciències Socials

Departamentde Ciències de l'Educació

Departament d'Educació Especial

Departamentd'Educació Infantil

Departamentd'Expressions

Departamentde Filologia

Al capdavant de cada Departamenthiha un professor/professora que exerceix de coordinador.

Òrgans de govern

El Deganat

La gestió ordinària en el govern i administració dela Facultatcorrespon al Deganat, constituit pels segiients

membres:

AntoniTort i Bardolet, degà

Sebastià Riera i Cusí, cap d'Estudis

Pere Pujolàs i Maset, coordinadordels estudis d'Educació Social

Robert Ruizi Bel, coordinadordels estudis de Psicopedagogia

Joan Soleri Mata, coordinadordels estudis de Mestre

LaJunta de Facultat

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

Està constituida per:

El degà dela Facultat, que la presideix.
La resta de membres del deganatdela Facultat.

Els caps de departament.

Dosrepresentants del professorat amb docència plena o exclusivaa la Facultat.

Dosestudiants de la Facultat.

Un representantdel personal no docentdestinata la Facultat.  



 

Departaments, professorati professionals dels serveis

Departamentde Ciènciesi Ciències Socials

Cap: Josep Casanovasi Prat

Professors: Josep Ayats i Bancells

Miquel Caballeria i Surifiach
Pau Casafias i Xuriach

Dolors Antoni Solà

Marta Marimon i Martí

Jordi Martí i Feixas

Joan Miri Tubau

Santiago Poncei Vivet

RamonRial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Rocai Prat

Carme Sanmartíi Roset

Jacint Torrents i Buxó

Joan Vancells i Flotats

Departament de Ciències de l'Educació

Cap: Esther Fatsini Matheu
Professors: Jaume Carbonelli Sebarroja

Isabel Carrillo i Flores

Miquel Casanovas i Prat

Eulàlia Collelldemonti Pujadas

Rosa Guitarti Aced

CristinaJurado i Verdaguer

RamonPlandiurai Vilacís

Anna Pujol i Costa

Xavier Rambla i Marigot

Sònia Reig i Orta

Josep Santacreu i Tafià

ÀngelSerra i Jubany

Núria Simó i Gil

RamonSitjà i Domènech

Joan Soler i Mata

MontserratSolerdelcolli Ralló

Antoni Torti Bardolet

Joan Vera i Saucedo

Jordi Verdaguer i Gorchs

Departamentd'Educació Especial

Cap: Robert Ruizi Bel

Professors: Montserrat Benlloch i Burrull

Jaume Carbonés i López

Isabel Carrera i Blancafort

Montserrat Castells i Clota 
  



Departamentd'Educació Infantil
Cap:

Professors.

Departamentd'Expressions

Cap:

Professors.

DepartamentdeFilologia
Cap:

Professors.

Ramon Comai Ferrer

Manel Dionís Comas i Mongay

Fina Cullell i Surifiach

Josep Fonti Roura

Assumpció Guillén i Font

José Ramón Lago Martínez

Olga Pedragosa i Xuclà

Núria Prati Bau

Pere Pujolàs i Maset

GemmaRiera i Romero

M. Rosa Rocai Tafià

Joan Sala i Baiget

NúriaTarré i Gallart

Jesús Valero i García

Núria Franc i Batlle

ÀngelAlsinai Pastells

Irene Balagueri Felip

M. CarmeBernal i Creus

M.Teresa Buscart i Corominas

M. Antònia Canals i Tolosa

Miquel Casadevall i Ginestet

Providència Daufí i Moreso

M.Teresa Feui Vidal

Teresina Maideui Puig

MaitePujol i Mongay

NeusSol i Mauri

Josep Vernis i Burés

Joan Arumíi Prat

Sebastià Bardolet i Mayola

MiquelPérez i Mas

Dolors Rusifiol i Cirera

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntíi Jubany

Francesc Codinai Valls

Jordina Corominas i Subirats

Marta Corominasi Salom

Assumpta Fargas i Riera

Josep Fornolsi Puigoriol

Josep Gallart i Bau

Núria Medina i Casanovas

Ronald Puppo i Bunds

Modest Reixach i Pla

Carme Rubio i Larramona  



Segimon Serrallonga i Morer
Josep Tió i Casacuberta

Ricard Torrents i Bertrana

AnnaVallbona i Gonzàlez

Coordinació Pràctiques Providencia Daufíi Moreso

Professionals dels Serveis

SecretariaAcademica: ElisabetVila Sala

Secretaries de Direcció Dolors Ruiz Zafra

vl Marta Peix i Cabanes

|) Secretària de Pràctiques. Dolors Muñozi Vilaseca

Secretária auxiliar: Rosa M. Guixi Godayol
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Calendari académic

1r Curs

Rebudadels estudiants: 1 d'octubre ales 9 h (grups matí) ¡ales 15,30 h (grups tarda)
Docènciadel1r quadrimestre: de l'i d'octubre al 25 de gener

Exàmens:

la convocatòria: del 28 de general 8 de febrer
2a convocatòria: del2 al 8 dejuliol

Estada l'escola (Didàctica General):de l'11 al 22 de febrer

Docènciadel 2h quadrimestre: del 25 de febrer al 7 de juny
Exámens:

la convocatòria:del17 de junyal'1 dejuliol
2a convocatòria: del 2 al 16 de setembre

2n i 3r Curs

Docència del 1r quadrimestre: del 24 de setembre al 14 de desembre

Exàmens:

la convocatòria:del 17 al21 de desembre i del 8 a l'11 de gener
2a convocatòria: del2 al 8 de juliol

Pràctiques: del 14 de gener ah de març

Docència del 2n quadrimestre: de PM de marçal 7 de juny

Exàmens: \

la convocatòria: del 17 de junya l'IMe juliol
2a convocatòria: del 2 al 16 de setembre

me És |
Diesfestius: |

12 d'octubre de 2001, divendres, festa del

1 de novembrede 2001, dijous, Totssants

2 de novembre de 2001 (pont), divendres

6 de desembre de 2001, dijous,fe la estatal

7 de desembre de 2001 (pont), divendres

23 d'abril de 2002, dimarts,festa patronal de la UV, SantJordi

1 de maig de 2002, dimecrés,festa estatal

20 de maig de 2002, dilluns, Segona pasqua

5 dejuliol 2002, divendres, Festa major de Vic

11 de setémbre de 2002, dimecres, Diada nacional de Catalunya

 

Y

Vacances:

/ Nadal: del 22 de de desembre de 2001 al 7de gener de 2002, ambdósinclosos

l Setmanasanta: del 25 de marc de 2002 a1'1 d'abril de 2002, ambdósinclosos
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Organització dels Ensenyaments

Pla d'Estudis 2000

D'acord amb nouel Plad'Estudis,els ensenyaments de Mestre,especialitat d'Educació Primària, s'organit-
zenen tres cursos de dos quàdrimestres cadascun amb untotal de 207 crèdits, entre els quals n'hi ha de teò-

rics i de pràctics. Cada quadrimestreté una durada de 1 5 setmaneslectives.

Els 207 crèditsestan distribuits de la segiient manera:

Matèries Troncals i OÈ ligaròries: 168 crèdits

Matèries Optatives: 18 crèdits

Matèries de Lliure Elecció: 21 crèdits

Dins la carrera es contemplen uns períodes de pràctiques d'ensenyamenten centres escolars que suposenP P P q y q P

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

P

Ordenació temporal de l'ensenyament

C.A. GrupA GrupC GrupE

 

PRIMERCURS COMÚ (matí) (mati) (mati)

Didactica general 10,5: Anual Anual AnualEa—ae=n

l'Edat Escolar 9 Anual Anual Anual

  

 

 

  

 

Quadrimestre

SEGON CURS C.A. GrupA (matí)

Ampliació de Llengua, LiteraturailasevaDidàctica.2 AnualaweCS ar Elies ~ iteeeeqrTm

OrganieaciódelConeEscolaa ee es me:aaOS

BasesPsicopedagògiques de l'Educació Especial “8. AnualCianciesdelaNaturalesq=ta. mnCINaa

[tebeAPa
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Pla d'Estudis 1992

D'acord ambel Pla d'Estudis de 1992,els ensenyaments de Mestre, especialitat d'Educació Primària, s'or-

ganitzen en tres cursos de dos quadrimestres cadascun ambun total de 207 crèdits,entreels quals n'hi ha de

teòrics i de pràctics. Cada quadrimestre té una durada de 15 setmaneslectives.

Hi ha assignatures anualsi d'altres de durada quadrimestral.

Els 207 crèdits estan distribuits de la segiient manera:

Matéries Troncals: 129 crèdits

Obligatòries: 40,5 crèdits

ptatives: 16,5 crèdits

Lliure Elecció: 21 crèdits

Ordenació temporal de l'ensenyament

Quadrimestre

TERCERCURS C.A. GrupA (matí)

Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial

LlenguaII

    

14  



Assignatures obligatòries de primer curs (Pla 2000)

Didáctica General

PROFESSORES: CristinaJURADO iVERDAGUER

Núria SIMÓ i GIE

Anual. 10,5 crèdits

OBJECTIUS:
L'assignatura de Didàctica General té com a objectius bàsics:
a) Identificari analitzar els aspectesprincipals que configureneltreball docent.

b) Viurei reflexionar sobre els fenòmens quees produeixena l'aula d'unaescola,a travésdela realització de

pràctiques.

€) Conèixer, aplicari jutjar estratègies, metodologiesi recursos que permetin afrontar aquest procés.

Aquests aspectes impliquen posar en contacteels estudiants ambla realitat escolar amb l'ajuda de coneixe-

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

complex queesrelaciona amb l'entornsocial i ambles diverses expressions de la vida quotidiana.

Impliquen també una coordinació d'estratègies de treball interdisciplinari connectadesals diversostreballs

i iniciatives pedagògiques que duen a termeels estudiants en aquesta assignaturai en les altres que cursen

durantel primer i segon quadrimestre. S'establiran, doncs, propostesde treball conjunt ambla resta d'as-

signatures quecoincideixin en els mateixos quadrimestres.

L'assignatura de Didàctica Generalinclou dins de la seva programació 15 de dies d'estada en una escola per

tal de mantenir el contacte amblarealitat educativa des del primer cursdela carrera. L'estadaesrealitzarà a

mig cursi l'estudiantassistirà a l'escola assignada enl'horari de 9 a 17h, sense classes a la Facultat.

CONTINGUTS:

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

temàtics quel'estudiantcal que relacioni per entendre de quina manerael docent organitzala seva pràctica.

1. Introducció

1.1. Què és la Didàctica2

1.2. Acció educativa

2. Lesfinalitats educatives

2.1. Necessitats educativesdela societatactual

2.2. Finalitats de l'educació avui

3. L'escola

3.1. Característiquesde l'escola. Contextescolar.
3.2. Estructura del'escola. Sistema Educatiu

3.3. Models d'escola

4. Fer de mestre

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

4.2. L'equip de mestres

4.3. La presa de decisions davantel coneixementescolar

4.4. La tutoria

5. L'infanti el grup-classe
5.1. Atenció a la diversitat

15  



  

 

5.2. Agrupamentd'alumnes
5.3. L'ambientde classe:

5.3.1. Relacions mestre/alumnat

5.3.2. Relacions entre alumnat

6. Currículum escolari avaluació

6.1. Models d'ensenyament/ aprenentage i currículum

6.2. El currículum com a procés de presa de decisions

6.3. Anàlisi dels componentsdel currículum

6.4. Paper del'avaluació a l'escola

7. TemaTransversal: Estratègies per ensenyari aprendre

Aquesttemaestreballaràal llarg del curs a través del projecte de recursosdidàctics pertreballaral'aula:
7.1. Recursos educatius

7.2. Metodologies de treball a l'aula

7.3. Planificació didàctica. Sequències didàctiques

8. L'estadaa l'escola: observació de la pràctica d'aula

Els diferents temesdelcurstreballaran elements de reflexió perestudiar:

8.1. Característiquesdels infants,relacions dins del grup

8.2. Relacions mestres-alumnat

8.3. Metodologiesi estratègies didàctiques

METODOLOGIA:

En l'assignaturaes faran servir diferents estratègies didàctiques: conferències, estades, visionatge de films,

exposició de materials, treball en grup,sortides, ús de tècniquesde recollida d'informació, etc. Cal destacar |

també quedes del'assignatura de Didàctica Generales supervisaran les Pràctiques, realitzades durant dues |

setmanes en unaescola. Durant aquestperíode s'utilitzaran tècniques d'observació queajudin a descriure

aspectesrelatiusa la vida d'un centre. En el momentoportúesfacilitarà bibliografia específica per a cadate-

mai, Si s'escau,es distribuiran materials fotocopiats.

AVALUACIÓ:
- Dues provesescrites.

- Realització d'una Reflexió Personal Individual quereculli les idees clau de cada temaestablintrelacions

ambles diferents fonts d'informació treballades: lectures, experiències viscudes, aspectes de la vida quoti-  diana.

- Realització d'un Informedel'estadaa l'escola.

- Treball en grup sobre un temarelacionat amb el programadel'assignatura. Aquesttreball s'haurà d'expo-

sar ala classe.

- Es valorará tambéla participació activa en el desenvolupamentdelessessionsdetreball i en les diverses ac-
tivitats.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
Antúnez, S. etal. Delprojecte educatiua 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.

Cano, M.l., Lledó, A. Espacio, comunicacióny aprendizaje, Sevilla: Díada, 1995.

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

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

Coll, C.etal. Los contenidos en la reforma. Enseñanzay aprendizaje de conceptos, procedimientosy actitudes,
Madrid: Aula XXI, 1992.
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Connell, R. W. Escuelasyjusticia social, Madrid: Morara, 1997.

Egan, K. Fantasía e imaginación: supoder en la enseñanza, Madrid: MEC/Morata, 1994

Elliot, J. Pràctica recerca i teoria en educació, Vic: Eumo Editorial, 1989.

Franch, J. et al. Elgrup-classe: unpotencialeducatiufonamental Vic: Eumo Editorial, 1991.

Fullan, M. i Hargreaves, A. ¿Hay algo por lo que merezca la pena lucharen la escuela? Sevilla: Publicaciones

M.C.E.P, 1997.

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

Nova,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. Didáctica. Núcleosfundamentales, Madrid: Narcea, 1988.

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

1991.

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

Salgueiro, A. Saberdocenteypráctica cotidiana, Barcelona: Octaedro, 1998

Torres, J. Globalización e interdisciplinariedad:elcurrículum integrado, Madrid: Morata, 1994.

Torrents, Aprendrea ensenyara aprendreVic: Eumo Editorial, 1988.

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

A bandadela bibliografia especifica per a cada apartat del programa,es consultaran regularmentlesrevistes

«Guix», «Cuadernos de Pedagogía», «Aula» i «Perspectiva Escolar».
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Psicologia de l'Educació i del Desenvolupamenten l'Edat Escolar

Àngel SERRA iJUBANY

Anual. 9 crèdits

PROFESSORAT: AnnaPUJOL i COSTA

|

|

OBJECTIUS GENERALS:

| Aquesta assignatura es proposa vincular dos gran àmbits d'estudidela psicologia: la psicologia de l'educa-

| ciói la psicologia del desenvolupament.

L'objectiu d'aquesta assignaturaés el de conèixer, des de diferents perspectives, com i quinssón els canvis

globals que es produeixen en el desenvolupamentde l'ésser humà des que neixfinsa l'etapa de l'adolescèn-

cia i comprendreel procés d'ensenyamenti aprenentatgei els factors psicosocials quehi intervenen.

Tenint en compteel context educatiu en què ens trobem,la relació entre aquests dos coneixements ha de

permetrel'efectivitat del procés d'aprenentatgei la intervenció psicològica i educativa.

