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' Curs 1979-BO 

PEDAGOGIA, TEnCER 

Tema 1 

Tema 2 

Tema 3 

Tema 4 

Tema 5 

PROGRANA 

Psicosociologia i educnci6 

Individu i grups. Institucions i grups. 
Fenómens de regul~ci6 a les colectivitats institucionalitzades. 

Perspectiva que proposem i hipótesis o.doptades. 
Fo:1amcntaci6 e:x"J)erimental i te6rica. 

Ci~cuit social de l'educació 

L2. societat i el grup-classe. 
Centres i estructures d'influéncia exteriors a la classe. 
Aspectes de l~r. vida del grup-classe en que es manifesta la 

incic1éncia exterior. 
Treball d'un inventari. 

Els grups informru.s 

Observació de grups de joc o de carrer. 
Dinamismes bàsics dels grups: 

Estructuració afectiva. 
Estructuració funcional. 
Jera.r-qui tzaci6. 
Conformi tat a unes normes ( implici tes i/ o 0xplici tes). 

c~mps d'activitat. 

Técniques d'observació dels grups. 

Sociowetria • 
.A.YJ.hlisi dc les L"lteraccions. 
Estudi dels rols. 

El grup-clan se com a insti tuci6 

Grup i institució en el cas de la classe. 
Determinants i modificacions en el pas de situacions informals 

a lo. situació de cln.sse. 
Condicions materials, institucionals i hum2nes. 

L • orge.ni tzaci6 escolar. 



Temo. {5 

Tema '7 

Tef.'lG- 8 

Tema 9 

f.1odcl d'intor·p:r-et:'.ció del grup-classe 

Input.:.; i outputs. 

Sistemes d.c r·cocL~·.ci6~ 

Fnc J.e L. jc:.c;:~rT~uitz,:~ció a un ús controlat del poder. 

ïlce;ub.ció¡.:,s de l 'e.fectivitat. 

P;·.s del sis7,emê\ dc rols u 1 'organització. 

Tr2nsformtwi6 de l .. r>.ctuar en un t·rehalL 

PPs de 1:, r::on:í:'onnitat c. l2. C'.nsl;rucció cl..'unes valoracions. 

l!.Volució è.cl gY''Llp-Cl2.SSC 

Evolució cl'un grup ;.-_1 l12.rg d'un curs. Anàlisi del model ante

rior (tema G) D.plicat :-1 diferents fases. 

L 'históri<:c del c,:rnp. 

Grup-clcsse i projc-:::Ge. 

2. 

El pro.jcc·i;e cl.eJ. gr·up com a en_contre d'una proposta institucional 

i u:nes po,ss:iòilit;::ts i dinamismes individuals i grupals. 

Lcc propostt::. dol/ s mestre/ s com a punt de p;o.rtença. 

Elements a. consiG..z-..~a.r en 1 'c1abo:r·nci6 d'un projecte. CondiciO!uunents. 

Z1ements 2. co;.'l.sider<:::.r- en 1 '.s-.propi2.cí6/ modific<~.ció del projecte per 

pa:c·t deis nob/ncics,. Rcgula.oi6 t'tel projecte~ fccd-back. 

t~ cces.ü tat ::Lc p:r··J{(rwao.r i ave.lur:x 12. posta en pr·: ctice. d'un projec-

te pcdz,.c6r~.c, 

Fese8 del p:r·ocBs dG -pr·ogr~_,.maci6 .. 

Técn:.ca b~~d')D. cle L· :orogramació .. 

P1o.ntej:::_men-~ :. rccur·soo de l 'o.va1uccci6 

Tema. 10 La comunicaci6 

Paper de ls. co;,mnicJ.ci6 en l 'oèJ.l.C2.ci6 .. 

L'net i tud de l' 8nseny~·nt Ç<.nfr·ont de 12. comunicació i le. definició 

del tipus rl'educeci6. 

Problc>.-:.:::·::;ica do lr, co.-,m:1ic2.cí6. 

A··.-;bit cor:m..-rüc::-.tiu i c;-u1.als de cor.omücació. 

