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Presentació

Benvolgut/da estudiant:

Amb aquestes quatre ratlles de presentació s'enceta la «Guia de l’estudiant»per al curs 2002-03en la qual
trobaràs els aspectesbàsics perorientar-teen la tevaactivitata Ja 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 també et fem la mateixa recomanació perquè cada curs hi ha

novetats i modificacions respecte de la «Guia» anterior.

La part central de la «Guia» són els programes deles assignatures obligatóries, amb el nom dels professors
que les imparteixen, les metodologies, bibliografies, sistemes d'avaluació. Val la pena quea l'inici de curs fa-

cis una bonalectura dels programes que cursaràsperfer-te una idea de l'enfocament,les temàtiquesi les tas-
ques que hauràs de realitzar. Un copiniciat el curs, la «Guia» et servirá de referencia constant: tingues en

compte també queal 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 aquest sentit, l'assistència continuada a

classe és un factor quees valora perpart del professorat.

Però tambéés molt important que repassis la informacióreferenta l'organització de la Facultat d'Educació

de la Universitat de Vic, així com tota la informació queet cal saber per entendreel funcionamentdel Pla

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

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

optativesi de lliure elecció perals estudiants de 2n i 3r. curs deles diferentsespecialitats de Mestrei de la

resta d'estudis de la Facultat d'Educació.

Esperem quela eGuianetsiguid'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 professorati personal de serveis hem

planificat i que consten en aquesta «Guia del’Estudiant» es corresponguin amb la pràctica diària amb l'ob-

jectiu d'oferir una bona formació universitària.

Antoni Tort i Bardolet

Degàdela Facultat d'Educació

 



 

La Facultat d'Educació

Estructura

La Facultat d'Educació dela Universitat de Vic imparteix els 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 Ciènciesdel'Activitat Física i l'Esport

Les unitats bàsiques de docènciai recerca de la Facultat són els Departaments, que agrupenels professors
d'una mateixa àrea disciplinària. Actualmenthi ha sis Departaments:

Departamentde Ciènciesi Ciències Socials

Departamentde Ciències de l'Educació

Departament d'Educació Especial

Departament d'Educació Infantil

Departament d'Expressions

DepartamentdeFilologia

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

Òrgans de govern

El Deganat

Lagestió ordinàriaen el govern i administració de la Facultat correspon al Deganat, constituitpels segiients
membres:

AntoniTorti Bardolet, degà
Sebastià Riera i Cusí, cap d'Estudis

Pere Pujolàs i Maset, coordinadordels estudis d'EducacióSocial

Coordinadordels estudis de Psicopedagogia (pendent de nomenament)

Joan Soler i Mata, coordinador dels estudis de Mestre

El Consell de Direcció

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

El degà dela Facultar, que la presideix.

La resta de membresdel deganatdela Facultat.

Els caps de departament.

 

 



 

   

Departaments, professorati professionals dels serveis

Departamentde Ciències i Ciències Socials

Cap:

Professors:

Departamentde Ciències de l'Educació

Cap:

Professors:

Departament d'Educació Especial

Cap:

Professors:

Josep Casanovasi Prat

Miquel Caballeria i Suriñach

Pau Casañas i¡ Xuriach

Agustí Comella i Cayuela
ElisendaJaumira i Arefias

Marta Marimon i Martí

Jordi Martí i Feixas

Montserrat Martín i Horcajo

Francesc Marín i Serrano

Joan Miri Tubau

Santiago Ponce i Vivet

RamonRial i Carbonell

Sebastià Riera i Cusí

Andreu Roca i Prat

Jacint Torrents i Buxó

Joan Vancells i Flotats

Esther Fatsini Matheu

Jaume Carbonelli Sebarroja

Isabel Carrillo i Flores

Eulàlia Collelldemonti Pujadas

Julio Figueroa

Rosa Guitart i Aced

CristinaJurado i Verdaguer

Ramon PlandiuraiVilacís

AnnaPujol i Costa

Sònia Reig i Orta

Josep Santacreu i Tafià

ÀngelSerraiJubany

Núria Simó i Gil

Ramon Sitjà i Domènech
Joan Soler i Mata

AntoniTort i Bardolet

Joan Vera i Saucedo

Jordi Verdagueri Gorchs

(Pendent de nomenament)

Jaume Carbonés i López

Isabel Carrera i Blancafort

Montserrat Castells i Clota

Manel Dionís Comas i Mongay

Nilda Estrella i Sayag



DepartamentdEducació Infantil
Cap:

Professors.

Departamentd'Expressions

Cap:

Professors.

Departamentde Filologia

Cap:

Professors,

Josep Fonti Roura

Assumpció Guillén i Font

José Ramón Lago Martínez

Olga PedragosaiXuclà

Pere Pujolas i Maset

Gemma Riera i Romero

Ramon Riera i Euras

M. Rosa Rocai Tafià

Robert Ruizi Bel

Joan Sala i Baiget

Àngel Alsinai Pastells

Irene Balagueri Felip

Montserrat Benlloch i Burrull

M. Carme Bernal i Creus

Miquel Casadevall i Ginestet

Providència Daufí i Moreso

Núria Franci Batlle

M. Teresa Feu i Vidal

Eva Mayo i Rodríguez

Maite Pujol i Mongay

Neus Sol i Mauri

MiquelPérez i Mas

Joan Arumíi Prat

Sebastià Bardolet i Mayola

Xavier Codina i Grossmann

Eduard ComermaiTorras

José Luis López del Amo

Gil Pla i Campàs

Eduard Ramírez i Banzo

Carles RomagosaiVidal

Dolors Rusifiol i Cirera

Marta Solà i Serrabou

Lluís Solé i Sala

GemmaTorras

Josep Vernis i Burés

Arnau Vernis i Llambias

Teresa Puntí i Jubany

Francesc Codinai Valls

Jordina Corominai Subirats

Marta Corominasi Salom

Assumpta Fargas i Riera

Josep Gallarti Bau

Núria Medina i Casanovas

 



 

  

Coordinació Pràctiques,

Professionals dels Serveis

SecretariaAcadèmica:

Secretària de Direcció:

Secretària de Pràctiques

Secretària auxiliar:

Carme Rubio i Larramona

Josep Tió i Casacuberta

RicardTorrents i Bertrana

AnnaVallbona i Gonzàlez

Providència Daufíi Moreso

ElisabetVila i Sala

Dolors Ruiz Zafra

Dolors Muñoz i Vilaseca

Rosa M. Guix i Godayol
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Calendari acadèmic

1r curs

Rebuda dels estudiants: 30 de setembrea les 9h (grups Matí)i ales 15h (grup Tarda)

Docència 1r quadrimestre: del 30 de setembre de 2002 al 24 de gener de 2003
Exàmens:

18 convocatòria: del 27 de general 7 de febrer de 2003
28 convocatòria: del 30 de juny al 4 de juliol de 2003

Estada a una escola: del 10 de al 21 de febrer de 2003

Docència 2n quadrimestre: del 24 de febreral 6 de juny de 2003
Exàmens:

18 convocatòria: del 16 al 27 de juny de 2003
23 convocatòria: de l'1 al 12 de setembre de 2003

2ni 3r curs

Docència 1 r quadrimestre: del 23 de setembre al 13 de desembre de 2002
(Assig. optativesi lliure elecció: del 30 de setembreal 13 de desembre de 2002)

Exàmens:

18 convocatòria: del 16 de desembre de 2002al 8 de gener de 2003

23 convocatòria: del 30 de juny al 4 de juliol de 2003

PràctiquesI i II: del 9 de general 28 de febrer de 2003

Docència 2n quadrimestre: del 10 de març al 6 dejuny de 2003

Exàmens:

1a convocatòria: del 16 al 27 de juny de 2003
23 convocatòria: de l'I al 12 de setembre de 2003

Dies festius:

12 d'octubre de 2002,dissabte,festa estatal (Mare de Déu delPilar)

1 de novembre de 2002, divendres, Tots Sants

6 de desembre de 2002, divendres, festa estatal (Dia de la Constitució)

22 d'abril de 2003, dimarts, pont

23 d'abril de 2003, dimecres, SantJordi, Festa patronal de la UV

1 de maig de 2003,dijous,festa estatal (Festa del Treball)

2 de maig de 2003, divendres, pont
9 dejuny de 2003, dilluns, Segona Pasqua

24 dejuny de 2003, dimarts, SantJoan

5 dejuliol de 2003, dissabte, Festa Major de Vic
11 desetembre de 2003, dijous, Diada Nacional de Catalunya

Vacances:

Nadal: del 21 de desembre de 2002al 7 de gener de 2003, ambdósinclosos.

Setmana Santa: del 14 al 23 d'abril de 2003, ambdósinclosos

(inclouenel pont del 22 d'abrili el dia de SantJordi)
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Organització dels Ensenyaments

Pla d'Estudis

D'acord ambel Pla d'Estudis, els ensenyaments de Mestre, especialitat d'Educació Primària, s'organitzen
en tres cursos de dos quadrimestres cadascun amb un total de 207 crèdits, entreels quals n'hi ha de teòrics i

de pràctics. Cada quadrimestreté una durada de 15 setmaneslectives.

Els 207 credits estan distribuits de la segitent manera:

Matèries Troncalsi Obligatòries: 168 crèdits

Matèries Optatives: 18 crèdits

Matèries de Lliure Elecció: 21 crèdits

Dinsla carrera es contemplen unsperíodes de pràctiques d'ensenyamenten centres escolars que suposenP y ques
pera l'estudiant un 1596 dela càrregalectiva global dels seus estudis.

Ordenació temporal de l'ensenyament

 

 

. C.A. GrupA Grup C
PRIMERCURS COMU (matí) (matí

Didáctica general 10,5 Anual AnualDiracdelEliiOleaeasOAEintlnicsditsaa

A:aAfuel
Llengua,LiteraturailasevaDidactica12 Anual AnualEducacióArtisticailaseraDidac—"eissina:AnualMaiaee

vedTacnclogiceAplicadosaPiducaerenicametstim

MateratiqueslasoraDidacticaeee~ooovspcEra

DTTerGelStetnesrrques

TeorisiInstitucionsContemporàniesdel'EducaciódE2,

Quadrimestre

SEGON CURS C.A. GrupA (matí)

AAPP€A,cra
AA
Organirzaciódel GenrecoraBa
BasesPsicopedagàgiques de l'EducacióEspecialEsAnual
CiénciesdelaNaruralesaaBsAnalanataseeam en =
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Quadrimestre

TERCERCURS C.A. GrupA (matí)

Pràctiques II - 15 Anual ISociologiadel'EdicióÓA

 

Ciències Socials i la seva Didàcticas 8 Anual
 

Transversalitati Currículum 4,5
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Assignatures obligatòries de primer curs

Didàctica General

PROFESSORAT: NúriaSIMÓ i GIL

Anual. 10,5 crèdits

OBJECTIUS:
L'assignatura de Didàctica General té com a objectiusbàsics:

a) Identificari analitzarels aspectes principals que configureneltreball docent.

b) Viurei reflexionar sobreels fenòmensque es produeixen a l'aula d'unaescola,a través dela realització de

pràctiques.

c) Conèixer, aplicar jutjar estratègies, metodologiesi recursos que permetin afrontar aquest procés.

Aquests aspectes impliquen posaren contacteels estudiants amblarealitat escolar amb l'ajuda de coneixe-

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

complex queesrelaciona ambl'entorn social i ambles diverses expressions dela vida quotidiana.

Impliquen també una coordinació d'estratègies de treball interdisciplinari connectadesals diversos treballs

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

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

signatures que coincideixin en els mateixos quadrimestres.

L'assignatura de Didàctica General inclou dinsde la seva programació 15 de dies d'estada en unaescola per

tal de mantenirel contacte ambla realitat educativa des del primer curs dela carrera. L'estadaesrealitzarà a

migcursi l'estudiantassistirà a l'escola assignadaen l'horari de 9 a 17h, senseclasses a la Facultat.

CONTINGUTS:

Els continguts que es detallen a continuació articulen el programa del'assignatura a l'entorn de nuclis
temàtics quel'estudiantcal querelacioni per entendre de quina manerael docentorganitzala seva pràctica.

1. Introducció

1.1. Quèés la Didàctica2

1.2. Acció educativa

2. Les finalitats educatives

2.1. Necessitats educatives dela societat actual

2.2. Finalitats de l'educació avui

3. L'escola

3.1. Característiques del'escola. Contextescolar.
3.2. Estructura de l'escola. Sistema Educatiu

3.3. Modelsd'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. Linfanti el grup-classe
5.1. Atenció ala diversitat

5.2. Agrupament d'alumnes
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5.3. L'ambientdeclasse:
5.3.1. Relacions mestre/alumnat
5.3.2. Relacions entre alumnat

6. Curriculum escolar i avaluació
6.1. Models d'ensenyament/ aprenentagei currículum

6.2. El currículum com a procés de presa de decisions

6.3. Anàlisi dels componentsdelcurrículum

6.4. Paperdel'avaluacióa l'escola

7. TemaTransversal: Estratègies per ensenyari aprendre

Aquest temaestreballaràal llarg del curs a través del projecte de recursosdidàctics pertreballara l'aula:
7.1. Recursos educatius

7.2. Metodologies de treballa l'aula

7.3. Planificació didàctica. Sequències didàctiques

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

Els diferents temes del curs treballaran elements de reflexió per estudiar:
8.1. Característiques dels infants,relacions dins del grup

8.2. Relacions mestres-alumnat

8.3. Metodologiesi estratègies didàctiques

METODOLOGIA:

Enl'assignaturaes faran servir diferents estratègies didàctiques: conferències, estades,visionatge defilms,

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

també quedesdel'assignatura de Didàctica Generales supervisaran les Pràctiques,realitzades durant dues

setmanesen unaescola. Dutant aquest període s'utilitzaran tècniques d'observació queajudin a descriure

aspectesrelatiusa la vida d'un centre. En el moment oportúesfacilitarà bibliografia específica per a cada te-

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

AVALUACIÓ:
- Dues provesescrites. 7

- Realització d'una Reflexió Personal Individual que reculli les idees clau de cada temaestablint relacions
ambles diferents fonts d'informació treballades: lectures, experiències viscudes, aspectes de la vida quoti-

diana.

