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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
         
1) Identificar les vinculacions de la tecnologia amb l’actuació pedagògica 
2) Introduir els fonaments tècnics i científics que caracteritzen l’acció tecnològica 
3) Reconèixer i valorar algunes de les tècniques pedagògiques que s’apliquen a les principals dimensions 
dins de la Psicopedagogia 
4) Reflexionar sobre els reptes, riscos i possibilitats futures que la tecnologia, en especial aplicada a la 
Psicopedagogia 
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
1. Societat de la Industrial, Societat Post-Industrial: Implicacions del concepte de tecnologia i societat 
2. Contextualització paradigmàtica  del concepte de tecnologia 
3. Metodologia i tecnologia: implicacions psicopedagògiques. Treball de casos 
4. Aplicacions tecnològiques i exemples per la Psicopedagogia  
 
 
3. Avaluació 
L’avaluació que s’aplicarà serà continuada. Això implica l’avaluació del procés al llarg de tot el curs, 
tenint en compte la qualitat i el compliment de les dates d’entregues previstes en el calendari   
 
Treball dels casos i exposició de casos 
Treball i Realització d'un banc del temps  
Anàlisi crítica del llibre (s)  
      
   
4. Fonts d'informació bàsica 
Aquesta assignatura funciona amb el recurs del Campus Virtual, allà els estudiants podran trobar els 
materials per poder treballar al llarg del desenvolupament de l'assignatura.  La metodologia es dividirà en 
la presentació i introducció dels temes per part de la professora i la participació activa de l’alumnat en el 
desenvolupament de les diverses activitats plantejades, mitjançant la utilització de treballat basat en 
problemes.  
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