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Prerequisits

No hi ha prerrequisits

Objectius

En aquest mòdul s'estudiaran les epistemologies, metodologies i processos d'investigació sobre diversitat i
valors en l'educació de les arts visuals i l'educació física a l'escola. Es considerarà els contextos escolars de
les investigacions que abarquen els diferents nivells dels sistemes educatius i també la formació docent,
plantejant la idea de comunitat i canvi social des de les nostres àrees en relació amb la diversitat de
participants (nens, joves, adults, dones, persones migrades, amb capacitats diverses) i les oportunitats
d'aprenentatge

Els objectius del mòdul són:

a) promoure la reflexió i el debat per a repensar les arts i l'activitat física en la societat actual i en l'educació;

b) analitzar críticament les desigualtats i formes d'exclusió en els discursos de l'escola i dels mitjans de
comunicació; i

c) promoure projectes i models d'investigació que incorporin la diversitat social, cultural i de gènere, i es basin
en la intervenció educativa a través i per a les arts i l'activitat física.
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Tanmateix, l'escola no és una institució aïllada sinó que es troba immersa en la comunitat, per aquest raó, en
aquest mòdul també s'abordarà la relació entre l'escola i les institucions artístiques, culturals, socials i
esportives del seu entorn.

Competències

Aplicar en l'àmbit de la recerca educativa les perspectives i les estratègies creatives per innovar en
l'educació física, artística i psicomotriu.
Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i
adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els marcs teòrics de referència de l'educació física, artística i psicomotriu per establir aquells
que orienten la investigació.
Conèixer els aspectes rellevants dels contextos de l'educació física, artística i psicomotriu i analitzar-los
com a objectes d'investigació.
Demostrar l'aprenentatge aplicat de les tendències contemporànies d'investigació educativa en
estètica, valors i innovació.
Identificar i interpretar els coneixements i estratègies necessaris per a la investigació en la innovació de
l'educació física, artística i psicomotriu.
Identificar problemes en la investigació de la pràctica i la diversitat cultural, social i de gènere en
educació artística i educació física.
Identificar problemàtiques educatives i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten
donar-los resposta.
Identificar referents teòrics i avaluar-ne ladequació per interpretar problemàtiques pròpies de la
investigació en diversitat cultural, social i de gènere en educació artística i educació física.
Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació pròpia en diversitat
cultural, social i de gènere en educació artística i educació física.
Promoure investigacions que permetin analitzar críticament les desigualtats i formes d'exclusió en els
discursos de l'escola.
Promoure l'anàlisi de projectes i models d'investigació que incorporin la diversitat social, cultural i de
gènere, i es basin en la intervenció educativa a través i per a les arts i l'activitat física.
Promoure la figura del docent com a personal dinvestigació i dagent de canvi en l'art i l'activitat física.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Redactar documents científics de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.
Utilitzar els mètodes, tècniques i estratègies de recerca i elaborar el disseny pertinent al problema de
recerca en el seu context.

Continguts
2



Continguts

S'abordaran les següents temàtiques:

1. Innovació en la intervenció educativa a partir de l'art i l'activitat física

1.1. Mirades creatives a l'escola. Innovació i creativitat a partir de les arts

1.2. L'activitat física, l'esport i l'art com a eina d'inclusió social o educació en valors

1.2.1. Ensenyament i aprenentatge de valors: conceptes i estratègies d'intervenció

1.2.2. El rol de l'educador. L'educador/a com agent de canvi.

Currículum ocult, idees preconcebudes

1.2.3. Crítica dels mitjans de comunicació per a l'educació

2. Diversitat cultural, social i de gènere en educació artística i educació física

2.1.Perspectives teòriques i estratègies en la investigació narrativa de la diversitat en l'art i l'activitat física

2.2.Investigar la diversitat cultural, social i de gènere en educació artística

2.2.1. Gènere i cos en la investigació en educació artística

2.2.2. Interculturalitat i inclusió en la investigació en educació artística

Cinema i diversitats: experimentació amb la càmera, visualitat i corporeïtzació

2.3.Investigar la diversitat cultural, social i de gènere en educació física

2.3.1. Desigualtat cultural, social i de gènereen EF i l'Esport. Estudis i investigacions.

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

- Disseny d'estudis i projectes d'investigació;

- Exposició i discussió d'enfocaments conceptuals i d'investigació: fonamentació teòrica-metodològica de la
recerca;

- Presentació, lectura i anàlisi d'articles, projectes d'investigació i innovació;

- Reflexió i debat sobre la interconnexió entre les dues àrees que conformen el mòdul.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari obtenir
com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la memòria/treball final
del mòdul.

L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver assistit a
un mínim d'un 80% de les classes.

El procediment de revisió de les qualificaciones es realitzarà de forma individual.

Sessions presencials 36 1,44 1, 2, 5, 8, 9, 16

Tipus: Supervisades

Presentacions i tutorització 36 1,44 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16

Tipus: Autònomes

Treballs 78 3,12 2, 3, 4, 5, 10, 13

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats durant el desenvolupament del mòdul 40% 0 0 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14

Assistència i participació 20% 0 0 1, 2, 8, 9, 11, 16

Memòria/treball individual 40% 0 0 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16
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Revistes:

International Journal of Art and Design Education: 
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-JADE.html

Studies in Art Education: http://www.arteducators.org/research/studies

Visual Culture & Gender: http://vcg.emitto.net/

Narrative Inquiry: http://benjamins.com/#catalog/journals/ni/main

Associacions i programes

Canadian Association for Community Living. Diversity includes: www.no-excuses.ca/

Comunidades creadoras para gente con NEE (R. Steiner): www.camphill.net

Creative et Handicap Mental: www.creahm.be

Creative Growth Art Center: http://creativegrowth.org/studio/

European outsider art association: . www.outsiderartassociation.eu

Programari

Editor de textos i imatges.
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