- Realització d'un Informe del'estada a l'escola.

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

sar a la classe.

- Es valorarà tambéla participació activaen el desenvolupamentdelessessionsdetreball i en les diversesac-
tivitats.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
Antúnez, S. etal. Delprojecte educatiu a laprogramació d'aula, Barcelona: Graó, 1991.

Barnes, D. Dela comunicación alcurrículum, Madrid: Aprendizaje: Visor, 1994.

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

Cano, M. 1., 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 veude mestre, Barcelona: Eds. 62/Rosa Sensat, 1993.

Coll, C. etal. Los contenidos enla reforma. Enseñanzay aprendizaje de conceptos, procedimientosy actitudes,
Madrid: Aula XXI, 1992.

Connell, R. W. Escuelasyjusticia social, Madrid: Morata, 1997.
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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. etal. Elgrup-classe: unpotencialeducatiufonamental. Vic: Eumo Editorial, 1991.

Fullan, M. i Hargreaves, A. ,Hay algo por lo que merezca la pena luchar en 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: Martinez Roca, 1988.

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

Rosales, C. Didáctica. Núcleosfendamentales, 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. Saber docenteypráctica cotidiana, Barcelona: Octaedro, 1998

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

Torrents, Aprendre a ensenyara aprendreVic: Eumo Editorial, 1988.

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

À bandadela bibliografia específica per a cada apartat del programa,es consultaran regularmentles revistes

(Guixo, cCuadernos de Pedagogíar, cAulari «Perspectiva Escolar».
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Psicologia de l'Educació i del Desenvolupamenten l'Edat Escolar

PROFESSORAT: AnnaPUJOL i COSTA

Àngel SERRA i JUBANY

Anual. 9 crèdits

OBJECTIUS GENERALS:

Aquesta assignatura es proposa vincular dos gran àmbits d'estudidela psicologia: la psicologia de l'educa-
ció i la psicologia del desenvolupament.

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

globals que es produeixen en el desenvolupamentde l'ésser humà des que neix finsa 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 teoriespsicològiques de l'aprenentatge

4.- El desenvolupament abansde néixer

5.- El nounat

6.- Desenvolupamentpsicològic en la primera infancia (0-2 anys)

-Creixementfísici desenvolupament psicomotorfins als 2 anys

-Desenvolupament cognitiu durant els dos primers anys

-Desenvolupamentsocioafectiu durantla primera infància

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

-Desenvoluapamentfísic i psicomotor

-Desenvolupamentintel.lectuali processos cognitius

-Desenvolupamentdelllenguatge

"Desenvolupament emocional i afectiu

-Conductasocial i desenvolupament de normesi valors

-Desenvolupamentdela personalitat

8.- Desenvolupamenti aprenentatge en l'etapa d'educació primària (6-12 anys)

-Processos cognitius i desenvolupamentintel-lectual

-Coneixementsocial i desenvolupament de normesi valors

-Desenvolupamentpsicosexual

-Desenvolupamentde la personalitat
9.- Determinants de l'aprenentatge

-Capacitatintel-lectual

-Motivació

-Mètodes d'ensenyara pensar

-Personalitat

"Interacció professorla-estudiant
.Estructura i processos de l'aula

-Habilitats socials

10.- La família com a context de desenvolupamentdels fills
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-Fitesi estratègies de socialització entre paresi fills
-Les relacions entre germans

-Lestimulació afectiva i cognitiva

-Família i escola: pares i professors

11.- Mètodes d'investigació en Psicologia

METODOLOGIA:

La metodologia de treball de l'assignatura combinaels aspectes més conceptuals amb la reflexió grupal i l'a-
plicació pràctica de coneixements.

AVALUACIÓ:
Lanotafinal del'assignatura estarà formada per:

5 90 - Assistènciai participació ales classes

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

60 % - 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 94 - Treball d'observaciói estudidel procés d'aprenentatge i desenvolupamentevolutiu d'un nen o nena.

Per aprovarl'assignatura cal aprovartotsels treballs i exàmens.

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

1. Àmbitdela Psicologia del desenvolupament

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

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

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

2. Àmbitde la Psicologia educativa
Bornas, X. Desenvolupament de l'autonomiapersonal. Vic: Eumo Editorial, 1992.

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

Lipman, M.Filosofía a 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 creatividad en la educación, Barcelona: Paidós, 1986

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

Delval, J. Crecerypensar. Barcelona: Paidós.

BIBLIOGRAFÍAGENERAL:

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

Beltran, Jesús ¡ altres: Procesos, estrategicay técnicas de aprendizaje. Madrid: Síntesis, 1993.

Bettelheim, B. No haypadresperfectos. Barcelona: Crítica, 1988.
Coll, C. ; Marchesi, A.; Palacios, J. (comps.) Desarrollopsicológicoy Educación, I. Psicología evolutiva.

Madrid: Alianza Editorial, 1990.

Delval, Juan: Psicología del desarrollo. Madrid: Siglo XXI, 1994.

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

Harris, BL.: Los niñosy las emociones. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

Michelson,L. altres: Habilidadessociales en la infancia (Evaluacióny tratamiento). Barcelona: Martínez

19  



 

  

 

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 cognitivoy socialdelniño, Madrid:

Alianza Editorial, 1999.

Palmero, E ¡ 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 el aula. 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. Méxic: Prentice Hall, 1999,

20

 

 



Llengua,Literatura i la seva Didàctica

Didàctica de la Llengua i la Literatura

PROFESSORAT: TeresaPUNTÍ iJUBANY
Josep TIÓ i CASACUBERTA

Anual. 12 crèdits.

OBJECTIUS:
Els objectius bàsics del curs són, d'una banda, dotarels estudiants dels elementsteòrics mínims queels per-

metin entendrei prendre consciència de la complexitat deles habilitats lingiístiquesi del sistema de la

llenguai, d'una altra banda, proporcionar-loscriteris i estratègies adequatsperals seu ensenyament-

aprenentatgea l'escola.

CONTINGUTS:
A. Escola i aprenentatges lingiiístics.

1. Societat, llenguai escola. Multilingtismei situacionsdellengies en contacte. La variació lingiística:

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

2. El paperdel'escola en relació a l'adquisició de les llengiies i de la varietat comuna o estàndard. La nor-

malingúística. El contrastcatalà-castellà. La interferència. Anàlisi d'errors.
3. L'ensenyamentdelcatalà i en català: visió històrica.

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

L1 i dela L2: l'educació bilingúe i la immersió lingúística.

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

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

curricular:

1.1 Els eixos deltreball de llengua: ús i comunicaciói treball sistemàtic.

1.1.1 Les habilitats lingúístiques eneltreball d'ús i comunicació.

1.1.2 La gramàtica,el lèxic,la fonèticai l'ortografia en el bloc deltreballsistemàtic.
2. Tècniquesi recursos peral treball de llenguaa l'escola:

2.1 Punts de partidaperaltreball de llengua: textos, imatges, jocs, situacions comunicatives, etc.

2.2 Els diferentstipus d'activitats: d'aprenentatgei d'avaluació, oralsi escrites, perceptivesi pro-

ductives, obertesi tancades, inductives i deductives, individualsi col-lectives. Seqiiéncies didàc-

tiques, projectesi tallers.

2.3 Les eines basiquesperal mestre: elfolklore,els repertoris de recursosoralsi escrits,els aparells

audiovisuals i informàtics,elsllibres de text, les gramàtiques, els diccionaris i els vocabularis,les

revistes especialitzades,etc.

3. El text en l'enfocament comunicatiude l'ensenyamentdela llengua:

3.1 El text com a unitat de comunicació. Les propietats deltext: adequació, cohesió i coherència.
3.2 La diversitattextual: tipologies textuals, classificació dels textos segonsel canal, l'àmbit d'ús,

etc.
3,3 Caracterísitiques dela llengua oral i de la llenguaescrita.

3.4 Anàlisi de produccionsoralsi escrites.

C. Les habilitats lingiilstiques:

1. Les habilitats perceptives:

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

1.2 El procéslectori les habilitats implicades enla lectura.
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1.2.1 La comprensió lectora.Eltextliterari.
1.2.2 Eltreball delectura 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 composicióescrita i les habilitats implicadesen l'escriptura.

2.2.1 La composicióescrita.

2.2.2 Eltreball d'expressióescrita a l'escola: programació, metodologia, recursosi observació-ava-

luació.

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

AVALUACIÓ:

L'avaluació del'assignaturaes basarà, d'una banda, en un treball de recerca, i de l'altra, en la valoració de les

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

recuperadesen un examenfinal.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
ApartatA)

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

Artigal, J.M. La immersió a Catalunya, Vic: EumoEditorial, 1989.

Bibiloni, G. Llengua estàndard i variació lingiitstica. València: Edicions 3i 4, 1997.

Boix, E; Vila, EX. Sociolingiitstica de la llengua catalana. Barcelona: Ariel, 1998.

Lópezdel Castillo, L. Llengua estàndard i nivells de llenguatge, Barcelona:Laia, 1976.

Payrató, L. Català colloquial, València: Universitat de València, 1996.

Payrató, L. La interferència lingútstica. Comentari i exemples català-castellà. Barcelona: Curial Edicions cata-
lanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1985.

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

Vila, L. (coord.). Bilingiizsmei educació. Barcelona: Ediuoc/Proa, 1998.

ApartatB)

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

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

Cassany, D. Ensenyarllengua. Barcelona: Graó, 1998.
Castellà, J.M. Delafrase al text. Barcelona: Empúries, 1992.

Codina, F, Coromina, E.i 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 ensenyamentde llengiies. Valencia: Tandem,1992.

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

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

Apartat C)

Camps, A.ecal. L'ensenyamentdel'ortografia. Barcelona: Graó, 1989.
Camps, A. L'ensenyamentde la composició escrita. Barcelona: Barcanova, 1994,

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

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

Cassany, D. Descriureescriure, Barcelona: Empúries, 1993.

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

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

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

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

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

Jolibert, J. Formar infantsproductors de textos. Barcelona: Graó, 1992.

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

Ruaix, J. Elcatala 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. Elcatala enfitxes/3. Lèxic i estilística. Moià: Ed.de l'auror, 1989.
Serafini, M.T. Cómose escribe. Barcelona: Paidós, 1996.

Serafini, M.T. Cómose estudia. Barcelona: Paidós, 1991.

Solé, I. 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 oral escrita. Vic: Eumo Editorial, 1984.

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

Sunyol, V. Màquinesper a escriure. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Publicacionsperiòdiques

Articles de Didàctica dela Llenguai de la Literatura

COM ensenyarcatalà als adults

Escola Catalana

Guix

Llenguai ús

Pratiques

Textos de Didáctica de la Lenguay la Literatura
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Educació Artística i la seva Didàctica

Expressions Artístiques: Musical, Plàstica i Audiovisual

PROFESSORAT: ArnauVERNIS i LLAMBIAS

Miquel PEREZ i MAS

Lluís SOLÉ i SALA

Anual. 13,5 crèdits

OBJECTIUS:
- Donar a conèixerles tècniques,els codis i els procediments que permetin a l'estudiant dur a terme una

educació a l'aula a través de les expressions musicals, plàstiques i audiovisuals.

- Formarels estudiantspertal que rebin, processini utilitzin correctamentels missatgesartístics perquèsi-

guin assumits i duts a la pràctica ambllibertat, d'una manera intelligent i crítica.

CONTINGUTS:

Bloc 1 - MÚSICA:

1. Coneixements pera la pràctica dels elements bàsics del llenguatge musical. Implicacions didàctiques.
Repertori:

1.1 Signes generalsi llur significat.

1.2 Aspectes rítmics.

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 punt de vista cultural i també tenint presentla futura professió dels estu-

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

2. Música, culturai societat:

2.1 Presència de la música en la societat.

2.1.1 Nocions decaire teòric:

Quina presència té la música en el nostre entron. Quinafuncionalitatseli 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) Aportar experiències observades directament, viscudes, referenciades, sobre qualsevol manifesta-
ció de caràcter musical en la societatactual.

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

3. Música: Projecció didacticopedagògica:
3.1 Repàs esquemàticdels valors pedagògicsi didàctics de la música:

3.1.1 Nocions decaire teòric:

1) Facultats psíquiquesi físiques principals de la persona que la música sol activar coordinadament
des del momentdela seva creació fins a la seva darrera manifestació. Reflexió particular sobre la

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

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

b) Àrea corporal: els sentits: la veuselsilencii el so físics: la motricitat l'eurítmia, el dominii la lli-

bertat corporals.
e) Àreasocial: l'expressivitat: la convivència, la comunicació: la compenetració: la comprensió: la

participació: la cooperació.
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2) Repàs general i puntual de detallssignificatius de la incidència deles cançonsen l'educació global
de la personai la comunitat.

3.2.2 Pràctica:

Anàlisi de cançons que tenen com a centre d'interèsla infantesa, sota el puntde vista dels seus valors pe-

dagògics i didàctics.

