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Curs 1979-80 

1. OBJECTIUS 

PROPOSTA DE TREBALL 
------·~- .. ~----

l. Objectius 

2. i1etodologia 

2~1 Punts de refné..YJ.ci:: 
2.2 ;},?.re metodo16gic. 
2.3 Concrecions 

3. Elements d'or·gMitz<\ció del curs. 

3.1 Progrnm;;:.ci6 
3.2 Registre Cte çl-~sse. 

3.3 Treb;:ül de curs. 
3.4 L8ctures obligades 
3.5 Recursos disponïbles. 

lcr. Refle:xionc,r sobre els factors interns i externs que influeixen en la 

mnrxa d'un grup-classe. 

2~m. Disseny de models vhlids d'nctua.ció n. la classe, tenint en compte els 

diferents E.\Spectes es+.uO.iats. 

~~ODOLOGIA 

Pri"ctir;uos pessades o en curs. 
:r.::xpc,rié.""!.ci:::. pr6pio., com ;:-. enseny:;nt o com ::. alumne. 

Apork:.cions tcóril.Jues present?des per diferents cmtors. 

Aport:-.cions fetes pol professor. 

Obser·v"'.Ció, i posterior v::üor;;:-.ci6 1 de les èli"2d···s obtingudes person.:-1-

mer:.t~ 

fl8cull i V' lorC'ci6 dc d: ê.es obtinguè'.es dc profcssionz,ls de 1 'en se-

a~r<";;¡cnt. 

R0cull i vúoi·:o.ció cl',··.port,;,cions .¡,:;çlagógi..,nes tcóric¡ucs. 
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2.3 En concret, s~hn d'assistir i pcrticipr:.r o.: 

Exposicions teóriquos. 
Tre;b:üls prè,ctics a classe: ençucstes, debats, exposicions, etc. 
Conferéncics prcp<.:.rs.des pel de:p<:>rt-:.ment. 

El:--·.bor<::>ció d'un treball de curs del quc.l p;:.rl2.,rem més endP.vant. 
Control, per port de professors i o.lumnest tent do les expcriéncics 
dutes a terme com del recull de de.dcs te6riques. 

). ELE:-!EX.TTS D'ORGA::HfJ.'ZACIO DE:L CURS ·---------
Els ape.rtats que segueixen no pretenen d'exposar una forma inamovible 

d"otgmitz8.ció del trebe.ll per a aquest ¡my~ sinb plantejG.:r· els principals pro

blemes d'orgonitzaci6 'jUe cada grup d'alumnes haurñ d'abordar i resoldre d'acord 

amb el professor que té assignat. 

En tot cas~ s'hi reflexc. le :9.osturn conjm1ta de tots els professors de 

Pedagogia de 3er. que estem d~acord en la conveniéncia de garantir un nivell 

que considerem mínim. 

3.1 Pr~~ció 

Un punt de pc.rtençe és el programa del curs. Vid. document a part. 

Considerem~ perb, ln. possibilitat de~ 

Amplil.lció del programe_ on temes concrets. 
Introducció de nous aspectes que no hi ;:,p.e,reguin. 
Po.rticipació dels alumnes en 1~ prep2.I'.:cci6, exposició i discussió de 
temes. 

3.2 Re~istre de classe 

Considerem que cada grup-classe ha de dur un registre de la seva activitat 
i del seu treball que cobreixi~ com a mínim, tres aspectes: 

ler. Act3, dels ¿:,cords d~organització presos pel grup i el professor. 

Pensem C',ue el fet de conservar per escrit els acords els hi dona unn. 
consi 3 téncia i~ enc~a, permet de parlar sobre unes bases objectives. 

2bn. Resum dels continguts trebcl.lats a clnsse :per tot el grup 1 sobretot 
ax1uells C"Uí.> hagin tingut un intcrés especial~ ja sigui p;;r la temà
ticr. trr:.~tç.,da, j:\ sigui per 1;:;. vitalit1:1.t dc L. discussió, j"- sigui 
:pel v,::;.lor dels resultats obtinguts. 