CONTINGUTS:

| 1.- La Psicologia: concepte, aproximació històrica, tendències, àmbits d'estudi.
| 2.- Les teories sobre el desenvolupament

3.- Les teories psicológiques de l'aprenentatge

4.- El desenvolupamentabans denéixer

5.- El nounat

6.- Desenvolupamentpsicològic en la primera infància (0-2 anys)
-Creixementfísic i desenvolupament psicomotorfinsals 2 anys

| -Desenvolupamentcognitiu durant els dos primers anys

: -Desenvolupamentsocioafectiu durantla primera infància

7.- Desenvolupamenti aprenentatgeen l'etapa d'educacióinfantil (2-5 anys)

-Desenvoluapamentfísic i psicomotor

i -Desenvolupamentintel-lectual i processos cognitius

| -Desenvolupamentdelllenguatge

Desenvolupament emocionali afectiu

"Conductasociali desenvolupamentde normesi valors

-Desenvolupamentdela personalitat 8.- Desenvolupamenti aprenentatgeen l'etapa d'educació primària (6-12 anys)

-Processos cognitius i desenvolupament intel-lectual

-Coneixementsociali desenvolupament de normesi valors

i -Desenvolupamentpsicosexual

E -Desenvolupamentdela personalitat

i 9.- Determinants del'aprenentatge -Capacitatintel-lectual

i -Motivació

| | -Mèrodes d'ensenyar a pensar

-Personalitat

i "Interacció professor/a-estudiant
| -Estructura i processos de l'aula

-Habilitatssocials

10.- La família com a context de desenvolupamentdelsfills
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.Fitesi estratègies de socialització entre paresi fills
-Lesrelacions entre germans

-L'estimulació afectiva i cognitiva

-Família i escola: pares i professors

11.- Mètodesd'investigació en Psicologia

METODOLOGIA:

La metodologiadetreballdel'assignatura combinaels aspectes més conceptuals amblareflexió grupal: l'a-

plicació pràctica de coneixements.

AVALUACIÓ:
La notafinal del'assignatura estarà formadaper:

5 90 - Assistènciai participacióa les classes

1096 - Ressenya d'unllibre de psicologia del desenvolupamento de psicologia educativa.

60 96 - Duesprovesescrites, una en cada quadrimestrereferentsa:

. Contingut del temari.

. Lectura obligada de dosllibres, un de Psicologia del desenvolupament(primer quadrimestre) i l'al-

tre de Psicologia educativa (segon quadrimestre).

25 99 - Treball d'observaciói estudi del procés d'aprenentatge i desenvolupamentevolutiu d'un nen o nena.

Per aprovarl'assignatura cal aprovartotselstreballs i exàmens.

LECTURES OBLIGATÒRIES:
Cadaestudiant/a hauràdellegir obligatòriamentdosllibres,a escollir d'entreels segiients àmbits:

1. Àmbitdela Psicologia del desenvolupament

Osterrieth, P.: Psicología infantil. Madrid: Morata, 1991

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

Triadó, C.: Psicología evolutiva. Vic: Eumo Editorial, 1998.

2. Àmbitdela Psicologia educativa

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

Goleman,D. Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós, 1996.

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

Novak, J. Conocimientoy aprendizaje. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

Pozo, Ignacio: Aprendicesy maestros. Madrid: Alianza Editorial, 1999

Rogers, C.R. Libertady creatividaden la educación. Barcelona: Paidós, 1986

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

Delval, J. Crecerypensar. Barcelona: Paidós.

BIBLIOGRAFIAGENERAL:

Beltran,J. i altres: Psicologia de la educación. Madrid: Eudema Universidad, 1987.

Beltran,Jesúsi altres: Procesos, estrategieay técnicas deaprendizaje. Madrid: Síntesis, 1993.

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

Coll, C. : Marchesi, A.; Palacios, J. (comps.) Desarrollopsicológicoy Educación, I. Psicologia evolutiva.

Madrid: Alianza Editorial, 1990.

Delval, Juan: Psicología deldesarrollo. Madrid: Siglo XXI, 1994.

Garber,S.; Garber, M. i Spizmen,R.: Portarse bien. Barcelona: Medici, 1989.

Harris, P.L.: Los niftosy las emociones. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

Michelson, L.ialtres: Habilidadessociales en la infancia (Evaluacióny tratamiento). Barcelona: Martínez
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Roca, 1987.

Palacios, J.; Marchesi, A. i Coll, C. (comp.): Desarrollopsicológicoy educación. Madrid: Alianza Editorial,

1999.

Palacios, J. Marchesi, A.; Carretero, M: Psicología evolutiva 2. Desarrollo cognitivoysocialdelniño. Madrid:

Alianza Editorial, 1999.

Palmero,E i Fernández-Abascal, E.G. (coords.): Emocionesy salud. Barcelona: Ariel, 1999.

Pierce, J.M.: Aprendizajey cognición. Barcelona: Ariel, 1998.

Puente, Aníbal : Cognicióny aprendizaje. Madrid: Pirámide, 1998.

Rodrigo, M.J. i Palacios, J.: Familiay desarrollo humano. Madrid: Alianza Editorial, 1998.

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

Thompson,J.: Infancia natural. Barcelona: Blume.

Trianes, M.V.: Estrés en la infancia. Madrid. Narcea, 1999.
Zabala, A. Lapráctica educativa. Barcelona: Graó, 1995.

Woolfolk, Anita: Psicología educativa. Mèxic: Prentice Hall, 1999.
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Llengua, Literatura i la seva Didàctica

Didàctica de la Llenguai la Literatura

PROFESSORAT: Assumpta FARGASi RIERA

JosepTIÓ i CASACUBERTA

Anual. 12 crèdits.

OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són, d'una banda,dotarels estudiants dels elements teòrics mínimsqueels per-

metin entendrei prendre consciència de la complexitatdeles habilitats lingúístiquesi del sistema dela

llenguai, d'una altra banda, proporcionar-loscriterisi estratègies adequats perals seu ensenyament-

aprenentatgea l'escola.

CONTINGUTS:

A. Escola i aprenentatges lingiístics.
1. Societat, llenguai escola. Multilingiismei situacions dellengiies en contacte.La variació lingiística:

varietats associadesals usos(registres) als usuaris (dialectes).

2. El paperdel'escola en relació a l'adquisició deles llengies i de la varietat comunao estàndard.La nor-

malingúística. El contrast català-castellà. La interferència. Anàlisi d'errors.

3. L'ensenyamentdelcatalài en català: visió històrica.

4. Bases psicolingúístiques,sociolingúístiquesi organitzativesde l'aprenentatge natural i acadèmic de la

L1 i de la L2: l'educació bilingúei la immersiólingúística.

B. L'enfocament comunicatiu de l'ensenyamentdela llengua:

1. La programació general del'àrea de llengua(català,castellài llengiies estrangeres) segonsl'ordenació

curricular:

1.1 Els eixos deltreballde llengua: ús i comunicaciói treball sistemàtic.
1.1.1 Les habilitatslingiístiquesenel treball d'ús i comunicació.

1.1.2 La gramàtica,el lèxic, la fonètica i l'ortografia en el bloc deltreball sistemàtic.

2. Tècniquesi recursosperal treball de llenguaa l'escola:

2.1 Punts de partida peral treball de llengua: textos, imatges, jocs, situacions comunicatives,etc.

2.2 Els diferentstipusd'activitats: d'aprenentatgei d'avaluació,orals i escrites, perceptivesi pro-

ductives, obertesi tancades, inductivesi deductives, individualsi col-lectives. Seqiitncies didàc-

tiques, projectesi tallers.

2.3 Leseines bàsiques per al mestre:el folldlore, els repertoris de recursosorals i escrits,els aparells

audiovisualsi informàtics,elsllibres de text, les gramàtiques,els diccionarisi els vocabularis,les

revistes especialitzades,etc.

3. Eltext en l'enfocament comunicatiu de l'ensenyamentdela llengua:
3.1 El text com a unitat de comunicació. Les propietats del text: adequació, cohesió i coherència.

3.2 La diversitattextual: tipologies textuals,classificació dels textos segonsel canal, l'àmbit d'ús,

etc.

3.3 Caracterísitiques de la llenguaoral i dela llenguaescrita.

3.4 Anàlisi de produccionsoralsi escrites.

C. Les habilitats lingiiistiques:

1. Les habilitats perceptives:

1.1 La comprensió oral l'escola: programació, metodologia, recursosi observació-avaluació.

1.2 El procéslectori les habilitats implicades en la lectura.
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1.2.1 La comprensiólectora. El text literari.
1.2.2 El treball de lectura a l'escola: programació, metodologia, recursosi observació-avaluació.

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

2.2 El procés de composicióescritai les habilitats implicadesenl'escriptura.

2.2.1 La composicióescrita.

2.2.2 El treball d'expressió escritaa l'escola: programació, metodologia, recursosi observació-ava-

luació.

3. La integraciódeltreball sistemàtic (gramàtica,lèxic, fonètica i ortografia)en el treball de lectura. i
del'escriptura.

AVALUACIÓ:
L'avaluació del'assignaturaes basarà, d'una banda,en untreball de recerca,i de l'altra, en la valoració deles

activitats pràctiquesrealitzadesalllarg del curs i de les proves parcials que s'acordin, les quals poden ser

recuperades en un examenfinal.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
ApartatA)

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

Artigal, J.M. La immersióa Catalunya, Vic: Eumo Editorial, 1989.

Bibiloni, G. Llengua estàndardi variaciólingiiística. València: Edicions3 i 4, 1997.

Boix, E; Vila, F.X. Sociolingiiística de la llengua catalana. Barcelona:Ariel, 1998.

López del Castillo, L. Llengua estàndardi nivells de llenguatge, Barcelona: Laia, 1976.

Payratd, L. Catala col-loquial. València: Universitat de València, 1996.

Payrató, L. La interferència lingiiística. Comentarii exemples català-castellà. Barcelona: Curial Edicionscata-

lanes-Publicacionsde l'Abadia de Montserrat, 1985.

Tió, J. L'ensenyamentdelcatalà a no-catalanoparlants. Vic: Eumo Editorial, 1981.

Vila,I. (coord.). Bilingiiismeieducació. Barcelona: Ediuoc/Proa, 1998.

Apartat B)

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

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

Cassany, D. Ensenyarllengua. Barcelona: Graó, 1998.

Castellà, J.M. De lafrase altext. Barcelona: Empúries, 1992.

Codina, Es Coromina, E.: Fargas, A.: Fornols, J. Llengua i comunicació3/4. Vic: Eumo Editorial, 1997.

Coromina, E.: Casacuberta, X.: Quintana, D. Eltreballde recerca. Vic: Eumo Editorial, 2000.

Cuenca, M.J. Teoriesgramaticals i ensenyamentdellengiies. València: Tàndem, 1992.

Disseny curricular. EnsenyamentPrimari. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1990.

Tusón, J. L'escriptura. Barcelona: Empúries, 1996.

Apartat C)

Camps,A.et al. L'ensenyamentdel'ortografia. Barcelona: Graó, 1989.
Camps,A. L'ensenyamentde la composicióescrita. Barcelona: Barcanova,1994.

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

Cassany, D. Construir l'escriptura. Barcelona: Empúries, 2000.

Cassany, D. Descriure escriure. Barcelona: Empúries, 1993.

Cassany, D. La correcció deltreballescrit. Vic: Eumo Editorial, 1989.

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



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

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

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

Díaz, E i altres. Llegir, comprendre i aprendre. Vic: Eumo Editorial, 1999.

Jolibert, J. Formar infantsproductorsdetextos. Barcelona: Graó, 1992.

Lópezdel Castillo, L. Llenguatge. Barcelona: Casals, 1977.

Ruaix, J. Elcatala enfitxes/1. 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. Lèxiciestilística. Moià: Ed. de l'autor, 1989.

Serafini, M.T. Cómo se escribe. Barcelona:Paidós, 1996.

Serafini, M.T. Cómo se estudia. Barcelona: Paidós, 1991.

Solé, 1. Estrategias de lectura. Barcelona: Graó, 1992.

Recursos

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

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

Rodari, G. Gramàtica de lafantasia. Barcelona: Columna, 1996.

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

Bigas, M.: Camps, A.3 Milian, M.Jocs de llenguatge.Jocs d'expressió (2). Barcelona: Teide, 1985.

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

Publicacionsperiòdiques
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Educació Artística i la seva Didàctica

Expressions Artístiques: Musical, Plàstica i Audiovisual

PROFESSORAT: ArnauVERNIS i LLAMBIAS

Josep VERNIS i BURÉS

Miquel PÉREZ i MAS

Anual. 13,5 crèdits

OBJECTIUS:
- Donara conèixerles tècniques, els codisi els procediments que permetin l'estudiant dur a terme una
educacióa l'aula a través deles expressions musicals, plàstiques i audiovisuals.

- Formarels estudiants pertal que rebin, processin i utilitzin correctamentels missatgesartístics perquèsi-

guin assumitsi dutsala pràctica ambllibertat, d'una maneraintel-ligenti crítica.

CONTINGUTS:

Bloc 1 - MÚSICA:

1. Coneixementsperala pràctica dels elements bàsicsdelllenguatge musical. Implicacions didàctiques.

Repertori:

1.1 Signes generalsi llursignificat.

1.2 Aspectesrítmics.

1.3 Aspectes mètrics.

1.4 Aspectes melòdics.

1.5 Coneixementa través del cant en comú d'un repertori de cançons, tradicionals catalanesi d'altres,

prou significatiu des del puntde vista cultural i també tenint present la futura professió dels estu-

diants. Comentarii situació puntual de cada cançó. Educació dela veu: principis bàsics.

2. Música, cultura i societat:

2.1 Presència de la música en la societat.

2.1.1 Nocionsde caireteòric:

Quinapresència té la música en el nostre entron. Quina funcionalitatseli atribueix. Quin tracta-

mentse li dóna. Quina importànciaseli reconeix en la vida sobretotcultural de la nostra societat.

Quina missió deli confia, indivudualmenti socialment, segonsels poblesi les cultures.

2.1.2 Pràctica:

a) Aportarexperiències observades directament,viscudes,referenciades, sobre qualsevol manifesta-
ció de caràcter musical en la societatactual.

b) Posada en comú:presentació, ordenaciói aclariments sobre el material aportat.

3. Música: Projecció didacticopedagògica:

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

3.1.1 Nocionsde caire teòric:

1) Facultats psíquiquesi físiques principals de la persona que la música sol activar coordinadament

des del momentdela sevacreaciófinsa la seva darrera manifestació. Reflexió particular sobre la

contribució de la música en el desenvolupament harmònicdetotesles facultats en l'educand.

a) Àrea psíquica: creació: conceptes:lògica: sensacions: emocions. .

b) Àrea corporal:elssentits: la veuselsilencii elso físics: la motricitati l'eurítmia: el dominii lalli-
bertatcorporals.

C) Àreasocial: l'expressivitat: la convivència: la comunicació; la compenetració; la comprensió:la

participació:la cooperació.
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2) Repàs general i puntual dedetalls significatius de la incidència deles cançonsen l'educació global
dela persona i la comunitat.

3.2.2 Pràctica:

Anàlisi de cançons quetenen com a centre d'interès la infantesa,sotael puntdevista dels seus valors pe-

dagògics i didàctics.

Bloc 2 - PLÀSTICA:

1. Estructuració dela plàstica com a llenguatge:
1.1 Elementsbàsics: l'espaii elpla.

1.2 L'espai com untoti el pla com un límitdel'espai.

1.3 Límits d'espai.

1.4 Plans horitzontal,inclinati vertical.

2. El punt:

2.1 El punt com a elementgràfic mínim.
2.2 El punten l'espai.

2.3 El puntsobreel pla.

2.4 Capacitat expressiva del punt.

2.5 Experimentació del puntsobrediferents suports, amb materials diversosi utilització de diferents ei-

nes detreball.

