
 

GUIA DOCENT

EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I
EDUCACIÓ SOCIAL
Coordinació: GOMEZ CARDENAS, JUAN JOSE

Any acadèmic 2022-23

2022-23



Informació general de l'assignatura

Denominació EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I EDUCACIÓ SOCIAL

Codi 100929

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Educació Social 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació GOMEZ CARDENAS, JUAN JOSE

Departament/s DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% classe presencial 
60% el treball autònom de l'estudiant 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits 3 Laura Salvatierra Monfort (Arts Visuals) 

3 Juanjo Gómez (activitat corporal)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GOMEZ CARDENAS, JUAN JOSE juanjo.gomez@udl.cat 3

SALVATIERRA MONFORT,
LAURA

laura.salvatierra@udl.cat 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Arts visuals

Conèixer referents teòrics i recursos pràctics de la producció cultural i artística com a recursos per a la
intervenció socioeducativa.

Explorar diferents procediments, tècniques i materials específics de la producció artística.

Realitzar produccions creatives en l'àmbit de les arts visuals.

Dissenyar i avaluar projectes i activitats d’intervenció socioeducativa en contextos diversos.

Demostrar una actitud reflexiva i creativa en la resolució de problemes mitjançant la producció visual i plàstica.

Utilitzar les TIC en l’àmbit d’estudi de la matèria.

Expressar-se correctament de manera oral i escrita.

 

Activitat física

Conèixer els blocs de continguts d’educació física com a recursos per a la intervenció educativa.

Analitzar el desenvolupament del joc i de l’activitat motriu per a detectar mancances educatives o formatives.

Realitzar adaptacions en el joc motriu en funció de les característiques particulars dels alumnes per resoldre
situacions de conflicte.

Utilització de l'expressió corporal com a recurs de treballs de sensibilització i desenvolupament personal.

Crear projectes d’hàbits saludables vinculats amb l’activitat física.

Portar a terme esdeveniments ludicoesportius per a la integració i resolució de conflictes de grup i personals.

Competències

CG2 Exercir un aprenentatge autònom, adaptació a situacions noves i apertura cap a l’aprenentatge al llarg de la
vida i desenvolupament de la creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.

CG3 Mostrar capacitat per treballar en equip, per conduir i liderar grups, per  resoldre conflictes, presa de
decisions i desenvolupar habilitats per a les relacions interpersonals.

CG4 Assumir el compromís de desenvolupament personal i professional amb un mateix i la comunitat.
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CG5 Desenvolupar capacitat per a la selecció, gestió del coneixement i de la informació.

CT1 Tenir una correcta expressió oral i escrita

CT3 Dominar les TIC

  CT4 Respectar els drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, la promoció dels Drets Humans i els valors
propis d’una cultura de pau i de valors democràtics.

CE3 Conèixer els supòsits filosòfics, pedagògics, psicològics, sociològics i antropològics i de qualsevol altres
fonaments teòrics de la intervenció socioeducativa i els seus àmbits d’actuació.

CE4 Analitzar necessitats així com dissenyar, aplicar y avaluar plans, programes, projectes i activitats
d’intervenció socioeducativa en contextos diversos.

CE9 Dissenyar i dur a terme projectes d’iniciació a la investigació del medi social i institucional en el qual es
realitza la intervenció.

CE10 Dissenyar, utilitzar i avaluar els mitjans i recursos didàctics en la intervenció socioeducativa.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Arts visuals

Procediments i tècniques de la producció plàstica i visual. Representació, expressió i comunicació visuals.  

Cultura visual i interpretació. Imatge i construcció de la identitat. Producció visual, interaccions amb l’entorn i
compromís social

Desenvolupament cultural a través de l’art. Museus i centres d’art com a contextos socioeducatius

Introducció als projectes artístics de participació comunitària

 

Activitat física

Processos d’intervenció i adaptació educativa

El joc; la seva lògica interna

Expressió corporal i ritme

La dramatització com a manifestació expressiva-educativa

Hàbits saludables vinculats a l’activitat física

Organització d’esdeveniments ludicoesportius

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia de treball serà activa i participativa. Dins de l'aula es realitzaran treballs col·laboratiu/ cooperatiu,
pràctiques d'aula  taller, treball per projectes, exposicions dels estudiants: orals i multimèdia, etc.

Els principals objectius que s'aconsegueixen amb aquesta metodologia són:

Fomentar la creativitat i el pensament crític.

