
ACTIVITATS GENERALS DE LA 
SECCIÓ DE CIENCIES DE L'EDUCACIO 

PLA D'ESTUDIS (Curs 1983-1984) 

Pla docent - Primer cicle 

Assignatures 
Introducció a les Ciencies 
de l'educació 

Estadística aplicada a 
les Ciencies de l'educació 
Histbria de l'educació 
Didhctica 

Teories de l'educació 

Psicologia de l'educació 

Biologia de l'educació 

Pla docent - Segon cicle 

Assignatures 
Pedagogia diferencial 

Investigació educativa 

Educació comparada 

Sociologia de l'educació 
Dificultats d'aprenentatge 

Professors 
J. Sarramona 
F. Ferrer 
J. Gairin 
F. Ferrer 
C. Vidal 

A. Ferrández 
LI. Tarin 
O.  Fullat 
V. Montero 
C. Gotzens 
L1. Tarin 
R. Quitllet 
J. M. Asensio 

Professors 
E. Pont 
M.a J. Comellas 
J. Sarramona 
C. Vidal 
F. Ferrer 
J. M.a Quintana 
J. M." Quintana 
M." J. Comellas 
F." Jimenez 



Psicopedagogia dels 
transtorns emotius 
Organitzacid escolar 
Política educativa 
Pedagogia terapeutica 

Dinhica  de grup 
Orientaci6 educativa 

Condicionaments biolbgics 
del deficient 
Histbria de l'educaci6 11 

Educaci6 permanent 
Psicopedagogia dels MAV (S) 
Tecnologia didactica (S) 
Educaci6 preescolar (S) 
SSPS (S) 
Avaluaci6 (S) 
Planificaci6 educativa (S) 
Educaci6 al medi rural (S) 
Inadaptaci6 escolar (S) 
Creativitat i didactica (S) 
Etologia i educaci6 (S) 
Procesos d'aprenentatge (S) 
Llengua i educaci6 (S) 

C. Gotzens 

J. Gairín 
R. Quitllet 
M.a J. Comellas 
F.o JimCnez 
M.a L1. Fabra 
Mas J. Comellas 
F.O JimCnez 
J. M." Asensio 

V. Montero 
SarramonalPont 
A. Ferr6ndez 
SarramonalPont 
C. Vidal 
C. Vidal 
V. Montero 
V. Montero 
R. Quitllet 
A. Ferrlndez 
J. M.° Asensio 
A. Ferrlndez 
R. Quitllet 



1. Informes t2cnic.r i recerques cienttfipues 

Durant aquest període de temps s'han llegit tres tesines: 
M." José L ~ r e n t e  Gasca: La Universidad de Barcelona a travh de los 
libros de Ordenanzas y Deliberaciones municz)ales, los libros de Grados y 
los libros de Protocolos Notariales (1536-1 683), dirigida pel doctor 
Josep M." Domhnech Pardo (qualificació: Excel-lent per unani- 
mitat). Eva Mila Miranda Sai i Vanderley Rangel Do Carmo: Edu- 
cacidn sanitaria en los colegios nacionales de Sabadeld, dirigida pel pro- 
fessor Pere Fontán i com a ponent el doctor Adalberto Ferrán- 
dez (qualificació: Excelslent per unanimitat). M." Antonia Mateus 
Gorgues: Anlilisi de I'estructura educativa dels clubs d'esplai a Lleida, 
dirigida pel professor Lluís Tarin (qualificació: Excel-lent per 
unanimitat). 

L'hrea de didhctica ha finalitzat la investigació sobre ((Vocabu- 
lari Usual Actiu en el nen catalano parlant des dels 5 als 14 anys)). 
L'equip ha estat dirigit pel doctor Adalberto Ferrindez, i n'han 
format part Esteve Pont i Joaquín Gairín (professors de la Secció), 
Lourdes Pérez Pérez i Fortino Sosa Treviño (llicenciats en Cien- 
cies de 1'EducaciÓ) i José Tejada i Pedro Jurado (psicblegs i 
alumnes de la Secci6). 

El professor Ferran Ferrer ha elaborat dos informes tecnics 
per encarrec de la Secretaria General del Departament d'Ensen- 
yament de la Generalitat de Catalunya. El primer, anomenat 
((Directrius per a la realització &estadístiques educatives)), es va 
lliurar el novembre de 1982 i el segon, anomenat ((Anillisi i 
recomanacions sobre els questionaris i quadres elaborats pel 
Ministeri d'Educaci6 i CiL.ncia - Curs 1981/1982)), fou presentat 
el mes de febrer del 1983. 

La professora Rosa Quitllet ha realitzat igualment dins de 
l'hrea de Política Educativa els següents Informes Thcnics, per 
enchrrec del mateix Departament d'Ensenyament de la Genera- 
litat: ((Informe sobre la formació dels educadors d'adults)); ((Infor- 
me sobre les possibilitats d'aplicaci6 del conveni 140 de 1'OTI a 
Catalunya)); ((Informe sobre l'experihncia pilot d'extensió Uni- 
versithria feta l'any 1982)). 