3. La línia:
3.1 Estudidela línia com a dinàmica delpunt.

3.2 Lalínia en l'espai.

3.3 Lalínia sobreelpla.

3.4 Capacitat expressiva dela línia:en ella mateixa o en funció delquerepresenta.

3.5 Divisió dels limits del'espai.

3.6 Línies tancades.

3.7 Lectura de formes (contorn,entorn).

4. El color:

4.1 Descomposició dela llum: prisma òptic.

4.2 Color matèria (pigmentació).

4.3 Colors primaris.

4.4 Gammes cromàtiques.

4.5 Comportamentdels colors.

4.6 Exercicis de gradació delcolor(valors).

4.7 Colors càlidsi colorsfreds.

4.8 Exercicis d'aplicació del color: gammes,valorsi transparències.

5. Composició:

5.1 Entendre la composició com a ordenaciósubjectiva d'elementsgràfics: punts-línies-formes-espais.

5.2 Simetries o asimetries.

5.3 Estructures de la composició: composicions geomètriques, orgàniquesi mixtes.

5.4 Composició delínies que divideixenellímit del'espai.

5.5 Composició de formes tancades

6. La matèria:

6.1 Possibilitats expressives de la matèria.

6.2 Textures.

6.3 Texturació de la matèria pera la seva manipulació.

6.4 Composició de textures.

7. El volum:
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| 7.1 Volumsen l'espai.
| .7.2 Incidénciadela llum.

| 7.3 El buit com a volum interior.
| 8. Proporcions:

8.1 Dimensió.

| 8.2 Relació en les dimensions.
8.3 Mòdul.

8.4 Modulació del'espai, modulació delpla.
| 8.5 La figura humana.

i 9. Perspectiva:

L 9.1 Concepte de distància en profunditat.
i 9.2 Exercicis de perspectiva per proporció,situació a diferents plans.

| 9.3 Exercicis de perspectiva en basea les línies de fuga.

| 9.4 Exercicis de perspectiva per mitjà delcolor (sensació de profunditat).

Bloc 3 - AUDIOVISUAL:

| 1. Introducció:

J 1.1 Concepte d'imatge i comunicació.

1.2 Realitati representació.

2. Tecnologia dels mitjans audiovisuals:

jul 2.1 La imatge fotográfica.

2.2 La representació del moviment:el cinema.

2.3 La instantaneitatteledifusiva.

| 2.4 Lenregistramentelectrónic:el vídeo.

li 2.5 La imatge numèrica.

E 3. El llenguatge audiovisual:

I; 3.1 El llenguatge cinematografic.

i 3.2 La narració audiovisual.

3.3 El "dialecte"televisiu.

3.4 L'escriptura audiovisual:el guió.

 
4. Estructura de la producció audiovisual:

4.1 La producció cinematogràficai videogràfica.
\ 4.2 La producciótelevisiva.

| | 5. Lectura de la imatge:

| 5.1 Analisi de la imatgefixa.
I 5.2 Propostes metodològiquespera l'anàlisi delfilm

| 5.3 Propostes metodològiques pera l'anàlisi de la imatge publicitària.
ol 6. Explotaciói didàctica dels recursos audiovisuals:

h, 6.1 El potencial educatiu dela fotografia.

i E 6.2 Didáctica de la imatge en moviment.

- 6.3 El vídeo a l'escola: eina d'aprenentatgei socialització.

I 6.4 Elvídeo didàctic: característiques.

6.5 Televisió i educació.

i AVALUACIÓ:
i Contínuaa travésdel'assistència activai interessada i de la demostració dels coneixements especificats. A
i més, s'hauran derealitzar exercicis específics per a cada un dels blocs que figuren en el programa. La notafi-

1

|

| |
' nalserà la mitjanadetotesles notes obtingudesa partir de l'aprovació dels exercicis de cada bloc.

 



El Bloc 1 constarà d'una provaescrita sobre la música enla societati la cultura, i una prova sobrela pràctica

musical. El Bloc2 s'avaluarà a partir de la presentació deles propostesi dels exercicis gràfics corresponents.

El Bloc 3 constarà d'untreballi d'una provafinal.

BIBLIOGRAFIA:

Bloc 1. Música:

Blacking,J., Finsa quinpuntl'home és music? Vic: Eumo Editorial, 1994.

Busqué, M., ViroletSantPere i ViroletSantPau. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1981.

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

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

Maideu,J., Assaig. Cançonsi exercicis. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Maideu,J., Llibre de cançons. Crestomatia de cançonstradicionals catalanes. Vic: Eumo Editorial, 1992.

VVillems, E., El valorbumano de la educación musical. Barcelona-BuenosAires: Paidós, 1981.

Bloc 2. Plàstica:

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

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

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

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

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

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

Pedrola, A., Materials-procedimentsi tècniquespictòriques. Barcelona: Barcanova, 1990.

Rudolf, A., Arteypercepción visual. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Bloc 3. Audiovisual:

Aparici, R; Garcia, A.; Valdivia, M., La imagen. Madrid: UNED,1992.

Ferrés, J., Televisióny educación. Barcelona: Paidós, 1996.

Ferrés, J.: Batolomé, A.R., Elvídeo, enseñar vídeo, enseñar con el vídeo. Barcelona: Gustavo Gili, 1991.

Fontcuberta,J., Fotografia: conceptosyprocedimientos. Barcelona: Gustavo Gili, 1990.

Gubern, R., La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporànea, 2a ed. Barcelona: Gustavo

Gili, 1992.

Martínez Abadia, ]., Introducción a la tecnología audiovisual. Televisión, video, radio. Barcelona: PaidósIbé-

rica, 1992.

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

Roda, F., Beltran, R. [nformacióny comunicación, los mediosy su aplicación didactica. Barcelona: Gustavo

Gili, 1998.

Romaguera,J., et al., Elcinema a l'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.

Soler, L., La televisión, una metodologiapara su aprendizaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.
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Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

PROFESSORAT: MartaMARIMON i MARTÍ

JoanVANCELLS i FLOTATS

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura troncal FonamentsInformàtics i Audiovisuals desplega en el marc del pla d'estudis dela for-
mació de mestre un conjuntd'actuacions de formació en informàtica educativa amblafinalitat de:

1. Prendre consciència de l'impacte social de les noves tecnologies dela informació i de la comunicació en

la societat actual i especialmenten l'àmbit educatiu.

2. Familiaritzar-se ambels equipaments informàtics i adquirir destreses en la utilització dels diversos tipus

de programesinformàtics (processamentde textos, bases de dades,full de càlcul).

3. Conèixerels recursostelemàticsi les seves aportacionsa la cerca d'informació i a la comunicació.

4. Conèixerles principals propostes educativesinstitucionals a Catalunya pera la integració de la tecnolo-

gia de la informació i de la comunicació l'escola i analitzar-ne els diversos àmbits d'utilització.

5. Potenciarla capacitat dels estudiants d'integrar curricularmentla tecnologia de la informació i de la co-

municació,a partir de la seva consideració com eix transversal.

6. Dissenyaractivitats d'aprenentatgeenles qualss'utilitzin noves tecnologies.

7. Potenciarla innovació educativai professional.

CONTINGUTS:

1. LaTecnologia de la Informaciói de la Comunicació la societat:

1.1 Impacte de laTIC a la societatactual.

1.2 Nocionsbàsiques: maquinarii programari.

1.3 Principals eines pera l'alfabetització informàtica:

1.3.1 El processador de textos.

1.3.2 Elfull de càlcul.

1.3.3 La base de dades.

1.3.4 L'editorgràfic.

1.3.5 La telemàtica.

2. LaTecnologia dela Informacióal'educació:

2.1 Propostes educativesinstitucionals a Catalunya pera la integració delaTIa l'escola.

2.1.1 Marc normatiu i repercussions curriculars.

2.1.2 Projectes desenvolupats.

2.2 LaTI al centre: àmbits d'utilització.

2.2.1 Coma recurs administratiu.

2.2.2 Dins del procés d'ensenyamenti aprenentatge:

a) Com a objecte d'estudi.

b) Com a recurspera l'aprenentatge:

c) Repercussionsenels projectes de centre.

2.3 LaTIa l'aula:

2.3.1 Característiques principals dels entorns d'aprenentatge ambordinador.
2.3.2 Possibilitats educatives dels programesinformàticsa les diferents àrees curriculars.

2.3.3 L'ordinadoralserveide l'educació especial.
2.3.4 Creació d'un entorn d'aprenentatge amb ordinador.
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2.4 La formació delprofessoraten la TI: formacióinicial i permanent.
AVALUACIÓ:

Per avaluarl'assignatura es tindrà en compteel treball continuatdel'estudiantal llarg detot el quadrimes-
tre.
- En primerlloc es valoraranlesactivitatsfetes a classe de cadascun dels blocs de contingutstreballats sobre
eines informatiques amb les ponderacionssegiients: Windows (5%), Word (10%), Access (10%), Excel

(10%), Clic (10%).

- En segonlloc,es valoraràla participació activadel'estudiant en un debatvirtualen el qual es reflexionara

sobre el paper de les TIC la societat. Aquesta participació tindrà un pes del 1596 sobre la qualificació

final.

- Per últim, s'haurà de desenvolupari defensar un projecte global d'apliació de les TIC a l'educació utilit-

zantles eines informàtiques treballades des del'assignatura. Aquest projecte tindrà un pes del 40% sobre

la qualificaciófinal i serà de caràcterindividual i obligatori.

BIBLIOGRAFIA:

Monográfic: «Nuevas Tecnologías y Educación Especial». Comunicacióny Pedagogía, 1998, núm.150.

Monogràfic: «Lescola i la societat de la informació». Barcelona Educació, 1998, núm. 7, p.19-38.

Bartolomé, Antonio R. «Los ordenadores en la enseñanza están cambiando». Aula de Innovación Educativa,

1995, núm. 40-41, p. 5-9.

Bornas, Xavieri altres «Noves tecnologies i atenció a la diversitat». Suports, 1998, vol. 2, núm.2, p. 4-12.

Cebrián, Juan Luís. «La societat de la informació i el coneixement. Els reptes de Peducació». Barcelona

Educació, 1999, núm. 4, p- 12-13.

Dalmau,Saiil. «Lús dels mitjans informàtics a l'escola primàriar. Barcelona Educació, 1998, núm. 7, p. 28-
31.

Ferrés, Joan MARQUÈS,Pere. (coords.) Comunicación educativay nuevas tecnologías. Barcelona: Praxis,

1996.

Gallego, Domingo J.; ALONSO,Catalina M.; CANTÓN,Isabel. (coords.) Integración curriculardelos re-

cursos tecnológicos. Barcelona: Oikos-Tau, 1996.

Grané, M.«¿Informática infantil? ¿Por qué un ordenador en infantil?» Aula de Innovación Educativa, 1998,

núm.67, p. 9-12.

Martí, Eduardo. Aprender con ordenadores en la escuela. Barcelona: ICE-Universitat de Barcelona/Horsori,

1992.

Moral, José Manuel.; et al. «Sistemas Multimedia en la Enseñanza». Aula de Innovación Educativa, 1995,

núm. 40-41, p. 19-23.

Moreno, Montserrat. «Manuel Castells. Retos educativos en la era de la información». Cuadernos de

Pedagogía, 1998, núm. 271, p. 81-85.

Navarro, Eulalia. «Análisis de productos multimedia educativos». Comunicacióny Pedagogía, 1999, núm.

157, p.36-39.

Poole, Bernard,J. Tecnología Educativa. Madrid: McGrawHill, 1999.

Quintana,Jordi. «La dulce tecnología». Novática, 1995, núm. 117, p. 3-5.

Quintana,Jordi. «Multimédia: quéi per a qué», Guix, 1997, nim. 233,p. 5-8.

SanJosé, Carlos. (coord.) Tecnologtasdela informacién en la educacién. Madrid: Anaya Multimedia, 1998.

Sancho, J.M.(coord.) Para una tecnología educativa. Barcelona, Horsori, 1994.

Squires, David; Mcdougall, Anne. Cómoelegiry utilizar software educativo. Madrid: Morata, 1997.

WEBS RECOMANADES:
Programa dInformática Educativa (PIE): http://www.xtec.es

Ministerio de Educación y Cultura, Programa de Nuevas Tecnologías de la Informacióny de la Comunicación
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(PNTIC): http://www.pntic.see.mec.es
AjuntamentdeBarcelona. Institutd'Educació (IMEB): http:l/www.bcn.es/IMEB

Unesco: http://www.unesco.org

Pangea, Rosa Sensat. http://www.pangea.org

Revista Mitjans: hup://www.bcn.es/tjussana/mitjans

Intercambiar informacióny experiencias en educación especial

htrp://guindo.pntic.mec.es/-gherrero/nee.htm

Aula Virtual- RecursosEducativospara Maestrosy Profesores. htutp:/Iwww.nalejandria.com/
Redinet, sistema documentalautomatitzatcentrat en la informació educativa: http://www.mec.es/redinet]

Basede dadesde recursos educatius: hurp://www.telar.org/sala4.htm

Hiperespiral. Tecnologies ¿ Educació: http://www.pangea.org/org/espiral/
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Matemàtiquesi la seva Didàctica

PROFESSORS: ÀngelALSINA i PASTELLS

Pau CASANASiXURIACHS

Quadrimestral.4,5 crèdits

OBJECTIUS:
l.- Aconseguir de l'estudiant un coneixement del disseny curricular de Matemàtiques d'Educació

Infantil i de Primària i, al mateix temps, un dominidels continguts bàsics quela integren.

2.- Aprofundiren el significat actual de l'educació matemàtica i en alguna línia d'innovació en aquest

sentit.

3.- Contemplarles nocions bàsiques de didàctica de les Matemàtiquesen relació ambla pròpia especiali-
tat.

CONTINGUTS:

1.- L'educació matemàtica

1.1. Aspectes definitoris de l'aprenentatge de les Matemàtiques.

1.2. El seu paperen l'educació dels nensi nenesde 2 a 12 anys.

1.3. Estructurai característiques del disseny curricular a EducacióInfantil i Primària.

1.4. Criteris metodològics generalsi criteris segonsles edats.

1.5. La Matemàticai l'atenció a la diversitat.

2.- La Lògica a l'escola

2.1. Diferents tipus d'activitats, amb material i amb simbologiaescrita. Exercicisdirectesi inversos.

2.2. Lesrelacions. Tipusderelacionsi treball segonsedats.

2.3. Les agrupacions. Jocs edelsí i del no» amb una i amb duesqualitats.

2.4. Les transformacions o canvis de qualitats.

2.5. Paral-lelismeentreels exercicis de lògica amb qualitatsi altres de similars amb quantitats.

3. - Nombresi operacions
3.1. Gènesi del concepte de nombreenels nens.

3.2. Relacions entre nombres.

3.3. Tres aspectesen la didàctica deles operacions: lògic, funcional i tècnic. Iniciació a les operacions de

sumai deresta.

3.4. La base decimal de numeració. Lecturai escriptura de números. Valorposicional delesxifres.

3.5. Material manipulable, càlcul mentali ús de la calculadora.

3.6. Ampliació del camp de coneixementdels nombres. Procésa seguir perpart dels alumnes.

3.7. Operacionsde multiplicari dividir. Introducció dels nombresfraccionaris.

3.8. Nombres decimals. La seva naturalesa. Operacions amb decimals.

3.9. Quadrats, cubsi noció d'arrel quadrada. Potènciesen general.

3.10. Múltiplesi divisors.

4.-Problemes
4.1. Què entenem persituacions problemàtiques.

4.2. Tipologies de problemes.

4.3. Continguts procedimentals quees treballen en els problemes
4.4. Trets comunsentrejocs i problemes.

5.- Geometria

5.1. El paper de la Geometriaen el coneixementdel'espai. Aspectes queestreballen.
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5.2. Procés dels nensi nenesen l'aprenentatge de la Geometria, segons edats.

5.3. Diferents tipus de propietats geomètriques: topològiques, projectives i mètriques

5.4. Relacionsde posició percriteris topològics, de direcció i de coordenades.
5.5. Estudii classificacions defiguresi cossos geomètrics.

5.6. Iniciació a les transformacions geomètriquesi la seva aplicació l'estudi de figuresi cossos.

6.-Magnitud i Mesura
6.1. Diferents etapes en l'aprenentatge deles mesures.

6.2. La mesura com a pràctica. Noció d'unitat. Diferents unitats emprades.

6.3. Úsdels instruments de mesura.