Bloc 2 - PLÀSTICA:
1. Estructuració dela plàstica com a llenguatge:

1.1 Elements bàsics:l'espaii el pla.

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 puntcom a elementgràfic mínim.

2.2 El punten l'espai.

2.3 El punt sobreel pla.

2.4 Capacitat expressiva del punt.

2.5 Experimentació del puntsobre diferents suports, amb materialsdiversosi utilització de diferentsei-

nes detreball.

3. Lalínia:
3.1 Estudi de la línia com a dinàmica del punt.
3.2 Lalínia en l'espai.

3.3 La línia sobreelpla.

3.4 Capacitat expressiva delalínia: en ella mateixa o en funció del que representa.

3.5 Divisió dels limits de l'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 gradaciódelcolor(valors).

4.7 Colors càlidsi colors freds.

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

5. Composició:

5.1 Entendre la composició com a ordenació subjectiva d'elementsgràfics: punts-línies-formes-espais.
5.2 Simetries o asimetries.

5.3 Estructures de la composició: composicions geomètriques, orgàniques i 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 per a la seva manipulació.

6.4 Composició de textures.

7. El volum:  



 

I IN
lat‘||

I 7.1 Volums en l'espai.
7.2 Incidència de la llum.

7.3 El buit com avolum interior.

8. Proporcions:

8.1 Dimensió.

8.2 Relació en les dimensions.

8.3 Mòdul.
% 8.4 Modulació de l'espai, modulació del pla.
| 8.5 La figura humana.

"hy 9. Perspectiva:

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

| 9.3 Exercicis de perspectiva en base a les línies de fuga.

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

A: Bloc 3 - AUDIOVISUAL:
| 1. Introducció:

7 1.1 Concepted'imatge i comunicació.

| i 1.2 Realitati representació.

2. Tecnologia dels mitjans audiovisuals:

2.1 La imatge fotogràfica.

2.2 La representació del moviment:el cinema.

2.3 La instantaneitatteledifusiva.

2.4 L'enregistramentelectrònic:el vídeo. :

| 2.5 La imatge numérica.

| 3. El llenguatge audiovisual:

| 3.1 El llenguatge cinematogràfic.
3.2 La narració audiovisual.

3.3 El "dialecte"televisiu.

IE 3.4 L'escriptura audiovisual: el guió.

qu, 4. Estructura dela producció audiovisual:
a 4.1 La producció cinematogràfica i videogràfica.

| 4.2 La producciételevisiva.

5. Lectura de la imatge:

7 5.1 Anàlisi de la imatgefixa.
j 5.2 Propostes metodològiques per a l'anàlisidel film

5.3 Propostes metodològiques pera l'anàlisi de la imatge publicitària.

da 6. Explotaciói didàctica dels recursos audiovisuals:
I 6.1 El potencial educatiu dela fotografia.

 
6.2 Didàctica de la imatge en moviment.

6.3 El vídeo l'escola: eina d'aprenentatgei socialització.
pia 6.4 El vídeo didàctic: característiques.

i 6.5 Televisió i educació.|

| at
|A AVALUACIÓ:
| i Contínua a travésdel'assistència activai interessada i de la demostració dels coneixements especificats. A

I , : La y
' més, s'hauran derealitzar exercicis específics per a cada un dels blocs que figuren en el programa. La nota fi-

| nalserá la mitjana de totes les notes obtingudes a partir de l'aprovació dels exercicis de cada bloc.

|
I
a
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El Bloc 1 constarà d'una provaescrita sobre la música enla societati la cultura, i una prova sobrela práctica
musical. El Bloc 2 s'avaluarà a partir de la presentació deles propostesi dels exercicis gràfics corresponents.

El Bloc 3 constarà d'un treballi d'una provafinal.

BIBLIOGRAFIA:

Bloc 1. Música:

Blacking, J., Fins a quinpunt !'home és music? Vic: Eumo Editorial, 1994.

Busqué, M., ViroletSantPerei ViroletSantPau. Barcelona: Publicacionsde l'Abadia de Montserrat, 1981.

Busqué, M.; Pujol, A., Ximic. 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., Libre de cançons. Crestomatia de cançons tradicionals catalanes. Vic: Eumo Editorial, 1992.

Willems, E., El valorhumano de la educación musical. Barcelona-Buenos Aires: 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: Càtedra, 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.; Valdívia, M., La imagen. Madrid: UNED,1992.

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

Ferrés, J.; Batolomé, A.R., El vídeo, 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 contemporánea, 2a ed. Barcelona: Gustavo
Gili, 1992.

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

rica, 1992.

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

Roda,E, Beltran, R. Información y comunicación, los mediosy su aplicación didactica. Barcelona: Gustavo

Gili, 1998.

Romaguera,J., etal., Elcinemaa 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: Marta MARIMON i MARTÍ

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

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

1. Prendre consciència de l'impactesocial de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en
la societat actual i especialmenten l'àmbit educatiu.

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

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

3. Conèixerels recursos telemàtics i les seves aportacions a la cerca d'informaciói a la comunicació.

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

gia de la informació i de la comunicacióa l'escolai analitzar-neels diversos àmbitsd'utilització.
5. Potenciar la 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'aprenentatgeen les qualss'utilitzin noves tecnologies.

7. Potenciarla innovació educativai professional.

CONTINGUTS:

1. LaTecnologia de la Informació i de la Comunicació la societat:
1.1 Impacte de laTIC a la societatactual.

1.2 Nocions bàsiques: maquinari i programari.

1.3 Principals eines pera l'alfabetització informàtica:

1.3.1 El processadorde textos.

1.3.2 El full de calcul.

1.3.3 La base de dades.

1.3.4 L'editor gràfic.

1.3.5 La telemática.

2. LaTecnologia de la Informació a l'educació:

2.1 Propostes educativesinstitucionals a Catalunya pet a la integració de laTIa l'escola.
2.1.1 Marc normatiui repercussions curriculars.

2.1.2 Projectes desenvolupats.
2.2 LaTI al centre: àmbits d'utilització.

2.2.1 Com a 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 LaTT a l'aula:
2.3.1 Característiquesprincipals dels entorns d'aprenentatge amb ordinador.
2.3.2 Possibilitats educatives dels programes informàticsa les diferents àrees curriculars.

2.3.3 L'ordinadoral servei de l'educació especial.
2.3.4 Creació d'un entorn d'aprenentatge ambordinador.

2.4 La formació del professorat en la T1: formacióinicial i permanent.
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AVALUACIÓ:
Per avaluarl'assignatura es tindrà en compteeltreball continuatdel'estudiantal llarg de tot el quadrimes-
tre.
- En primerlloces valoraranlesactivitats fetes a classe de cadascun dels blocs de contingutstreballats sobre

eines informatiques amb les ponderacions segiients: Word (10%), Access (10%), Excel (10%), Clic

(10%).

- En segonlloc,es valoraràla participació activa de l'estudiant en un debatvirtual en el qual es reflexionarà
sobre el paper de les TIC a la societat. Aquesta participació tindrà un pes del 1096 sobre la qualificació

final.

- Per últim, s'haurà de desenvolupari defensar un projecte global d'apliació de les TIC a l'educació utilir-
zantles eines informàtiquestreballades des de l'assignatura. Aquest projecte tindrà un pes del 5096 sobre

la qualificació final i serà de caràcterindividual i obligatori.

BIBLIOGRAFIA:

Monográfic: «NuevasTecnologías y Educación Especial». ComunicaciónyPedagogía, 1998, núm. 150.

Monográfic: «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, Xavier ¡altres «Noves tecnologies ¡atenció la diversitat». Suports, 1998, vol. 2, núm.2, p. 4-12.

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

Educació, 1999, núm.4, p- 12-13.

Dalmau,Sail. 4L'ús dels mitjans informàtics a l'escola primàtiar. Barcelona Educació, 1998, núm.7, p. 28-

31.

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

1996.

Gallego, Domingo J.; ALONSO,Catalina M.; CANTON,Isabel. (coords.) Integración curricular de los 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». Comunicación y 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. Multimèdia: què i per a quèr, Guix, 1997, núm. 233,p. 5-8.

San José, Carlos. (coord.) Tecnologíasde la información en la educación. Madrid: Anaya Multimedia, 1998.

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

Squires, David; Mcdougall, Anne, Cómoelegiry utilizar sofiware 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 Información y de la Comunicación

(PNTIC): http://www.pntic.see.mec.es
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Ajuntament de Barcelona. Institutd'Educació (IMEB): hup:!/www.bcn.es/IMEB

Unesco: http://www.unesco.org

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

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

intercambiar informacióny experiencias en educación especial.
http://guindo.pntic.mec.es/ -gherrero/nee.htm

Aula Virtual - Recursos Educativospara Maestrosy Profesores. http://www.nalejandria.com/

Redinet, sistema documentalautomatitzatcentraten la informació educativa: http:llvvyvyv.mec.eslredinet/
Base de dades de recursos educatius:http://www.telar.org/sala4.htm
Hiperespiral. Tecnologies i Educacié: http://www.pangea.org/org/espiral/
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Matemàtiques i la seva Didàctica

PROFESSOR: Pau CASANASiXURIACHS

Quadrimestral. 4,5 crédits

OBJECTIUS:
1. Aconseguir de l'estudiant un coneixementdeldisseny curricular de Matemàtiques d'Educació Infantil i
de Primàriai, al mateix temps, un dominidels continguts bàsics quela integren.

2. Aprofundirenelsignificat actual de l'educació matemàticai en algunalínia d'innovació en aquestsentit.

3. Contemplarles nocions bàsiques de didàctica de les Matemàtiques en relació ambla pròpia especialitat.

CONTINGUTS:

1.- L'educació matemàtica

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

1.2. El seu paper en l'educació dels nensi nenes de 2 a 12 anys.

1.3. Estructurai característiquesdeldisseny curricular a Educació Infantili Primària.

1.4. Criteris metodològics generalsi criteris segonsles edats.

1.5. La Matemàticai l'atencióa la diversitat.

2.- La Lògicaa l'escola

2.1. Diferents tipusd'activitats, amb material i amb simbologiaescrita. Exercicis directesi inversos.

2.2. Lesrelacions. Tipusderelacionsi treball segons edats.

2.3. Les agrupacions. Jocs adelsí i del nov amb una i amb duesqualitats.

2.4. Les transformacions o canvis de qualitats.

2.5. Paral-lelisme entreels exercicis de lògica amb qualitats i altres de similars amb quantitats.
3. - Nombresi operacions

3.1. Gènesi del concepte de nombreenels nens.

3.2. Relacions entre nombres.

3.3. Tres aspectes en la didàctica deles operacions:lògic, funcionali tècnic.Iniciació a les operacions de
sumai deresta.

3.4. La base decimal de numeració. Lectura i escriptura de números. Valorposicionaldeles xifres.

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

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

3.7. Operacions de multiplicar i dividir. Introducció dels nombres fraccionaris.
3.8. Nombres decimals. La seva naturalesa. Operacions amb decimals.

3.9. Quadrats, cubsi noció d'arrel quadrada. Potències en general.
3.10. Múltiples i divisors.

4.-Problemes

4.1. Què entenem persituacions problemàtiques.

4.2. Tipologies de problemes.
4.3. Continguts procedimentals queestreballen en els problemes
4.4. Trets comuns entrejocsi problemes.

5.- Geometria

5.1. El paper de la Geometriaen el coneixementdel'espai. Aspectes queestreballen.

5.2. Procés dels nens i nenes en l'aprenentatge de la Geometria, segonsedats.

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

5.4. Relacions de posició percriteris topològics, de direcció i de coordenades.
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5.5. Estudii classificacionsde figuresi cossos geomètrics.
5.6. Iniciació a les transformacions geomètriquesi la seva aplicació a l'estudi de figuresi cossos.

6.-Magnitud i Mesura

6.1. Diferents etapes en l'aprenentatge de les mesures.

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

6.3. Ús dels instruments de mesura.

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

7.1. Diferents passos en la pràctica del'estadísticaa l'escola: recollida de dades:anàlisii interpretació de
les dades: representació pergràfics (diversostipus).

7.2. Introducció dels paràmetres estadístics elementals.

7.3. Alguns experimentsaleatoris. Noció d'atzar.

METODOLOGIA:
La matèria s'agrupa en diversos blocs temàtics que es contemplaran seqiiencialmentdurantel quadrimestre
corresponent. Cadablocestreballarà entresfases:

- Aprofundimentteòric de la matèria.

- Anàlisi de procediments, conceptesi actituds que cal treballar a l'escola amb els nens i nenes, així com

dels objectius a aconseguir.

- Orientacions didàctiques perals futurs mestres.

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

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

tats pràctiques queelprofessor puguiorganitzar.

AVALUACIÓ:
1. Es farà una provaparcial queserviràpera alliberar matèriai per configurarla nota final, i una prova final.
2. Es fara un treball que comptarà pera la qualificaciófinal.

3. Eltreball serà majoritàriamentrealitzata la classe i en horaride classe.

4, L'assistència a classe comptarà tambéen l'avaluació final.

5. La participació a algunaactivitat didàctica que puguisorgir durantel curs també comptarà en l'avaluació.

BIBLIOGRAFIA:

Llibres

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

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

Baroody, A.J. Elpensamiento matemàtico delos nifios. Madrid: Aprendizaje Visor, 1988.
Bermejo, V. El niñoy la aritmética. Barcelona: Paidós, 1990.

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

Canals, M.A. Elcàlcul mentali 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. La geometria. Barcelona: Retres, 1981.

Castro, E. i Rico, L. Niúmeros y operaciones. Fundamentos para una aritmética escolar, Madrid: Síntesis,

1987.

