
Utilització d'idiomes a l'assignatura

SíGrup íntegre en espanyol:

SíGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Alejandra.Bosco@uab.catCorreu electrònic:

María Alejandra Bosco PaniaguaNom:

2019/2020

Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
(TAC)

Codi: 101656
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500260 Educació social OT 3 2

2500260 Educació social OT 4 0

2500261 Pedagogia OT 4 0

2500797 Educació Infantil OT 4 0

2500798 Educació Primària OT 4 0

Prerequisits

Cap requeriment específic

Objectius

Finalitats generals:
• Oferir un entorn d'aprenentatge que fomenti la participació i la presa de decisions per part de l'alumnat.
• Promoure una utilització dels recursos tecnològics en situacions d'ensenyament i aprenentatge, fundada en
decisions educatives.
• Permetre que els estudiants es familiaritzin amb la complexitat dels processos de planificació,
desenvolupament, utilització i avaluació dels recursos tecnològics als diferents moments de les accions
educatives i formatives. 
• Desenvolupar el criteri professional dels estudiants per facilitar la presa de decisions sobre l'ús, disseny i
avaluació de mitjans textuals i audiovisuals digitals en diferents contextos d'ensenyament i aprenentatge.

Finalitats específiques:
• Reflexionar al voltant dels conceptes de tecnologia educativa i tecnologies de la informació i la comunicació
al servei de l'aprenentatge i el coneixement i el seu impacte social i educatiu.
• Oferir una visió àmplia de les possibilitats d'utilització de les TIC en el context de l'educació formal, no formal
i en el treball.
• Analitzar, avaluar i eventualment dissenyar recursos tecnològics per a l'educació.
• Desenvolupar projectes que integrin l'ús de les TIC en diferents contextos educatius.

Competències

Educació social
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1.  

2.  

3.  

4.  

Educació social
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en
contextos educatius.

Pedagogia
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en
contextos educatius i formatius.

Educació Infantil
Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en Educació Infantil.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en
contextos educatius i formatius.

Educació Primària
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar
en els contextos educatius i formatius.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten a
l'educació: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles.
Conèixer i aplicar experiències innovadores eficaces i eficients, per facilitar els processos
d'aprenentatge i la construcció de coneixements dels alumnes
Conèixer i aplicar experiències innovadores eficaces i eficients, per facilitar els processos
d'aprenentatge i la construcció de coneixements dels alumnes.
Demostrar un coneixement de l'evolució de les implicacions educatives de les tecnologies de la
informació i la comunicació per conèixer-les i aplicar-les a l'aula.

Continguts

1. Aprenentatge i construcció del coneixement amb les TIC. Sobre el concepte de TIC: diferents accepcions
segons visions de la Tecnologia Educativa. Visió tecnològica i visió crítica. Les TIC com a mitjans
d'ensenyament i aprenentatge. Implicacions per l' educació, l'innovació i la recerca educatives.

2. Anàlisi d'experiències innovadores. Polítiques, experiències i projectes sobre el llibre de text i el llibre de text
digital, els mitjans audiovisuals, Internet, el multimèdia educatiu i l'e-learning.

2.1 Disseny, desenvolupament i avaluació de propostes educatives que integrin a les TIC com a mitjans
d'ensenyament i aprenentatge. Anàlisi, evaluació i creació de recursos digitals.

2.2. Nous reptes i oportunitats per a la millora de l'educació, nous rols de docents i discents, la família i l'entorn
social. Aportacions de les TIC. Polítiques i projectes que promoguin la millora i el canvi educatiu mitjançant la
integració de les TIC.

Metodologia

Els activitats previstes pel tractament dels continguts comprenen classes magistrals, seminaris, laboratoris i
tutories aixì com a activitats considerades com a treball autònom (lectures i pràctiques).
En termes generals la secuència prevista pel tractament dels temes és la següent:
1) Exposició del professorat dels principals conceptes i aspectes crítics del tema en qüestió (classe magistral)
2) Provisió de recursos, tant els presentats en la classe com a d'altres: vídeo sobre el tema, article recomanat,
experiències relatades, etc. (seminaris i/o laboratoris)
3) Lectura individual per part de l'estudiant (treball autònom)
4) Pràctica orientada en grup. Activitat dirigida presencial amb orientació en classe (seminaris i laboratoris) i

eventualment fora d'ella en tutories (activitat supervisada). En alguns casos se suggereix la seva presentació
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eventualment fora d'ella en tutories (activitat supervisada). En alguns casos se suggereix la seva presentació
pública en els seminaris i/o laboratoris.
5) Pràctica auto-reflexiva individual sobre tot el treball realitzat per cada tema (treball autònom).

Aquesta assignatura requereix de una assistència a classe del 75% com a mínim.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 5 0,2 1, 3, 4

Laboratoris 20 0,8 1, 3, 4

Seminaris 20 0,8 1, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutories, Seguiment i Avaluació 30 1,2 1, 3, 4

Tipus: Autònomes

Preparació del projecte d' innovació 25 1

Preparació examen 25 1 1, 3, 4

Treball en la carpeta d'aprenentatge (recull de pràctiques i treballs) 25 1 1, 3, 4

Avaluació

L'avaluació consta de tres activitats:

1. Activitat 1: Treball d'avaluació formativa consistent en l' elaboració d'una carpeta d'aprenentatge digital
individual, a desenvolupar-se durant el cursat de l'assignatura amb la finalitat d'orientar el procés
d'aprenentatge.  des de el començament fins al final de l'assignatura. En el casRequereix un treball continuo
que un estudiant no pugui fer aquest treball continuo, el pes a l'avaluació d'aquesta carpeta d'aprenentatge
serà solament del 20%, pujant el pes de l'altra activitat d'avaluació individual.  lPrimer liurament: 19/11.
Llliurament definitiu: Una setmana abans de l'finalització de l'assignatura.

2. Activitat 2: Disseny i presentació pública d' un projecte (activitat grupal). LLiurament: 14/1.

Característiques: realització del disseny d'un projecte que integri en una proposta educativa, l'aplicació
informàtica desenvolupada durant l'assignatura, frut de la col.laboració amb una escola pública i un centre de
lleure de Cerdanyola. El projecte ha d' integrar els continguts fundamentals i pertinents treballats a
l'assignatura, es presentarà mitjançant un recurs/document multimèdia en línia. La seva defensa pública
inclourà una presentació digital.

3. Activitat 3: Examen (activitat individual)

Característiques: Exercici escrit d'integració de continguts. Data exercici escrit: 7/1. Recuperació: 28/1. En
principi, tindràn dret a la recuperació les persones que no aprovin amb cinc i hagin tret com a mínim un 3,5.

Les tres activitats s'han d'aprovar amb un cinc.

Activitats d'avaluació

3



Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Carpeta d'aprenentatge 40% 0 0 1, 2, 3, 4

Disseny d' un projecte 30% 0 0 1, 2, 3, 4

Examen 30% 0 0 1, 2, 3, 4
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