
 
Curs 2007/08   Codi :21945     Assignatura : Informàtica Educativa  
 
Titulació, impartició i nombre de crèdits:  
Mestre d'Ed. Primària: troncal , 1er sem, 1er curs, 3 crèdits (2,5 ECTS)) 
Mestre d'Ed. Infantil: troncal , 2n sem, 1er curs, 3 crèdits (2,5 ECTS)) 
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Mestre d'Ed. Musical: troncal , 1er sem, 1er curs, 3 crèdits (2,5 ECTS)) 
Mestre de Llengua estrangera: troncal , 2n sem, 1er curs, 3 crèdits (2,5 ECTS)) 
 
Departament: Pedagogia Aplicada i Didàctica de les Matemàtiques i CCEE 
Professors: Alejandra Bosco, Carles Dorado, Meque Edo, Lourdes Figueires  Pere Marqués,  Roser 
Pintó, Montserrat Prat, David Rodriguez, Noemi Santiveri, José Manuel Yábar 
 
1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
     *  Fer conscients als estudiants de les aportacions i conseqüències de les noves tecnologies.  en el 
desenvolupament  de la societat, en general,  i de l'educació escolar  en particular. 
    * Oferir una visió àmplia de les possibilitats de l'ordinador   en el context de l'educació. 
    * Aprendre  la utilització  d’ eines informàtiques considerades bàsiques i recursos en xarxa considerant 
especialment el programari lliure. 
    * Considerar i proposar algunes concepcions d'utilització de l'ordinador al currículum. 
    * Desenvolupar el criteri professional dels estudiants per facilitar la presa de decisions sobre l' us, 
disseny i avaluació de materials educatius en suport informàtic. 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
  1.La societat de la Informació i el desenvolupament tecnològic. Implicacions per l’ Educació. 
2. Les aplicacions multimedia  a l’àmbit de l’ Educació: estructura i  tipologies. . 
3. El programari i la seva relació amb les diferents concepcions d’ aprenentatge i ensenyament. Avaluació 
d’ aplicacions educatives. 
4. Eines i entorns educatius a internet. 
5. Disseny i desenvolupament  de materials educatius multimèdia . 
 
 
 
3. Avaluació 
L’avaluació serà continuada al llarg de l’assignatura mitjançant l’elaboració de diferents treballs tant 
individuals com en grup (per exemple: proves escrites, cerques a Internet, elaboració de presentacions en 
suport informàtic, elaboració de pàgines web, lectura d’ articles, participació en debats telemàtics, anàlisi 
d’aplicacions educatives,  treballs col.laboratius etc.). 
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta  assignatura funciona amb el recurs de Campus Virtual. En aquest espai els estudiants trobaran 
materials ( fitxes de lectura, guions de treball, fitxes d'observació i avaluació,...) que els ajudaran a 
confeccionar els treballs en grup i els treballs individuals,…) 
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