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ACTIVITATS GENERALS 
DEL DEPARTAMENT 
(1 de novembre 1985 - 30 juliol 1986) 

Investigacions: 

Durant aquest període de temps s'ha llegit la següent tesina: 
Juan José Altube Garay, Curriculum para la formación del secre- 
tario del centro en colegios públicos, dirigida pel doctor Adalberto 
Ferrandez (qualificació: Excel-lent per unanimitat), marc 
1986. 

Pel que fa a tesis doctorals se n'han llegit les següents: Carmen 
Teresa Espinosa de Gambra, La participación de la mujer en el 
sistema educativo venezolano, dirigida pel doctor Adalberto Fe- 
rrández (qualificació: Apto), novembre 1985. Ferran Ferrer Ju- 
lia, L'educació sexual a preescolar i EGB, dirigida pel doctor 
Jaume Sarramona (qualificació: Apto cum laude), octubre 1985. 
Ana M. a Geli de Ciurana, L'evaluació de la biologia a la segona 
etapa d'EGB, dirigida pel doctor Adalberto Ferrandez (qualifica- 
ció: Apto cum laude), juny 1986. Juan Lull Santiago, Competen- 
cias docentes en la Didáctica Especial de la musica, (qualificació: 
Apto), juny 1986. 

En el marc universitari es treballen les investigacions se- 
güents: 

A l'area de Didactica es continua treballant en la investigació 
<<Curriculum de matematicas desde la perspectiva discenten, en 
la qual intervenen els professors Adalberto Ferrandez, Joaquin 
Gairin y Vicente Ferreres, financada per L'ICE de la Universitat 
de Tarragona. També continua la investigació <<Curriculum de 
formación profesional según las exigencias laboralesw, amb els 
professors Adalberto Ferrández, Josep Montané, Joaquin Gairin, 
José Tejada i el llicenciat Josep Cuevas, financada per lYINEM. 



Així mateix, continua la investigació ((Exigencias curriculares en 
Formación Profesional en la CEE y su relación con 10s centros de 
FP de Españm, financada igualment per l'INEM, on participen 
els mateixos professors anteriors. El dia 1 d'abril de 1986 la 
Universitat Autonoma signa un Conveni amb el Fondo de Pro- 
moción de Empleo sobre Prospectiva, formación y orientación 
ocupacional de las Unidades Territoriales de España, que coordi- 
na i'Area de Didactica del Departament, sota la direcció del 
doctor Adalbert0 Ferrández. Finalment, I'INEM ha financat una 
altra investigació: <<Com aprenen els adults)), encara en curs d'i- 
niciació. 

Dins l'area de Teoria i Historia de l'Educació, finalitza la 
investigació <(Informatica i educación, financada per FUNDES- 
CO, en la qual han treballat els professors Jaume Sarramona, 
Carme Vidal, Joaquin Gairín i Josep Tejada. Els professors 
Jaume Sarramona i Ferran Ferrer son membres, d'una investiga- 
ció que té com a finalitat l'elaboració d'un ((Programa de forma- 
ció a distancia d'especialistes de la Compañia Telefónica Nacio- 
nal de España). 

2.  Incidkncies del profesorat 

Les més destacables són les següents: 
Al mes de juliol el professor Octavi Fullat s'incorpora al nostre 

Departament en qualitat de Catedratic de i'area de Teoría i 
Historia de l'Educaci6, després d'haver aprovat el corresponent 
concurs. 

El mes de juny es resolgué possitivament el recurs de la titula- 
ritat del professor Víctor Montero. 

Finalment, el professor Pere Darder aprova el passat mes de 
juliol les proves del concurs per a accedir a la placa de Catedratic 
de L'Escola Normal ((Sant Cugat)), a l'area de Teoria i Histbria de 
l'Educaeió. 


