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Prerequisits

Per a cursar aquesta assignatura, és recomanable tenir aprovades les següents assignatures obligatòries,
segons el grau:

Grau d'educació primària: "Educació musical i visual" i "Educació musical, visual i aprenentatge".

Grau d'educació infantil: "Educació de les arts visuals I" i "Educació de les arts visuals II".

Objectius

Aquesta assignatura forma part de la Menció en Educació Performativa de les arts, que té com a objectiu
formar a les futures mestres d'educació infantil i primària en l'educació de les arts a partir de construir
aprenentatges corporeïtzats des d'una visió transdisciplinar. Aquesta menció està constituida per aquest
conjunt d'assignatures, que estan relacionades entre sí:

Innovació didàctica en les arts visuals; Llenguatges audiovisuals i expressió artística; Projectes artístics;
Infàncies: narratives inclusives a través de les Arts; Territoris de l'Art contemporani com a espais
d'aprenentatge.*

En el cas d'aquesta assignatura, ens plantegem 3 objectius concrets:

1. Aproximar-nos a les infanteses, des d'una perspectiva no adultcèntrica i descolonitzadora, és a dir, de
l'anàlisi de les relacions de poder que intervenen en les posicions d'edat, gènere, raça-ètnia, capacitats
diverses, classe social i diversitat sexual;

2. Conèixer les tàctiques de la recerca educativa basada en les arts en diàleg amb les identitats a la infantesa
representades i experimentades per artistes, educadors i investigadors, des d'una perspectiva de justícia
social i inclusió;

3. Crear experiències col·laboratives d'educació inclusiva per a produir múltiples relats de les infanteses a
través de les arts i aprendre a compartir-los.
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Competències

Educació Infantil
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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.
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.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Educació Primària
Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
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

Actuar com a orientador de pares i mares amb relació a l'educació familiar en el període 0-6.
Adquirir criteris i recursos per assessorar i intervenir en l'etapa d'educació primària.
Capacitat d'organització del treball personal i el conjunt per dur a terme les tasques requerides des de
l'assignatura.
Estar obert als indicis de canvi estètics, socials i culturals que possibilitin eludir els estereotips estètics
o didàctics.
Expressar argumentacions crítiques i objectives respecte les funcions i tasques que realitzen les
institucions socials.
Mostrar capacitats creatives i reflexives en l'execució de projectes artístics.
Mostrar capacitats creatives i reflexives en lexecució de projectes artístics.
Mostrar-se competent en la comprensió i divulgació de les diferents manifestacions artístiques en
diferents formats comunicatius i multiculturals.
Mostrar-se competent en la comprensió i la divulgació de les diferents manifestacions artístiques en
diferents formats comunicatius i multiculturals.

Continguts

L'assignatura s'organitza a partir de cinc grans temes:

1. Arqueologia visual de la infantesa i producció històrica de l'art a la modernitat

2. La construcció de les identitats infantils des d'una mirada decolonial. Les "altres" infanteses

3. Narradorxs de la infantesa: relats transdisciplinaris des de les arts i la cultura visual contemporànies

4. Infanteses, agenciament i aprenentatges des de l'educació artística inclusiva

5. Projectes col·laboratius d'educació performativa de les arts com a forma d'apoderament de les infanteses
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Metodologia

L'Educació performativa de les arts col·loca el focus en els processos d'aprenentatge de les persones a través
de les arts, fugint de les metodologies tradicionals d'ensenyament.

Un canvi de mirada que ens condueix a parlar d'una pedagogia de l'esdeveniment i d'escenaris de
transformació, a on es prioritza la interacció de coneixements, presències-identitats i llenguatges artístics. A
més de repensar les concepcions del temps i de l'espai en els aprenentatges de les arts, proposem viure la
creació artística i participar en projectes col·laboratius, connectant amb els canvis actuals en l'educació
orientats a la innovació.

Les estratègies docents estan basades en les pedagogies performatives de les arts, en la recerca educativa a
través de l'art i en la construcció narrativa dels aprenentatges, les identitats i la diversitat.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Exposicions teòriques i lectures sobre la història visual de la infantesa diversa 30 1,2 1, 9

Infanteses i diversitat: Relats auto-biogràfics i de l'alteritat 15 0,6 1, 3

Tipus: Supervisades

Narratives contemporànies de la infantesa en les arts i la cultura visual
contemporànies

30 1,2 3, 9

Tipus: Autònomes

Projectes d'educació artística inclusiva i contra-narratives de la infantesa 75 3 7, 9

Avaluació

El lliurament de les activitats es farà d'acord amb aquesta previsió:

- Activitat individual 1. A l'inici del tema 1.

- Activitat individual 2. Al final del tema 2.

- Activitat individual 3. i Activitat grupal. Al final del tema 3

- Projecte col·laboratiu. Al final de curs.

Un dels criteris necessaris per superar aquesta assignatura consistirà en demostrar, al llarg del curs, que
l'estudiant té desenvolupades unes competències personals i socials imprescindibles per a ser "una bona
mestra" / "un bon mestre": participació activa a les classes, responsabilitat i rigor en el treball autònom, no
jutjar, argumentar, ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.), pensament crític i conductes
que afavoreixin un entorn amable i positiu, democràtic i a on es respectin les diferències. El/la professora de
l'assignatura anirà observant, documentant les sessions i anotant evidències en relació a aquestes habilitats
personals i socials de les estudiants; i s'aniran avaluant al llarg de l'assignatura.

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

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitat grupal: Compartir i presentar l'anàlisi d'un text visual o artístic
contemporani de la infància

10% 0 0 1, 5, 7, 9

Activitat individual 1. Escriptura d'un relat autobiogràfic sobre la infantesa 15% 0 0 3, 4, 8

Activitat individual 2. Reflexió crítica a partir d'una lectura en torn a la
infantesa

15% 0 0 4, 5, 9

Activitat individual 3. Anàlisi d'un text visual o artístic contemporani de la
infantesa

20% 0 0 2, 3, 4, 6

Projecte col·laboratiu amb infàncies per a una educació artística inclusiva
(treball en grup)

40% 0 0 1, 2, 3, 4, 7
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