A l'hrea d'orientació Educativa, M." Jesús Comelles esth tre- 
ballant sobre el ((Desenvolupament de l'espai en el nen de 6 a 18 
anys; les seves etapes evolutives, programes escolars i planteja- 
ments pedagbgics)). D'altra banda, també esth investigant sobre 
les ((dificultats d'aprenentatge per causes instrumentals; metodes 
i materials per a nens de 3 a 10 anys)). 



A l'hrea d'organització escolar finalitzh el passat mes de marq 
la investigació encarregada pel Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya: ((Proposta d'un curriculum per a la 
formació de directors escolars)), dirigida pel doctor Jaume Sa- 
rramona, en la qual han intervingut els professors: Adalberto 
Ferrández, Pere Darder, Joaquin Gairin, Ferran Ferrer i Esteve 
Pont. 

Finalment, l'hrea d'educació permanent compta amb la inves- 
tigació sobre ((les activitats de la població de Barcelona davant el 
bilingüisme a l'escola)), a carrec de la professora Rosa Quitllet. 

2. Publicacions 

A més a més d'un conjunt de revistes i diaris de diferents 
h b i t s  en els quals han col-laborat diversos professors de la 
Secció -Butlletí Oficial del Colalegi de Doctors i Llicenciats, 
Butlletí de 1'Escola permanent del Departament Cultural de la 
Confederació de Centres Autbnoms d'Ensenyament del Catalh-, 
és interessant de destacar les publicacions següents: 

Ferran Ferrer: ((El sistema educativo suecon, Perspectivaspeda- 
gdgicas, n.O 50, vol. XIII, Barcelona, 1982. ((El sistema educatiu a 
la URSS)), Educar, n.O 3, Bellaterra, 1983. 

Concepció Gotzens: col.laboraci6 en els llibres següents: 
Consejo y orientacidn psicoldgica, 2 vols., UNED, Madrid, 198 3. Pro- 
blemas de estadhtica aplicados a la Psicologtb, Herder, Barcelona, 1982. 

José M." Quintana: ((En torno da la Sociologia de la Educa- 
ciÓn>), Digesto Econoinico, n." 295, Brasil, 1982. ((Medios de comu- 
nicación social y educación: la prensa infantil catalana)), Educacidn 
y Sociedad, ICE, U. de Sevilla, 1983. 
Rosa Quitllet: Informe sobre Z'educaciú dkdults a nivell blisic, ICE, 
U.A.B., 1983. 

Jaume Sarrarnona: ((Creatividad en 10s medios de Comunica- 
ción de masas)). Innovacidn Creadora, Valencia, 1982. 

3. Participacions a congressos, seminaris, ccursets, etc. 

Solament s'indiquen les reunions a les quals es presentaren 
treballs: 

Adalberto Ferrández: Comunicació sobre: ((Normativa didác- 



tica y tecnologia de la enseñanza por correspondencia)), presen- 
tada al I Congreso de Tecnologzá Educativa, Madrid, Abril, 198 3. 

J. Gairín: Comunicació sobre: ((Tecnologia educativa en la 
educación de adultos)) presentada al I Congreso de Tecnologia Educa- 
tiva, realitzat a l'abril del 1983. 

Concepció Gotzens: Professora del curs ((Descripción etioló- 
gica y tratamiento de 10s problemas emocionales en el nifio)), 
organitzat per 1'ICE de la U. de la Laguna (Tenerife), del 8 al 13 
d'abril del 1983. 

Víctor Montero: Direcció del seminari ((El Trabajo)), organit- 
zat per 1'Institut Social de la dona, abril del 1983. 

Esteve Pont: Professor ponent al seminari crEpistemologia 
Genética: Teoria de Piaget)) organitzat per 1'11.lustre Col.legi Ofi- 
cial de Doctors i Llicenciats de Barcelona, durant els mesos de 
Marc i Abril del 1983. Professor en el curs de Preescolar, realitzat 
desde el mes de gener de 1983 fins a l'abril del mateix any. 
Professor del CAP a l'area de Didhctica, organitzat per 1'ICE de la 
U.A.B., a Girona. Professor a les ((Sessions didactiques pels pro- 
fessors dels cursos de Formació de Monitors i Directors d'activi- 
tats de temps lliure infantil)), organitzades per l'hrea de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya, els dies 16 i 17 d'abril d'aquest 
any 

Josep M." Quintana: Comunicació sobre: ((Perspectivas de las 
Ciencias de la Educación)), en el Cincuentenario de los estudios univer- 
sitariosdepedagogfa, organitzats a Madrid del 25 al 27 de novembre 
de 1982. Pon2ncia sobre ((Las autonomias y el principio de la 
libertad de ensefianza)), presentada al 11 encuentro Internacional de 
Sociologfa de la Educacio'n y Pedagogtá Social, celebrat a Santiago de 
Compostela, del 6 al 11 de Desembre de 1982. 