6.4. Diferents magnitudsdeles qualses treballa la mesuraa l'escola.
7.- Estadística i Probabilitat.

7.1. Diferents passosen la pràctica del'estadísticaa l'escola: recollida de dades, anàlisi i interpretació de
les dades, representació per gràfics (diversos tipus).

7.2. Introducció dels paràmetresestadístics elementals.

7.3. Alguns experimentsaleatoris. Noció d'atzar.

METODOLOGIA:

La matèria s'agrupa en diversos blocs temàtics que es contemplaran seqiiencialment durantel quadrimestre

corresponent. Cada blocestreballarà en tresfases:

- Aprofundimentteòric de la matèria.

- Anàlisi de procediments, conceptesi actituds quecal treballar a l'escola amb els nensi nenes, així com

dels objectius a aconseguir.

- Orientacionsdidàctiques perals futurs mestres.

Es combinaranles exposicions del professor, amb la preparació d'activitats d'aula per part dels estudiants,

la posada en comú de recerquesi programacionselaborades individualmento en petits grups, i altres activi-

tats pràctiques queel professor pugui organitzar.

AVALUACIÓ:
1. Es farà una provaparcial queserviràpera alliberar matèriai per configurar la notafinal,i una provafinal.

2. Es farà un treball que comptaràpera la qualificació final.

3.El treball serà majoritàriamentrealitzata la classe i en horaride classe.

4. L'assistència a classe comptarà també en l'avaluació final.

5. La participació a alguna activitat didàctica que puguisorgir durantel curs també comptaràen l'avalua-

ció.

BIBLIOGRAFIA:

Llibres

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

Autors diversos. Actes ÍJornades de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Vic. Vic: Facultat
d'Educació, 2000.

Baroody, A.J. Elpensamiento matemático de los niños. Madrid: Aprendizaje Visor, 1988.

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

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

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

Canals, M.A. Per una didàctica de la matemàtica a l'escola. I. Parvulari. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Canals, M.A. Viure les matemàtiques de3 a 6anys. Barcelona: Rosa Sensat, 2000.

Cascallana, M.T. Iniciación a la matemática. Materialesy recursos. Madrid: Santillana, 1988.
Castelnuovo, E. Lageometria. Barcelona: Ketres, 1981.
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Castro, E. i Rico, L. Números y operaciones. Fundamentos para una aritmética escolar. Madrid: Síntesis,

1987.

Codina, R., Enfedaque, J.: Mumbrú,P. i Segarra, L. Fer matemàtiques. Vic: Eumo Editorial /Publicacions

dela UB / Publicacions de la UAB, 1992.

Corbalán, E. La matemática aplicada a la vida cotidiana. Barcelona: Graó, 1995.

Dienes, Z.P. La lógicay losjuegos lógicos. Barcelona: Teide, 1972

Esteve, E. etal. Mésde 7materialspera l'aprenentatge de la matemàtica. Barcelona: Rosa Sensat, 1988.

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

Freinet, C. i Beaugrand, M.L'ensenyamentdelcàlcul. Barcelona: Laia, 1977.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Currículum. Educació Primària. Barcelona:

Servei de Difusió i Edicions, 1990.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. Curriculum. Educació Infantil. Barcelona: Servei

de Difusió i Edicions, 1992.

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

Goñi,J.M. Elcurrículum de matemáticas en los inicios delsigloXXI. Barcelona: Graó, 2000.

Gorgorió, N. Matemáticasy educación. Retosy cambios desde unaperspectiva internacional. Barcelona: Grad,

2000.

Kamii, C. Elnúmero en la educaciónpreescolar. Madrid: Aprendizaje Visor, 1984.

Kamii, C. Elniño reinventa la aritmética I. Madrid: Aprendizaje Visor, 1982.

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

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

Piaget J. i¡Szeminska. Génesis delnúmero enelniño. Buenos Aires: Guadalupe, 1982

Piaget: j. i Inhelder, B. Eldesarrollo de las cantidades en elniño. Barcelona: NovaTerra, 1971.

Revistes

- Biaix, revista de la Federació d'Entitatspera l'Ensenyamentde lesMatemàtiquesa Catalunya, 1992.
- L'Escaire: revista de didàctica de lesMatemàtiques. Barcelona: Departament de Matemàtiquesi Estadística

de l'EscolaTècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Barcelona, 1979.

- Suma: revista sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Granada: Federación Española de

Sociedades de Profesores de Matemáticas, 1988.

- Uno:revista dedidáctica de las matemáticas. Barcelona: Graó Educación, 1994.

WEBS RECOMANADES:
heep://www.educ.ar/

hetp://www.mathsnet.net/dynamic/cindy/index.html

hetp://www.standars.nctm.org/

http://www.pisa.oecd.org/

http://platea.pntic.mec.es/~aperez4/index.html
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i Coneixement del Medi Natural, Social i Cultural

PROFESSORS: Josep CASANOVASI PRAT
Jordi MARTI FELXAS

| JacintTORRENTSi BUXÓ

Quadrimestral. 6 crèdits.

i OBJECTIUS:
L'assignatura proposatractar el medi de manera interdisciplinària, tractant algunsdels principals elements

temporals, espacials, materials, biològics i humans que formen part del medi. Es tracta que l'estudiant asso-
 

leixi un domini ampli sobreels principals aspectes que formen part del medi, d'una banda perquè tingui un

bon dominidels temes quees tracten a l'escola en les àrees de socials i naturals, i d'altra banda perquè asso- |

leixi un coneixement cultural suficient per poder desenvolupar la professió de mestre. Els temes a tractar |

s'exemplificaran en l'àmbit català, perquè és el medi més properals estudiants, però tenint en compte que

L forma part d'un conjunt més ampli.

CONTINGUTS
1. El coneixement del medi.

1.1. El medi com sistema.

1.2. La ciència en l'estudi del medi.

he 1.3. El coneixementdel media l'escola.

2. L'espai i temps.

2.1. La construcciósocialdel'espaii el temps.

2.2. Unitats de mesuradel temps

4 7 2.3. El temps històrici social.

| | 2.4. La percepció del'espai.

| 2.5. La representació cartográfica.

3. Matèria i Vida.

3.1. Origeni organització del'Univers.

\| 3.2. LaTerra.

3.3. Materials i energia.

3.4. Sistemesvius.

4. Societat i Cultura.

Ll 4.1. Evolució humanai tecnologia.

: 4.2. La població.

Jl 4.3. Les activitats humanes.

| 4.4. L'organització política.
  METODOLOGIA:

i L'assignaturaes basarà en treballarel programaa partir deles explicacionsdel professori la participació dels
estudiants en diverses activitats didàctiquesa l'aula. Tambées faran dues sortides fora de l'aula. Caldrà rea-

litzar lectures obligatòriesi altres activitats.

|
i AVALUCIÓ:

| I Unaprovaescrita (5090). Duesactivitats d'avaluació sobreels diferents apartats del temari (20%). Untre-

ball de curs en grup (20%). Les activitats de classe (10%).
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BIBLIOGRAFIA:
Anguita, E Origen e historia de la Tierra. Madrid: Rueda, 1988.
Benejam,P; Pages, J. (coord.) Enseñaryaprender cienciassociales, geografía e historia en la educación secunda-

ria. Barcelona: ICE-UB/Horsori, 1998.

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

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

Calaf, R. Didactica delas ciencias sociales didáctica dela historia. Vilassar: Oikos-tau, 1994.

Calaf, Ri altres Aprendera enseñargeografía. Vilassar: Oikos-tau, 1997.

Carreras, C. Geografía humana. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, 1998.

Cavalli-Sforza, L.G. Quisom. Història de la diversitathumana. Barcelona: ICEM.1994.

Claxton, G. Educar mentes curiosas. El reto de la ciencia en la escuela. Madrid: Visor, 1994.

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

Coneixementdelmedi natural.Actualització científica. Vic: Eumo Editorial, 1994.

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

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

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

García Ruiz, A.L. (coord) Didáctica de las ciencias sociales en la educación primaria. Sevilla: Algaida Edi-

tores, 1993,

Harlen, W. Enseñanzayaprendizaje delas ciencias. Madrid: Morata. 1998.
Hernández, EX. História de Catalunya. História i memòria. Barcelona:Pòrtic, 1998.

Història Naturaldels Paisos Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 1986-1992.

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

Lovelock, J. Las edades de Gaia. Una biografía de nuestroplaneta vivo. Tusquets. 1995

Panareda, J.M. Resum degeografíafisica de Catalunya. Vic: Eumo Editorial, 1996.

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

Reeves, H. ¡altres. La história més bella delmón. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Simposium de didáctica de las ciencias sociales. 10€. Logroño: Universidad de la Rioja, 1999.

Trepat, C.A. Procedimientos en historia. Unpunto de vista didáctico. Barcelona: Graó, 1995.

Trepat, C.A.; Comes, P. Eltiempoy elespacio en la didáctica de las cienciassociales. Barcelona: Graó, 1998.

Trilló, T. Didàctica deles ciències naturals. Biologia. Barcelona: Edicions UB, 1999.

  



 

0 Teoriesi Institucions Contemporànies de l'Educació
|

|
|

: PROFESSORS: Eulàlia COLLELLDEMONT PUJADAS
: | Joan SOLER MATA
|

|
|

Quadrimestral: 6 crèdits.

| i OBJECTIUS:
os A través de l'assignatura Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació es pretén formarels estu-

A diants de Mestre en el coneixementdels corrents educatius mésrellevants que han sorgital llarg de l'època

'. contemporània,així com enl'aplicació que han tingutfinsals nostresdies a través deles institucions educa-

| tives i els seus agents.

CONTINGUTS:

Bloc I:Aproximacióa l'educació.

1. Concepte d'educació.

1.1. Educació, socialització, educabilitat, ensenyament-aprenentatge.

| I 1.2. Àmbits educatius.

IH 2. L'estudi de l'educació.

2.1. La pedagogiai les ciències de l'educació.

Wl 2.1. Panoràmicasobre l'evolució de la pedagogia contemporània
i | Bloc Il: Les institucions educatives, abir i avui.

3. La institució escolar.

| | 3.1. El desenvolupamentdels sistemes educatius.

3.2. La construcciósocialdel'espaii el tempsescolars.

i 3.3. Evolució de les metodologies: dela transmissió a la construcció del coneixement. 
4. Els subjectes del'educació.

4.1. La infància a l'època contemporània: evoluciói situació actual
4.2. La funciói la formació dels mestres.

vai 4.3. El paper de la comunitat educativa.

5. La construcció del coneixementescolar.

H "| 5.1.Leducació intel-lectual: de les propostes de l'empirismea l'actualitat
poa 5.2.L'educació ètica: de Rantals nousplantejamentsètics

5.3. L'educació estètica: de Schiller a les noves propostes d'expressió estètica

| 5.4. L'educaciófísica: del naturalisme a l'educació corporal

ke 6. L'educaciófora del'escola.

| | 6.1. Leducació no formal. L'educació en ellleure.

ui 6.2. La família i els altres agents desocialització.

H 6.3. La ciutat educativa. 
LI, METODOLOGIAIPLADETREBALL:

a) Sessionsdetreball:

Lessessions constaran d'explicacions perpart delprofessor, lectura i comentarid'articles,textosi altres

| 1 documents,projecció de vídeosi diapositives,treballs en petits grups, debats col.lectius i exposicions

| de treballs per part dels estudiants. Segonsel desenvolupamentdel'assignaturai del curs, hi hauràal-

guna conferènciao altres activitats complementàries. És imprescindible l'assistència a classe pera se-
| | guir correctamentel desenvolupamentdel programadel'assignatura.
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b) Treball individual:

Lecturai comentari individual d'unllibre a escollir entre els que es proposen la bibliografia com lli-
bres de lectura. A l'inici del curs es donaran orientacionspera larealització del comentari.

¢) Comentaris de text i activitats de classe:

Durantel quadrimestreesrealitzaranactivitats oralsi escrites i comentaris de text que seran avaluats de
forma individual.Al final del quadrimestrees realitzarà un comentari de text que serà avaluat de mane-

ra independent.

d) Horari de tutoriesi consulta:

És una part importantdeles activitats de l'assignaturai l'estudiant hauria d'assistir-hi sempre que ho

necessiti. Es recomana mantenir almenys unaentrevista o consulta per a cada un dels dos treballs de

curs: mancadebibliografia, dubtes sobreel guió o l'estructuradeltreball,...

AVALUACIÓ:
Lanotafinal del'assignatura serà la ponderació dels segiients aspectes:

"Activitats de Classe .......:.ssscssssssssssssssessesceeessssenssesses 3

-Treball a partir de la lectura d'unllibre .................... 4

-Comentari detext(final del quadrimestre) .............. 3

Rat aqononpuarre moore porrareoEEE r08 NETOWTFRIOEPN 10

La suma nomésesfarà quanelstres apartatsestiguin superatssatisfactòriament. En cas contrari,l'estudiant

s'haurà depresentara la segona convocatòria.

BIBLIOGRAFIA:

a) Llibresde lectura:

Dewey, J. Democracia i escola. Vic: Eumo, 1995.

Ferrer i Guàrdia, F. L'escola moderna. Vic: Eumo, 1990.

Ferrière, A. L'autonomia dels escolars. Vic: Eumo, 1997.

Freinet, C. Perl'escola delpoble. Vic: Eumo, 1995.

Freire, P. L'educació com apràctica de la llibertat. Vic: Eumo, 1987.

Kant, 1. Sobre Pedagogia. Vic: Eumo, 1991.
Rorczals, J. Com estimarl'infant. Vic: Eumo, 1999.

Locke, J. Pensamentssobre l'educació. Vic: Eumo, 1991.

Makarenko, A. Poemapedagógico. Madrid: Akal, 1985.

Meirieu, Ph. Frankensteín educador. Barcelona: Laertes, 1998.

Montessori, M. La descoberta de l'infant. Vic: Eumo, 1987.

Neill, A.S. Summerhill. Vic: Eumo, 1986.

Postman, N. Fi de l'educació. Vic: Eumo, 1999.

Reimer, E. La escuela ha muerto. Barcelona: Guadarrama, 1981.

Trilla, J. Aprender, lo que se dice aprender... Una teoría alfabética de la educación. Barcelona: Octaedro, 1998.

Xirau,J. Pedagogia i vida. Vic: Eumo, 1986.

Alumnes del'escola de Barbiana. Carta 4 una mestra. Vic: Eumo, 1998.

b) Llibres de consulta:

Avanzini, G. Lapedagogía delsigloXX. Madrid: Narcea, 1987.

Borrás, J.M. (dir). Historia dela infancia en la España contemporánea (1834-1936). Madrid: Min.Trabajo y
Asuntossociales, 1996.

Bowen,J. Historia de la Educación Occidental. 3 volums. Barcelona: Herder, 1985.

Capitán Díaz, A. Historia delpensamientopedagógico en Europa. 2 volums. Madrid: Dykinson, 1984/1986.
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Carreño, M.ed.) Teorías e instituciones contemporáneas de educación. Madrid: Síntesis, 2000.

Castells, M. La era de la información. 3 volums. Madrid: Alianza, 1996.

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

1995.

Colom, AJ. ¡altres. Teorías e instituciones contemporáneas de la educación. Barcelona:Ariel, 1997.

De Puelles, M. Educación e ideología en la España contemporánea. Madrid: Tecnos, 1999.

Delgado,B.(dir.). Historia de la Educación en EspañayAmérica. 3 volums. Madrid: SM, 1992/1994.

Dávila, P. La honrada medianía. Génesisyformación delmagisterio español. Barcelona: PPU, 1994.

Delgado,B. Historia de la infancia. Barcelona: Ariel, 1998

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

Echeverría, J. Losseñores delaire: Telépolisy el tercer entorno. Barcelona: Destino, 1999.

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

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

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

Lévy, P. La cibercultura, elsegon diluvi?Barcelona: Proa/ Universitat Oberta de Catalunya, 1998.

Lozano, C. La educación en los siglosXIXyXX. Madrid: Síntesis, 1994.

