AULA PERMANENT D’EDUCACIÓ – FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

NOM DE L’ACTIVITAT
ELABORACIÓ TUTORITZADA DE LA PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
D’AULA A PRIMÀRIA. ÀMBIT ARTÍSTIC. MÚSICA
ESPECIALITATS:
・

EDUCACIÓ PRIMÀRIA. ÀMBIT ARTÍSTIC.
MÚSICA

FORMADORA: Marta Estruch Brichs
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
・
・
・
・

Conèixer cada un dels apartats que integren la programació didàctica de
l’àrea d’educació artística, música.
Programar un curs atenent a la realitat de l’aula.
Desenvolupar una programació concreta i factible.
Realitzar una programació d’aula.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
Elaboració de la Programació Didàctica de manera tutoritzada i revisada
pel professorat – tutor, amb els continguts estructurats en mòduls:
MÒDUL 1:
1.1 Concepte i parts de la PD
1.2 Índex
1.3 Introducció
1.4 Objectius: etapa, àrea, matèria
MÒDUL 2:

Contextualització

MÒDUL 3:

Metodologia general: atenció diversitat, espais,
materials i recursos,
Dinàmica de grup...

MÒDUL 4:

Competències bàsiques dins l’àmbit artístic.

MÒDUL 5:

Avaluació

MÒDUL 6:

6.1 Connexions amb altres àrees.

MÒDUL 7:

Unitats Didàctiques

MÒDUL 8:

8.1 Activitats ensenyament - aprenentatge
8.2 Temporització per sessions

MÒDUL 9:

Bibliografia i Webgrafia

METODOLOGIA:
La metodologia a seguir inclourà la participació dels alumnes en totes les
activitats que consistiran en fòrums de debat, recursos d’aprenentatge i
avaluació del curs.
DATES, LLOC I HORARI DE L’ACTIVITAT:
A LES FRANQUESES:
Lloc: Can Font, Les Franqueses del Vallès.
DATES: Dies presencials: 20/1/2018, 17/2/2018, 24/02/2018, 17/3/2018,
14/4/2018. Horari de 10.00 a 14.00 h. El 17 de febrer serà de 10.00 a 15.00
h.
Hores de durada: 30 hores: 4 sessions presencials de 10 a 14h, una sessió
presencial de 10 a 15h, i 9 hores on-line.
Curs Semi presencial.
A VIC:
Lloc: Fundació Milꞏlenari, Vic.
DATES: Dies presencials: 27/1/2018, 3/2/2018, 10/2/2018, 3/3/2018,
10/3/2018, 24/3/2018, 7/4/2018.
Hores de durada: 30 hores: 7 sessions presencials de 10 a 13h i 9hores
on-line.

Curs Semi presencial.
DESTINATARIS (NIVELL EDUCATIU)
Professorat d’Educació Primària. Música.
NOMBRE DE PLACES: Màxim 30
NOM I COGNOM I TITULACIÓ ACADÈMICA DE LA PERSONA
FORMADORA
Marta Estruch Brichs
Professora de música, musicoterapeuta, graduada en Llengua i Literatura.
PUBLICITAT QUE SE’N FA
El Departament d’Ensenyament publica la informació de l’activitat dos
mesos abans del seu inici amb un link a la web de la Fundació
Universitària Martí l’Humà: www.fumh.cat
COST DE LA MATRÍCULA: 650 euros
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT
・
・
・

・

・

Elaboració de, com a mínim, el 100% de les activitats proposades.
Interès i participació en la realització de les activitats proposades.
Observació i control de l’evolució de l’aprenentatge dels continguts
teòrics i pràctics i la seva aplicació i aprofitament en la tasca
professional dins del centre i la seva concreció a l’aula.
o L’alumnat haurà d’anar realitzant i lliurant les diferents parts que
formen part de la programació didàctica d’aula, tenint en compte
sempre la seva contextualització en el treball aplicat a l’aula.
Enquesta de valoració del grau de satisfacció al final del curs, pel que fa
al professorat, materials, objectius, organització i adequació a les
expectatives del curs.
Assistència a, com a mínim, el 80% de les sessions presencials.

REQUISITS DE CERTIFICACIÓ:
・ Elaboració de, com a mínim, el 100% de les activitats proposades.
・ Lliurament correcte de les diferents parts de que es compon la
programació didàctica i la seva òptima aplicació a l’aula.
・ Assistència en, com a mínim, el 80% de les sessions presencials.

TIPUS DE DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT
・ Correus electrònics als usuaris (alumnes, exalumnes i persones
interessades) inclosos dins de la base de dades de la FUMH.
・ Informació feta pública a la web de la Fundació: www.fumh.cat
・ Fulletons en paper.