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

de la UB / Publicacions de la UAB, 1992.
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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. Més de 7materialsper a l'aprenentatge de la matemàtica. Barcelona: Rosa Sensat, 1988.

Fisher, R. i Vince, A. [nvestigando 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. Currículum. Educació Infantil. Barcelona: Servei
de Difusió i Edicions, 1992.

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

Goñi,J.M. Elcurrículum de matemáticas en los inicios delsiglo XXI. Barcelona: Grad, 2000.

Gorgorió, N. Matemáticasy educación. Retosy cambios desde unaperspectiva internacional. Barcelona: Graó,
2000.

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

Kamii, C. El niñoreinventa la aritmética I. Madrid: Aprendizaje Visor, 1982.

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

Kamii, C. Reinventandola aritmética II. Madrid: Aprendizaje Visor, 1995.

Piaget]. ¡ Szeminska. Génesis delnúmero en el niño. Buenos Aires: Guadalupe, 1982

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

Revistes

- Biaix, revista de la Federació d'Entitatspera l'Ensenyamentde lesMatemàtiques a Catalunya, 1992.

- L'Escaire: revista de didàctica de les Matemàtiques. Barcelona: Departament de Matemàtiques i Estadística

de l'EscolaTècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politécnica 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 de didáctica de las matemáticas. Barcelona: Graó Educación, 1994.

WEBS RECOMANADES:

http://www.educ.ar/

http://www.mathsnet.net/dynamic/cindy/index.html
http://www.standars.nctm.org/

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

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

PROFESSOR:Jordi MARTÍ FEIXAS

Quadrimestral.6 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura proposatractarel medi de manerainterdisciplinària,tracrantalgunsdels principals elements

temporals,espacials, materials, biològics i humans que formenpart del medi.Estracta quel'estudiantasso-

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

bon domini dels temes queestractena l'escola en les àrees de socials i naturals,i d'altra banda perquè asso-

leixi un coneixementcultural suficient per poder desenvoluparla 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

forma part d'un conjunt més ampli.

CONTINGUTS

1. El coneixementdel medi.

1.1. El medi com a sistema.

1.2. La ciència en l'estudi del medi.

1.3. El coneixement del media l'escola.

2. L'espaii temps.

2.1. La construcció socialde l'espai i el temps.
2.2. Unitats de mesura del temps

2.3. El tempshistòric i social.

2.4. La percepciódel'espai.

2.5. La representació cartogràfica.

3. Matèria i Vida.

3.1. Origen i organització de l'Univers.

3.2. LaTerra.

3.3. Materialsi energia.

3.4. Sistemesvius.

4. Societat i Cultura.

4.1. Evolució humanai tecnologia.
4.2. La població.

4.3. Les activitats humanes.

4.4. L'organització política.

METODOLOGIA:
L'assignaturaes basarà en treballatel programaa partirdelesexplicacions delprofessori la participaciódels
estudiants en diversesactivitats didàctiquesa l'aula. Tambées faran duessortidesfora de l'aula. Caldrà rea-

litzar lectures obligatòries i altresactivitats.

AVALUCIÓ:
Una provaescrita (5090). Dues activitats d'avaluació sobre els diferents apartats del temari (2090). Un tre-

ball de curs en grup (20%). Les activitats de classe (1099),

BIBLIOGRAFIA:

Anguita, E. Origene historia de la Tierra. Madrid: Rueda, 1988.
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Benejam, P: Pagès,J. (coord.) Enseñary aprender ciencias sociales, geografía ebistoria 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. Didàctica de las ciencias sociales didáctica de la historia. Vilassar: Oilcos-tau, 1994.

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

Carreras, C. Geografia humana. Barcelona: Edicionsde 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.

Coneixementdel medi natural. Actualització científica. Vic: Eumo Editorial, 1994.

Coneixementdel medi 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. Enseñanzay aprendizaje de las ciencias. Madrid: Morata. 1998.

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

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

Lacoste, Y.; Ghirardi, R. Geografíageneralfisicay humana. 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. 1altres. La história més bella del món. 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. El tiempoy el espacio en la didáctica delas ciencias sociales. Barcelona: Graó, 1998.

Trilló, T. Didàctica deles ciències naturals. Biologia. Barcelona: Edicions UB, 1999.
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Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació

PROFESSORS: Eulàlia COLLELLDEMONT PUJADAS

Joan SOLER MATA

Quadrimestral, 6 crèdits.

OBJECTIUS:
A través del'assignacura Teories i Institucions Contemporànies de l'Educació es pretén formarels estu-
diants de Mestre en el coneixementdels corrents educatius més rellevants que han sorgital llarg de l'època

contemporània, així com en l'aplicació que han tingutfinsals nostres dies a través delesinstitucions educa-

tives i els seus agents.

CONTINGUTS:

Bloc l:Aproximació a l'educació.
1. Concepted'educació.

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

1.2. Àmbits educatius.

2. L'estudi del'educació.

2.1. La pedagogia les ciències del'educació.

2.1. Panoràmicasobre l'evolució de la pedagogia contemporània

Bloc II: Les institucions educatives, abir i avui.

3. Lainstitució escolar,

3.1. El desenvolupamentdels sistemes educatius.

3.2. La construcciósocial del'espaii el tempsescolars.

3.3. Evolució de les metodologies: de la transmissió a la construcció del coneixement.

4. Els subjectes de l'educació.

4.1. Lainfànciaa l'època contemporània: evoluciói situació actual
4.2. La funció i la formació dels mestres.

4.3. El paper de la comunitat educativa.

5. La construcció del coneixementescolar.

5.1.Leducació intel-lectual: de les propostes de l'empirisme al’actualitat
5.2.Leducació ética: de Kantals nous plantejamentsétics

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

5.4, L'educaciófísica: del naturalisme a l'educació corporal

6. L'educaciófora de l'escola.

6.1. L'educació no formal. L'educacióenellleure.

6.2. La família i els altres agents desocialització.
6.3. La ciutat educativa.

METODOLOGIA I PLA DETREBALL:
a) Sessions de treball:

Lessessions constaran d'explicacions perpart del professor,lectura i comentarid'articles, textos i altres
documents, projecció de vídeosi diapositives, treballs en perits grups, debats col.lectius i exposicions

de treballs per part dels estudiants. Segonsel desenvolupamentdel'assignaturai del curs, hi hauràal-
gunaconferènciao altres activitats complementàries. És imprescindiblel'assistència a classe per a se-
guir correctamentel desenvolupamentdel programadel'assignatura.
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b) Treball individual:

Lectura i comentari individual d'unllibre a escollir entre els que es proposen a la bibliografia com lli-
bres de lectura. A l'inici del curs es donaranorientacions pera la realització del comentari.

c) Comentaris detexti activitats de classe:

Durantel quadrimestreesrealitzaran activitats oralsi escrites i comentaris de text que seran avaluats de
formaindividual. Al final del quadrimestrees realitzarà un comentaride text queserà avaluat de mane-

raindependent.

d) Horari de tutories i consulta:

És una part importantdeles activitats de l'assignaturai l'estudiant hauria d'assistir-hi sempre que ho
necessiti. Es recomana mantenir almenys una entrevista o consulta per a cada un dels dos treballs de

curs: manca debibliografia, dubtes sobreel guió o l'estructura deltreball,...

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

Aciivitats EE ClaSSe aioiomimanasarmesicixarenanamesemisameraciatia 3
-Treball a partir dela lectura d'un llibre ..............2..... 4

-Comentari de text(final del quadrimestre) .............. 3

A10

Lasuma nomésesfarà quan elstres apartats estiguin superatssatisfactòriament. En cas contrari, l'estudiant

s'haurà de presentara la segona convocatòria.

BIBLIOGRAFIA:

a) Llibres de lectura:

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

Ferreri Guàrdia, E. L'escola moderna. Vic: Eumo, 1990.

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

Freinet, C. Per l'escola delpoble. Vic: Eumo, 1995.
Freire, P. L'educació com apràctica dela llibertat. Vic: Eumo, 1987.

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

Locke, J. Pensaments sobre l'educació. Vic: Eumo, 1991.

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

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

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

Neill, A.S. Summerbill. 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 de l'escola de Barbiana. Carta a una mestra. Vic: Eumo, 1998.

b) Llibres de consulta:

Avanzini, G. Lapedagogía delsiglo XX. Madrid: Narcea, 1987.

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

Asuntossociales, 1996.

Bowen,]. 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.; Mtlich, J.C. Después de la modernidad. Nuevasfilosofías de la educación. Barcelona: Paidós,

1995.

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

De Puelles, M. Educacióne 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 del magisterio español. Barcelona: PPU, 1994.

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

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

Echeverria, J. Los sefiores delaire: Telépolisy el tercer entorno. Barcelona: Destino, 1999.

Escolano, A. Tiemposy espaciosparala escuela. Madrid: Biblioteca Nueva, 2000.

Fullat, O. Filosofia 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.

Mallart, J.; Teixidó, M.; Vilanou, C. (coord.) Repensar la pedagogia, avui. Barcelona/Vic: TEC/Eumo

Editorial, 2001.

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

taedro, 1997.

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

tarios “SantJordi”, 1998.

Puig, J.M. Teoria de la educación. Barcelona: PPU, 1986.
Santolaria, F. Marginacióny educación. Historia de la educación social en 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.) El legadopedagógico delsigloXXpara la escuela delsigloXXI. Barcelona: Graó, 2001.

VVAA.Pedagogías delsiglo XX. Barcelona: Cuadernos de Pedagogía, 2000
Viñao, A. Innovaciónpedagógicay racionalidad científica. Madrid: Akal, 1990.
Viñao, A, Tiemposescolares, tiempossociales. Barcelona: Ariel, 1998.
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Assignatures obligatóries de segon curs

Didàctica de la Llenguai la Literatura II

Ampliació de la Llengua,Literatura i la seva Didàctica

PROFESSORA:AssumptaFARGASi 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 que han detenir a l'escola en el marc d'un

ensenyament comunicatiu dela llengua queintegrieltreball sistemàtic i de reflexió sobrela llengua dinsel

d'ús i comunicació.

OBJECTIUS:
- Proporcionarals estudiants els elements teòrics bàsics que permetin entendrei prendre consciència de la
complexitati de la importància de les quatre grans habilitats lingúístiques(escoltar, parlar, llegir i escriu-

re).

- Oferir als alumnes elements de reflexió que els permetin actualitzarels seus coneixements sobreels dife-:
rents components dela llengua(fonètica, ortografia, morfologia-sintaxii lèxic-semàntica).

- Proporcionarals estudiantscriteris i estratègies adequades perfer un plantejament comunicatiu dela llen-.

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

cació, tant oral com escrita.

CONTINGUTS:
1. Les granshabilitats lingiístiques:

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 coneixements de l'escriptor, el

contexti el procés pròpiamentdit: planificació, textualitzaciói revisió.

1.3. El treball de comprensiói d'expressió oral i escrita a l'escola: programació, criteris i recursos pera

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

quesd'escriptura. L'aprenentatge dela lecto-escriptura: mètodes i materials.

2. L'ensenyament-aprenentatgedel'ortografia:
2.1. La normativa ortogràfica: tradició, convenciói racionalitat. El valorsocial de l'ortografia. La re-

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

Les hipòtesis dels aprenents.

2.2. El lloc del'ortografia dinsl'ensenyamentdela llengua. Programació dels continguts d'ortografia.

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

la còpia, la consulta,els jocs de sonsi delletres.
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3. L'ensenyament-aprenentatge de la morfologiai de la sintaxi:
3.1. Morfologia nominal i morfologia verbal.Les classes de paraules. Estructura de la paraula: morfe-

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

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

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

4. L'ensenyament-aprenentatge del lèxic i de la semàntica:

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

ses fetes. Comparació, metàforai endevinalles. Els diferentstipus de diccionari.
4.2. Programació dels continguts de lèxic i semàntica. Criterisi recursospera l'anàlisi i pera l'elabora-

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

METODOLOGIA:

Els continguts relatius als dos primers apartats del programaes portaran a termealllarg del primer quadri-

mestre mitjançantl'exposició dels diferents temes per part del professor a classe i 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 tambéla lectura d'una monografia: i la lectura d'un dossier

d'articles peral segon. Així mateix,caldrà larealització d'un treball escrit.

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 un treball previ de documentaciói preparació assessoratpel professor.

Tantels títols deles lectures, les opcionsdeltreballescrit i 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.Els altres dos apartats delpro-

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

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

exposicions.

No hi haurà proves específiques 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, inclosesles

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

La nota final de curs serà la mitjana de les dues proves,deltreballescrit, de l'exposició i del conjunt de qua-

lificacions derivades dels exercicis puntuals fets a classe o a casa, així com dela participaciói del'actitud de

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

un aprovat.

BIBLIOGRAFIABÀSICA:
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. Descriure escriure. Barcelona: Empúries, 1987.

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

Codina,F. i Fargas, A. Proposta declassificació dels errors d'ortografia. Vic: Eumo, 1988.
Colomer, T. i Camps, A. Ensenyara llegir, ensenyara comprendre. Barcelona: Ed. 62, 1991.

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

Ruaix, J. Elcatalà enfitxes/1. Fonèticaiortografia. Moià: Ed. de l'autor, 1987.

Ruaix, J. El català enfitxes/2. Morfologia i sintaxi. Moià: Ed. de l'autor, 1987.
Ruaix, J. El català enfitxes/3. Lèxici estilística. Moià: Ed. de l'autor, 1987.
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Revistes:

Articles de didactica dela llengua i la literatura

Com ensenyarcatala als adults
Escola catalana

Guix

Recursos:

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

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

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

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

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

Bernal, MC.i Codina, EF. Models d'exercicisper a treballar ambeldiccionari. Vic: Eumo, 1988.