Tem.u 11 Ensony<llilent i :cprcmentatgc 

L".:.ctc d'~tpre~lci.re i 1'.-,jut dc l'cnseny;:-:nt. 

Tovr·ies dc l 'a1)l'cnentatge. 

Aspectes c':.lmp' 8n;;::nto.r·J.s 2. v_'_lorar: 

Cont::-:.de cnb e: z¡,_,trimoni ctútur·al vit~ent 

Ad(_tl.isició cle coneixements i d'instruments. 

Adc;uisic:\.6 ò.'2.c·~i-tud:::: i de técnit~ue.s. 

COi.'lci~~cmcnt i crcatívi tat. 

LligW!l en·~r-c ~~eor·in i pr·2.ctica. 

tfre'bt'.ll in·tcl,.1.cçhHÜ~ trebt'.ll M2.nUclo 

Azpe0tcs .;..ncli·v-5.cl"J.?.l s i col. lectius 

L, av<~.i.ur~ció con ~'- form;::-, üe feed-bccl;:. 



Tema 12 Oremnits:.ci6 c~cl i!'Up-clQsse. 

Rel1~.ci6 entr·e Or{;witzaci6 i pr-ojecte. Principis gener.:tls 
d ~ orc;nni tzaci6. 

Inventari de funcions i de tesques. Einc;,_uadra.'7tcnt. 
Or·e;cni tzació material 
Organitz2.ci6 económica 
Or·¿ranització del tre1J<>Ül 
Org<:>nitz;-~ci6 de les decissions. Procediments. 

Problem8.tica de lD. ,usciplina. 

3. 

Les institucions de laclo.sse~ funció terapéutica, ped<.:.gógica, 

de f;::,cilit¿èciÓ i tle cG.nvi. 

'l'ema 13 La prosressió del grup-classe 

Paper· de 1<:'- história del grup • 

.81 11rojecte i el feed-b2.ck com 2. nus de les funcions de comtmica-

ció, d'epre>1entatge i d"org:mització. 
Desc.justa.menta, conflictfls i contradiccions com n vies de progrés. 

La PB.I·r.tulc. i ht vclor·aci6 colectiva. 
LD. constc.tu.ci6 del pr·ogrês i 1 ~orientació del futur de ln colecti

vi"va.t 1-::;rup-classe. 

Tema 14 El mestre~ Ft.:.nci6, persOnè.i.litat i actuació. 

P::1.per/s del mestre. Dimensions institucionals i personals. 

Orient: .. ci6 ideolóeice, •... ptituds i condicions personals~ 

Sxigéncies 11 professionr.lsn. 
Le. resultant de ¡··encontre entre un model '1 iê.ee.l 11 dc mestre am.b 

unes condicions per·sonals. 

Tema 15 L#observaci6 i 1 ~~ut o-observació del mestre 

L'o"bserv2r i l'observnr-se 1 c'l.ctivite.ts essencials. 

El significat de l'observe,ci6. 
Aspectes (tle cal observar. Zsr:uemes i registres d'observació. 

Tema 16 L'equip de mestres 

Diferents nivells del plantej<~.ment en equip. 
l~ormes O.'o:r·genitzaci6 1 a pr.rtir dc les funcions que s'exerceixen 

en uno. escola. 
Blements estructurals i person<:-.ls en 1.:. dinàmica de l'equip d'es

cola. 
Repor·cuscions de 1 ·c~uip spbr·e 1 ~actuació del mestre~ 

Ec;uip i cr·cativji;at. 
Equip i entorn social. 

Te::m 17 Elements d'Ilistória de l2. ped~:.t;ogia. 

T~ls pensaclorc moderns i contempora...""lis ir.~ Gp,·.reix.ent .?.1 llarg 

del present programa en aquells "".spectes en que el seu tre'.:lall 

h.:J_ estat una o.portnci6 significativa. 

Veure progra;M. anex. 
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PTI:DAGOGIAt TERCER 

PROGRAMA 

Tema 1 Psicosociologia i educnci6 

Individu i grups. Institucions i grups. 

P.enómens de regul~ci6 a les col~ctivitats institucionalitzades. 