Meirieu, Ph. La escuela, modo de empleo. Delos “métodos activos”a lapedagogía diferenciada. Barcelona: Oc-

taedro, 1997.

Navarro, R. La escuelay el maestro en la España contemporánea (1810-1939). Barcelona: Textos Universi-

tarios “SantJordi”, 1998.

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

Santolaria, E. Marginacióny educación. Historia de la educación socialen la España modernay contemporánea.

Barcelona: Ariel, 1997.

Trilla, J. Ensayos sobre la escuela. Barcelona: Laertes, 1985.

Trilla, J. La educaciónfuera de la escuela. Barcelona: Planeta, 1985.

Trilla, J. Otras educaciones. Barcelona: Anthropos, 1993.

Trilla, J. (coord.) Ellegadopedagógico delsigloXXpara la escuela delsigloXXI. Barcelona: Graó, 2001.

VVAA.Pedagogías delsiglo XX. Barcelona: Cuadernos de Pedagogía, 2000

Viñao, A. Innovaciónpedagógicay racionalidadcientífica. Madrid: Akal, 1990.

Viñao, A. Tiemposescolares, tiempossociales. Barcelona: Ariel, 1998.
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Assignatures obligatóries de segon curs (Pla 2000)

Didàctica de la Llenguai la Literatura II

Ampliació de la Llengua, Literatura i la seva Didàctica

PROFESSORA: Assumpta FARGASi RIERA

Anual: 9 crèdits

INTRODUCCIÓ:
L'assignatura està orientada a descriure des d'una perspectiva actual les habilitats d'escoltar, parlar,llegir i
escriure com a puntdepartida perreflexionarsobreel tractament quehandetenir a l'escola en el marc d'un

ensenyament comunicatiu dela llengua queintegrieltreball sistemàtici de reflexió sobrela llenguadinsel

d'ús i comunicació.

OBJECTIUS:

- Proporcionarals estudiants els elements teòrics bàsics que permetin entendre i prendre consciència de la

complexitat i de la importància de les quatre grans habilitats lingiístiques(escoltar, parlar,llegiri escriu-

re).

- Oferir als alumnes elements dereflexió que els permetin actualitzar els seus coneixementssobreels dife-
rents componentsdela llengua (fonètica, ortografia, morfologia-sintaxii lèxic-semàntica).

- Proporcionar als estudiantscriterisi estratègies adequadesperfer un plantejament comunicatiu dela llen-

gua a l'Educació Primària queintegriel treball sistemàtic i de reflexió sobrela llengua en el d'ús i comuni-

cació, tant oral com escrita.

CONTINGUTS:

1. Les grans habilitats lingiiistiques:

1.1. Les habilitats perceptives: la comprensióoral i la comprensióescrita. Elements comunsi elements

específics dels processos de comprensió oral i de comprensió lectora. La comprensió global i les

habilitats lectores específiques.

1.2. Les habilitats productives: l'expressió oral i l'expressió escrita. Elements comunsi elements espe-

cífics dels processos d'expressió oral i de composició escrita. Els coneixementsde l'escriptor, el

contexti el procés pròpiamentdit: planificació, textualitzaciói revisió.

1.3. Eltreball de comprensió i d'expressió oral i escrita a l'escola: programació,criteris i recursos per a

l'anàlisi i per a l'elaboració d'activitats.

1.4. La integració de les quatre grans habilitats comunicatives: escoltari llegir per escriure i parlar,

parlari escriure perescoltari Hegir. L'animació a la lectura. Projectes,tallers i sequiències didàcti-

quesd'escriptura. L'aprenentatge dela lecto-esceipturss mètodesi materials.

2. L'ensenyament-aprenentatgedel'ortografia:

2.1. La normativaortogràfica: tradició, convenciói racionalitat. El valorsocial de l'ortografia. La re-

lació de l'ortografia amb els diferents componentsdela llengua. Coneixements requeritsi etapes
en l'adquisició de la competència gràfica. Detecció,anàlisi i classificació dels errors ortogràfics.

Les hipòtesis dels aprenents.

2.2. Ellloc del'ortografia dins l'ensenyamentdela llengua. Programació dels continguts d'ortografia.
Criteris i recursos pera l'anàlisii per a l'elaboració d'activitats d'ortografia:els exercicis,eldictat,

la còpia,la consulta, els jocs de sonsi delletres.
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3. Lensenyament-aprenentatge de la morfologiai dela sintaxi:
3.1. Morfologianominali morfologia verbal. Les classes de paraules. Estructura dela paraula: morfe-

ma i lexema.Els constituentsbàsics del'oració.Els signes de puntuació.

3.2. Programació dels continguts de morfologiai sintaxi. Criterisi recursos pera l'anàlisi i pera l'ela-

boració d'activitats de morfologiai sintaxi:els exercicis, els jocs de mots.

4. L'ensenyament-aprenentatgedellèxic i de la semàntica:

4.1. Derivació i composició. Polisèmia i homonímia. Sinònimsi antònims. Refranys, locucionsi fra-

ses fetes. Comparació, metàforai endevinalles. Els diferents tipus de diccionari.

4.2. Programació dels contingutsdelèxic i semàntica. Criterisi recursos pera l'anàlisii per a l'elabora-

ció d'activitats de lèxic i semàntica:els exercicis, els jocs de mots, el maneigi l'ús del diccionari.

METODOLOGIA:

Els contingutsrelatius als dos primersapartats del programaes portaran a termeal llarg del primer quadri-

mestre mitjançantl'exposició dels diferents temes perpart del professora classe i la participació dels estu-

diants a través dela realització -a classe o a casa- i posterior discussió a classe d'exercicis puntualsi de lectu-

res diverses. Per al primer apartat, caldrà també la lectura d'una monografia, i la lectura d'un dossier

d'articles peral segon. Així mateix,caldràlarealització d'untreballescrit.

Els contingutsrelatiusals dosaltres apartats del programa, i també a alguns punts del primer, es portaran a

terme durantel segon quadrimestre per mitjà d'exposicionsorals a classe per part dels alumnes, les quals

comportaran untreball previ de documentaciói preparacióassessoratpel professor.

Tantelstítols deles lectures, les opcionsdeltreballescriti els temes de les exposicions com el calendari de

cadascunadelesactivitats es concretarana l'inici del curs.

AVALUACIÓ:
Hi haurà dues provesparcials relatives als dos primers apartats del programa.Els altres dos apartats del pro-

grama no seran objecte d'una prova específica sempre i quan s'assisteixi a la totalitat deles exposicions.

L'examenfinal, al mes de juny,serà la recuperació de la primera prova, de la segona, de totes dueso bé deles

exposicions.

No hihaurà provesespecífiques de normativa. Qualsevol exercici, treball o prova que presenti mancances

de normativa o de redacció no podrà ser avaluat de contingut(ellímit màxim d'errors és deu, incloses les

reiteracions d'un mateix error i amb independènciadela llargadadel'escrit).

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

lificacions derivades dels exercicis puntualsfets a classe o a casa, així com dela participaciói de l'actitud de

l'estudiant. Perquè aquesta mitjana es puguifer, cal que cadascun dels cinc elements tingui, com a mínim,

un aprovat.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
Monografies:

Camps,A.i altres. L'ensenyamentdel'ortografia. Barcelona: Graó,1989.
Camps, A. Lagramàtica a l'escola bàsica. Barcelona: Barcanova,1985.

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

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

Cassany, D. Construirl'escriptura. Barcelona: Empúries, 2000.

Codina, F i Fargas, A. Proposta de classificació dels errors d'ortografia. Vic: Eumo, 1988.

Colomer, T. i Camps, A. Ensenyara llegir, ensenyara comprendre. Barcelona: Ed. 62, 1991.

Lópezdel Castillo, Ll. Llenguatge. Barcelona: Casals, 1977.

Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/1. Fonètica i ortografia. Moià: Ed. de l'autor, 1987.
Ruaix,J. Elcatalà enfitxes/2. Morfologia i sintaxi. Moià: Ed. del'autor, 1987.
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Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/3. Lèxici estilística. Moià: Ed. de l'autor, 1987.

Revistes:

Articles de didàctica de la llenguai la literatura

Com ensenyarcatalà als adults

Escola catalana

Guix

Recursos:

Assessoria de didàctica delcatalà. Vocabulari bàsic infantili d'adults. Barcelona: Biblograf, 1975.
Ayats, M.i altres. Cercamots delPrimerDiccionari, Vic: Eumo, 1997.

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

Bassa, R.i altres. Lexijocs. Ellèxic a l'escola. Palma de Mallorca: Moll, 1992.

Bassa, R.i altres. Diccimots. Eldiccionaria l'escola. Palma de Mallorca: Moll, 1992.

Bernal, MC. i Codina, FE. Models d'exercicispera treballarambeldiccionari. Vic: Eumo, 1988.

Bigas, M.i altres. Jocs de llenguatge:jocs de sonsidelletres. Barcelona: Teide, 1983.

Bigas, M.ialtres.Jocsde llenguatge:jocs d'expressió. Barcelona: Teide, 1985.

Disseny curricular. Ensenyamentprimari. Barcelona: Generalitat de Catalunya- Departament d'Ensenya-

ment, 1990.
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Pràctiques |

PROFESSORSTUTORS:Totsels professors dela Facultat d'Educació.

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

Anual.15 crèdits.

Les pràctiques en el segon any del currículum de Mestre estan concebudes fonamentalmentper a aprofun-
dir en el coneixementdela institució del centre escolar, per a analitzar la dinàmicadel grup-classe al si de

l'aula i per exercitar-se en la confecció de propostescurriculars.

TEMPORALITZACIÓ:

Els estudiantsassisteixin a un centre escolar durant un periodeintensiu, matíi tarda, els mesos de generi

febrer.

ACTIVITATS:

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

És importantquel'estudiantes responsabilitzi d'alguns aspectesdeltreball escolarpertal d'introduir-se de

maneraactivaen totel que suposafer de mestre. És indispensable, pertant, quel'estudianttingui unaacti-

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

ques. També és aconsellablel'assistència a les activitats quel'escola realitza, des de les més habituals peral

funcionamentdel centre (reunionsdecicle, claustres...), fins a sortides,festesi activitats extraescolars, sem-

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

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

quel'estudiant haurà de redactar. És la reflexió escrita, l'aprofundiment formalitzat en un treball del que ha

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

— Valoració deles pràctiques.

— Anàlisiinstitucional.

— Estudidel grup-classei valoració global delcicle al qual pertany.
— Descripciói valoració d'una unitat de treball conduida pelpracticant.

La confecció de la memòria ha de seguirels criteris i normeshabituals en la redacció detreballs.

CICLES I ESCOLAON FERLES PRÀCTIQUES:

Lloc: La Facultat d'Educació disposa d'una xarxa d'escoles col-laboradores. Des de la Coordinació de
Pràctiqueses distribueixenles escoles seguintel criteri de residència habitual de l'estudiant sempre que si-

gui possible.

Nivell: Els estudiants d'Educació Primària realitzaranles pràctiques a Primària (de 1r a 6è).
Així mateix els estudiants podranrealitzar les Pràctiques en unaescola rural amb un pla de treball relacionat

ambl'assignatura Seminari d'Escola Rural.

En casosespecífics i personalitzats es podranferles pràctiquesen altres centres educatiusno previstos.

AVALUACIÓ:
Perals estudiantsles pràctiques de segon curs comporten:

1. Assistència a l'escola durantel períodeintensiu establert.
2. Assistènciaa claustres, reunionsdecicles i departaments, semprei quanl'escola ho vulgui.
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3. Entrevistes amb el professor-tutor.

4. Assistènciaa les sessions de formació de pràctiques.
5. Presentació de la memòria de pràctiquesdinsel termini acordat(i del diari de pràctiquessi el professor-

tutor el demana).

La nota final de la valoració deles pràctiques serà posadapel professor-tutor de la Facultat d'Educació a
partir de:

— Informepositiu del mestre-tutor confirmatenl'entrevistai visita a l'escola.
— Intercanvi d'informaciói entrevistes ambel propiestudiant.

— Qualitat de la memòria de pràctiquesentotsels seusapartats.

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 delaplanificació didàctica. Barcelona: Graó, 1991.

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

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

Madrid: Aula XXI, 1992.

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

Domínguez, G. Apología del diario escolar. Cuadernosde Pedagogía. 256, p. 20-24.

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

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

Gómez,J.: Navarro, P, Vàzquez, 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.
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Organització del Centre Escolar

PROFESSORA:RosaGUITART i ACED

INTRODUCCIÓ
L'assignatura pretén proporcionarels elementsbàsics, sobreel funcionamentdels centresescolars,ja que la

tasca dels mestres no es centra únicamenti exclusivamenten l'àmbit de l'aula, sinó en el centrea nivell glo-

bal. S'ofereix una visió àmplia de la seva tasca com a elements actiusen l'organització i vida del centre,així

com tambées preparaa l'alumnatperla seva estada enel centre escolar durantel període de pràctiques.

OBJECTIUS
- Endinsar-se enel ple coneixementdela vida d'un centreescolar.
- Sensibilitzar els alumnes decaraal treball en equip en els centres.

- Reconèixerels indicadorsdel'estructura organitzativa dels centres pera millorar-neel seu funcionament.

CONTINGUTS

1. Educaciói organització escolar.

1.1. L'organitzaciói la gestió d'un centre educatiual servei de l'ensenyamenti l'educació.

1.2. L'organització d'un centre educatiu i l'entorn social. Escola, societati família.

1.3. Naturalesai característiquesdeles organitzacions educatives.

1.4. Organització del'escola rural. La Zona Escolar Rural.

1.5. Els canvis socialsi culturals i l'organització del centre escolar. Reptes defutur.

2. El marc legal educatiui l'organització d'un centre escolar.

2.1. Legislació escolar: de la Constituciói l'Estatut d'Autonomia a la LODE,la LOGSEi la LOPEGCE.

2.2. L'actual sistema educatiui la tipologia de centres docents.

2.3. El principi de l'autonomiadel centre escolar.

3. La planificació,els plantejamentsinstitucionals del centrei l'avaluació.

3.1. El Projecte Educatiu de Centre.El Projecte Lingúístic.

3.2. El Projecte Curricular de Centre. El Pla d'Acció Tutorial.

3.3. El Reglamentde Règim Intern.

3.4. El Pla Anual. Els Plans Específics.

3.5. L'avaluació dela gestió: la Memòria del centre. Instruments de seguiment, controli millora de pro-
jectes.

4. La comunitat educativa.

4.1. L'escola com a espaide relacions humanes. Elclimaescolar.

4.2. La participacióenla gestió del centre educatiu: àmbitsi nivells de participació.

4.3. Estructurad'uncentreeducatiu: òrgansi funcions. Organigrama.

5. L'organització dels recursos humans.

5.1. El professorat. Els equips detreball docent. La coordinació. La funció docent:tutoria. Drets i deures
del professorat.

5.2. Agrupaments dels alumnes. Flexibilitat i diversitata l'aulai al centre. Drets i deures dels alumnes.
5.3. Les relacions família-escola. Les associacions de pares i mares d'alumnes.

5.4. El personal no docentenels centres escolars (PND).

6. L'organització dels recursos materials.

6.1. L'arquitecturai els espais escolars

6.2. Els equipamentsi el material didàctic.
7. L'organització dels recursosfuncionals.
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7.1. La distribució del tempsi els horaris.

7.2. El pressuposti la gestió econòmica.

7.3. La documentació escolar.

8. Els canvissocialsi culturalsen l'organització delcentreescolar. Reptesdefutur.

METODOLOGIA:

Es realitzaran debats a partir de temes d'actualitat, de visionat de videos, etc. Tambées faran activitats a
classe de resolució desituacions, explicacions per part de la professora, comentaris de textos, treballs en pe-

tits grupsi exposicionsdetreballs.

AVALUACIÓ:

L'avaluació global del'assignaturaesfarà a partir de:
- Un treball col-lectiu sobre un tema d'organització d'un centre escolar.

- Una provaescrita sobreels contingutsdel programa.

BIBLIOGRAFIA
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ment, 1990.