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

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

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

ment, 1990.

41

 



 

  

 

Pràctiques |

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

COORDINACIÓ DEPRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

Anual. 15 crèdits.

Les pràctiquesen el segon any del currículum de Mestreestan concebudesfonamentalmentper a aprofun-
dir en el coneixementdela institució del centre escolar, per a analitzar la dinàmica del grup-classe al si de

l'aula i per exercitar-se en la confecció de propostes curriculars i didàctiques.

TEMPORALITZACIÓ:

Els estudiantsassisteixin a un centre escolar durant un períodeintensiu, matíi tarda, els mesos de generi
febrer.

ACTIVITATS:

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

És important quel'estudiantes responsabilitzi d'alguns aspectesdeltreballescolar pertal d'introduir-se de

manera activa en totel que suposa fer 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. Tambéés aconsellable l'assistència a les activitats quel'escola realitza, des de les més habituals peral

funcionamentdelcentre (reunionsde cicle, claustres...), fins a sortides,festes i activitats extraescolars, sem-

pre quel'escolahiestigui d'acord. És indispensable la puntualitat a l'escola.

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

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

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

— Valoració deles pràctiques.

— Anàlisi institucional.

— Estudidel grup-classei valoració globaldelcicle al qual pertany.

— Descripciói valoració d'una unitatde treball conduidapelpracticant.

La confecció de la memòria ha de seguirelscriteris i normes habituals en Ja redacció detreballs.

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

gui possible.

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

Així mateixels estudiants podranrealitzar les Pràctiques en unaescola rural amb un pla de treballrelacionat

amb l'assignatura Seminari d'Escola Rural.

AVALUACIÓ:
Per als estudiantsles pràctiques de segon curs comporten:

1. Assistènciaa l'escola durantel període intensiu establert.

2. Assistència a claustres, reunionsdecicles i departaments, semprei quanl'escola ho vulgui.

3. Entrevistesi intercanvid'informació ambel professor-tutor.
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4. Assistènciaa les sessions de formació de pràctiques.
5. Presentació de la memòria de pràctiquesdinsel terminiacordat(idel diari de pràctiquessiel professor-

tutor el demana).

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

— Informepositiu del mestre-tutor confirmat en l'entrevistai visita a l'escola.

— Intercanvid'informaciói entrevistes ambel propiestudiant.

— Qualitat de la memòria de pràctiques entotsels seus apartats.

BIBLIOGRAFIA

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

mació d'aula. Elquè, elquani elcom dels instruments de laplanificació didàctica. Barcelona: Graó, 1991.
Boix, R. Estrategiasy recursos didácticos en la escuela rural. Barcelona: Graó, 1995.
Coll, C. etal. 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. Cuadernos de Pedagogía. 256, p. 20-24.

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

FranchDarder: Coll: Pèlach: Elgrup-classe: Unpotencialeducatiufonamental Vic: Eumo Editorial, 1991.
Gómez, J.; Navarro, P.; Vázquez, FE. Diari escolar. Guix, 187, pp. 59-61.

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

Mauri; Valls; Gómez; Els continguts escolars. El tractamentdel currículum. Barcelona: Graó, 1992. Col.lec-

ció MIE.

Torrents, M. Aprendre a ensenyar a aprendre. Vic: Eumo Editorial, 1988.
Zabala, A. Lapráctica educativa. Com ensenyar. Barcelona: Graó, 1995.
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Organització del Centre Educatiu

PROFESSORA: Rosa GUITARTACED

Quadrimestral. 4,5 crèdits

INTRODUCCIÓ
L'assignatura pretén proporcionarels elements bàsics sobre el funcionamentdels centres educatius, ja que
la tasca dels mestres no es centra únicamenti exclusivament en l'àmbit de l'aula, sinó en el centre a nivell

global. S'ofereix una visió àmplia de la seva tasca com a elements actius en l'organització i vida delcentre, i

es prepara l'alumnatpera la sevaestadaenel centre escolar durantel període de pràctiques o per valorar-ne

el funcionamentdesprés d'haver-lesrealitzat,

OBJECTIUS
- Endinsar-seenel ple coneixementdela vida d'un centre educatiu.
- Sensibilitzar els alumnes de caraal treball en equip en els centres.

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

CONTINGUTS

1. Educació i 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 educatiui l'entorn social. Escola, societati família.

1.3 Naturalesa i característiques deles organitzacions educatives.

1.4 Organització de l'escola rural. La Zona Escolar Rural.

1.5 Els canvis socials i culturalsi l'organització del centre escolar. Reptes de futur.

2. El marclegal educatiui l'organització d'un centre escolar.

2.1 Legislació de l'àmbit educatiu.

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

2.3 El principide l'autonomia del centreescolar.

3. La planificació,els plantejamentsinstitucionals delcentrei l'avaluació.

3.1 El Projecte Educatiu de Centre. El Projecte Lingúístic.

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

3.3 El Reglamentde Règim Intern.
3.4 El Pla Anual. Els Plans Específics.
3.5 L'avaluació de la gestió: la Memòria del centre. Instruments de seguiment, control i millora de pro-

jectes.

4. La comunitat educativa.
4.1 L'escola com espaiderelacions humanes. El climaescolar.
4.2 La participació enla gestió del centre educatiu: àmbitsi nivells de participació.

5. L'organització dels recursos humans.

5.1 Estructura d'un centre educatiu: òrgansi funcions. Organigrama.

5.2 El professorat. Els equipsdetreball docent. La coordinació. La funció docent: tutoria. Drers i deures

del professorat.

5.3 Agrupaments dels alumnes. Flexibilitat diversitat a l'aula i al centre. Drets i deures dels alumnes.
5.4 Lesrelacionsfamília-escola. Les Associacions de pares i mares d'alumnes.
5.5 El Personal no Docenten els centresescolars (PND).

6. L'organització dels recursos materials.
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6.1 L'arquitecturai els espais educatius.
6.2 Els equipamentsi el material didàctic.

7. L'organització dels recursosfuncionals.

7.1 Ladistribució del tempsi els horaris.

7.2 El pressuposti la gestió econòmica.

7.3 La documentació escolar.

METODOLOGIA

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

tits grupsi exposicionsde treballs.

AVALUACIÓ
L'avaluació global del'assignaturaes farà a partir de:

- Treballs individuals i/o grupals a classe.

- Un treball col-lectiu sobre un tema d'organització d'un centre escolar.

- Unaprovaescrita sobreels continguts del programa.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. Delprojecte educatiua laprogramació d'aula, Barcelona: Graó, 1991.

Antúnez, S. Clavespara la organización de centros escolares. Barcelona: ICE-Horsori, 1993.

Antúnez, S.; Gairín, J. El projecte educatiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament

d'Ensenyament, 1990,

Armengol, C.i Feixas, M.: Pallarès, R.M. Seguintelfilde l'organització. Bellaterra: UAB, 2000.

Blanch, X. Cinc cèntims sobrela reforma educativa. 3a. edició. Barcelona: Proa butxaca, 1999.

Cantarero, J.; Martinez, A. Viure la democràcia a l'escola. Einesper intervenir a l'aula i el centre. Barcelona:

Editorial Grad, 1999.

Doménech,J.; Vifias, J. La organizacién delespacioy deltiempoen elcentro educativo. Barcelona: Graó, 1997.

El sistema educatiu avui. Situació actual i perspectives. Barcelona: Federació de Moviments de Renovació

Pedagògica de Catalunya, 2001.
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Gairín, J.; Antúnez, S. (coord.). Organizaciónygestión de centros educativos. Barcelona: Praxis, 1994,

Gairin,J.; Fernández, A. Planificaciónygestión de institucionesdeformación. Barcelona: Praxis, 1997.
Gairín,J.; Antúnez,S. (coord.). Organización de centros. Nuevas aportaciones. 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:
Editorial Escuela Española, 1996.

Puig, J.M. Comfomentarlaparticipació a l‘escola. Barcelona: Editorial Graó, 1997.

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

d'Ensenyament, 1990.

Santamaría, G. Compilaciónlegislativa básica: LODE, LOGSE, LOPEG.Alcalá: Universidad de Alcalá, 1998.

Santos, M.A. Hacervisible 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.
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Bases Psicopedagògiques de l'Educació Especial

PROFESSOR: GemmaRIERA i ROMERO

Anual. 8 crèdits

OBJECTIUS:

e Conèixerels aspectes bàsics del'escola oberta ala diversitat des d'un enfocament inclusiu.
e Entendre l'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'atenció la diversitat de l'alumnaten el marc del sistema educatiu actual a Catalunya:
- Reconèixer les principals NEE que es poden derivar de les diferents condicions d'aprenentatge dels

alumnes.

. Organitzar la resposta educativa adequadaper respondre les NEE quees poden presentar com a conse-

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

procés d'aprenentatge.

- Identificar els recursosexistents pera l'adequació deles tespostes educativesals alumnes amb NEE.

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

nals enla millora de l'Atenció a la Diversitat.

» Sensibilitzarel futur mestre del compromís que ha d'assumir en el respecte i comprensió deles diferències

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

diària com a docent.

CONTINGUTS:

1. Diferències individuals —conceptes previs.
1.1. Discapacitat, minusvàlua: disminució

1.2. Les diferències individuals: La diversitat i 1.3. Factors de diversitat en el marc escolar

1.4. Perspectives en la consideració de les diferéncies individuals

| 1.5. Modelselectiu; integrador; inclusiu d'Atenció a la Diversitat

i 2. L'Atenció ala Diversitaten l'actual context educatiu

| 2.1. Atenció ala Diversitat i Educació Especial

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

il Plans d'integració portats a terme.
2.3. El concepte acutal de l'Educació Especial

2.3.1. Factors determinants d'una nova conceptualització dela diferència

MI. 2.3.2. El concepte de NEE

2.3.3. Principis bàsics de l'Educació Especial

I 2.3.4. L'Educació Especialenla legislació vigent a Catalunya

Ly, i 2.3.5. Investigació en EducacióEspecial, propostes de futur

a 3. LArenció a 'alumnat amb NEE

|| I 3.1. Procésd'identificació i valoració de les NEE
 

‘| 3.2. Compromisos dels diferents professionals (mestre de l'aula, mestre d'Educació Especial) en

3.3. Escolarització de l'alumnatamb NEE

l'Atenció a la Diversitat

I i I 3.4. Estratègies d'Atenció ala Diversitat  



 

3.4.1. Metodològiqueso facilitadores d'interacció enles diferentssituacions del grup classe
3.4.1.1. Cultura cooperativa i 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 famílies: col-laboració entre la família i escola en la

resposta a les NEE

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

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

METODOLOGIA:

Les sessionsdetreball combinaranles explicacions i comentaris del professor amb la visualització de vídeos

i posterior anàlisi del contingut,i la realització d'activitats pràctiques —individuals i en grup— per part dels

estudiants.

AVALUACIÓ:

Els alumnesseran avaluats a partir dels segiients elements d'avaluació:
1. Síntesipersonaldels conceptes fonamentals dels temes 1, 2i 3.

2. Elaboració en grup d'un treball sobre untretdiferencial.

3. Examenfinalsobre els continguts méspràctics del'assignatura (Tema 4), amb alguna referènciaals con-
tinguts dels temes 1 12.

4. Realització de diversesprovesescrites, comentaris d'articles...

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

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

A l'hora defer mitjanes la puntuació obtingudaa l'examen ha de ser com a mínim d'aprovat(2 5). Ala con-

vocatòria de setembre l'estudiant s'haurà de presentar per tots aquells elements d'avaluació que no hagi
aprovata la convocatòria de juny.

BIBLIOGRAFIA:

Ainscow, M. (1995) Necesidadesespeciales 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.

Giné C. (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.
Stainback8ZStainback (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) «Educación y calidad de vida: el sentido de los centros de educación especial. Aula, Núm.

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

p.109-123

Revistes

Les principals revistes relacionades amb l'Educació especial presentsa la Biblioteca de la UV són:
Fiapas

Integración (Revista sobre cegueray def. visual)
Integración(revistasobre implantes cocleares)

JournalofLearning Disabilities

Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología
Suports

Siglo Cero

Teaching Exceptional Children
The Journal ofSpecial Education
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Ciències Naturals i la seva Didàctica

PROFESSOR:Jordi MARTÍ i FEIXAS

Anual. 8 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignatura té dos objectius fonamentals: reflexionar sobreelsignificatde l'educació científica a Primària,
i consolidarels coneixements científics 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

Quèésla ciència2 La imatgesocial dela ciència.

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

Models d'ensenyament-aprenentatge deles ciències.

El treball experimental a Primària.

A
pe
A
S
D

La importància delllenguatgea l'ensenyamentdeles ciències.

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

BLOC IL.Tractamentdidàctic dels continguts del'àrea de Coneixementdel Medi Natural

7. Elconeixement del medi natural des de la complexitat.

8. LaTerra.

9. Els sistemes vius. Organismes viusi ecosistemes. Biodiversitat.

10. Matèria i materials. Residus i contaminació.

11. Obtenciói ús de l'energia.

12. Ciènciai societat.

BLOC II. Ofertes educatives complementàries pera l'ensenyamentdeles ciències.
13. Sortides. Els equipaments d'Educació Ambiental.
14. Museusi altres ofertes.

METODOLOGIA:
La primera part del temaries treballarà a partir de la discussió en petits grups en base a la informació pro-

porcionadapelprofessori per la lectura obligatòria de diversosarticles.