Perspectivn q_ue proposem i hip6tesis adoptades. 

Tema 2 

Tema 3 

Fo:1amentaci6 experimental i te6rica.-

Ci~cuit social de lieducaci6 

Le societat i el grup-classe. 

Centres i estructures d '"influéncia exteriors a la classe •. 

Aspectes de la vida del grup-classe en que es manifesta la 

incidéncia exterior. 

Treball d .. un inventari. 

~s grups informals ( ~ Lo¡) 

Observació de grups de joc o de carrer. 

Dinamismes bàsics dels grups: 

Estructuració afectiva. 

Estructuració funcional. 

Jerarquització. 
Conformitat a unes normes (implícites i/o exp:licites). 

C'l.!Ilps d~activitat. 

¿f' 

Tema 4 TéoniqueS d .. observació dels grups. 

Sociometria. 
Anàlisi dc les ii1teraccions. 

-Estudi dels rols. 

/ 

Tema 5 El gruP-classe com a institució· 

'4' . ' 
v 

Grup i institució en el cas de la classe. 

Determinants i modificacions en el :pas de situacions informals 

a la situació de classe • 

Condicions materials, institucionals i hum.smes. 

L~organitzaoi6 escolar. 
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Tema 9 

Tema 7 

Tema 8 

Tema 9 

f.iodel d ~interpretc.ci6 del grup-classe 

Inputs i outputs. 
Sistemes de rBguL•.ci6~ 

Pas de 12. jer2.rq_uitz2-.ci6 a 'lll1 ús controlat del poder. 

Regulc;ci6/Cls de l :c>Sectivitat. 

Pr·-s del sist.emu. de rols a 1 ~organització. 

Trrnsform;;,ci6 de 1 ~actuar en 'lll1 t'rehall. 

Pas de 1?. conformitat c. la C"nstrucci6 d~unes valoracions. 

Ut ili tzc.oi6 del model p0r al diagnóstic de situacions. 

Evolució del grup-classe 

Evolució d~un grup c:.l llarg d~un curs. Anàlisi del model ante

rior (tema 6) aplicat o_ diferents fasos. 

L~história del erup. 

2. 

Grup-clesse i projecte. 4:- 11. 1/ 
El projecte del grup com a encontre d'una proposta institucional I ,$·jl!' ':,, 

i unes possibilitats i dinamismes individuals i grupals. )I 

Lc. proposta. del/ s m0stre/ s com a pw"tt de pr.rtença. .. 1 

Elements a considerar en 1 'elabot•ació d ~un projecte. Condicionament • \.~ ~; 

Elements a consider8X en 1 ~e.propie.oió/modificació del projecte per \ ~{'f 
1 

part dels nois/noies. Regulació del projecte: fccd-back. >-'1 J 
Projecte, programació i avalu?,ció. · ( l" 

I . 
}~e cessi tat de pro(,;Ta.rrmr í avaluar ls, posta en pr~-ctíca d .. un pro jec- ¡ 

te pedr~gógic. 
Fases del procés de programació. 

Técnica bàsica de l<:e. programació. 

Plantejament i recursos de l~avalu~ci6 / 
/ 

Tema 10 La comunicació 

Tema 11 

Paper de la comunicació en 1 ~cè:.ucé'.ci6. 

L'actitud de !~ensenyant enfront de la comunicació i la definició 

d~l tipus d~educació. 

Proble;n~,tica de lu comunicació. 

A;:lbit comunicatiu i canals de cor.runícació. 

Ensenyament i uprenentatge 
l'E- IY 

L';;.cte d"aprendre i l'.:tjut de l'ensenyant. 

Tevries de !;aprenentatge. 

Aspectes complementaris U valorar: 

Contacte amb, el p~~trimoni cultural vigent 

Adquisició de coneixements i d'instruments. 

Adquisició d'actituds i de técniques. 

Coneixement i creat i vi tat. 

Lligam entre teoria i. pràctica. 

Treball intel.leotual, trebnll manual. 

Aspectes individuals i col.lectius 

L ~avaluació com a forma de feed-be.ck. 

