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Prerequisits
Per a cursar aquesta assignatura es recomana tenir aprovades les assignatures obligatòries:
"Educació musical i visual". EP2
"Educació musical, visual i aprenentatge". EP3

Objectius
Actualment, l'escola com a institució s'està transformant d'acord amb els canvis socials i culturals i emergeixen
nous debats sobre el paper del coneixement, la construcció de la identitat i la visualitat en la formació dels
infants. En aquest context de canvi i un cop assolides les competències relacionades amb la pràctica de l'art i
dels llenguatges artístics, els estudiants han de poder reflexionar i intervenir com a educadors d'acord amb les
possibilitats i els reptes que afronta l'escola, des de la perspectiva d'innovar a través de l'art i la cultura visual.
Aquesta assignatura proporciona als estudiants les bases per a la innovació en didàctica de les arts visuals i la
seva aplicació a l'aula, entenent que els canvis en l'educació artística no sorgeixen d'una iniciativa individual
sinó de la col·laboració entre els múltiples agents implicats en la pràctica (infants, educadors, artistes i
treballadors culturals, principalment). Per aquesta raó, l'assignatura està molt lligada al pràcticum de quart
curs, i ha de poder orientar a l'estudiant en la planificació i la intervenció didàctica en aquest context de canvi.
En definitiva, en aquesta assignatura es planteja com a principal objectiu implicar als estudiants en processos
d'innovació en l'educació de les arts visuals, a través de formar-los en els coneixements, estratègies i rols
professionals que hauran d'aplicar i desenvolupar. L'alumnat dissenyarà i implementarà un projecte
d'innovació, amb l'objectiu d'empoderar l'educació artística a l'escola primària o entenent que l'art i la cultura
visual poden ser eines didàctiques per a la transformació deles altres àrees curriculars.

Competències
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com

1

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.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge
1. Adquirir criteris i recursos per assessorar i intervenir en l'etapa d'educació primària.
2. Estar obert als indicis de canvi estètics, socials i culturals que possibilitin eludir els estereotips estètics
o didàctics.
3. Expressar argumentacions crítiques i objectives respecte les funcions i tasques que realitzen les
institucions socials.
4. Mostrar capacitats creatives i reflexives en l'execució de projectes artístics.

Continguts
ÀMBIT CULTURAL: Visions contemporànies de l'educació artística
1.1. Debats i estat de l'educació de les arts visuals
1.2. Currículums d'educació artística en el context internacional
1.3. Xarxes i projectes d'innovació en educació artística

INTERVENCIONS EDUCATIVES: Innovació, currículum i recerca en l'educació a través de les arts visuals
2.1. Bases per a la innovació en didàctica de les arts visuals i la seva aplicació a l'aula
2.2. Estratègies i processos orientats a la construcció d'un projecte d'innovació a través de l'art (planificació i
desenvolupament)
2.3 El paper de l'avaluació en educació artística
2.4. Metodologies visuals de recerca

ÀMBIT PRODUCTIU: Col·laboració i pràctiques dialògiques en l'educació de les arts visuals
3.1. Projectes basats en el diàleg entre educadors, artistes i treballadors culturals
3.2. Infància, identitats i aprenentatges en diàleg en educació artística
3.3. Aprenent a col·laborar: de la interpretació a la producció de l'art i la cultura visual
3.4. La recerca a través de l'art a la Facultat de Ciències de l'Educació.

Metodologia
EL CONJUNT DE L'ASSIGNATURA SEGUIRÀ UNA METODOLOGIA PRÒPIA DE L'EDUCACIÓ
PERFORMATIVA APLICADA A LES ARTS I A LA RECERCA EDUCATIVA EN GENERAL
L'activitat dirigida suposa un 35% de les hores de dedicació de l'alumnat en aquest assignatura. En aquesta
assignatura, l'activitat dirigida implica la participació activa dels estudiants en les exposicions magistrals sobre
els continguts principals de l'assignatura. Tanmateix, el professorat dirigirà les pràctiques de laboratori, com si
es tractés d'un taller de plàstica o d'un espai d'educació artística, que són el focus de l'assignatura. D'aquesta
forma, les sessions expositives estan relacionades amb el treball en grups cooperatius a partir dels quals
s'aniran articulant els processos d'ensenyament i aprenentatge. El debat, la comunicació i la relació amb
contextos de pràctica de l'art i de l'educació artística són fonamentals en aquesta assignatura.