Laresta de temeses treballaran des d'un vessant eminentmentpràctic, incidinten els aspectes didàctics de

cada tema.El tercer bloces treballarà a partir d'una sortida de dos dies a una escola de natura que es concre-
taràa l'inici de curs.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluació finaldel'assignatura caldràrealitzarles seglients activitats:

1. Presentació d'un diari de classe amblesreflexionsrealitzadesal llarg de l'assignatura (2099).
2. Exàmens:es farà un examen parcial eliminatori(a finals del 1 r quadrimestre i un final al juny (6099).

3. Treball en grup en relació als projectes de l'Aula de Coneixement del Medi (2099).

Per aprovatl'assignatura cal superar satisfactòriament cadascun dels apartats. Es valoraràla participació a

les activitats de classei l'assistència a altres activitats proposadesalllarg del'assignatura.
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BIBLIOGRAFIA:

Llibres

Albadalejo, C.i altres La ciència a l'aula. Activitatsdaprenentatgeen ciències naturals. Barcelona: Barcanova,

1993.

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

Arca, M.; Guidoni, P, Mazzoli, P. Ensenar ciencia. Reflexiones para una educación científica de base.
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Biosfera. Vol. 1 a 11. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993-1998.
Casas, M.; Tomàs, C. Educación primaria. Orientaciones y recursos (6-12 años). Barcelona: CISS Praxis,

2001.

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

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

ConeixementdelMedi natural: Propostes didactiques. Vic:Eumo Editorial, 1994.

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

Driver, R.i altres Dando sentido a la ciencia en secundaria. Madrid: Visor, 1998.

Duschl, R. Renovar la enseñanza de las ciencias. Barcelona: Narcea, 1997.

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

García, J.E. Hacia una teoría alternativa de los contenidos escolares. Sevilla: Diada, 1998.

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

1992.

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

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

Història Naturaldels Paisos Catalans. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1992.
Lemke,J.L. Aprendre a hablar ciencia. Barcelona: Paidós, 1997

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

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

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

Perales, E.J.i Cafial, P. Diddctica de las ciencias experimentales. Teoríaypráctica de la enseñanza delas ciencias,

Alcoi: Marfil, 2000.

Prat, A i altres (coord.) Parlar i escriureper aprendre: ús de la llengua en situacions densenyament-aprenentat-

ge. Barcelona: ICE-UAB, 1999.

Prieto, T. ¡altres La materiay los materiales. Madrid: Síntesis Educación, 2000.

Tilló, T. Didactica de les ciències naturals: Biologia. Barcelona: Edicions de la UB, 1999.
Weissmann, H. Didáctica de las ciencias naturales. Barcelona: Paidós, 1993.

Revistes d'interès en didàctica deles ciències

Alambique

Aula de innovación educativa

Cuadernosde Pedagogía
Enseñanza de las Ciencias

Guix

Investigación en la Escuela

Perspectiva Escolar
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Aproximació al FenomenArtístic

PROFESSOR: ArnauVERNIS i LLAMBIAS

Quadrimestral.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:

L'assignaturavol proporcionarals futurs mestres uns coneixements mínims dels valors culturals i humanís-

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

quel'aprenentatgei la seva pràctica com a llenguatge en el marc educatiu ésallò 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 pinturaalllarg del temps. Influència dela pintura en la vida social.
3. Elfet pictòric en les diferents etapes de la culturai la civilització occidentals.

4. La pinturaa partir del Romanticisme.

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

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

5.2. Condicionamentsenel desenvolupamentdelfetpictòric:la industrialitzaciói la psicoanàlisi.
5.3. Elfet pictòric avui.

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

5.5. La representació, element de comunicació.

5.6. L'experimentacióestètica. Llenguatge.

5.7. El disseny industrial. Interrelació delesarts.
6. La pintura com a mitjà de comunicació:

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

6.2. Coneixementi ús dels elements que configurenelllenguatgevisual (en la plàstica).
6.3. Les arts plàstiques: pràctica i contemplació.Intensitat i profunditatde vivènciesinteriors.

6.4. Capacitat de materialització. Contemplació: actitud activa i passiva.Fitxa detreball.

7. Tallers de pintura, dibuix i modelat.

AVALUACIÓ:

A partir de la mitjana de la nota obtinguda per cada un dels treballsrealitzatsen elstallers, més la nota d'un
petittreball de recerca en grup a proposta delprofessor.

BIBLIOGRAFIA:

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

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

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

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

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

Munari, B. Diseñoy comunicación visual, Barcelona: Gustavo Gili, 1990.
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Read, H. Historia de lapintura moderna. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1984.

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

Russ, S. Tratado deserigrafía artística. Barcelona: Blume, 1972.
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Assignatures obligatòries de tercer curs

PràctiquesII

PROFESSORSTUTORS:Totsels professors dela Facultat d'Educació.

COORDINACIÓ DEPRÀCTIQUES: Provi DAUFÍ i MORESO

Anual. 15 crèdits.

Les pràctiquesenel tercer any del currículum de la diplomatura de Mestre estan concebudes fonamental-
mentper a aprofundirles estratègies psicopedagògiquesi didàctiquesaplicables i adaptades a aquelles àrees

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

TEMPORALITZACIÓ:

Els estudiantsassisteixen a un centre escolar durant un període intensiu, matíi tarda, els mesos de generi

febrer.

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

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

Aquesta Memòria consta de duesparts importants. La primeraésl'elaboració d'una recerca teoricopràctica

basada en l'especialitat que cursa l'estudiant i que ha estat decidida d'acord amb el mestre-tutor i amb un

projecte de treball prèviamentestablert pel profesor-tutordela Facultat d'Educació.

La segona partésla valoració personali global del conjunt de les pràctiques.

CICLE I ESCOLAON FERLES PRÀCTIQUES:
Pràctiquesa l'etapa de primària col-laborant amb el mestre-tutori seguinttotesles àrees del currículum 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:
Pet als estudiants, les pràctiques de tercer any comporten:
1. Assistència a l'escola durantelperíodeintensiu establert.
2. Assistènciaa claustres, reunions decicle i departaments d'escola, sempre i quan l'escola ho vulgui.

3. Assistència a les sessions de formació de pràctiques.

4, Entrevistes i intercanvi d'informació ambel professor-tutor.

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

La notafinal de l'avaluació deles pràctiques serà posada pel professor-tutor de la Facultat d'Educació a par-

tirde:
Informeescrit del mestre-tutor.
Intercanvis d'informacióientrevistes amb el mestre-tutor.

Intercanvis d'informaciói entrevistes ambel propiestudiant.

Avaluació de la Memòria de Pràctiques.
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Sociologia de l'Educació

PROFESSORAT: Jaume CARBONELL i SEBARROJA

Isabel CARRILLO i FLORES

Quadrimestral. 6 crèdits

OBJECTIUS:
Les característiquesdela nostra societat, plural i diversa: el desenvolupamenti les diferències "nord-sud",
l'expressió de la democràciai els conflictes de valor que generala convivència, són alguns exemples de pro-

blemáriques del món actual, de tensions que necessitendel'estudii la reflexió sobreles finalitats de l'educa-

ció en la nostra societati sobre les polítiques educatives que es promouen. Adquirir algunes habilitats ne-

cessàries per a la pràctica reflexiva i prendre consciència que el coneixementi la comprensió crítica de la

realitat són necessaris per poder pensar l'acció educativa:i recollir, estructurari interpretar informació so-

bre fenòmenssocials i educatius, així com estudiarlesrelacions entresocietati escola són objectius centrals

de l'assignatura.

CONTINGUTS:

1. Els orígensi l'objecte dela sociologia. ,

2. Educaciói societat: problemàtiques del món actual i marc prospectiu de l'educació.

3. Educació, drets humans, democràcia i desenvolupament,

4. Les funcionssocials del'escolai altres entorns educatius.

5. Polítiques, reformes educatives i moviments de renovació pedagògica.

6. Qui educa2 Laresponsabilitat compartida de mestres, família i comunitat.

7. Una miradaa la realitat:l'anàlisi de la realitat global i local.

7.1, Lainfancia ahir i avui. Els drets de l'infant.

7.2. Els joves i les seves problemàtiques (violència, drogadiccions...).

7.3. Gènerei igualtat. Larealitat de la coeducació.

7.4. Diversitat: assimilació, multiculturalitati interculturalisme.

7.5. El fracàs escolar. Quifracassa?

7.6. Educaciói treball:la difícil confluència de dos camins.

METODOLOGIA:

El desenvolupamentdels contingutses farà a partir d'explicacions, debats, conferències,lectures, anàlisi de

premsa, vídeosi altres activitats —individuals i de grup- que permetinla reflexió a nivell teòric i pràctic dels

diferents temes.

AVALUACIÓ:
El sistema d'avaluació tindrà en compte:
a)Laparticipaciói realització de les activitats individuals i de grup que es proposin enles diferentssessions.
b)Lalecturai reflexió escrita d'unllibre relacionat ambels continguts del'assignatura,

C)Larealització d'una provaescrita sobreel contingutdel'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:
Arias, M. Adultos a lafuerza. La explotaciónlaboralde la infancia. Barcelona: Intermón, 1998.
AAVV. Elsjoves sense titulació. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998.

AA.VV. Moviments de renovaciópedagógica 1981-1989. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1990.
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Bauman, Z. Globalització. Les consegiiències humanes. Barcelona: Pòrtic/UOC, 2001.

AA.VV. “Identidades emergentes” Cuadernos de Pedagogía. Núm. 285, noviembre 1999.

AA.VV. “Educaren el conflicto” Cuadernos de Pedagogía. Núm. 287, enero 2000.

AA.VV. “Aprenderde oriente” Cuadernos dePedagogía. Núm. 303, junio 2001.

AA.VV. “Iguales y diferentes” Cuadernos de Pedagogía. Núm. 311, marzo 2002.

AA.VV. “La Ley de Calidad. La contrarreforma en marcha” Cuadernos de Pedagogía. Núm. 314, junio

2002.

Bonal, X. Sociología de la educación. Una aproximación critica a las corrientes contemporéneas. Barcelona:

Paidós, 1998.

Bonal, X. Las actitudes del profesorado ante la coeducación. Barcelona: Graó, 1997.

Bouchet-Saulnier, E Diccionariopráctico de derecho humaniario. Barcelona: Península, 2001.

Candel, Ei Cuenca, J.M. Els altres catalans dels. XXT. Barcelona: Planeta, 2001.

Camps, V.; Giner, S. Manualde civisme. Barcelona: Ariel, 1998.

Carbonell, J. L'escola, entre la utopia i la realitat: 10 lliçons desociologia de l'educació, Vic: Eumo, 1994.

Carbonell, J. La aventura de innovar. El cambio en la escuela. Madrid: Morata, 2001.

Carbonell, J.; Torrents, R.; Tort, A.: Trilla, J. Elgrans autorsi l'escola. Vic: Eumo, 1987.

Cardús, S. (coord.). La mirada d'un sociòleg. Quèésfa, quèfa, què diula sociología. Barcelona: Proa/UOC,

1999.

Cardús, S. Eldesconcertde l'educació. Barcelona: La Campana, 2000.

Chomsky, N. La (Des) educación. Barcelona: Crítica, 2001.

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

Delors, J. (coord.). Educació: hi ha un tresor amagata dins.Barcelona: Centre Unesco de Catalunya, 1996.

Dubet, E; Martuccelli, D. En la escuela. Sociología de la experiencia escolar. Buenos Aires: Losada, 1998.

Durkheim, E. Educació i Sociología. Vic: Eumo, 1991.

Esteve, J.M. Elárboldel bieny del mal. Granada: Octaedro/Mágina, 1998.

Fernández Enguita, M.(ed.). Sociología de la educación. Barcelona: Ariel, 1999.

Fernández Enguita, M. La escuela a exámen. Un análisis sociológico para educadoresy otras personas interesa-

das. Madrid: Pirámide, 1997.

Giner, S. Sociología. Barcelona: Península, 1979.

Giner, S. La democràcia: carta oberta a un ciutadà. Barcelona: Ariel, 1996.

González, A.; Lomas, C. (coords.). Mujery educación. Educarpara la igualdad, educar desde la diferencia.

Barcelona: Graó, 2002.

Guerrero, A. Manualdesociología de la educación. Madrid: Síntesis, 1996.

Guisán, E. Más allá de la democracia. Madrid: Tecnos, 2000.

Illich, 1. La sociedaddescolarizada. Barcelona: Barral, 1974.

Imbernón,E. (coord.). La educación en elsigloXXI. Losretos delfuturo inmediato. Barcelona: Graó, 1997.
Jares, X. Educacióny derechos humanos. Madrid: Popular, 1999.

Jelloun, T.B. El racisme explicata la mevafilla. Barcelona: Empúries, 1998.

Klein, N. No logo. Elpoder de las marcas. Barcelona: Paidós, 2001.

Korczak, J. Comestimarl'infant. Vic: Eumo, 1999,

Morín,E. Sociología. Madrid: Tecnos, 1995.

Morín,E.; Natr, S. Unapolítica de civilització. Barcelona: Proa/UOC, 1998.

López, 1.; Alcalde, A.R. (coords.). Relaciones de género y desarrollo. Hacia la equidad de la cooperación.

Madrid: Ediciones de La Catarata, 1999.

Pajares, M. La inmigración en España, Barcelona: Icaria, 1998.
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Didàctica de les Matemàtiques a l'Educació Primària

PROFESSOR: Pau CASANAS i XURIACH

Anual. 9 crèdits.

