
Curs 2007-08   Codi :21958 Assignatura : Didàctica de l’art  

Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'educació primària. 
Opt. / oblig. De recorregut, 4 (3 ECTS). 
 

Departament: Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i  Corporal. Unitat de 
Didàctica de les Arts Plàstiques. Professors: Jaume Barrera  

1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura  
Dividirem els objectius metodològicament en tres grups, que a nivell didàctic estaran totalment connectats:  

De tipus intel•lectual:   
 - Desenvolupar-hi actituds vers l’adquisició de coneixements, capacitat   de reflexió i crítica.    
 - Fomentar-hi el desig i la curiositat de conèixer,   practicar i gaudir de   l’experiència plàstica.  
 - Dirigir-los cap a una actitud reflexiva i autocrítica vers llurs exercicis.  
 - Donar estructura circular i relacional al pensament i a les activitat    realitzades.  
 - Fomentar l’esperit de col•laboració entre tot el col•lectiu de la classe.  
 - Aplicar els ensenyaments de taller a les disciplines didàctiques pròpies   de la especialitat.  
 De tipus cognitiu i sensibles:  
 - Desenvolupar-hi les diferents habilitats que es deriven de la percepció.  
 - Dotar-los dels recursos tècnics elementals   per l’aplicació pràctica dels     exercicis.  
 - Dotar-los del recursos conceptuals bàsics per la realització dels   exercicis.  
 - Fomentar la relació entre teoria i pràctica artística.  
 - Dotar-los de les bases tòriques essencials dins de l’àmbit de les arts.  
 - Donar a entendre el sentit poètic de la plàstica i la seva relació amb la    vida i el món, i per tant, la 
pedagogia.   
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 

DIMENSIÓ CULTURAL  
 - La teoria de l’art des de el present.  
 - El concepte d’art.  
 - L’educació artística.  
 - La creativitat.  
 - Els museus. El patrimoni artístic. Coneixement del medi.  
 DIMENSIÓ CRÍTICA  
 - Valoració estètica.  
 - Anàlisi i interpretació de l’obra d’art.   
 
DIMENSIÓ PRODUCTIVA  
 -Exercici productiu 1: il•lustrar un conte.  
 -Exercici productiu 2: representar una emoció.  
 -Exercici productiu 3: projecte de Performance     
 
3. Avaluació  
 1. Els criteris d’avaluació segueixen una dinàmica continuada i progressiva i tenen en compta:  

 - La valoració de l’actitud i aptitud de l’alumne.  
 - Nivell conceptual, de presentació i informació de la matèria.  
 - Grau de resolució en el nivell tècnic i plàstic.  
 - Nivell de complexitat, coherència i claredat en les propostes.  
 - Investigació teòrica i pràctica dels continguts de la matèria.  
 - Nivell de complexitat, coherència i claredat de les propostes.  
 - Informació i presentació complementaria.  
 
 2. Està en funció de l'assistència continuada i realització dels exercicis a classe.  
 Correccions, anotacions, i qualificacions dels exercicis dins de les dates especificades.  Aplicacions dels 
ensenyaments de taller a les disciplines didàctiques pròpies de l’especialitat.  
2  La presentació del portfoli de l’assignatura.  



3  Fonts d'informació bàsica  
 
A més, aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran a confeccionar els 
treballs en grup i els treballs individuals,…). També podran utilitzar la pàgina web del professor: www.nuvol.es  
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