' 
1 
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Tema 12 Organització del ~up-classe. 
+ lí 

Reltc.ci6 entre organització i projecte. Principis generals 
d~organització. 

Inventari de funcions i de tesques. I!llquadrament. 

Organització material 
Organització económica 
Organització del treball 
Orgé'l.nitz3.ci6 de les decissions. Procediments. 

Problemàtica de la disciplina. 

3. 

Les institucions de laclasse: funció terap~utica, pedf:.gógioa, 

de fe-.cilit<:.tció i de ccnvi .. 

Tema 13 La progressió del grup-classe 

Paper de la história del grup. 

El projecte i el feed-back com a nus de les funcions de comunica-

ció, d'aprenentatge i d"organització. 
Desajustaments, conflictes i contradiccions com a vies de progrés. 

La paraula i la valoració colectiva. 
La constc.te,ci6 del progrés i 1 'orientació del futur de la colecti-

vi tat grup-classe. 

Tema 14 El mestre. Funció, personalitat i actuació. 

Paper/s del mestre. Dimensiona institucionals i personals. 

Orient;;:,ció ideológica, u.ptituds i condicions :personals. 
Exigéncies 11 prcfessione.l 6 n. 
La resultant de 1·· encontre entre un model ••ideal11 de mestre amb 

unes condiciona personals. 

Tema 15 L ~observació i l"auto-observació del mestre 

L~observer i 1 'observar-se, activitats essencials. 

El significat de l~observació. 

~lo 

Aspectes c;ue cal observar. Esquemes i registres d~observaci6. 

Tema 16 L~equip de mestres 

Diferents nivells del plantej;;-,ment en equip. 
Formes d'organització, a partir de les funcions que s~exerceixen 

en una escola. 
Elements estructurals i perso.nals en la dinàmica de 1 ~equip d'es

cola. 
Repercussions de l"equip spbre l'actuació del mestres 

Equip i creativitat. 
Equip i entorn social. 

Tema 17 Elements d 'História de la pedo.gogia. 

Els pensadors moderns i contemporanis iràn ap¡-:.reixent el llarg 

del present programa en aquells aspectes en que el seu treball 

ha estat una apQrtn.ci6 significativa. 

Veure programa anex.-
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PEDAGOGIA 3r. 

TEMA 12. 

Poojecte / proposta i Grup-classe. 
Elaboració del projecte. Condicíonants. 
El projecte definidor del GC i del camp de valors. 
La vivència del projeCte per part dels implicats. 
Regulació del projecte: feed-Back. 

Consideracions sobre l'ordre dels diferents temes del 
programa inicial de Pedagogia. 

Ha semblat millor d'alterar l'ordre de la següent forma: 
Deix•r les lliçons f: !O, 11 pel final del programa. 

Després d'haver treb::;l: :-: ·- les qüestions relatives al grup 
d'alumnes, sembla mil lo= continuór amb 1.' anàlisi del 
projecte i funcions del Grup-classe (comunicació, ccneixe 
ments, organització ••• ) i acabar, tot recollint tota la 
informació subministradat amb els temes que fan referèn_ 
cia al mestre i l'equip de mestreS (els temes 9, 10, 11) 

TEMA 12. 

Ei punt da partida del tema el constitueixen les afirmacions 

fetes al tema 6, que d'una forma esquemàtic'à queden inscri_ 

tes i interrela-:.i.onades en el quadre de la -p_lana lO del ma_ 

teix tema. 

Abans de pass~r a l'elaboraci& del tema'cal subratllar 

-que les afirmac~ons es fan amb motiu da considerar i va_ 

j 
! 

! 
! 

' -¡ 

lorar el que s'anomena lfl'impacte Ce la institución. 1 

El fet insti tu:ional, el que es tracti d.'uri grup-classe, 

~. el que eu~osQ que hi hagi un projecte d'influ~ncia i 

un marc in e:.:. ':.•..::::!..c;;al. 

Cal subratllar. que el fet de tractar-se d'un grup-classe 

implic!:Í 1 "e xic tència d'aquestes dues nov-es realitats. 
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