INTRODUCCIÓ:

Aquesta assignatura s'adreça específicamentals estudiants de Mestre d'Educació Primària per tal de com-

plementar la seva formació en l'àrea de Matemàtiques, que comença a primer curs amb l'assignatura

Matemàtiquesi la seva Didàctica, comunapera totesles especialitats. Per una banda represental'ampliació

i aprofundiment d'aspectes que ja van tractar-se a primer, vistos ara des de la perspectiva de l'etapa

d'Educació Primària: perl'altra introdueix aspectes nousrelatius a l'atenció a la diversitat, com sónla pro-

gramació comprensiva, l'aprenentatge cooperatiui l'atenció a les dificultats d'aprenentatge.

OBJECTIUS:
l.- Aprofundir en el coneixement de les principals teories sobre l'ensenyament - aprenentatge de la

Matemàtica, en el significat actual de l'educació matemàtica i en algunalínia d'innovació en aquestsen-

tit.

2.- Aprofundir en el coneixementsobreel disseny i estructura del curriculum de Matemàtiques d'Educació

Primària, sobre els continguts bàsics quel'integren i la seva didàcticai sobrel'anàlisi de documents cu-

rriculars diversosrelatiusa l'àrea de Matemàtiques.

3.- Aconseguir quel'estudiant coneguii sàpiga aplicarels principis bàsics de la programació comprensiva i

de l'organització dels aprenentatges segons una estructura cooperativa.

4.- Dotar l'estudiant dels coneixements sobre les principals dificultats en l'aprenentatge de les

Matemàtiques i la manera d'ajudara superar-les.

5.- Formarl'estudianten l'organització dela diversitatd'activitats complementàriespera l'aprenentatge de
les Matemàtiques.

CONTINGUTS:

1.- Principals teories sobre l'ensenyament aprenentatge de la Matemàtica.
2.- Ampliació de la didàctica deles diverses branques del coneixement matemàtic.

3.- Documents curriculars i programació comprensivaa l'àrea de Matemàtiques.

4.- Anàliside llibres de text de Matemàtiquesi altres materials curriculars publicats.

5.- Organització del'aprenentatge de la Matemàtica segons unaestructura cooperativa de l'aprenentatge.

6.- Dificultats d'aprenentatge en Matemàtiques.

METODOLOGIA:

La matèria s'agrupa en diversos blocs temàtics que es contemplaran seqiiencialmental llarg del curs. Cada
bloc es treballarà en tres fases: aprofundimentteòric de la matèria, anàlisi dels procediments, conceptesi
actituds quecaltreballara l'escola i dels objectius a aconseguiri orientacions didàctiques en aquestsentit,

perals futurs mestres,

Es combinaran les exposicions del professor ambla preparació d'activitats d'aula per part dels alumnes, la
posada en comú de recerquesi programacionselaboradesindividualmento en peti grupsi altres activitats

pràctiquesqueel professor pugui organitzar.

AVALUACIÓ:
1. Es faran dues provesparcials queserviran per alliberar matèria i per configurarla notafinal.

57  



 

    

   

 

2. Es farà un treball que comptarà pera la qualificació final. Aquesttreball serà majoritàriamentrealitzat a la
classe ien horari declasse.

3. La participació en algunaactivitat didàctica que puguisorgir durantel curs també comptarà pera l'ava-

luació del'assignatura.

4. L'assistència a classe també comptaràpera l'avaluaciófinal.

BIBLIOGRAFIA:

Llibres:

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

Autors diversos. (2000): Actes IJornades de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Vic. Vic:

Facultat d'Educació.

Barberà, E. i Gómez-Granell, C. (1996): "Lasestrategias de ensefianza y evaluación en Matemàticas". Dins

Monereo, C. i Solé,I. (Coord.): El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesionaly constructi-

vista. Madrid: Alianza, pp. 321-342.

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

Bermejo, V. (1990): El niñoy la aritmética. Barcelona: Paidós.

Besalú, X. (1999): “Educar a partir de Paltre. Un curriculum comúi per a tots". Suports vol. 3, núm.2, pp.

149-156.

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

Canals, M.A. (1986): El cálcul mental i la calculadora. Vic: EÉumo.

Castelnuovo,E. (1981): La geometria. Barcelona: Ketres.

Castro, E. i Rico, L. (1987): Númerosy operaciones. Fundamentospara una aritmética escolar. Madrid: Síntesis,

Codina,R., Enfedaque,J.; Mumbrú, P. i Segarra, Ll. (1988): Fer matemàtiques. Barcelona: Publicacions de

la Universitat de Barcelona: Barcelona: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona: Vic:

Eumo, 1992.

Corbalán, E (1995): La matemática aplicada a la vida cotidiana, Barcelona: Graó.
Defior Citoler, S. (1996): La dificultades de aprendizaje: un enfoque cognitivo. Lectura, escritura, matemáticas.

Archidona (Málaga): Aljibe.

Fisher, R. ¡ Vince, A. (1990): Investigando las matemáticas. Madrid: Akal.

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

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. (1990): Currículum. Educació Primària.

Barcelona: Servei de Difusió i Edicions.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. (1994): Curriculum. Lavaluacié a l'Educació
Primària. Orientacions per al despegament del curriculum. Educació Infantil i Primaria. Barcelona: Nou

sistema educatiu.

Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament. (1995): Modificacions i adaptacions del curricu-
dum. Orientacionsper aldespegamentdel curriculum. Educació Infantili Primària. Barcelona: Nou sistema

educatiu.

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

Jorba, J. i Casellas, E. (Eds.) (1996): Estratègies i tècniquespera la gestió sociala l'aula. Volum I: la regulació i

l'autoregulació dels aprenentatges. Bellaterra: Universitat Autònomade Barcelona.Institut de Ciències de

l'Educació.

Kamii, C. (1982): El niño reinventa la aritmética I. Madrid: Aprendizaje Visor.

Kamii, C. (1992): Reinventandola aritmética [I, Madrid: Aprendizaje Visor.

Kamii, C. (1995): Reinventando la aritmètica III. Madrid: Aprendizaje Visor.

Nicasio. J. (1995): Manualde dificultades de aprendizaje. Lenguaje, Lecto-escritura y Matemáticas. Madrid:

Narcea.
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Pujolàs, P. (2001): Atención a la diversidady aprendizaje cooperativo en la educación obligatoria. Archidona
(Málaga): Aljibe.

Ruiz, R.(1989): Adequacions curriculars individualitzades (ACI)per als alumnes amb necessitats educatives es-

pecials. Documents d'Educació Especial. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Dep. d'Ensenyament.

Ruiz, R.(1997): "Les adaptacionscurriculars individualitzades a l'escola inclusiva com a elements d'un sis-

tema. Consideracions sobrela seva extrapolació al nostre sistema educatiu". Suports. Vol. 1, núm.1, pp.

45-53.

Ruiz, R.(1999): "Algunes reflexions i propostes sobre aspecres conceptuals i pràctics de les Adequacions

Curriculars. Disseny de Bases Curriculars Comunespera totl'alumnat i adequació personalitzada del

curriculum". Suports. Vol. 3, núm.2, pp. 121-148.
Rivière, A. (1990): "Problemasy dificultades en el aprendizaje de las Matemàticas: una perspectiva cogniti-

va". Dins Marchesi, A., Coll, C. I Palacios, J. (Comp.): Desarrollo psicológico y educación. III. Madrid:

Alianza. pp. 155-182.

Revistes:

Biaix, tevista de la Federació d'Entitats per a l'Ensenyamentde les Matemàtiques a Catalunya, 1992-

"Didàctica de les Matemàtiquesi les Ciències", Educar. Revista del Departament de Pedagogia i Didàctica.

Volum 17, 1990. .

L Escaire. revista de didáctica de les Matemàtiques. 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 de didáctica de las matemáticas. Barcelona: Graó Educación, 1994-
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Ciències Socials i la seva Didàctica

PROFESSOR:JacintTORRENTSiBUXO

Anual. 8 credits.

OBJECTIUS:
Reflexionarsobreel significat de Peducació social a Petapa de Educació Primaria.
Donarles bases per entendre,treballar i aplicar els continguts que apareixenen l' Àrea de Coneixementdel

Medi. El medi sociali cultural del disseny curricular base, consolidantels coneixements científics i didàc-

tics bàsics relacionats amb aquestaàrea.

Esparteix dels coneixementsi plantejaments introduiits a primercurs en l'assignatura de Coneixementdel

Medi Natural, Social i Cultural.

PROGRAMA:

BLOC I. L'ensenyament-aprenentatge delesciències socials a Primària.

1. Coneixementcientífic didàctica delesciències socials.

2. Finalitats de l'ensenyamentdeles ciènciessocials.

3. Models d'ensenyament-aprenentatge deles ciències socials.

4. Principals nusosintegradorsdeles ciènciessocials.

5. Obtenció, processamenti expressió de la informació.
6. El treball de valors, actituds, hàbits i normesen ciències socials.

BLOCII. Tractamentdidàctic dels continguts del'àrea de Coneixementdel Medi Sociali Cultural.

7. El coneixement del medisocial i cultural des de la complexitat.

8. La pròpia identitat:situació enl'espaii el temps.

9. El medifísici els sistemes humans.

10. El medisocial, econòmici polític.

11. El medi cultural i històric.

12. El tractamentdels eixostransversals en ciències socials.

BLOC III.Ofertes educatives complementàries pera l'ensenyamentdeles ciènciessocials.

13. Sortides. Equipamentsper al coneixement del medisocial i cultural.

14. Museusi altres ofertes.

METODOLOGIA:
El bloc Í estreballarà a partir dela discussió en petits grups en base a la informació proporcionada pel pro-

fessor i perla lectura obligatòria de diversostextos.

El bloc IÍ es treballarà fonamentantels continguts des d'un vessant pràctic incidint en els aspectes didàc-
tics de cada tema,

El bloc IIIes treballarà a partir de visites a museusi exposicions,i d'una sortida de dos dies que es concretarà

a principis de curs.

AVALUACIÓ:
Per a l'avaluació final de l'assignaturacaldràrealitzarles segúentsactivitats:

1. Presentació d'un dossier individual ambelresultat de la discussió dels textos (20 96)

2. Exàmens:es farà un examen eliminatori(a finals del 1r quadrimestre) i un examen final(a finals

dels 2n quadrimestre) (60 96)
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3. Treball en grup en relació als projectes de l'Aula de Coneixement del Medi(20 96)

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

les activitats declasse i l'assistènciaa altres activitats proposadesal llarg del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Actes ISimposisobre l'ensenyamentdelesciències socials. Vic: Eumo Editorial, 1988.

Actes IISimposisobre l'ensenyamentdeles ciènciessocials. Vic: Eumo Editorial, 1991.
Bale, J. Didàctica de lageografia en la escuelaprimaria. Madrid: MEC / Morata, 1989

Benejam, P i Pagès, J. (coord.) Ensefiary aprender ciencias sociales, geografia e historia en la educación secun-

daria. Barcelona: ICE (UB)/Horsori, 1997.

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

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

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

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

Carmen (del), Ll.M. Investigació delmediiaprenentatge. Barcelona: Graó, 1988.

Carretero, M.; Pozo, J.L. Asensio, M. (comp.) La enseñanza de las ciencias sociales. Madrid: Visor, 1989.

Comes, P. Coneixementintuitiu i noves tècniques demogràfiques. Barcelona: Barcanova, 1990.

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

1992.
Didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Paidós Ibérica, 1994.

Enseñargeografía: Dela teoría a lapráctica. Madrid: Sintaxis, 1996.

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

Hernández, FX. Ensenyar història de Catalunya. Barcelona: Graó.
L'alimentació mediterrània. Barcelona: Proa, 1996. .

Ossanna, E.O.; Bargellini, E.M.; Laurino, E.S. El material didáctico en la enseñanza dela historia. Buenos

Aires: El Ateneo, 1987.

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

Pluckrose, H. Enseñanzay aprendizaje de la historia, Madrid: MEC / Morata, 1993.
Pozo,I. El niñoy la historia. Madrid: MEC, 1985.

Sánchez, T. Propuestas de secuencia. Conocimiento del medio. Madrid: Escuela Española / MEC, 1992

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

Trepat, C.A. Procedimientos en historia. Barcelona: Graó. 1998.

Trepat, C.A.i Coma,P. El tiempoy el espacio de la didáctica de las ciencias sociales. Barcelona: Graó, 1996.

Zabala, A. (coord.) Com treballarels contingutsprocedimentals a l'aula. Barcelona: Graó, 1996.

L'estadística en el vostre món. 4t volum, Barcelona: ICE de la UAB, 1996.

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

XSimposium de Didáctica de las Ciencias Sociales. Un currículum de ciencias socialespara elsigloXXI: qué con-

tenidosypara qué. Logroño: Díada Editora, 1999.

Revistes

S'utilitzaran diversos articles a concretar durantel curs deles revistes:

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

Pedagogía, Documents d'análisi geográfica, Educación y biblioteca, Escola catalana, Guix, Iber, Infancia y
Aprendizaje, L'Aveng, Perspectiva escolar.
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Transversalitati Currículum

 

PROFESSOR:Jordi MARTÍ ¡ FEIXAS

a Quadrimestral. 4,5 crèdits

INTRODUCCIÓ

i | | L'actual sistema educatiu contemplael tractamentdels temestransversalsal currículum durantl'escolaritat

| obligatòria. Aquestfet ha generat una sèrie de problemàtiquesrelacionades amb el disseny curricular que

encara no estanresoltes i que requereixen elements pera la reflexió i l'acció. 
OBJECTIUS:

bp L'assignaturaTransversalitati Currículum té per objectius fonamentals:

| 1 - Reflexionar sobre la importància educativa i la problemàtica curricular associadaa la integració dela

I i transversalitat.

- Conèixerla diversitati l'evolució conceptual dels principals temes transversals.

- Aportar coneixementsteòrics i pràctics quefacilitin la introducció dela transversalitat als centres esco-

|! lars i a les aules.