Armengol, C.; Feixas, M.; Pallarés, R.M. Seguintelfilde l'organització. Bellaterra: Servei de Publicacions de
la UAB, 2000.

Blanch, X. Cinc cèntims sobrela reforma educativa. 3a ed. Barcelona: Proa butxaca, 1999.
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Graó, 1999.
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1997.
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Pedagògica de Catalunya, 2001.

Franch, J.: Pèlach,J. Construir unprojecte d'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.
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Gairín,J.; Antúnez, S. (coord.) Organización de centros. Nuevasaportaciones. Barcelona: PPU, 1994.

Garcia, E Organización escolarygestión de centros educativos. Málaga: Aljibe, 1997.

Les competències locals en matèria d'ensenyament a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea

d'Educació, 1998.

Marchesi, A. Controversias en la educación española. Madrid: Alianza Editorial, 2000.

Pastora, J.E Organizaciónyfuncionamiento de centros de educación infantilyprimaria en esquemas. Madrid:

Escuela Española, 1996.
Puig, J.M. Comfomentarlaparticipacióa l'escola. Barcelona: Graó, 1997.

Rul, J. El projecte de gestió del centre educatiu. Barcelana: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990.

Santamaría, G. Compilación legislativa básica: LODE, LOGSE, LOPEG. Alcalá: Universidad de Alcalá,

1998.

Santos, M.A. Hacer visible lo cotidiano. Teoria y práctica de la evaluación cualitativa de centros escolares.

Madrid: Akal, 1990.

Santos, M.A. La luzdelprisma. Para comprenderlas organizaciones educativas. Archidona: Aljibe, 1997.

Torrents, C.: Torrents, M. L'escola sobre mínims. Vic: Eumo Editorial, 1991.
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Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial

PROFESSOR: Manel Dionís COMAS i MONGAY

Quadrimestral. 8 crèdits

OBJECTIUS:
e Conèixerels aspectesbàsics del'escola obertaa la diversitat des d'un enfocamentinclusiu.
e Entendrel'evolució de l'Educació Especial des dels models mésselectiusfinsa l'actualitat.

e Argumentari defensarels principis que fonamentenl'Educació Especial en el marc de les escoles com-

prensives.

e L'atenció la diversitatde l'alumnaten el marc delsistema educatiu actual a Catalunya:
- Reconèixerles principals NEE que es poden derivar de les diferents condicions d'aprenentatge dels

alumnes.

- Organitzarla resposta educativa adequadaperrespondre les NEE que es poden presentar com a conse-

qúéncia de les característiques personals i de l'entorn, de forma temporal o permanent durantel seu

procésd'aprenentatge.

- Identificarels recursosexistents pera l'adequació deles respostes educativesals alumnes amb NEE.

è Proporcionar recursos bibliogràfics, metodològics i curriculars per ajustar la intervenció dels professio-

nals en la millora de l'Atenció a la Diversitat.

e Sensibilitzarel futur mestre del compromís que ha d'assumirenelrespecte i comprensiódeles diferències

individuals de l'alumnat, entenent-les com a font de riquesa a la qual ha de respondre des dela seva tasca

diària com a docent.

y

CONTINGUTS:

1. Diferències individuals —conceptesprevis.

1.1. Discapacitat, minusvàlua: disminució

1.2. Les diferènciesindividuals: La diversitat

1.3. Factors de diversitat en el marc escolar

1.4. Perspectives en la consideraciódeles diferències individuals

1.5. Modelselectiu: integrador: inclusiu d'Atenció a la Diversitat

2. L'Atenció a la Diversitaten l'actual context educatiu

2.1. Atenció a la Diversitat i Educació Especial

2.2. Evolució de l'Educació Especial: de la segregació a la integració dels infants i joves discapacitats.

Plansd'integració portats a terme.

2.3. El concepte acutal de l'Educació Especial
2.3.1. Factors determinants d'una nova conceptualització dela diferència

2.3.2. El concepte de NEE

2.3.3. Principis bàsics de l'Educació Especial

2.3.4. L'Educació Especial en la legislació vigent a Catalunya

2.3.5. Investigació en Educació Especial, propostesde futur

3. L'Atenció a l'alumnat amb NEE

3.1. Procés d'identificaciói valoració de les NEE
3.2. Compromisos dels diferents professionals (mestre de l'aula, mestre d'Educació Especial) en

l'Atenció a la Diversitat

3.3. Escolarització de l'alumnat amb NEE
3.4. Estratègies d'Atenció a la Diversitat
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3.4.1. Metodològiqueso facilitadores d'interacció enles diferentssituacionsdel grup classe
3.4.1.1. Cultura cooperativai aprenentatge cooperatiu

3.4.2. Curriculars

3.4.2.1. Les ACI
3.4.2.2. La Programació Multinivell

3.5. Drets i deures dels alumnes amb NEEi lesseves families, col-laboració entre la familia i escola en la
resposta a les NEE

3.5.1. Les families d'orígen cultural diferent
3.6. Recursosi serveis de suportperl'atencióa l'alumnat amb NEE

4. La personalització de l'ensenyamenten funció deles condicionssingulars d'aprenentatge de cada alum-
ne pertal de respondrea la diversitat i excepcionalitat de l'alumnat

METODOLOGIA:

Lessessionsde treball combinaranles explicacions i comentaris del professor ambla visualització de videos

i posterioranàlisi del contingut, i la realització d'activitats pràctiques —individuals i en grup— perpart dels

estudiants.

AVALUACIÓ:

Els alumnesseran avaluatsa partir dels segiients elements d'avaluació:

1. Síatesipersonaldels conceptes fonamentals dels temes 1, 213.

2. Elaboració en grup d'un treball sobre un tret diferencial.

3. Examenfinalsobre els continguts més pràctics del'assignatura (Tema 4), ambalguna referència als con-

tingutsdels temes 1 i 2.

4. Realització de diversesproves escrites, comentaris d'articles...

5. Participació a les classes. assistència a les classesi les tutories, participació a les classes, aportació de mate-

rial complementarii d'experiències,realització detreballs voluntaris,etc. (520)

A l'hora de fer mitjanes la puntuació obtingudaa l'examen ha de ser com a mínim d'aprovat(- 5). A la con-

vocatòria de setembrel'estudiant s'haurà de presentar per tots aquells elements d'avaluació que no hagi

aprovata la convocatòria de juny.

BIBLIOGRAFIA:

Ainscow, M.(1995) Necesidades especiales en elaula. Madrid: Narcea.

Bautista, R. (coord.). Necesidades educativas especiales. Manualteóricopráctico. Archidona, Málaga: Aljibe,

1991.

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

GinéC.(2000) Evaluaciónpsicopedagógicay necesidades educativas especiales. Barcelona: Masson.

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

Illan, Núria. Didácticay organización en la Educación Especial. Archidona, Málaga: Aljibe, 1996.

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

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

Puyuelo, M. Rondal,J.A. (2000) Evaluación dellenguaje.

Sanchez, A. Necesidades Educativas e intervenciónpsicopedagógica. Barcelona: PPU, 1993.

Stainback&Stainback (1992) Curriculum considerations in inclusive classrooms. Baltimore: Paul H.

Brookes.

Articles

Arnaiz, P (1996) «Las escuelas son para todos». Siglo Cero. Núm. 27, p.25-34.

Giné, C. (1999) «Educacióny calidad de vida: el sentido de los centros de educación especial. Aula. Núm.
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83-84, p.6-9
Giné, C. (2000) Discapacitat i educació a Catalunya: crónica d'una transformació. Aloma. Núm.6,

p.109-123

Revistes

Les principalsrevistes relacionades ambl'Educacióespecial presentsa la Biblioteca de la UV són:
Fiapas

Integración (Revista sobre cegueraydef. visual)

Integración (revista sobre implantescocleares)

Journal ofLearning Disabilities
Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología

Suports

Siglo Cero

Teaching Exceptional Children

TheJournal ofSpecial Education
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Ciències Naturals i la seva Didàctica

PROFESSOR:Jordi MARTÍi FEIXAS

Anual. 8 crèdits.

OBJECTIUS:
L'assignaturaté dos objectius fonamentals:reflexionarsobreelsignificat del'educaciócientífica a Primària,
i consolidarels coneixementscientífics i didàctics bàsics relacionats amb l'Àrea de Coneixementdel Medi

Natural. Es parteix dels coneixements i plantejaments introduits a primer curs en l'assignatura de

Coneixementdel Medi Natural, Social i Cultural.

PROGRAMA:

BLOCI. L'ensenyament-aprenentatgedeles ciències a Primària

1. Què ésla ciència2 La imatgesocial dela ciència.

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

3. Models d'ensenyament-aprenentatge deles ciències.

4. Eltreball experimental a Primària.

5. Laimportància delllenguatgea l'ensenyamentdelesciències.

6. Elements de referència peral disseny d'unitats didàctiques sobre temes de ciències.

BLOC II. Tractamentdidàctic dels continguts del'àrea de Coneixementdel MediNatural
7. El coneixementdel medinatural des de la complexitat.

8. LaTerra.

9. Els sistemes vius. Organismesviusi ecosistemes. Biodiversitat.

10. Matèria i materials. Residus i contaminació.

11. Obtenciói ús de l'energia.

12. Ciènciai societat.

BLOC III. Ofertes educatives complementàries pera l'ensenyamentdelesciències.
13. Sortides. Els equipaments d'Educació Ambiental.

14. Museusi altres ofertes.

METODOLOGIA:

La primerapart del temari es treballarà a partir de la discussió en petits grups en base a la informació pro-

porcionadapelprofessori perla lectura obligatòria de diversosarticles.

La resta de temeses treballaran des d'un vessant eminentmentpràctic, incidint en els aspectes didàctics de

cada tema.Eltercer blocestreballarà a partir d'una sortida de dosdies a una escola de natura quees concre-

tarà a l'inici de curs.

AVALUACIÓ:
Pera l'avaluació final del'assignaturacaldràrealitzarles segiientsactivitats:

1. Presentació d'un diaride classe ambles reflexionsrealitzades al llarg de l'assignatura (2096).

2. Exàmens:es farà un examen parcial eliminatori(a finals del 1r quadrimestrei un final al juny (60%).

3. Treball en grup enrelacióals projectes del'Aula de Coneixementdel Medi (20%).

Per aprovar l'assignatura cal superarsatisfactòriament cadascun dels apartats. Es valorarà la participació a
les activitats declassei l'assistènciaa altres activitats proposadesal llarg del'assignatura.

49  



 

  

  

BIBLIOGRAFIA:

Llibres

Albadalejo, C. i altres 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

Arcà, M., Guidoni, P, Mazzoli, P. Enseñar ciencia. Reflexiones para una educación científica de base.
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García, J.E. Hacia una teoría alternativa de los contenidos escolares. Sevilla: Diada, 1998.
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Harlen, Y. Enseñanzayaprendizaje de las ciencias. Madrid: Morata, 1998.

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

Lemke, J.L. Aprendrea hablar ciencia. Barcelona: Paidós, 1997

Lovelock,J. Las edades de Gaia. Una biografía de nuestroplaneta vivo. 1995...

Morin, E. La mente bien ordenada. Barcelona: Seix Barral, 2000.

Morin,E. Els 7coneixements bàsicspera l'educació delfutur. Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 2000.

Prat, A i altres (coord.) Parlari escriureper aprendre: ús dela llengua ensituacions d'ensenyament-aprenentat-

ge. Barcelona: ICE-UAB,1999.

Prieto, T. ¡altres La materiay los materiales. Madrid: Síntesis Educación, 2000.
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Revistes d'interès en didàctica deles ciències

Alambique

Aula de innovación educativa

Cuadernosde Pedagogía

Enseñanzade las Ciencias

Guix

Investigación en la Escuela
Perspectiva Escolar

50

  



 
 

 

Aproximació al FenomenArtístic

PROFESSOR: ArnauVERNIS i LLAMBIAS

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura vol proporcionarals futurs mestres uns coneixements mínimsdels valors culturals i humanis-
tics del fet de la creació artística, tant en el decurs dela història com en el momentactual, tenint en compte

quel'aprenentatgei la seva pràctica com a llenguatge en el marc educatiuésallò 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 dela pinturaen la vidasocial.

3. Elfet pictòric enles diferents etapesdela cultura la civilització occidentals.

4. La pinturaa 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. Condicionamentsen el desenvolupamentdelfet pictòric: la industrialitzaciói la psicoanàlisi.

5.3. El fet pictòric avui. .
5.4. La representació. Memòriai realitat. Elements d'estudi i de coneixement.

5.5. La representació, element de comunicació.

5.6. L'experimentacióestètica. Llenguatge.

5.7. El disseny industrial. Interrelació deles arts.

6. La pintura com a mitjà de comunicació:

6.1. Capacitat d'introspecció. Permeabilitatde l'entorn.

6.2. Coneixementi ús dels elements que configurenelllenguatge visual(en la plàstica).
6.3. Lesarts plàstiques: pràctica i contemplació. Intensitat i profunditatde vivènciesinteriors.

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

7. Tallers de pintura, dibuix i modelat.

AVALUACIÓ:

A partir dela mitjana de la nota obtinguda per cada undelstreballsrealitzats enels tallers, més la nota d'un
petit treball de recerca en grup a proposta del professor.

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 artesgràficas). Madrid: 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.
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Panofski, E. Estudiossobre iconología. Madrid: Alianza Editorial, 1989.

Pedrola, A. Materials-procedimentsi tècniquespictòriques. Barcelona: Barcanova, 1990.

Read, H. Historia de lapintura moderna. Barcelona: Edicionesdel Serbal, 1984.

Rudolf, A. Arteypercepción visual. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
Russ, S. Tratado deserigrafia artística. Barcelona: Blume, 1972.

 

 



 
 

Assignatures obligatóries de tercer curs (Pla 1992)

Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial

PROFESSOR: Jesús VALERO i GARCI

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS:

e Conèixerels aspectesbàsics del'escola obertaa la diversitat des d'un enfocamentinclusiu.
e Entendrel'evolució de l'Educació Especial des dels models mésselectiusfinsa l'actualitat.

e Argumentari defensarels principis que fonamenten l'Educació Especial en el marc de les escoles com-

prensives.

e L'atencióa la diversitat de l'alumnaten el marcdel sistema educatiu actual a Catalunya:

- Reconèixer les principals NEE que es poden derivar de les diferents condicions d'aprenentatge dels

alumnes.

+ Organitzarla resposta educativa adequadaper respondre les NEE que es poden presentar com a conse-

quència de les característiques personals i de l'entorn, de forma temporal o permanentdurantel seu

procés d'aprenentatge.

- Identificarels recursosexistents pera l'adequació deles respostes educativesals alumnes amb NEE.

e Proporcionarrecursosbibliogràfics, metodològics i curriculars per ajustarla intervenció dels professio-

nals en la millora de l'Atenció a la Diversitat.

e Sensibilitzar el futur mestre del compromís que ha d'assumirenel respecte i comprensió deles diferències

individuals de l'alumnat, entenent-les com a font de riquesaa la qualha de respondre des dela seva tasca

diària com a docent.

CONTINGUTS:

1. Diferències individuals —conceptesprevis.
1.1. Discapacitat, minusvàlua, disminució

1.2. Les diferències individuals: La diversitat

1.3. Factors de diversitat en el marc escolar

1.4. Perspectives en la consideració deles diferències individuals

1.5. Modelselectiu: integrador: inclusiu d'Atenció a la Diversitat

2. l'Atencióa la Diversitat en l'actual context educatiu

2.1. Atencióa la Diversitat i Educació Especial

2.2. Evolució de l'Educació Especial: de la segregació a la integració dels infants i joves discapacitats.
Plans d'integració portats a terme.