?ensern q_ue, d~at;tuostu. mnnerc, ós possible de tenir una constància 
m?.terial dol treb::W.l fet pel grup i 7 ensems, Bna.I' descobrint-ne les 
línies de progressió. 
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3er. Observacions sistcmttiques de les discussions de treball que tinguin 
lloc a classe~ punts d'acord i de diverg6ncia entre postures, grau dc 
pe..rticipa.ció de diferents subgrups, difcréncies r.:;-· :mplicació entr·e 
professors i alwnnes, etc. 

Calla. grup-classe heurà d"establir el procediment que li sembli més ade

quat pe<r a realitzar la. feina material de la construcció d'aquest registre. 

Els alumnes hen de realitzar un treball a escollir entre els que es proposen 
en document a part (vid. document Treballs Proposats). Aquesta llista, perb, 
no n"exclou d"cltres. 

El treball es farà en grups de quatre a sis alumnes. Perb coda o.lumne hau
rà de realitzar tots els tipus de feina oue impli~ui el treball. 

L""üaborc;.ci6 del treball implicarà les f1'l.ses sesf.ients: 

1§ Elecció i determinació dels objectius del treball. 

ExPlicitex què es pretén. 
Fixar un esquema inicial. 
Indicar la bibliografia que es pensa treballar. 

Aquesta fr.1.se es cumplimentarà per escrit en la data que s~acordi. 

2& Estudi del problema i presa de posició teórica. 

Aquesta. fase comportarà una feina individual i una de col.lcctiva. 

Individualment, caldr8,g 

Haver llegit un llibre relatiu a 12. temàtica. del treball elegit. 
Haver llegit un treball similar dels que hi hagi a l~arxiu del de
part~· ... ment. 

En grup, hi haurè te.mbé una doble fein2..: 

Formulc,ció dc les hipótcsis sobre les c;.uals es vol organitzar el 
treball. 
El 3 borç;.ció del material necess~i per a dur 2. terme les observa
cions pertinents: 

• 
• 
• 
• 

esquemes o guions d~observació 
que.dres d'an2:1isi de situacions 
models explicatius o descriptius de processos 
enquestes 
etc. 

Tant el material d"observe.ci6 com les hipótesis del treball han d~és
scr fets a partir de les aportacions individuals de ceàuscllj basades 
en les lectures fetes. 
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Aquest material ha d'ésser pr·esentd per 8scrit 7 c.bans de la dato. acor
dc.da com a límit, en forma d~una. primera membria del treball que cons
ti de: 

Recensió i comentari de cona un dels llibres i treballs llegits indi
vidu~J.ment. 

Resultats obtinguts en grup relatius a: 

• 

• 

Hipótesis teóriqucs assumides pel grup (que caldrà verificar 
en la segUe:nt fase del treball) 
Naterials d~encmest3 i d'obser·vaci6 posats a punt pel grup • 

3i Observació d· l..1 real i tat i comprovació de les hipótesi s adoptades. 

Es tracta de verific<::.r sobre el ter-reny (l'escola) si allò que hom ha 
elaborat en el pH. teóric es corrcspòn ?JOb ¡,-, realitat i en quina me
sura. 

Hi ha !2. possibilitat, segons el calendari de ceAiz~ grup, d'aprofitar el 
període de pràctiques p8r a dur a terme aquesta fase del treball. 

4ll Redactat finG.l del treball. 

Haurà de comprendre: 

Un recull r1_e les dades obtingudes de ! .. observació. 
Le. reda.cci6 de les conclussions que se n .. extreuen (el que consti
tueix própiament la tesi defensada en el treball). 
Una v;:>.loraci6 de.: 

• els resultats obtinguts 

• la validesa del procés seguit per n arri bar-hi. 
la utilitat que ha tingut el treball per a ca.do.scl. 

Els tre~alls seràn discutits amb el profegsor i, sempre que sigui con
venient i possible, expose.ts a la classe~ .üxó implicar·:i.a fer-ne un re-
sum i mul ticopinr-lo per als compo.nys. 

Els terminis per a l .. elaboraci6 de cada fase del treball seràn fixats 
de com11 acord per professors i alumnes, fonamentalment en funció del 
calendari de pràctiques. 