JL CONTINGUTS:
IR 1. Caracterització curricularde la transversalitat

Ei 1.1 Origen i importància educativa dels temes transversals.

IL 1.2 Caracterització dels principals temes transversals.

1.3 Possibilitats i obstacles en la integració dels temestransversals.  2. Models d'integració curricular de la transversalitat

i 2.1. Models deductius i inductius. |

i

|

 
I 2.2. Transversalitat, organització i vida del centre.  2.3. La presència de la transversalitatalsllibres de text.

i 2.4. Disseny d'unitats didàctiques que incorporinla transversalitat.

3. Estratègies metodològiques associadesals temestransversals | 3.1 Principis metodològics bàsics dela transversalitat.
I

3.2 Estratègies metodològiques.

4, Analisi de materials i projectes relacionats ambla transversalitat

METODOLOGIA

El plantejament metodològic del'assignatura es basa en la reflexió i el contrast d'informació i d'opinions

di entre els assistents en relació als diversos continguts introduits. Per això s'elaborarà un diari de classe per

part dels alumnes, es comentaranarticles relacionats ambels diferents apartats del temari, es proposaran ac-

tivitats pràctiquesa realitzar individualment o en grup i s'analitzaran projectes curriculars que integrin la

transversalitat,

i Per a l'avaluació final del'assignaturaes tindran en compteels segtients aspectes:

- presentació del diari de classe ambles reflexionsrealitzadesalllarg de l'assignatura (20 94).

| AVALUACIÓ

I - realització de diversesactivitats pràctiquesd'aplicació dels continguts (2094).
, | | - realització d'una provaescritaalfinalitzarl'assignatura (6099). |

I

|
1

.   



 

 

 

 

Per aprovarl'assignaturacal superarsatisfactòriamentcadascundels anteriors apartats. Es valorarà la parti-

cipacióa les activitats de classei l'assistènciaa altres activitats proposadesal llarg del'assignatura.

BIBLIOGRAFIA

Barandica, E.;Essomba, M.A. Construir la escuela intercultural. Reflexionesy propuestaspara trabajarla di-

versidad étnicay cultural. Barcelona: Graó, 1999.

Caride, J.A.; Meira, PA, Educación ambientalydesarrollo humano. Barcelona: Ariel, 2001.

Diversos autors. Temastransversalesy desarrollo curricular. Madrid: MEC,1993.

Giordan, A. La educación ambiental. Guíapráctica. Sevilla: Díada, 1995.

Hicks, D. Educaciónpara lapaz: cuestiones, principiosypráctica de aula. Madrid: Morata-MEC,1993.

Jares, X.R. Educaciónpara lapaz, su teoríay supráctica. Madrid: Popular, 1999.

Lucini, EG. Temas transversalesy educación en valores. Madrid: Anaya, 1994.

Lucini, EG. Temas transversalesy áreas curriculares. Madrid: Anaya, 1994.

Novo, M.La educación ambiental. Bases éticas, conceptualesy metodológicas. Madrid: Universitas, 1998.

Reyzábal, M.V. Losejes transversales. Aprendizajespara la vida. Madrid: Escuela Española, 1995.

Palos, J.(coord.) Estrategias para el desarrollo de los temas transversales del curriculum, Barcelona: ICE-

UB/Horsori, 2000.

Pardo, A. La educación ambientalcomoproyecto. Barcelona: ICE-UB/Horsori, 1995.

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

Pujol, R.M. Educacióny consumo. Laformación del consumidor en la escuela. Barcelona: ICE-UB/Horsori,

1996.

Yus, R. Temas transversales: hacia una nueva escuela, Barcelona: Graó, 1996.

Yus, R. Hacia una educación globaldesde la transversalidad. Madrid: Anaya, 1997.

Per a cadascun dels temesa tractar es passarà unasíntesi bibliogràfica bàsica i unaselecció d'articles. També

es recomanala consulta periòdica deles revistes disponiblesa la biblioteca.

 

 



 

Educació Física i la seva Didàctica

PROFESSOR:Gil PLA i CAMPÀS

Quadrimestral. 4,5 crèdits

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

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

fluència dels agents naturals com a mitjans específics que comprometenla totalitat de l'individu en la seva
educació. En segon lloc, pretén aprofundir en els continguts de l'Educació Física en l'educació Primària.

Finalment, també pretén desenvoluparels aspectes psicopedagògics i didàctics de l'Educació Física, així

com capacitarels mestres per impartir aquesta àrea en l'educació Primària.

PROGRAMA:

1. Introducció

1.1. Concepte d'Educació Física

1.2. L'Educació Física a l'escola Primària

2. Introducció a la didàctica de l'Educació Física

2.1. Conceptede didàctica del'Educació Física

2.2. Origen i continguts

2.3. L'avaluació

3. La sessió d'Educació Física

3.1. Decisionsreferentsa l'activitat

3.2. Les parts dela sessió

3.3. Elsestils d'ensenyament

3.3.1. Estils de reproducció

3.3.2. Estils de producció

4. L'Educació Física de Base

5. Els continguts de l'Educació Física al currículum de Primària

5.1. Esquema corporal

5.1.1. Lateralitat

5.1.2. Actitud i control tònic
5.1.3. Respiració

5.1.4. Organització del'espai i el temps
5.2. Execució d'habilitats coordinatives

5.3. Expressió corporali dramatització

5.4. Eljoc

5.4.1. Teories sobreel joc

5.4.2. Joci educació

METODOLOGIA:

Les sessions combinaraneltreballteòric de l'Educació Física i els seus aspectes pràctics. És imprescindible

la participació activa dels estudiants per obtenir una bonaassimilació detotallò que comportal'educació

per mitjà de l'Educació Física.
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AVALUACIÓ:

La notafinal de l'assignatura sortirá dels segiients aspectes:
- Elaboració, per escrit, d'una sessió d'Educació Física on es treballin aspectes propis de l'Educació

Fisica a Primaria: 20% dela notafinal.

- Presentació d'un joc de formapráctica: 20% dela notafinal.
- Un examenteóric basat en els conceptes introduits en l'assignatura: 50% dela notafinal.

- Buscar un article de caràctercientífic sobre qualsevol tema del'assignatura (caldrà presentar-ne la

fotocopiai la referència) i elaboració d'un petit treball o resposta d'unasèrie de preguntesa partir

d'ell: 1096 de la notafinal.

Per aprovarl'assignatura serà imprescindibleassolir el 5096 d'assistènciai participació activa de l'alumne en

totesles classes pràctiques. En cas que, per motius justificats, l'alumne no puguiassistir a les classes, es pac-

tarà amb l'alumne un sistemade valoració alternatiu per compensarla no assistència.

OBSERVACIONS:

Pera la participació activa durantles classesés obligatori portarcalçati roba esportiva.

BIBLIOGRAFIA:

Blázquez, D. (1995). La iniciación deportivay eldeporteescolar. Barcelona: Inde.

Blázquez, D. (2002). La Educación Física. Barcelona: Inde.

Castejón, E. J. (coordinador) (1997). Manualdelmaestro de Educación Física. Madrid: PilaTeleña.

Castañer, M. y Camerino, O. (1991). La educaciónfísica en la enseñanzaprimaria. Barcelona. Inde.
Contreras, O. (1998). Didáctica de la educaciónfisica. Un enfoque constructivista. Barcelona: Inde.

Fonseca, V.da (1996). Estudioygenesis de lapsicimotricidad. Barcelona: Inde.

García, A.i al. (1998). Losjuegos en la Educación Fisica delos Ga los 12 años. Barcelona: Inde.

Generalitat de Catalunya, Departamentd'Ensenyament(1992). Currículum. Educació Primària. Servei de

Difusió i Edicions.

Le Boulch, J. (1981). La educaciónpara el movimiento. Barcelona: Paidós.

Le Boulch,J. (1997). El movimiento eneldesarrollo de lapersona. Barcelona: Paidotribo

Maudire, P. (1990). Los exilios de la infancia. Barcelona: Paidotribo.

Mosston, M.; Asworth, S. (1993). La enseñanza de la educaciónfisica. La reformade los estilos de enseñanza.
Barcelona: Hispano Europea.

Pastor Pradillo, J.L. (1994). Psicomotricidad escolar. Alcalá de Henares: Publicaciones de la Universidad de

Alcalá de Henares.

Pieron, M. (1988). Didáctica de las actividadesfisicasy deportivas. Madrid: Gymnos.

Ruiz, L.M.(1994). Desarrollo motroy actividadesfísicas. Madrid: Gymnos.

Sánchez Bañuelos, F. (1992). Basespara una didáctica de la educaciónfísicay eldeporte. Madrid: Gymnos.

Vázquez, B. (1989). La educaciónfisica en la educación básica. Madrid: Gymnos.

V.V.A.A.(1993). La educaciónfisica enprimaria reforma (Vol[i II), Barcelona: Paidotribo.
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Idioma Estrangeri la seva Didàctica (Anglès)

PROFESSORES: Núria MEDINA i CASANOVAS

AnnaVALLBONA i GONZALEZ

Quadrimestral.4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Conèixer els objectiusi continguts curriculars de Primària pel quefa a l'àrea dellengiies estrangeres.
Proveir de recursos didàctics pera l'ensenyamentdel'anglès a Primària.

Pràctica d'unitats didàctiques.

Aprofundir en els coneixements gramaticals.
Practicar les quatre habilitats:escoltar, parlar, llegir i escriure.

CONTINGUTS:

1. Didactics:

1.1. Ice-breaking activities. How to increasethe pupils' motivation.
1.2. Listening activities. Songs, nursery rhymes and other typesoflisteningtexts.

1.3. Speakingactivities. Ways to help children speak.

1.4. Reading activities. Fairy tales and easy readers.
1.5, Writing activities. Ways to help children write.

2. Language:

2.1. Grammar: Articles

Singular/Plural

Count/Mass Nouns

Adjectives

Adverbs

Prepositions: Place, Time, Position
Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Future

2.2. Practical activities to develop the fourskills.

AVALUACIÓ:

L'avaluació constarà de dues parts: una prova parcial de llenguai un treball de didàctica amb exposició oral
a classe. Cal superarles dues provesper aprovarelcurs.

BIBLIOGRAFIA:
CambridgeV/ord Selector anglès-català, CUP ,1995.
Diccionari anglès-català, català-anglès. Fundació Enciclopèdia Catalana 1989.

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

S.A., 1992
Longman Language Activator.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 CatalàlAnglès-Anglès/Català. Barcelona: Gran Enciclopèdia Catalana, 1983.

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

LanguageActivator. Longman, 1993.

Revistes:

Practical English Teaching.
Is magazine.

Apac ofNews.

SpeakUp.
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Idioma Estranger¡ la seva Didáctica (Francés)

PROFESSOR:Josep GALLART i BAU.

Quadrimestral. 4,5 crèdits.

OBJECTIUS:
Actualitzar i ampliar coneixements dela llengua francesa oral adquirits en l'ensenyamentprimarii secun-
dari. Conèixerels recursosa l'abast del mestre pera l'ensenyamenti pera l'autoformació.

PROGRAMA:

1. Ensenyamentdel Francès al CEP

- La situació del francès a Catalunya.

- La llengua francesaa l'ensenyament primari. Instruccionsoficials.

- Unitats de programació.

- Mètodes audiovisuals.

- Llibres, lectures graduades, CDRom Sinera, programarii recursos didàctics complementaris.
- Programa Comènius:els intercanvis escolars.

2. Formació permanenti autoformació

- Aprendrei ensenyar amblatelevisió en francès: TV5.

- Aprendre ambla radio en francès.

~ Internet.

- Diccionaris de llengua francesa.

- Bibliografia eni llenguafrancesa pera l'autoformació.

- Revistes pera l'ensenyamentdelfrancès.

- Exàmensi diplomes de francés.

- Estadesa França:lectorats.

- Llibreries especialitzades en FLE.

3. Organismesal serveide l'ensenyamentdel FLE a Catalunya.

- Centres de Recursos Pedagògics de la Generalitat.

- Centre de Recursosde Llengúes Estrangeres de la Generalitat.

- ElServei de Documentació Europea de la Universitat de Vic.

- L'Associació de Professors de Francès de Catalunya.

- Serveis i organismesfrancesos a Catalunya.

4. Cultura francesa i el catala a Franga
- La francofonia. La llengua francesa al món.
- La Catalunya Nord.
- Sistema educatiu francès.

AVALUACIÓ CONTINUADADEL CURS:

Presentar oralment una unitat de programació de FLE pera infants d'educacióinfantil o primària (3096 de

la nota final), Presentar oralment un recurs pera l'auroformacióa l'abast del mestre quees pottriar entreels

temesdel curs. A més a méscal presentar unasíntesi en català o en francès (d'un o dos fulls) de la presenta-
ció oral delrecurs pera l'autoformació. Aquestasíntesi ha de servirals altres companys de curs de recorda-

tori de les informacionsessencials i de material d'autoformació (5090). Assistència, participaciói realitza-

ció d'activitats de llengua francesa orali escrites del curs (20% de la nora final).
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AVALUACIÓ FINAL DEL CURS:

Els alumnes que no assisteixin regularmenta les classes passaran un examenfinal el darrer dia lectiu hàbil

d'aquesta assignatura.

BIBLIOGRAFIA:

Dossierdel'assignatura queeslliuraràel primerdia de classes.
Un diccionaribilingúe català-francèsfrancès-català de referència.
Un diccionari monolingúe francès de referència.
Grégoire, M.; Thievenaz, O.; Grammaire progressive du Français. Niveau intermèdiarie. Paris: CLE Intet-

national, 1995.
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