Convertir l'aula en un espai de treball actiu. 
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Optimitzar l'ambient de treball a l'aula-taller fomentant la participació i interacció.

Millorar l'atenció educativa a cada alumne, en funció de les seves necesitats i estil d'aprenentatge.

Sessions expositives

Anàlisi i estudi de casos

Pràctiques i treball participatiu

Treball i exposicions en equip

Lectures i estudi individual
 

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

BLOC ARTS VISUALS

SETMANA TASQUES COMPETÈNCIES

Setmana 1
Presentació del programa de la matèria. Integrar en la
planificació propostes realitzades pels estudiants.

 

Setmanes
2, 3, 4 i 5

Conèixer procediments i tècniques pictóriques com a
recurs per a la intervenció socioeducativa.
Pràctiques d'aula-taller. 

 CG4, CG5 , 

Setmanes
6,  7 i 8

Desenvolupament del Projecte artístic col·laboratiu. Pràctiques
d'aula-taller. 

 CG3, CE3, CE9  
  i CE4 

Setmana    9  
 

Imatge fixa i en moviment.
La comunicació audiovisual 
 

CG5. CT3 

Setmanes
10, 11, 12 i 13

Curtmetratge,  reportatge, videoart.  Desenvolupament del
Projecte artístic col·laboratiu. Pràctiques d'aula-taller. 

CG2 , CG3, CG4
CT3 ,   CT4 i 

Setmana   14 Presentació i projecció del curtmetratge. Coavaluació.
 CT4, CE4  i 
CE10   

Setmana  15 Lliurament del dossier d'aprenentatge CT1 i CE10 

Nadal   

Setmanes
16, 17, 18 i 19

Activitats avaluatives
 Avaluació alternativa: Examen final 70 % de la
qualificació. Pràctiques 30 % de la qualificació final

 

 

BLOC D’EDUCACIÓ  FÍSICA

SETMANA TASQUES COMPETÈNCIES
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Setmana 1

Presentació del programa de la matèria.
Integrar en la planificació de l’assignatura propostes realitzades
pels estudiants.

 

Setmana 2

Conèixer els blocs de continguts d’Educació física com a
recursos per a la intervenció educativa.
Analitzar i desenvolupar jocs i activitats motrius per a detectar
mancances educatives i formatives. 

1, 4

Setmana 3 treballs per competències 2,6

Setmana 4 Aproximació als conceptes d’Expressió i Comunicació Corporal. 2,4

Setmana 5 comunicació i expressio en el discurs 2,4, 5, 6

Setmana 6 El ritme com a manifestació expressiva-educativa. 1

Setmana       .    tecniques de relaxació 2,4, 5, 6

Setmana 8 La comunicació no verbal  manifestació expressiva-educativa 1, 4

Setmana 9,10 i 11 performance com a manifestació expressiva-educativa. 1,4, 5

Setmana 12, 13 i
14

       . treballs per projectes UEC 2,4, 5, 6, 9

Nadal .    activitats avaluatives  

Setmanes 16, 17,
18 i 19

Activitats avaluatives.  

Sistema d'avaluació

Tenint en compte la Normativa de l’Avaluació i la  Qualificació de la Docència en els Graus i Màsters a la UdL
(aprovada pel Consell de Govern 26 de febrer de 2014, modifica per l'acord 111/2016 del Consell de Govern de 27
d'abril de 2016, per l'acord 231/2016 del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2016, per l'acord 221/2018 del 
Consell de Govern de 24 de juliol de 2018 i per i'acord 33/2020 de Consell de Govern de 18 de febrer de 2020), en
els seus articles, 1.2, 1.3 i 1.4  s’estableix l'avaluació continua. Degut a les diferents pràctiques d'aula, la matèria
no és adient per fer avaluació alternativa. 

Per fer mitjana amb l'altre bloc, la nota mínima haurà de ser de 4,5 punts.

BLOC ARTS VISUALS

Pràctiques d'aula-taller (producció artística individual) 25% de la qualificació final.

Projecte artístic col·laboratiu (àmbit artístic, treball d'equip) 25%.

Reflexió final - dossier d'aprenentatge 40% de la qualificació final.

La participació a classe constituirà el 10% de la qualificació final.

 

BLOC ACTIVITAT FÍSICA

Carpeta d'aprenentatge 60%

Participació activa 20%

Projecte educatiu d'intervenció (àmbit expressió corporal, treball en equip) 20%
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Activitat Física
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Arts visuals
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