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Prerequisits

No s'exigeixen prerequisits per a cursar aquesta assignatura.

Objectius

Els principals objectius d'aquesta assignatura són:

Conèixer els fonaments del llenguatge visual i plàstic.
Usar el llenguatge visual i plàstic per a l'expressió personal i col·lectiva i la comprensió de les cultures.
Percebre, interpretar, crear, expressar i produir amb els llenguatges visuals i plàstics.
Aplicar didàctiques en l'àmbit de les arts plàstiques: imatge, objecte i espai.
Desenvolupar experiències i crear esdeveniments per a una educació performativa de les arts.

Competències

Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
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.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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
sentiments i els valors en la primera infància.
Promoure la sensibilitat relativa a l'expressió plàstica i a la creació artística.

Resultats d'aprenentatge
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5.  
6.  
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8.  
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Conèixer el currículum propi de les arts visuals i plàstiques de les diferents etapes de l'educació infantil.
Conèixer els fonaments d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre
l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
Dominar els llenguatges audiovisuals per la seva aplicació en l'ensenyament.
Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge de l'àmbit de visual i plàstica.
Ser capaços d'utilitzar llenguatges expressius de caire artístic amb finalitats educatives.
Ser capaços de promoure la singularitat emocional en l'educació infantil.
Tenir capacitat d'autocrítica en el desenvolupament de l'activitat professional.
Tenir recursos per a promoure la sensibilitat i creativitat artística.
Utilitzar diferents llenguatges (corporal, musical i audiovisual), per expressar els aprenentatges
adquirits en l'assignatura.

Continguts

Secció I. DIMENSIÓ CULTURAL: Art i educació. Fonaments

1.1. L'educació artística en el desenvolupament de la persona.

1.2. Les relacions entre l'art i l'educació.

1.3. Contextos històrics, socials i culturals

1.3.1. La societat audiovisual.

1.4. Les obres d'art com a font de coneixement

1.4.1. Percepció, representació i interpretació de l'art.

Secció II. DIMENSIÓ PRODUCTIVA: La formació en la pràctica de l'art

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

2.2. Pràctiques i projectes relacionats amb diferents moviments artístics i contextos culturals.

2.3. Comprensió i experimentació de la pràctica de l'art com a procés de coneixement.

Metodologia

Autònomes

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

Lectures de textos sobre la dimensió cultural

Disseny i creació artistica: llenguatge visual i plàstic

Reflexions teòriques: Art i educació.

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 grup reduïts supervisat 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 a partir dels textos i visionats de documents audiovisuals relacionats amb la matèria.

Treball del procés de creació artística: anàlisi dels processos i resultats.

Supervisades

Tutories individuals o en petits grups per al seguiment de les propostes.

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 a més, lametodologia 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 1, 3, 5, 6, 7, 8

Seminaris 25 1 1, 3, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories i altres activitats 10 0,4 1, 3, 5

Tipus: Autònomes

Disseny i creació artística: llenguatge visual i plàstic 30 1,2 4, 7, 8

Reflexions teòriques: art i educació 27 1,08 4, 5, 6, 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 haurà dos lliuraments de treballs:

. el primer, durant la primera quinzena de novembre.

. el segon, durant la tercera setmana de gener. Aquest últim lliurament anirà acompanyat del portfolis
final (es valoraran els continguts i la presentació).

. la re-avaluació està fixada per la darrera setmana de gener.

El professor de l'assignatura concretarà els treballs a lliurar, el format i la data exacte de lliurament.
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Durant les tres setmanes següents del lliurament de les evidències avaluadores s'informarà als alumnes de les
seves qualificacions (campus virtual) i es concretarà una data per a la revisió de les qualificacions i la
devolució dels treballs.

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.

L'avaluació es fixarà també en les competències per al treball cooperatiu i en equip i serà sensible al gènere.

Més informació sobre la normativa d'avaluació:
http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitats derivades de les lectures i dels visionats (Bloc I. Art i educació.
DIMENSIÓ CULTURAL)

30% 0 0 1, 2, 3, 8, 9

Portafolis d'educació artística (Bloc I i II) 20% 0 0 4, 5, 6, 7, 9

Pràctiques artístiques bidimensionals i tridimensionals (Bloc II. Formació en
la pràctica de l'art. DIMENSIÓ PRODUCTIVA)

50% 0 0 5, 8
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