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Objectius

Aquest mòdul abordarà de manera transversal alguns dels principals processos relacionats amb l'educació
científica i matemàtica com son el treball pràctic, els projectes escolars, les tecnologies per a l'aprenentatge i
la comunicació a l'aula, la resolució de problemes i l'avaluació. Tenint en compte els aprenentatges dels
mòduls anteriors, s'aprofundirà en el disseny de propostes didàctiques contextualitzades que permetin
treballar la integració de l'ensenyament de les ciències i de les matemàtiques. Així mateix es posarà l'èmfasi
en la manera d'avaluar aquestes propostes tot adoptant un enfocament de recerca basada en el disseny.
S'abordaran les següents temàtiques:

Els contextos per a la integració de l'ensenyament de les ciències i matemàtiques
Aprenentatge de resolució de problemes matemàtics en context
La indagació i el treball experimental per a l'ensenyament contextualitzat de les ciències
Possibilitats i límits de l'ús d'eines digitals en els projectes contextualitzats
El coneixement didàctic del professorat en relació a l'ensenyament de les ciències i les matemàtiques
L'avaluació com una eina per a l'ensenyament contextualitzat de les ciències i de les matemàtiques

Competències

Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.

Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i
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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.
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
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 una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Conèixer els aspectes rellevants dels contextos propis de l'educació científica i matemàtica i
analitzar-los com a objectes d'investigació.
Conèixer les possibilitats i límits de l'ús d'eines digitals en l'ensenyament de les ciències i les
matemàtiques.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica pròpia de la recerca en educació, en particular el
respecte a la diversitat dopinions i de manera de ser i de fer.
Determinar eines d'anàlisi adequades a la naturalesa de les dades sobre el context.
Determinar la informació i / o els subjectes implicats en l'estudi.
Dissenyar estratègies de recollida d'informació.
Elaborar conclusions d'investigació tenint com a referència els objectius i els referents teòrics sobre el
context en educació científica i matemàtica.
Elaborar dissenys d'investigació pertinents a problemes relatius a l'educació científica i matemàtica en
context.
Identificar a la pràctica problemes relatius a la investigació sobre educació científica i matemàtica en
context.
Identificar i analitzar els diversos marcs teòrics de referència que orienten la investigació sobre el
context en educació científica i matemàtica.
Identificar problemàtiques de l'educació científica i matemàtica en context i avaluar quines
aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
Identificar referents teòrics i avaluar-ne ladequació per interpretar problemàtiques pròpies de la
investigació de l'educació científica i matemàtica en context.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i
la difusió i comunicació de resultats.
Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
incompleta o limitada que inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social de la investigació de l'educació científica i matemàtica
en context.
Planificar investigacions tenint en consideració les possibilitats i límits de l'ús d'eines digitals en
l'ensenyament de les ciències i les matemàtiques.
Recollir dades que permetin reconèixer les formes de comunicació i interacció a l'aula.
Reconèixer els principals processos relacionats amb la investigació en educació científica i matemàtica
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Reconèixer els principals processos relacionats amb la investigació en educació científica i matemàtica
en context.
Reconèixer la importància dels contextos socials i culturals en l'ensenyament formal i no formal en la
investigació de les ciències i les matemàtiques.
Redactar articles de divulgació sobre la investigació en contextos adaptats a les necessitats dels
professionals de l'educació.
Redactar documents de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).
Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts

La contextualització i la interdisciplinarietat en l'ensenyament de les ciències i de les matemàtiques.
Indagació científica basada en la modelització en contextos rellevants.
Modelització matemàtica a partir de contextos rellevants.
Eines digitals per a l'ensenyament de les ciències i matemàtiques.
Models del coneixement professional del professor i Resolució de problemes matemàtics en contextos
rellevants.
L'avaluació formativa i formadora al llarg del procés d'aprenentatge de les ciències i de les
matemàtiques.
L'avaluació per qualificar els aprenentatges de les ciències i de les matemàtiques.
L'avaluació externa de l'ensenyament de les ciències i de les matemàtiques.

Metodologia

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

Classes magistrals / expositives per part del professorat
Lectures d'articles i fons documentals
Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fons documentals
Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis
Presentació / exposició oral de treballs
Tutories

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals / expositives per part
del professorat

18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27

Pràctiques d'aula 18 0,72

Tipus: Supervisades

Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles 16 0,64

Tutories 10 0,4

Tipus: Autònomes
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Elaboració de treballs 60 2,4

Lectura d'articles i fons documentals 28 1,12

Avaluació

Per accedir a l'avaluació caldrà l'assistència a un 80% de les sessions del mòdul.

Es valorarà la participació i implicació dels estudiants en les activitats proposades i en el desenvolupament de
la dinàmica de treball.

Es proposen dues activitats d'avaluació:

Avaluació d'un projecte interdisciplinari (incloent el disseny d'una pregunta d'avaluació competencial) -
Presentació del treball en grups
Document de reflexió individual sobre les propostes de millora del projecte avaluat (fonamentant també
algunes de les reflexions en referents teòrics analitzats al llarg del mòdul)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Avaluació d'un projecte interdisciplinari (incloent el disseny d'una
pregunta d'avaluació competencial)  Presentació del treball en grups

45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27

Document de reflexió individual sobre les propostes de millora del
projecte avaluat (fonamentant també algunes de les reflexions en
referents teòrics analitzats al llarg del mòdul)

45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26

Participació a classe (Mínim 80% d'assistència) 10% 0 0 27
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