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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10746 - Complement de l'Especialitat de Geografia i Història 2:
Contextualització d

Crèdits 0.8 presencials (20 hores) 2.2 no presencials (55 hores) 3 totals (75 hores).
Grup Grup 21, AN, Eivissa(Campus Extens)
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Irene Marta Jové Modroño No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Formació del Professorat Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura Complement d'especialitat 2 pertany al mòdul de complements per a la formació disciplinar
del bloc específic.

Aquesta assignatura està orientada, per una banda, a l'aprofundiment i la reflexió sobre el contingut científic
i el valor de les matèries i els mòduls propis de les diverses especialitats de l'àmbit humanístic i, d'altra
banda, a la contextualització d'aquestes matèries en l'entorn educatiu i social, així com al coneixement de
recursos per a l'actualització científica i docent.

Requisits

Aquesta assignatura no té cap requisit especial excepte els propis del màster.

Competències

Es pretén assolir les següents competències:
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Específiques

1. Desenvolupar una actitud reflexiva i crítica davant l'entorn social i cultural, davant l'entorn institucional
en el qual es treballa i davant la pròpia pràctica professional.

2. Relacionar els continguts de les matèries o els mòduls propis amb els d'uns altres, amb la finalitat de
desenvolupar experiències interdiscipinars.

3. Conèixer els recursos educatius, amb especial atenció als relacionats amb les TIC, i la seva utilització
com a recolzament en les activitats d'ensenyament-aprenentatge.

Genèriques

1. Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent, així
com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.

2. Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia),
transformar-la en coneixement i aplicar-la en el processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries
pròpies de l'especialització cursada..

3. Conèixer les característiques pròpies i actuals de les professions vinculades a l'especialització docent
corresponent i ser conscient de la necessitat d'adaptar-se a les transformacions que puguin requerir les
professions..

Continguts

Continguts temàtics
1. Situació actual de l'ensenyament de les Humanitats

2. Didàctica de les Humanitats.

3. El treball docent.

4. Anàlisi de contextos i situacions educatives rellevants per a l'ensenyament.

5. Les tecnologies de la informació i la comunicació en la docència.

6. L'orientació acadèmica i professional.
Aquests continguts es concretaran i desenvoluparan a principi de curs.

Metodologia docent

Les classes tendran la finalitat de proporcionar una informació adequada i uns recursos i estratègies que
permetin l'alumnat explicitar les seves idees a partir dels coneixements previs afavorint els processos de
reflexió crítica, investigació i recerca.

Es fomentarà la participació activa de l'estudiant i el debat, tant a les classes presencials com en l'estudi no
presencial mitjançant els fòrums específics a Campus Extens, ja que, tot plegat, constitueix per si mateix
un camp d'aprenentatge.

Activitats de treball presencial
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes pràctiques Participació Grup gran (G) Presentació conceptes teòrics i de documents diversos per a la seva
comprensió, anàlisi i debat.

Altres Exposicions Grup gran (G) Exposició dels treballs per part dels estudiants i debat posterior. Anàlisi i
comentari de documents.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi individual Assimilació dels continguts teòrics de l'assignatura.

Estudi i treball
autònom individual

Participació Campus
Extens.

Participació en fòrums i altres activitats d'aprenentatge en línia.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Elaboració de treball Preparació i elaboració de treballs per ser exposats a classe o bé lliurats al professor.

Estimació del volum de treball

La distribució del volum de treball proposada és orientativa i només representa la planificació que n'ha de
fet el professor de l'assignatura, sense tenir en compte tots els imprevistos que poden sorgir durant el curs.
Això no obstant, cal precisar que les activitats d'aquesta assignatura estan pensades perquè un estudiant
mitjà realitzi setmanalment un treball autònom per cada sessió de classe presencial i que, altrament, sense
un treball no presencial d'aquesta magnitud, serà difícil assolir un nivell suficient dels coneixements i les
competències desitjades.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 20 0.8 26.67

Classes pràctiques Participació 14 0.56 18.67

Altres Exposicions 6 0.24 8

Activitats de treball no presencial 55 2.2 73.33
Estudi i treball autònom individual Estudi individual 23 0.92 30.67

Estudi i treball autònom individual Participació Campus Extens. 10 0.4 13.33

Estudi i treball autònom individual o en grup Elaboració de treball 22 0.88 29.33

Total 75 3 100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través
de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves
d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els
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estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via,
inclosa la plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per a obtenir una qualificació positiva de l'assignatura, l'alumnat ha de complir obligatòriament tots els
requisits següents:

-Ha d'assistir al mínim de classes presencials que estableix la llei com a requisit previ per ésser avaluat.

-Ha de participar a les classes activament i amb una actitud positiva realitzant de manera individual o en
grup les activitats proposades per la professora.

-Ha de demostrar la capacitat d'expressió oral, domini del vocabulari i capacitat d'argumentació i justificació.

-Ha de realitzar les activitats activitats proposades per la professora durant les sessions presencials dins el
termini corresponent.

-Ha de realitzar totes les activitats no presencials que proposarà la professora i obtenir-ne una avaluació
positiva. No s'acceptaran treballs fora de termini.

-Els treballs copiats o plagiats parcialment o totalment, suposaran l'avaluació negativa de l'assignatura i no
seran recuperables.

-Els treballs han d'ajustar-se a la normativa lingüística pel que fa al domini dels conceptes i la terminologia
apresos i a aspectes d'adequació, coherència, cohesió i correcció.

L'incompliment d'algun d'aquests requisits suposarà suspendre l'assignatura

Participació

Modalitat Classes pràctiques

Tècnica Escales d'actituds (No recuperable)
Descripció Presentació conceptes teòrics i de documents diversos per a la seva comprensió, anàlisi i debat.

Criteris d'avaluació Presentació de continguts teòrics i participació a classe.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Exposicions

Modalitat Altres

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Exposició dels treballs per part dels estudiants i debat posterior. Anàlisi i comentari de documents.

Criteris d'avaluació Exposició de treballs per part de l'alumnat.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
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Estudi individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Assimilació dels continguts teòrics de l'assignatura.

Criteris d'avaluació Estudi dels continguts teòrics i didàctics de l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Participació Campus Extens.

Modalitat Estudi i treball autònom individual

Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Participació en fòrums i altres activitats d'aprenentatge en línia.

Criteris d'avaluació Participació en fòrums de debat.

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Elaboració de treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup

Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció Preparació i elaboració de treballs per ser exposats a classe o bé lliurats al professor.

Criteris d'avaluació Preparació de treball per ser exposat a l'aula.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es determinaran al llarg del curs.

Bibliografia bàsica

Es proposarà al llarg del curs.

Bibliografia complementària

Es proposarà al llarg del curs.

Altres recursos

Es proposarà al llarg del curs.


