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MEMORIA DEL DEPARTAMENT 
DE PEDAGOGIA I DIDACTICA DE LA UAB 
DESEMBRE (1986) - MAIG (1987) 

INVESTIGACIONS 

Durant aquest lapse s'han llegit les tesis doctorals següents: 

- LIA RODRIGUES GONCALVES, Do esercicio da prática a teo- 
ria: una experihcia em educacao básica, dirigida pel doctor Josep 
Maria Quintana Cabanas i llegida el 17 de maig de 1987 (qualifica- 
ció: apte). 

- VICENTE BARBERA ALBALAT, Análisis de la didáctica de la 
ortografia a la luz del vocabulario usual y elaboracidn de las bases 
para una nueva metodologia aplicable a adultos, dirigida pel doctor 
Jaume Sarramona i López i llegida el 8 de maig de 1987 (qualifica- 
ció: apte acum laude))). 

El departament realitza una investigació que versa sobre <(Nivells de 
formació i situació ocupacional dels treballadors)). Aquesta investigació 
ha estat financada per I'INEM, amb la col.laboraci6 de lYAjuntament de 
Cerdanyola. Es preveu que acabara el mes de marc de 1988. L'equip de 
treball és format pels professors A. Ferrández, J. Gairin, E. Pont i J. 
Tejada. 

Els professors J. Sarramona i F. Ferrer realitzen una investigació sobre 
<<Demanda i oferta de formació a distancia per dirigents i quadres de 
petita i mitjana empresa i artesans)), per encarrec del CEDEFOP (Berlin 
oest). 

El departament continua el contracte de col~laboració amb el Fondo de 
Promoción de Empleo per al seguiment de cursos de reconversió indus- 
trial i formació basica d'ocupació. La direcció d'aquest treball de segui- 
ment és a carrec del professor Adalbert0 Ferrández. 



INCID~~NCIES DEL PROFESSORAT 

Les més destacables són les següents: 
El professor Ferran Ferrer i Julia ha superat les proves per a accedir al 

cos de Professors Titulars d'universitat en 1'Area de Teoria i Historia de 
1'EducaciÓ. 

Així mateix, el doctor Josep Maria Quintana Cabanas aprova l'opció a 
catedra de pedagogia social de la UNED i en prengué possessió el dia 1 
d'abril de 1987. 

Durant aquest període es constituí definitivament el departament, des- 
prés que la junta de govern n'aprova el reglament. La denominació defi- 
nitiva del departament sera de Pedagogia i Didactica, després d'haver 
estat acceptada aquesta denominació i d'haver-se'n publicat l'aprovació al 
BOE. 

En la reunió del dia 28 de maig es va debatre el pressupost i es nom- 
braren els carrecs pertinents: 

- Director de Departament: Adalbert0 Ferrandez Arenaz. 
Unitats Territorials: 
- Centre de Lletres (Campus): Paco Jiménez Martinez. 
- Collegi Universitari de Girona: Salomó Marques i Sureda. 
- Escola Universithria de Formació de Professorat de Lleida: Empar 

Miñambres Abad. 
- Escola Universitaria de Formació de Professorat de Sant Cugat: 

Agnes Torras Casas. 
Unitats d'Especialitzaci6: 
- Unitat de Teoria i Historia de 1'EducaciÓ: Jaume Sarramona i López. 
- Unitat de Didactica i Organització Escolar: Joaquín Gairin Sallan. 