EXPOSICIÓ MAGISTRAL
Exposicions per part del professorat dels continguts i de les questions bàsiques de l'assignatura. Atesa la

importància de la reflexió i el paper actiu de l'alumnat en aquesta assignatura, les exposicions magistrals
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importància de la reflexió i el paper actiu de l'alumnat en aquesta assignatura, les exposicions magistrals
esdevenen espais de participació oberta i activa, on els estudiants interaccionen a partir de fomentar el debat i
la construcció compartida de coneixement.

PRÀCTIQUES DE LABORATORI. TALLER DE PLÀSTICA
Espais de treball en grup reduïts (3-5 persones). Aquí el professorat planteja la resolució de problemes
pràctics, la construcció de projectes basats en la recerca i la innovació didàctica, i l'experimentació a través de
l'art i els mitjans audio-visuals. El treball en petits grups permet aprofundir i aplicar els coneixements i les
estratègies assolides en la part expositiva, així com contextualitzar els projectes en la pràctica.

EXPOSICIÓ I/O DEBATS DE PROPOSTES CIENTÍFIQUES
Atès que es tracta d'una assignatura de la menció d'Educació visual i plàstica del darrer curs del grau,
l'alumnat haurà d'adquirir a través de l'assignatura estratègies per a comunicar, difondre i reflexionar
críticament al voltant de les propostes que haurà elaborat en petit grup. Per aquesta raó es faran exposicions i
debats a l'aula per part dels estudiants.

SORTIDES A MUSEUS I EXPOSICIONS
Es realitzarà una sortida de camp, que es coordinarà amb la resta d'assignatures de la menció. En aquest cas
concret, la sortida pot ser al departament educatiu d'un museu o centre d'art o en una escola o centre educatiu
que exposi el seu projecte.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

45

1,8

1

30

1,2

2, 3, 4

75

3

2, 3, 4

Tipus: Dirigides
Exposicions per part del professorat
Tipus: Supervisades
Seminaris d'investigació, anàlisi i producció.
Tipus: Autònomes
Investigació i treballs de camp

Avaluació
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es
mostren en la graella que hi ha a continuació.
L'alumne/a haurà d'haver aprovat tots els treballs per a poder aprovar l'assignatura. L'assistència a classe és
obligatòria (mínim d'un 80% ), així com la participació activa en la realització del treball en grup que és
indispensable per a poder aprovar l'assignatura.
El/La professor/a es compromet a donar les indicacions necessàries a l'alumnat per tal que pugui superar
l'assignatura i a supervisar i tutoritzar la realització dels treballs. A meitat de l'assignatura, el professorat
donarà el seu feeback sobre el procés d'aprenantatge individual i grupal.
ACTIVITATS D'AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

CARPETA D'APRENENTATGE

Tipología d'activitat

Data avaluació

Data recuperació
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ÀMBIT CULTURAL:

Individual

01/11/18

. Reflexió sobre textos

Grupal

13/12/18

. Treball d'investigació: Educació en
les arts/educació a través de les arts

DIMENSIÓ PRODUCTIVA:

24/01/19
*Lliurament de la carpeta
d'aprenentatge amb la
revisió de les tasques no
superades

20/12/18

Individual i grupal

01/11/18

Grupal

25/10/18

Individual

10/01/19

. Del monotip a la creació literària

INTERVENCIONS EDUCATIVES:
. Projecte d'Aprenentatge i Servei.
INTERVENCIÓ EDUCATIVA: EL BIG
DRAW. ESCOLETA + UAB

LLIURAMENT FINAL DE LA
CARPETA D'APRENENTATGE

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Co-avaluació o avaluació entre iguals de l'exposició oral del projecte:
presentació pública i debat sobre el projecte (lliurament col.lectiu)

10

0

0

1, 2, 3, 4

Diari individual sobre el procés del projecte (lliurament individual)

20

0

0

2, 3, 4

Valoració de les observacions pautadas en exposicions orals: una lectura
que es comentarà a classe (lliurament individual)

10

0

0

1, 3

Valoració de les observacions pautades en exposicions oral: un treball
sobre la visita al museu o escola (lliurament individual)

10

0

0

1, 4

Valoració del treball: documentació audio-visual del projecte de treball
(lliurament col.lectiu)

10

0

0

3, 4

Valoració del treball: la construcció del projecte d'innovació a través de l'art
(disseny, desenvolupament i avaluació). Lliurament col.lectiu

30

0

0

1, 2, 3, 4

Valoració del treball: una presentació d'un projecte existent (lliurament
individual)

10

0

0

2, 3, 4
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Associacions d'Educació Artística
International Society for Education through Art (InSEA): http://www.insea.org/
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National Art Educationl Association (NAEA): http://www.arteducators.org/
Red Iberoamericana de Educación Artística (RIAEA): http://redeiberoamericanadeeducacionart.ning.com/
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