Els treballs no seNm retornats. 
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El Dcpttrte.x:.ent considera que en aquest rnorne~1t és in.~rescindible haver fet 
unr:. bona lectura cl,els llibres~ 

• 
• 

"La cucsti6n cscohc¡~". Jer:.ús Palc~.cions. Ed. 1hla~ J3arna. 1979~ 
"Modo s de enseñara. 13runo Ci2Xi. Ed. Avence. Bar celo ba • 

El primer d'"e.quosts llibres se:c1 treb;-'.llat per cada alumne que n'"haurà de 
fer una recensió d .. uccrd 2mb les pautes següents: 

• Es centrarà en un dels autors o dels corrents peda¡;ógics presentats al 
llibre. 

• Consistirà en fer una ·::omparonçn crítica entr0 l .. aportació de 1 .. autor o 
corrent esrnente.,t i l.:o propo:::;ta de visió integradora oue és presentada 
~l final de l'obra, 

En documen-t a pe.rt s'"explicnrà <iJÓs cltotslL:-,d&.ment cóm fer ar~ucstc recensió. 

El llibre dc Dr·nno Ciari sEJr'i::. t:..'eballat 2 classe, de vogades individualment 1 
de vegades colectiva1 en arribc:r a la segona part del programa. 

Recursos disuoniblcs -----
.81 Depnr·t;:men+; pos2. nl sc::.~vci d.cls est-u.cU omt s ~ls següents: 

• 

• 

.Arx.:i.P. bibliogr·è.fic b,'l8~è<; C.è'- 1'~8 r'f)Ccnsions J:~eteB pels alumnes de cursO's 
Mteriorso 

.Ar::du de treballs r·calitz~~ts pe:::.- los ;n·omoc:i.c,:¡_s IJrecedents."', 
Eventuclment, fotocópi2. de r:~atc:::-i2l& ~K-r ;"t 19. discussió a classe. 

Els diferents profe:J~;ors ·ie Fedagc-t:;:i.a de 3er, 3StàL a la disposició d ·ls 
grups d~alur.mes~ si{:';Ui quin2, sigtli l2. ;;v~va especiaJ.itat 9 per ajudar-los a 
treballar aque2.ls aspectes Ç_i.'.O domh1in més intcnsa-nent~ 

4. AVALUACIO 

Tots els professors del ])epart::<.ment estem d'acord en impulsar la recer-

ca de formes d'autoavalw.o.oió. 

En ;;:,quest s1:1ntit, i het'."e.1t vnlorat allò ~uc compòn d treball d~aq_ueot 

curs, c:nticipem des del començwn2nt els criteris q_uantit<O,tius en els que l~expe-

riéncia. ens diu q_ue 6s positiu do nou.rc's, 

Els percentatge::> ox:;resf,::t ;s on el quadre segilent són només indicatius 

i resten al ori teri de onde. professor i 2. les resultes de l '"acord r:;_ue establci-

xi runb els seus alur.mes. 
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Evidcnt:r,cnt, els percentatges expressen un::-o p;-¡r'. proporcional de :..a no-

t<:. final. 

ASPEC'l1ES DEL TREDALL A PEDAGOGIA ----- --~ _, __ 
1. Participació a la classe. 

Implicag 

• 
• 

• 
• 

assist6ncia regular 1 puntualitat 
entrega de la. fitxa 
participeció a les discussions 
realització do proves 
resum de discussions en grup 
resum de les conferéncics 

2. Ressenyes bibliogràfiques 

Qudi tat dc la ressenye. feta en- els lli
bres de lectura obligada. 

3. Treball do curs. 

Implica: 
• puntu;::tlitat en els terminis 
• documentació (aportacions indivi

duals cercades per cadascú en les 
lectures~. 
grau de contrast amb la realitat 
o amb la pr2ctica. 
gualit<?_t final del treb:ül (tan 
dels procediments com dels resul
tats). 

PERCENTATGE 

40-60 % 

10-20 % 

30-40 % 

StoCugat-Dellaterra1 Octubre de 1979. 
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