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ACTIVITATS GENERALS 
DEL DEPARTAMENT 

JULIOLDESEMBRE (1986) 

1. INVESTIGACIONS 

Durant aquest període de temps d'han llegit les següents tesines: 

- JESUS MARÍA BOBI GARC~A, Presupuestos de la Orientacion, dirigida por 
el Dr. Adalberto Ferrandez Arenaz i llegida el 9 de Setembre de 1986 (qualifica- 
ció: Excelslent per majoria). 

- JUAN RAMON SOLER SANTALIESTRA, Niveles de prestacion y exigencia so- 
cial de la Orientacion Educativa, dirigida pel Dr. Adalberto Ferrandez Arenaz 
y llegida el 9 de Setembre de 1986 (qualificació: Excel.lent per unanimitat). 

Pel que fa a les Tesis Doctorals, s'han llegit les següents: 

- JOSE ANTONI0 JORDAN SIERRA, Hombre, Comunicacion y Educacion en 
Rosmini, dirigida pel Dr. Octavi Fullat i Genis i llegida el 18 de Desembre de 1986 
(qualificació: Apto cccum Laude))). 

- JOAQUÍN GAIRÍN SALLAN, Aprendizaje y cambio de actitud en la Didactica 
especial de las Matematicas, dirigida pel Dr. Adalberto Ferrandez Arenaz i Ilegi- 
da el 19 de Desembre de 1986 (qualificació: Apto cccum Lauden). 

S'han desenvolupat dues investigacions, una d'elles en publicació i I'altra en curs 
de publicació. La primera tracta de ccLa formación profesional y el empleo ocupa- 
cionaln. La segona es centra en l'estudi de ((Las bases psicopedagógicas del aprendi- 
zaje del adulta)). Aquestes investigacions han estat finanqades per I'INEM, amb col.la- 
boració de ]'Ajuntament de Cerdanyola. Es preveu que finalitzaran el mes d'octubre 
de 1987. L'equip de treball del Departament esta format pels professors: A. Ferran- 
dez, J. Gairin, E. Pont i J. Tejada. 

En col~laboració amb I'ICE de la Universitat de Barcelona continua l'investigació 
sobre ccAnalisis de las dificultades de enseñanza-aprendizaje~, d'acord amb el criteri 
discent. La recollida i tractament de dades ha finalitzat i s'ha comenqat la fase de 



redacció de l'informe-memoria. Formen part de l'equip del Departament per aques- 
ta investigació els professors A. Ferrández i J. Cairin. 

Els professors J. Sarramona i F. Ferrer segueixen una investigaci6 sobre ccDeman- 
da y oferta de formación a distancia para 10s dirigentes y cuadros pequefia y media- 
na empresa y artesanosn, per encarrec del CEDEFOP (Berlin Oest). Els mateixos 
professors han fet, conjuntament amb altres dos de la nostra Universitat un ccProjec- 
te de viabilitat de futurs estudis d'ensenyament a distancia depenents de les Universi- 
tats Catalanes)), per encarrec del Consell Interuniversitari de Catalunya. Al mateix 
temps, han finalitzat una investigaci6 finanqada per la ctcompafiia Telefónica Na- 
cional de Espafia)), la cua1 tracta sobre ccFormaci6n a distancia para la reconversión 
de mecánicos y celadores en auxiliares técnicos)). 

El Departament continua el contracte de col~laboració amb el Fondo de Promo- 
ción de Empleo per al seguiment de cursos de reconversió industrial i formació basi- 
ca d'ocupació. La direcci6 d'aquest treball de seguiment esta a carrec del professor 
Adalbert0 Ferrández. 

2. INCIDENCIES DEL PROFESSORAT 

Les més destacables són les següents: 
El professor A. Ferrandez Arenaz ha pres possessió de la seva catedra, despres 

d'haber aprovat el corresponent concurs durant el mes d'octubre. 
El professor Francisco Jiménez Martinez ha superat les proves per a accedir al cos 

de professors Titulars d'universitat del ambit de Pedagogia Terapbtica. 
Així mateix, el professor José Cuevas Baticón s'ha incorporat com a professor aju- 

dant del Departament. 


