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Prerequisits

S'ha d'haver cursat i superat l'assignatura Educació de les arts visuals en Educació Infantil I.

Objectius i contextualització

Objectius formatius:

Conèixer i desenvolupar el currículum d'expressió visual i plàstica per l'educació infantil.

Adquirir criteris per l'avaluació i la comprensió de les arts i la seva aplicació didàctica en l'etapa
d'educació infantil.

Aplicar estratègies didàctiques en l'àmbit de les arts plàstiques: imatge, objecte i espai.

Aprofundir en la naturalesa dels processos artístics i els seus recursos per a ser formalitzats.

Produir projectes artístics.

Competències i resultats d'aprenentatge

1511:DDIE04 - Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les
habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.

1511:DDIE04.01 - Conèixer i produir material didàctic aplicat a lensenyament artístic.

1511:EEI01 - Demostrar que coneix i comprén els objectius, continguts curriculars i criteris
d'avaluació de l'Educació Infantil.

1511:E01.05 - Haver adquirit els coneixements curriculars, metodològics, avaluatius i competencials
apropiats per a la seva aplicació professional en làmbit plàstic i visual.

1511:EEI03 - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin a
les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte
als drets humans.

1511:E03.08 - Dissenyar propostes dintervenció educativa en contextos de diversitat que atenguin a
les singulars necessitats educatives dels infants, a la igualtat de gènere, a lequitat i el respecte als
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drets humans.

1511:EEI07 - Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de
les emocions, els setniments i els valors en la primera infància.

1511:E07.02 - Estar capacitats per a promoure lautonomia i la singularitat de cada infant, a partir de
leducació visual i plàstica, com a factors deducació de les emocions, els sentiments i els valors en la
primera infància.

1511:E07.04 - Dissenyar, aplicar i avaluar una seqüència daprenentatge que respecti la globalitat i
singularitat de cada infant.

1511:EEI20 - Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.

1511:E20.05 - Recollir i analitzar dades procedents de lobservació directa de laula per fer una
proposta de seqüència daprenentatge adaptada a lentorn específic i innovadora.

1511:E20.06 - Reflexionar a partir de lobservació sobre les pràctiques daula per innovar i millorar la
tasca docent.

1511:T03 - Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

1511:T03.06 - Ser capaç de treballar en col·laboració amb altres en processos i projectes artístics.

Continguts

Bloc I. DIMENSIÓ PRODUCTIVA: Formació en la pràctica de l'art II.

1.1. El pensament visual i el desenvolupament artístic: procediments i tècniques.

1.2. Pràctiques i projectes artístics interdisciplinaris.

Bloc II. DIMENSIÓ DIDÀCTICA: La intervenció educativa a l'escola.

2.1. El currículum d'educació artística a l'EI: visual i plàstica.

2.2. Metodologies, processos i estratègies: intervencions educatives, reflexives i crítiques, en l'escola
inclusiva (suports educatius per a persones amb necessitats específiques).

2.3. El mestre d'Art.

2.4. Vincles entre escoles, museus i centres culturals.

2.4.1. Els departaments d'educació de les institucions artístiques.

Metodologia

Activitats autònomes

L'alumne realitzarà una part del treball teòric-pràctic de l'assignatura de manera autònoma, es pactarà en el
transcurs de les classes.

Activitats dirigides

- Presencial en gran grup:

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup
classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels
estudiants.

Plantejament i organització dels exercicis i activitats que es realitzaran posteriorment en seminaris.

Realització d'activitats artístiques col·lectives: Sortides / visites (Museus, exposicions d'art..), conferències,
audiovisuals,...
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- Seminaris:

Espais de treball en grups reduïts supervisats pel professorat on es realitzaran propostes pròpies de l'àrea:
individuals i en grup. S'aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup.

Lectura i reflexions de textos i documents audiovisuals relacionats amb la matèria.

Projectes d'intervenció educativa en l'àmbit de l'educació artística en educació infantil.

Activitats supervisades:

Tutories individuals o en petits grups pel seguiment del disseny, creació i realització d'intervencions
educatives.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 8 0.32 1511:E01.05 , 1511:E07.02 , 1511:T03.06 , 1511:E20.06

Seminaris 25 1.0 1511:DDIE04.01 , 1511:E01.05 , 1511:E03.08 , 1511:E07.04 ,

1511:E20.06 , 1511:T03.06 , 1511:E20.05 , 1511:E07.02

Tipus: Supervisades

Tutories i altres activitats

supervisades

10 0.4 1511:E03.08 , 1511:E20.05 , 1511:E20.06 , 1511:E07.04

Tipus: Autònomes

Disseny i creació:

intervencions educatives

37 1.48 1511:DDIE04.01 , 1511:E03.08 , 1511:E07.04 , 1511:T03.06

Reflexions teòriques 20 0.8 1511:E03.08 , 1511:E20.06 , 1511:E20.05

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà de forma continuada; així l'assistència és obligatòria: l'estudiant ha
d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no presentat.

Al llarg de l'assignatura hi hauran dos lliuraments de treballs:

- el primer, a principis d'abril; i,

- el segon, una setmana després de l'última sessió de classe. Aquest lliurament anirà acompanyat del
portfoli final (es valoraran els continguts i la presentació).

El professor de l'assignatura concretarà els treballs a lliurar, el format i la data exacte de lliurement. El retorn
dels treballs i les activitats es farà en un període no superior als 20 dies després de la data d'entrega.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Bloc I. DIMENSIÓ PRODUCTIVA. 20 0 0.0 1511:T03.06
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Formació en la pràctica de l'art %

Bloc II. DIMENSIÓ DIDÀCTICA. La

intervenció educativa a l'escola

80

%

0 0.0 1511:DDIE04.01 , 1511:E03.08 , 1511:E07.04 ,

1511:E20.06 , 1511:E20.05 , 1511:E07.02 ,

1511:E01.05
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Webs d'interés:

Asociación para la educación de las artes. www.aep-arts.org

Curriculum Educació Infantil. http://www9.xtec.cat/web/curriculum/infantil

National Art Education Association. NAEA. http://www.naea-reston.org

NESTA. . Organismo independiente con la misión deNacional Endowment for Science, Technology and Arts
hacer actividades innovadoras en el Reino Unido. http://www.nesta.org.uk

Morón, M. (2005).  .L'art del segle XX a l'escola. http://www.xtec.cat/~mmoron

Project Zero. .http://www.pz.harvard.edu/index.cfm

Room 13. http://www.room13scotland.com/

Sin dejar aningún sujeto detrás. www .aep-arts.org/resources/advocacy.htm

Xarxa telemática educativa de Catalunya. Escola Oberta. Visual i Plàstica. 
http://www.xtec.cat/recursos/plastica/index.htm

Pel·lícules i documentals audiovisuals:

Un toque de creatividad (2006). Redes n. 417. La 2, TVE. Presentador: Eduard Punset.

La inteligencia creativa (2001). Redes. n.217. La 2, TVE. Presentador: Eduard Punset.
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