2.3. El concepteacutal de l'Educació Especial

2.3.1. Factors determinants d'una nova conceptualització dela diferència

2.3.2. El concepte de NEE

2.3.3. Principis bàsics de l'Educació Especial

2.3.4. L'Educació Especial en la legislació vigent a Catalunya

2.3.5. Investigació en Educació Especial, propostes de futur

3. L'Atenció a l'alumnat amb NEE
3.1. Procés d'identificaciói valoració de les NEE

3.2. Compromisosdelsdiferents professionals (mestre del'aula, mestre d'Educació Especial) en l'Aten-
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ció ala Diversitat
3.3. Escolarització de l'alumnat amb NEE

3.4. Estratègies d'Atenció a la Diversitat

3.4.1. Metodològiqueso facilitadores d'interaccióenlesdiferentssituacions del grup classe

3.4.1.1. Cultura cooperativai aprenentatge cooperatiu

3.4.2. Curriculars

3.4.2.1. Les ACI

3.4.2.2. La Programació Multinivell

3.5. Drets i deures dels alumnes amb NEEi les seves famílies, col-laboració entre la família i escola en la

resposta a les NEE

3.5.1. Les famílies d'origen cultural diferent
3.6. Recursosi serveis de suportperl'atenció a l'alumnat ambNEE

4. La personalització de l'ensenyament en funció deles condicions singulars d'aprenentatge de cada alum-
ne pertal de respondrea la diversitati excepcionalitatde l'alumnat

METODOLOGIA:
Lessessionsdetreball combinaranles explicacions i comentaris del professor ambla visualització de vídeos
i posterior anàlisi del contingut,i la realització d'activitats pràctiques —individuals i en grup— per partdels

estudiants.

AVALUACIÓ:
Els alumnesseran avaluats a partir dels segiients elements d'avaluació:
1. SZutesipersonaldels conceptes fonamentals dels temes 1, 213.

2. Elaboració en grup d'un treball sobre untret diferencial.

3. Examenfinalsobre els continguts més pràctics del'assignatura (Tema 4), ambalgunareferència als con-
tinguts dels temes i 2.

4. Realització dediversesprovesescrites, comentaris d'articles...

5. Participacióa les classes. assistènciaa lesclassesi les tutories, participació a les classes, aportació de mate-

rial complementarii d'experiències, realització de treballs voluntaris, etc. (596)

A l'hora de fer mitjanes la puntuació obtingudaa l'examen ha de ser com a mínim d'aprovat(- 5). Ala con-

vocatòria de setembre l'estudiants'haurà de presentar per tots aquells elements d'avaluació que no hagi

aprovata la convocatòria de juny.

BIBLIOGRAFIA:

Ainscow, M. (1995) Necesidades especiales en elaula. Madrid: Narcea.

Bautista, R. (coord.). Necesidades educativas especiales. Manualteóricopráctico. Archidona, Málaga: Aljibe,

1991.

Fortes, M. C. 1 Ferrer, A. (coord.). Basespsicológicas de la Educación Especial. Valencia: Promolibro, 1996.

GinéC.(2000) Evaluaciónpsicopedagógicay necesidades educativas especiales. Barcelona: Masson.

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

lllan, Núria. Didácticay organización en la Educación Especial. Archidona, Málaga: Aljibe, 1996.
Mayor, J. Manualde educación especial. Madrid: Anaya, 1989.

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

Puyuelo, M. Rondal, J.A. (2000) Evaluacióndellenguaje.

Sanchez, A. Necesidades Educativas e intervenciónpsicopedagógica. Barcelona: PPU, 1993.

Stainback&Stainback (1992) Curriculum considerations in inclusive classrooms. Baltimore: Paul H.

Brookes.

Articles
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Arnaiz, P. (1996) «Las escuelas son para todos». Siglo Cero. Núm. 27, p.25-34.
Giné, C. (1999) «Educación y calidad de vida: el sentido de los centros de educación especial. Aula. Núm.

83-84, p.6-9
Giné, C. (2000) «Discapacitat i educació a Catalunya: crónica d'una transformació. Aloma. Núm.6,

p.109-123

Revistes

Les principalsrevistes relacionades ambl'Educació especial presentsa la Biblioteca de la UVsón:
Fiapas

Integración (Revista sobre ceguera y def. visual)

Integración(revista sobre implantes cocleares)

Journal ofLearning Disabilities

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiologia

Suports

Siglo Cero

Teaching Exceptional Children
TheJournal ofSpecial Education
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LlenguaIll

PROFESSORS:AssumptaFARGASi RIERA

Josep FORNOLSi PUIGORIOL

Anual: 9 crèdits  - ,

INTRODUCCIO:
L'assignatura està orientada a descriure des d'una perspectiva actual les habilitats d'escoltar, parlar,llegir i
escriure com a puntde partidaperreflexionarsobreel tractamentquehan detenir a l'escola en el marc d'un

ensenyament comunicatiu dela llengua queintegrieltreball sistemàtic i de reflexió sobrela llengua dins el

d'ús i comunicació.

OBJECTIUS:
- Oferir als estudiants elements dereflexió queels permetin actualitzar els seus coneixements sobreels dife-

rents componentsdela llengua(fonètica, ortografia, morfologia-sintaxii lèxic-semàntica).

- Proporcionarals estudiantscriteris i estratègies adequades per fer un plantejament comunicatiu dela llen-

guaa l'Educació Primària queintegrieltreball sistemàtic i de reflexió sobrela llengua en el d'ús i comuni-

cació,tant oral com escrita.

CONTINGUTS:

1. L'ensenyament-aprenentatgedel'ortografia:

1.1. La normativa ortogràfica: tradició, convenciói racionalitat. El valor social de l'ortografia. La re-

lació de l'ortografia ambels diferents componentsdela llengua. Coneixements requerits i etapes

en l'adquisició de la competència gràfica. Detecció, anàlisi i classificació dels errors ortogràfics.

Les hipòtesis dels aprenents.

1.2. Ellloc del'ortografia dins l'ensenyamentdela llengua. Programació dels continguts d'ortografia.

Criteris i recursos pera l'anàlisi i per a l'elaboració d'activitats d'ortografia:els exercicis,el dictat,

la còpia,la consulta,els jocs de sonsi delletres.

2. L'ensenyament-aprenentatge de la morfologiai dela sintaxi:

2.1. Morfologia nominali morfologia verbal. Les classes de paraules. Estructura dela paraula: morfe-

mai lexema. Els constituents bàsics del'oració. Els signes de puntuació.

2.2. Programació dels continguts de morfologiai sintaxi. Criterisi recursos pera l'anàlisi i pera l'ela-

boració d'activitats de morfologiai sintaxi: els exercicis,els jocs de mots.

3. L'ensenyament-aprenentatge dellèxic i de la semàntica:

3.1. Derivació i composició. Polisèmia i homonímia. Sinònimsi antònims. Refranys, locucionsi frases

fetes. Comparació, metàforai endevinalles. Els diferents tipus de diccionari.

3.2. Programació dels continguts delèxic i semàntica. Criteris i recursos pera l'anàlisii per a l'elabora-

ció d'activitats de lèxic i semàntica:els exercicis, els jocs de mots, el maneigi l'ús del diccionari.

METODOLOGIA:

Els contingutsrelatius als dos primers apartats del programaes portarana termeal llarg del primer quadri-
mestre mitjançantl'exposició dels diferents temes perpart del professora classei la participació dels estu-

diants a travésdela realització -a classe o a casa- i posterior discussió a classe d'exercicis puntuals i de lectu-

res diverses. Per al primer apartat, caldrà també la lectura d'una monografia: i la lectura d'un dossier

d'articles per al segon. Així mateix, caldrà la realització d'un treballescrit.

Els contingutsrelatiusals dosaltres apartats del programa, i tambéa alguns punts del primer, es portaran a

termedurantel segon quadrimestre per mitjà d'exposicionsorals a classe per part dels alumnes, les quals
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comportaran un treball previ de documentació i preparació assessorat pel professor.
Tantelstítols deles lectures, les opcions deltreballescriti els temes de les exposicions com el calendari de
cadascunadeles activitats es concretarana l'inici del curs.

AVALUACIÓ:

Hi haurà dues proves parcialsrelatives als dos primers apartats del programa.Elsaltres dos apartats del pro-

grama no seran objecte d'una prova específica sempre i quan s'assisteixi a la totalitat de les exposicions.

L'examenfinal, al mes de juny, serà la recuperació de la primera prova,de la segona, de totes dues o bé deles

exposicions.

Nohi haurà proves especifiques de normativa. Qualsevol exercici, treball o prova que presenti mancances

de normativa o de redacció no podrà ser avaluat de contingut(el límit màxim d'errors és deu, incloses les

reiteracions d'un mateix error i amb independènciadela llargada del'escrit).

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

lificacions derivades dels exercicis puntualsfets a classe o a casa, així com dela participació i de l'actitud de

l'estudiant. Perquè aquesta mitjana es puguifer, cal que cadascun dels cinc elements tingui, com a mínim,

un aprovat.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

Monografies:

Camps,A. ialtres. L'ensenyamentdel'ortografia. Barcelona: Graó, 1989.
Camps, A. Lagramàtica a l'escola bàsica. Barcelona: Barcanova, 1985.

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

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

Cassany, D. Construirl'escriptura. Barcelona: Empúries, 2000.

Codina,Ei Fargas, A. Proposta declassificaciódels errors d'ortografia. Vic: Eumo, 1988.

Colomer, T. i Camps, A. Ensenyarallegir, ensenyara comprendre. Barcelona:Ed. 62, 1991.

López del Castillo, Ll. Llenguatge. Barcelona: Casals, 1977.

Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/1. Fonètica i ortografia. Moià: Ed. del'autor, 1987.

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

Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/3. Lèxici estilística. Moià: Ed. de l'autor, 1987.

Revistes:

Articlesdedidàctica de la llengua la literatura
Comensenyarcatalà alsadults

Escola catalana

Guix

Recursos:

Assessoria de didàctica del català. Vocabulari bàsic infantili d'adults. Barcelona: Biblograf, 1975.

Ayats, M.i altres. Cercamots delPrimerDiccionari. Vic: Eumo,1997.

Badia, D.i Vilà, M.Jocs d'expressió oralescrita. Vic: Eumo,1984.

Bassa, R. i altres. Lexijocs. Ellèxica l'escola. Palma de Mallorca: Moll, 1992.

Bassa, R. i altres. Diccimots. Eldiccionaria l'escola. Palma de Mallorca: Moll, 1992.

Bernal, MC.i Codina, E Models d'exercicispera treballarambeldiccionari. Vic: Eumo, 1988.

Bigas, M.i altres. Jocsde llenguatge:jocs de sons i delletres. Barcelona: Teide, 1983.

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

Disseny curricular. Ensenyament primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya- Departament d'Ense-

nyament, 1990.
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Educació i Societat en Canvi

PROFESSOR: Ramon RIALi CARBONELL

Anual, 6 crèdits.

OBJECTIUS:

Les característiques dela nostra societat, plural i diversa,l'expressió de la democràcia,l'avenç dela ciència i

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

justifiquenla necessitat de reflexionarsobrelesfinalitats de l'educació en la nostra societat,i d'analitizar les

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

tica, el compromísi la implicació, són vies pera la construcció de formes de convivència que busquin el be-

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

CONTINGUTS:

1. Educaciói societat.

1.1. Problemàtiques del món actual.
1.2. El marc prospectiu de l'educació.

2. Els valors en unasocietaten canvi.

2.1. Aproximació a la naturalesa dels valors.

2.2. El paperdel professorat davantels valors socialment controvertits.

3. Educació i Drets Humans.

3.1. Generacions de Drets Humans.
3.2. Lareflexió ètica i el desenvolupament humàsostenible.

3.3. Continguts: educació ambiental, educació per la pau, drets de l'infant, coeducació, educacióinter-

cultural...

4. Estratègies per aprendrea conèixer,a fer i a viure ambels altres.

4.1. L'atmosfera moral del centre: diàleg i participació.

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 dela realitat.

4.6. La coherència entreeljudicii l'acció.

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels contingutsesfarà a partir d'explicacions, debats, conferències, lectures i altres ac-

tivitats —individualsi en grup— que permetinla reflexió a nivellteòric i pràctic dels diferents temes.

AVALUACIÓ :
El sistema d'avaluació tindrà en compte:

a) Larealització d'una provaescrita sobreel contingutdel'assignatura.

b) Larealització de treballs individuals i de grup.

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

BIBLIOGRAFIA:

Aranguren, J.L. Propuestas morales. Madrid: Tecnos, 1983.
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Busquets, M.D etal. Los temas transversales, Claves de laformación integral. Madrid: Santillana-Aula XXI,
1993.

Camps,V. Virtudespúblicas. Madrid: Espasa-Calpe, 1990.
Camps,V. Los valores de la educación. Madrid: Anaya, 1994.

Cardús,S. Eldesconcertde l'educació. Barcelona: La Campana, 2000.

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

Cortina, A. Elquehacer ético. Guíapara la educación moral. Madrid: Santillana-Aula XXI, 1996.

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.

Freire, P. A la sombra de este árbol. Barcelona: Roure, 1997.

Galeano,E. Patasarriba. La escuela delmundo al revés. Madrid: Siglo XXI, 1998.

Giner, S. La democrácia: carta oberta a un ciutadà. Barcelona:Ariel, 1996.

Guisán, E. Razónypasión en ética. Los dilemasdela ética contemporánea. Barcelona: Anthropos, 1986.

Jares, X.R. Educacióny derechos humanos. Estratégias didácticasy organizativas. Madrid: Editorial Popular,

1999.

Lucini, EG. Temas transversalesy dreas curriculares. Madrid: Anaya, 1994.

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

Barcelona: Graó, 1991.

Mayor Zaragoza, E. Los nudosgordianos. Barcelona: Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores, 1999.

Mendiluce, J.M. Tiempo de rebeldes. Barcelona: Planeta, 1998.

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

Madrid: Anaya, 1996.

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 lapersonalidadmoral. Barcelona: Paidós, 1996.

Puig, J.M. Feixa dEducar. Relats sobreeldia a dia d'unaescola. Barcelona: Edicions 62, 1999.

Quintana, ].M. Pedagogía moral. Eldesarrollo moralintegral. Madrid: Dykinson, 1996.

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

Savater, E. ÉticaparaAmador. Barcelona: Ariel, 1991.

Savater, E Elvalorde educar. Barcelona: Ariel, 1997.

Tort, A. Opinionspúbliquessobre l'educació. Barcelona: CEAC,1997.

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

1992.

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

Yus, R. Hacia una educaciónglobaldesde la transversalidad. Madrid: Anaya, 1997.
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Materials i Recursos Matemàtics

PROFESSORA: Pau CASANASiXURIACH

Anual. 4 crèdits.

INTRODUCCIÓ:
Durantaquestcurses 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 partd'exposiciói 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 1590 dela càrrega lectiva es destinaràa la confecció d'un treball individual.

OBJECTIUS:
1. Queels estudiants coneguinleslínies fonamentals dela reforma pel que fa a l'ensenyamentde les Mate-

màtiques.

2. Queconeguinlesdificultats pròpies de cadacicle de Primària, tant les que provenen dels mateixos nens,
com dela nostrasocietat.

3. Que domininalguns recursosbàsics pera treballar les Matemàtiquesa l'escola primària.

4. Queprenguin una opció personali al mateix temps una actitud positiva respecte del tractamentdel'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. Algorismes deles operacions-discus-

sió.

1.4. El càlcul mental. Els procedimentsd'estimació i tempteig. Ús dela 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, capacitati temps,se-
gons edats.

2.4. La matemàticai la creativitat. Aspectes lúdics de la matemàtica. Jocs de lògicai jocs numèrics.

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

3. Coneixements del'espai:

3.1. Problemesdeposició en l'espai. Relacions geomètriques bàsiques. Sistemes de coordenades.

3.2. Propietats geomètriques elementals deles figures bidimensionals i tridimensionals. Construccions

de models.

3.3. Transformacions geomètriques: ombres,translacions, girsimetries. Pràctiquesdetaller. Estudidefi-

guresa partir deles transformacions.
3.4. Experimentació i manipulació amb figures i cossos per a obtenir-ne d'altres. Introducció a la noció
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d'àreaal final de la Primàriai 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 lageometría. Barcelona: Síntesis, 1988.

