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Objectius 

a. Introduir-se en els fonaments tècnics i científics que caracteritzen l’acció tecnològica.  

b. Identificar les vinculacions de la tecnologia amb l’actuació pedagògica.  

c. Reconèixer i valorar algunes de les tècniques pedagògiques que s’apliquen a les 

principals dimensions del procés educatiu.  

d. Reflexionar sobre els reptes, riscos i possibilitats futures que la tecnologia, en especial 

aplicada a la informació, planteja al món educatiu  

e. Introduir-se en algunes possibilitats d’aplicació pedagògica de les T.I.C.  

 

Temari 

1. Coneixement científic i coneixement tècnic. Característiques i diferències.  

2. La tecnologia com a procés sistemàtic de resolució de problemes. Racionalitat tècnica i 

racionalitat pràctica.  

3. Ètica i tecnologia. Paper de la tecnologia en l’actuació dels professionals de l’educació. 

Algunes crítiques al paper de la tecnologia en el camp educatiu.  

4. Principis bàsics de l’actuació tecnològica: planificació, control i optimització.  

5. Diferents models d’organització de l’actuació en l’àmbit educatiu. Introducció a la teoria 

del caos en educació.  

6. L’educació com a sistema de comunicació. Competència comunicativa en els 

psicopedagogs.  

7. Tècniques d’elaboració i de recuperació de la informació (atenció, memòria, evocació).  

8. Tècniques de motivació dels educands. Competències motivadores dels 

psicopedagogs.  

9. Tècniques de foment de la transferència.  

10. Funcionalitat pedagògica dels diferents mitjans de comunicació. Aplicació pedagògica 

de les T.I.C. Xarxes d’aprenentatge.  

11. Tecnologia de la informació, educació i societat informacional. Reptes de futur en el 

camp educatiu.  

 

Metodologia 



Es combinaran les exposicions teòriques de classe amb el suport d’esquemes i transparències 

que podran ser adquirides en un dossier. 

La part pràctica estarà composta per lectures i debats sobre aspectes del programa aplicats a 

la reflexió o a l’aplicació pedagògica i per la metodologia de simulacions de situacions 

professionals potencialment conflictives (SSPPC) que persegueix reproduir a l’aula ambients i 

casos propis de la professió pedagògica. La reflexió i el debat posterior per part dels estudiants 

completarà la metodologia. 

 

Avaluació 

Es valorarà l’assistència a totes les classes i la implicació activa en els exercicis de la part 

pràctica (reflexions en grup, participació en els debats, implicació activa en les simulacions, 

etc.). 

Es podran presentar de forma voluntària reflexions personals de les simulacions fetes a classe. 

Es realitzarà una prova escrita teòrico-aplicativa sobre els continguts del programa podent 

utilitzar els materials que es cregui convenient. 
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