
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

NoGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Montserrat.Rifa@uab.catCorreu electrònic:

Maria Montserrat Rifà VallsNom:

2016/2017

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  

Educació de les arts visuals en
educació infantil II

Codi: 101991
Crèdits: 4

Titulació Tipus Curs Semestre

2500797 Educació Infantil OB 3 2

Equip docent

Mario Nofre Maiz

Imma Pla Puig

Prerequisits

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

Objectius

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.
Desenvolupar experiències i crear esdeveniments per a una educació performativa de les arts.

Competències

Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així
com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació
Infantil
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.
Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el
dibuix i la creativitat.
Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.

Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els
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Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els
sentiments i els valors en la primera infància.
Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els fonaments d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre
l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
Conèixer els principis i les teories sobre l'educació musical en l'etapa d'educació infantil.
Conèixer i produir material didàctic aplicat a l'ensenyament artístic.
Dissenyar, aplicar i avaluar una seqüència d'aprenentatge que respecti la globalitat i singularitat de
cada infant.
Dissenyar propostes d'intervenció educativa en contextos de diversitat que atenguin a les singulars
necessitats educatives dels infants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i el respecte als drets humans.
Elaborar propostes didàctiques que fomenten la percepció i expressió de les habilitats motrius i la
creativitat, utilitzant altres llenguatges com el musical i el plàstic.
Estar capacitats per a promoure l'autonomia i la singularitat de cada infant, a partir de l'educació visual i
plàstica, com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
Haver adquirit els coneixements curriculars, metodològics, avaluatius i competencials apropiats per a la
seva aplicació professional en l'àmbit plàstic i visual.
Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula per fer una proposta de seqüència
d'aprenentatge adaptada a l'entorn específic i innovadora.
Reflexionar a partir de l'observació sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
Ser capaç de treballar en col·laboració amb altres en processos i projectes artístics.
Utilitzar diferents llenguatges (corporal, musical i audiovisual), per expressar els aprenentatges
adquirits en l'assignatura.

Continguts

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

1.1. El pensament visual i el desenvolupament artístic: processos creatius.

1.2. Pràctiques i projectes artístics interdisciplinaris.

Bloc II. DIMENSIÓ PERFORMATIVA: La intervenció educativa

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

2.2. Metodologies, processos i estratègies: creació d'ambients i espais d'aprenentatge

2.3. L'artista com a docent/pedagog.

2.4. Vincles entre escoles, museus i centres culturals.

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.

Lectura de textos sobre les dimensions de l'assignatura.

Sessions dirigides (presencials en gran grup)

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup
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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,...

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.

Reflexions de textos i visionat de 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.

Les sessions d'aquesta assignatura es basen en un treball de recerca i experimentació amb materials per part
dels estudiants, que requereix d'una investigació basada en la documentació amb imatges i en el reciclatge de
materials per a l'educació artística. A més amés, la metodologia adoptada requereix pel seu bon
desenvolupament que l'estudiant porti a l'aula materials especialitzats per a la realització de les activitats
artístiques (pinzells i pintures, entre d'altres). El professorat recomanarà el material més adient per a les
activitats programades, que tindrà un cost sostenible i podrà ser compartit entre els estudiants. Es cercaran
mecanismes per poder garantir que l'estudiant pugui tenir-lo al seu abast en el cas de que no es disposi dels
recursos necessaris.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Presencial en gran grup 8 0,32 11

Seminaris 25 1 11

Tipus: Supervisades

Tutories i altres activitats supervisades 10 0,4

Tipus: Autònomes

Disseny i creació: intervencions educatives 37 1,48 11

Reflexions teòriques 20 0,8

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:
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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 lliurament. El retorn
dels treballs i les activitats es farà en un període no superior als 20 dies després de la data d'entrega.

Podeu consultar la normativa sobre avaluació a:
http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html.

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant
oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Actividad de educación artística 1. (Bloque II. DIMENSIÓ
PERFORMATIVA)

20
%

0 0 3, 4, 5, 6, 7

Activitat d'educació artística 2. (Bloc II. DIMENSIÓ
PERFORMATIVA)

20
%

0 0 3, 4, 5, 6, 7

Portafolis d'educació artística (Bloc 1 i 2) 10
%

0 0 8, 9, 10

Pràctica artística 1. (Bloc I. DIMENSIÓ PRODUCTIVA) 25
%

0 0 1, 2, 11, 12

Pràctica artística 2. (Bloc I. DIMENSIÓ PRODUCTIVA) 25
%

0 0 1, 2, 11, 12
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