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

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

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

Castelnuovo,E. Lageometría. Barcelona: Ketres, 1981.

Diversos Autors, Breu viatgealmón de la matemàtica. Barcelona: Fundació Caixa

de Pensions, 1983.

Disseny curricular. Ensenyament Primari. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenya-

ment, 1990.

Fletcher: Ibotson, Zangram. 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. Càlcula l'escola. Barcelona: Graó, 1990.

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

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

Grup Zero, Retrobem elmón de lageometria. Geometria elemental I, 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. Matemàtica recreativa. Barcelona: Martínez Roca, 1968.

Rolvi, F et. 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.

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

PROFESSORSTUTORS:Totsels professorsdela Facultat d'Educació.

COORDINACIÓ DE PRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

Anual. 16 crèdits.

Les pràctiques eneltercer any del currículum de la diplomatura de Mestre estan concebudes fonamental-

mentpera aprofundirlesestratègies psicopedagògiquesi didàctiques aplicables i adaptades a aquelles àrees

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

TEMPORALITZACIÓ:

Els estudiantsassisteixen a un centre escolar durant un períodeintensiu, matíi tarda.

ACTIVITATSAREALITZAR:

L'estudiant ha de col-laborar amb el mestre-tutor en la conducció del grup-classe, en l'atenció individualit-

zadaals estudiants i en l'elaboració de les estratègies curriculars de les diverses unitats didàctiques que es

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

Aquesta Memòria consta de duesparts importants. La primeraésl'elaboració d'una recerca teoricopràctica

basada en l'especialitat que cursa l'estudianti que ha estat decidida d'acord amb el mestre-tutor i amb un

projecte detreball prèviamentestablertpel profesor-tutorde la Facultat d'Educació.

La segonapartés la valoració personali global del conjuntdeles pràctiques.

CICLE I ESCOLAON FER LES PRÀCTIQUES:

Pràctiquesa l'etapa de primària col-laborant ambel mestre-tutori seguinttotesles àrees del curriculum d'a-

questa etapa educativa.

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

mentalment d'Osona, però també de les comarques veines. En casosespecífics i personalitzats es poden fer

les pràctiquesen altres centres educatius no previstos.

AVALUACIÓ:

Perals estudiants,les pràctiques de tercer any comporten:

1. Assistènciaa l'escola durantel període intensiu establert.

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

3. Assistència a les sessions de formació de pràctiques.

4. Entrevistes ambel professor-tutor.

5. Presentació de la memòria de pràctiques (idel diari de pràctiquessi el professor-tutorel demana)

La notafinal de l'avaluació de les pràctiques serà posada pel professor-tutor de la Facultat d'Educació a par-

tirde:

Informeescrit del mestre-tutor.

Intercanvis d'informació i entrevistes amb el mestre-tutor.

Intercanvis d'informació i entrevistes ambel propiestudiant.

Avaluació de la Memòria de Pràctiques.
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Organització del Centre Escolar

PROFESSORA: Núria SIMÓ i GIL

INTRODUCCIÓ:

L'assignaturavolser un espai de trobadaentrela formació teòrico-pràctica rebudadelesdiferents assigna-
turesi l'experiència acumuladaenels períodes de Pràctiques, sobre totentotallò queesrefereix al funcio-

namentdelcentreescolar.

OBJECTIUS:

e Endinsar-se enel ple coneixementdelavida d'un centre escolar.

e Sensibilitzar els alumnesde caraal treball en equip enels centres.

e Reconèixerels indicadorsdel'estructura organitzativadels centrespera millorar-neel seu funcionament.

CONTINGUTS:

1. Educació i 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'entorn social.

1.3. Naturalesai característiques de les organitzacions educatives.

1.4. Organització del'escola rural. La Zona Escolar Rural.

2. El marclegal educatiui l'organització d'un centre escolar.

2.1. Legislació escolar: de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia a la LODE, la LOGSEi la LO-

PEGCE.

2.2. L'actual sistema educatiui la tipologia de centres docents. El principi de l'autonomia del cen-

tre escolar.

3. Laplanificació, els plantejamentsinstitucionals delcentrei l'avaluació.
3.1. El Projecte Educatiu de Centre.Els plansespecífics.

3.2. El Projecte Curricular de Centre.

3.3. El Reglament de Règim Intern.
3.4. El Pla Anual.
3.5. L'avaluació dela gestió: la Memòria del centre. Instruments de seguiment, controli millora de

projectes.

4. Lacomunitat educativa.

4.1. Escola, societati família. Les relacions família-escola. Les Associacions de pares i mares d'a-

lumnes.

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 espaiderelacions 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 equips de treball docent. La coordinació.

5.3. Drets i deures del professorat.

5.4. Agrupaments dels alumnes. Flexibilitat i diversitat a l'aula i al centre.

5.5. Drets i deures dels alumnes.

6. L'organització dels recursos materials.

6.1. L'arquitecturai elsespais escolars

6.2. Elsequipamentsi el material didactic.
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7. L'organització dels recursos funcionals.

7.1. La distribució del tempsi els horaris.

7.2. El pressuposti la gestió econòmica.

7.3. La documentació escolar.

8. Els canvissocials i culturalsi l'organització del centre escolar

8.1. Problemes actualsdel'organitzaciói gestió d'un centre educatiu.

8.2. L'impacte dela reformade l'ensenyamentsecundari. Els problemes del medi rural.
8.3. El model d'escolai els reptes de futur.

METODOLOGIA:

Es realitzaran debatsa partir de temesd'actualitat, de visionat de vídeos, etc. També es faran activitats a

classe de resolució de situacions, explicacions perpart de la professora, comentaris de textos,treballs en pe-

tits grupsi exposicionsdetreballs.

AVALUACIÓ:
L'avaluació globalde l'assignaturaes farà a partir de:

e Untreballcol-lectiu sobre un temad'organització d'un centre escolar.

e Unaprovaescrita sobreels continguts del programa.

BIBLIOGRAFIA:

AAVV. Delprojecte educatiu a laprogramació d'aula. Barcelona: Graó, 1991.

Antúnez,S. Clavespara la organizaciónde centros escolares. Barcelona: ICE-Horsori, 1993.

Antúnez, S.; Gairín, J. El projecte educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990.

Armengol, C.: Feixas, M., Pallarès, R.Ma. Seguint elfilde l'organització. Bellaterra: Servei de publicacions

dela UAB, 2000.

Blanch, X. Cinc cèntimssobre la reforma educativa. 3era. edició. Barcelona: Proa butxaca, 1999.

Doménech,J.; Viñas, J. La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo. Barcelona: Graó,

1997.

El sistema educatiu avui. Situació actualiperspectives. Barcelona: Federació de Moviments de Renovació

Pedagògica de Catalunya, 2001.

Franch, J.: Pèlach, J. Construir unprojecte d'escola. Vic: Eumo Editorial, 1986.
Gairin,J.; Antúnez, S. (coord.). Organizaciónygestión de centros educativos. Barcelona: Praxis, 1994.

Gairín,J.; Antúnez,S. (coord.). Organizacióndecentros. Nuevasaportaciones. Barcelona: PPU, 1994.

Garcia, E Organizaciónescolarygestión de centros educativos. Málaga: Aljibe, 1997.

Les competències locals en matèria densenyament a Catalunya. Barcelona: Diputació de Barcelona. Àrea

d'Educació, 1998.

Marchesi, A. Controversias en la educación española. Madrid: Alianza editorial, 2000.

Pastora, J.E. Organizaciónyfuncionamiento de centros de cación infantilyprimaria en esquemas. Madrid:

Editorial Escuela Española, SA, 1996.

Rul, J. El projecte de gestió del centre educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990.

Santamaría, G. Compilación legislativa básica: LODE, LOGSE, LOPEG. Alcalá: Universidad de Alcalá,

1998.

Santos, M.A. Hacer visible lo cotidiano. Teoria y práctica de la evaluación cualitativa de centros escolares.

Madrid: Akal, 1990.

Santos, M.A. La luz delprisma. Para comprenderlas organizaciones educativas. Archidona:Aljibe, 1997.
Torrents, C.; Torrents, M. L'escola sobre mínims. Vic: Eumo Editorial, 1991.

 
 



 
 

Educació Física i la seva Didáctica

PROFESSOR:Joan ARUMÍi PRAT

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
e Introduirels estudiants en el concepte d'EducacióFísica.
e Conèixerel currículum d'Educació Física en l'Educació Primària.

e Introduirels estudiantsen la teoria i la didàctica específica de l'Educació Física.

e Saberutilitzar el joc com a recursdidàctic.

e Conèixerels mitjans per descobrir i formarl'esquema corporal.

e Disfrutar ambla realització de l'Educació Física.  METODOLOGIA:
Lessessions es desenvoluparan combinantla partteòrica de l'Educació Física ambla part pràctica. És molt

importantla participació activa detots els estudiants per obtenir una bonaassimilació de tot el que com-

porta l'educació per mitjà del'activitat física.

PROGRAMA:

1. Introducció al concepte d'educaciófísica:
1.1. Orígensi evolució històrica de l'educaciófísica.

1.2. LE.F en el sistema educatiu.

2. Introducció a la didàctica de l'educació física:

2.1. Decisions abansdel'activitat

2.2. Decisions durantl'activitat.

2.3. Decisions després del'activitat.

2.4.Estils d'ensenyament:

2.4.1.Estils de reproducció

2.4.2.Estils de producció.

2.5.Parts d'unasessió d'educaciófísica.
3.Leducaciófísica a primària:

3.1. Controli consciència corporal:

3.1.1. Lateralitat

3.1.2. Actitud

3.1.3. Respiració.

3.1.4. Relaxació.

3.1.5. Organització del'Espai i el Temps.

3.2. Execució d'habilitats coordinatives:

3.2.1. Coordinació dinàmicageneral.

3.2.2. Coordinació dinàmica especial.

3.3. Realització de jocs:
3.3.1. Teoria sobreel joc.

3.3.2. Importància educativa deljoc.

3.3.3. El joc i els alumnes amb discapacitat.

3.4. Expressió corporal i dramatització.

3.5. Utilització deles capacitats condicionals.

4. Lainiciació esportiva.
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AVALUACIÓ:
Es farà tenint en compteels quatre aspectessegiients:

- L'assistència i la participació activa en un 9096 deles sessions, és un 1096 dela notafinal.

- Presentació perescrit d'unasessió on estreballin aspectes propis d'EF per a Primària, és un 2096 dela nota

final.

- Presentació d'un joc de formapráctica, és un 20% de la nora final.
- Un examenteóric basat en els conceptes introduits en les sessions, és un 50% dela notafinal.
- Per aprovarl'assignatura és necessari aprovareljoc,el treball dela sessió i l'examen.

OBSERVACIONS:Pera les classes pràctiques ésobligatori portarxandall i calçatesportiu.

BIBLIOGRAFIA:

Blázquez, D. La iniciación deportivay eldeporte escolar. Barcelona. Inde,1995.
Castañer,M i Camerino,O. La educaciónfisica en la enseñanzaprimaria. Barcelona: Inde, 1991.

Conde Caveda,JL. Cuentos motores (Vol 1 II). Barcelona: Paidotribo, 1984.

Contreras Jordán.O. Didáctica de la Educación Física. Barcelona: Inde, 1998.

DaFonseca, V. Estudioygénesis de lapsicimotricidad. Barcelona: Inde,1996.

González Herrero M.E. Educación Física en Primária (vols. 1-V). Barcelona: Paidotribo, 1996.

Mosston, M. La enseñanza de la educaciónfisica (la reforma delosestilos de enseñanza). Barcelona: Hispano

Europea, 1993.

Pieron, M. Didáctica delas actividadesfisicasy deportivas. Madrid: Gymnos, 1988.
Ríos, M; Blanco, A; Bonany, T; Carol, N. Eljuegoy los alumnos con discapacidad. Barcelona: Paidotribo,

1998.

Sánchez Bañuelos, E Basespara una didáctica de la educaciónfisicay eldeporte. Madrid: Gymnos, 1992.
Seirul-lo, E. Apunts d'educaciófisica de base. Barcelona: Inefc, 94-96.
Siedentop, D. Aprendera enseñar la Educación Física. Barcelona: Inde, 1998.

Varis Autors.La educaciónfísica enprimaria (vols 1 i II). Barcelona: Paidotribo, 1993.

Vázquez, B. La educaciónfísica en la educación básica. Madrid: Gymnos, 1989.
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idioma Estrangeri la seva Didàctica (Anglès)

PROFESSORES: Núria MEDINA i CASANOVAS

AnnaVALLBONA i GONZALEZ

Quadrimestral.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Conèixerels objectiusi continguts curriculars de Primària pel quefa a l'àrea de llengiies estrangeres.

Proveir de recursos didàctics 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. Howto increase the pupils’ motivation.

1.2. Listening activities. Songs, nursery rhymes and othertypes oflisteningtexts.

1.3. Speaking activities. Ways to help children speak.

1.4. Readingactivities. Fairy tales and easy readers.

1.5. Writing activities. Ways to help children write.

2. Language:

2.1. Grammar:Articles

Singular/Plural

Count/Mass Nouns

Adjectives

Adverbs

Prepositions: Place, Time, Position

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Future

2.2. Practical activities to develop the fourskills.

AVALUACIÓ:
L'avaluació constarà de dues parts: una provaparcial de llengua i un treball de didàctica amb exposició oral

a classe. Cal superarles dues proves per aprovarelcurs.

BIBLIOGRAFIA:

CambridgeWord Selector anglés-catala, CUP ,1995.
Diccionarianglès-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. The World'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.
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Revistes: PE.T., Apac ofNews.

Diccionaris:

OxfordWordpowerDictionary Oxford: Oxford University Press, 1993.
Diccionari Catala/Angles-Angles/Catala, Barcelona: Gran Enciclopedia Catalana, 1983.
WordSelector angles-catala. Cambridge U.P., 1995.
LanguageActivator. Longman, 1993.

Revistes:

Practical English Teaching.
It's magazine.

Apac ofNews.

Speak Up.
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Idioma Estrangeri la seva Didàctica (Francès)

 

PROFESSOR:Josep GALLART i BAU

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Enllengua francesa: Actualitzar i ampliar els coneixements dellengua francesa oralsi escrits adquirits en

l'ensenyament primarii secundari.

En didàctica dela llengua francesa: Conèixerels recursosa l'abast del mestre pera l'ensenyamenti l'auto-

I formació.

CONTINGUTS:

1. Continguts de llengua:

. Comprensió i expressió oral.

. Gramàtica:revisió i reforç.

2. Continguts de didàctica:

. Ensenyamentdelfrancès al CEIP.

. Formació permanenti autoformació.

. Serveis pera l'ensenyamentdelfrancès a Catalunya.

. Cultura francesai el català a França. . Fonètica i didàctica.

I AVALUACIÓ:
1. Llenguafrancesa.

Oral: Presentar oralmenten francès dues activitats didàctiques pensades pera infants d'educació primà-

ria (20% per a cada presentació, total 40%).

2. Didàctica dela llengua francesa.

Oral: Presentar oralmentun recursen català o en francès pera l'autoformació a l'abast del mestre que es

pottriar entreels temes del curs (20%).

Escrit: Presentar unasíntesi en català o en francès (d'un full) de la presentació oral del recurs pera l'auto-

formació. Aquesta síntesi ha de servir als altres companys de curs de recordatoride les informacionses-

sencials i de material d'autoformació (10%). .

3. Assistència, actitudi participació enlesactivitats de llengua francesaoral del curs (3096).

Els alumnes que no segueixin el curs ambassiduitat hauran de superar un examenfinal teòric.

BIBLIOGRAFIA:

Undiccionari bilingiiecatalà-francès francès-català.

Un diccionari monolingiiefrancès.

Grégoire, M.; Grammaireprogressive du Frangais. Niveau débutant. Paris: CLE International, 1997.

Grégoire, M.; Thievenaz, O.; Grammaireprogressive du Français. Niveau intermédiarie. Paris: CLE Inter-

national, 1995.

Lefrangais dansle monde. Paris.
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