Rosa Quitllet: Membre del seminari: ((On theory of educati- 
ve transmissions)), dirigit per B. Bernstein i organitzat per 1'ICE 
de l'U.A.B., del 21 al 25 de febrer. 

Salomó Marqui&: Comunicació sobre ((Les excursions i viat- 
ges escolars com a integració al medi, en els mestres rurals de 
Girona al primer terq del segle x x ~ ,  a les 111 Jornades de Z'Escola 
Rural a Catalunya, celebrades a St. Pere Pescador (Alt Empordh) 
els dies 16 i 17 d'abril del 1982. 

Jaume Sarramona: Ponent del I Coloquio sobre Cultura y Comu- 
nidades Autdnoma en Espafiau, amb el treball ((Situación de la 
educación en Catalunya)), celebrat a Oviedo el desembre del 
1982. Realitzador del seminari sobre ((Enseñanza no convencio- 
nal)), celebrat a I'ICE de la U. de Murcia del 10 al 12 de febrer del 
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1983. Membre de la taula rodona sobre ((Investigació i formació 
de mestres)), als actes del X Aniversari de 1'Escola Normal de 
Mestres de l'U.A.B., marq del 198 3. Conferenciant, comunicant i 
membre del Comite Organitzador del I Congreso de Tecnologtiz 
Educatius, celebrat a Madrid del 7 al 9 d'abril del 1983; el títol de 
la conferencia fou ((Ciencia y Tecnologia en la Educación)), i de la 
comunicació ((Principios tecnológicos en la confección del mate- 
rial escrita)). conferenciant en la Semana Cultural Pedago'gica, orga- 
nitzat per 1'Escola Normal de Jaén el 20 i 21 d'abril, amb el tema 
((Pres y contras de la Tecnologia aplicada a la Educación)); així 
mateix, fou director d'una sessió de treball sobre el tema ((Educa- 
ción sexual en la E.G.B.)), organitzada per la mateixa Normal. 

4. Incidincias del professo rat 

Les més destacables son les següents: 
- Pressa de possesió de la chtedra d'Introducci6 a les Cien- 

cies de l'EducaciÓ)), per part del professor Jaume Sarramona i 
L6pez. 
- El professor Josep M.' Quintana ha estat propossat per a 

ser el representant espanyol del grup sud-europeu de 1'ICAE 
(International council of Adult Education), en el treball sobre la 
investigació participativa. 
- Josep M.' Domenech es fa chrrec de la direcció de Perspec- 

tiuas Pedagdgicas que edita el C.S.I.C. de Barcelona. 

La Secció ha procedit a la renovació de carrets, que resten de 
la manera següent: 

Coordinador de la Secció: Jaume Sarramona. 
Representants de la Junta de Facultat:' Rosa Quitllet, Jo- 

sep M.8 Asensio i Jaume Sarramona. 
Comissió d'ordenació academica: Jaume Sarramona. 
Comissió de professorat: Josep M." Quintana. 
Comissió d'investigació: Josep M." Domenech. 
Comissió económica: J. A. Jordan. 
Relacions externes: Víctor Montero 
Coordinador nocturn: J. Gairin. 



5. Altres activitats de la Seccio' 

Des del mes de gener, i coordinats pels professors M.a Jesús 
Comellas i Paco Jiménez, s'han inicitat els cursos de Pedagogia 
Terapkutica que organitza la Secció, per encarrec de la Conselle- 
ria d'Ensenyament de la Generalitat. Aquests cursos atorguen el 
títol d'especialista en Pedagogia Terapkutica i es realitzen digria- 
ment a les aules de la Facultat de Lletres. Aixb ha estat possible 
gracies a la signatura d'un conveni entre la Generalitat i la Univer- 
sitat Autbnoma. 

Entre els dies 12 d'abril i el 20 de maig s'ha desenvolupat un 
cicle de conferkncies dirigit als estudiants diürns de Ciencies de 
l'educació di'urns, i més especialment als de Biologia de l'educa- 
ció. Les conferencies han estat donades per llicenciats i doctors 
en Medicina, els senyors Canela, Picañol, Prats, Español, Martí, 
Palau i Calafell, els quals han tractat diferents aspectes de la 
biologia infantil que afecten directament l'educació. També s'ha 
fet una conferhncia exclusiva sobre ccNutriciÓ i dietetica), realit- 
zada per Pilar Cervera el passat mes de novembre de 1982. 

Els estudiants diürns de la Secció varen organitzar durant una 
setmana del mes d'abril (25 al 29) un cicle de conferhncies sobre 
les sortides professionals al pedagog, les quals foren donades per 
un grup de professors de la Secció que tenien experihncies pro- 
fessionals en Ambits diferents de l'educació. 




