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Prerequisits

Per a cursar les assignatures optatives d'aquesta matèria s'han de tenir aprovades les assignatures
obligatòries:

"Educació musical i visual". EP2

"Educació musical, visual i aprenentatge". EP3

Objectius

. Potenciar una escola per a tothom a través de l'educació artística. Coneixement crític de l'àmbit social,
recursos i estratègies d'intervenció educativa per a alumnes amb necessitat de suports específics.

. Identificar les possibilitats de transformació del jo i de l'entorn a través de la creació artística:
desenvolupament de competències cognitives, personals i socials.

Competències

Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per tal de desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el
desenvolupament professional.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com
en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials
públiques i privades.

Resultats d´aprenentatge

Adquirir criteris i recursos per assessorar i intervenir en l'etapa d'educació primària.
Conèixer més profundament els procediments i tècniques adequats per a la pràctica artística.
Expressar argumentacions crítiques i objectives respecte les funcions i tasques que realitzen les
institucions socials.
Mostrar-se competent en la comprensió i divulgació de les diferents manifestacions artístiques en
diferents formats comunicatius i multiculturals.
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BLOC 4. DIMENSIÓ DIDÀCTICA

BLOC 2. DIMENSIÓ CRÍTICA

BLOC 1. DIMENSIÓ CULTURAL

Continguts

1.1 Atenció a la diversitat: l'educació de les persones amb necessitats específiques de suports educatius (l'educació especial: definició, recorregut històric, diferents col·lectius i les seves característiques).

1.2 Anàlisi de les necessitats educatives en l'àmbit de l'Educació Artística derivades de: discapacitat intel·lectual, discapacitat sensorial, discapacitat motriu, trastorns greus de la conducta, altes capacitats i de les dificultats derivades de condicions personals o historial escolar.

1.3 Els suports específics per a les persones amb necessitats específiques en relació a l'Educació Artística
(teoria i pràctica de l'Art).

1.4 L'accessibilitat universal

1.5 La interculturalitat

1.6 L'art teràpia

1.7 L'art outsider

2.1 Representació visual dels col·lectius especials en l'Art

2.2 Anàlisi dels diferents contextos d'intervenció d'EE i EA: educació formal i no formal

2.3 Projectes d'Educació Artística: Visual i Plàstica  i  en contextos escolars i en laespecífics inclusius
comunitat.

BLOC 3. DIMENSIÓ PRODUCTIVA

3.1 Disseny i conducció de projectes per als diferents col·lectius especials:  i específics inclusius.

4.1 Aportacions de l'Educació Artística: Visual i Plàstica a l'educació i a l'Educació Especial.

4.2 Les unitats didàctiques o de programació: competències, criteris d'avaluació, desenvolupament de les activitats d'aprenentatge i d'avaluació.

4.3 El mestre d'art: EA i EE.

4.4 Centres de creació artística per a persones amb necessitats educatives de suports específics.

Metodologia

Presentació i plantejaments generals de l'assignatura i dels continguts i qüestions bàsiques del temari per part
del professor.

Realització de propostes teòriques/reflexió i pràctiques. Lectura i reflexions de textos i documents audiovisuals
relacionats amb la matèria.

Activitats d'exposicions orals, individuals o en grup. Comentaris i crítiques dels resultats.

Sortides / visites (Museus, exposicions d'art..)

Conferències

Audiovisuals

Treballs d'investigació.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en grup 45 1,8 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories i altres activitats tutoritzades 30 1,2 2, 4

Tipus: Autònomes

Disseny i creació d'intervencions educatives 50 2 1, 2

Reflexions teòriques 25 1 3, 4

Avaluació

L'assistència a classe és obligatòria: l'estudiant ha d'assistir a un mínim d'un 80% de classes, en cas contrari
es considerarà no presentat.

Els estudiants que durant el curs hagin fent un seguiment adequat de l'assignatura i tot i així els quedi algun
aspecte no assolit se'ls donarà l'oportunitat de poder superar la matèria, realitzant un treball autònom
addicional o refent alguna de les activitats lliurades o realitzades. S'haurà d'estudiar cada cas en funció de la
situació de cada estudiant.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Bloc I. DIMENSIÓ CULTURAL 25 % 0 0 3

Bloc II. DIMENSIÓ CRÍTICA 25 % 0 0 1, 3

Bloc III. DIMENSIÓ PRODUCTIVA 25 % 0 0 2

Bloc IV. DIMENSIÓ DIDÀCTICA 25 % 0 0 1, 4
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