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Objectius: l’assignatura afronta la relació entre educació i comunicació en la 
societat del coneixement. Promou l’educació crítica en comunicació, distingint 
entre estratègies d’ús dels mitjans i lectura crítica. Estudia els grans problemes 
que es donen avi di en el camp de la comunicació i educació, i finalment, 
aborda el disseny i gestió de mitjans i projectes educatius: especialment en 
televisió i multimedia. 
 
Metodologia: la primera part del curs te un marcat caràcter EXPLORATORI:  
s’orienta a conèixer l’evolució de l’educació a la societat mediàtica de finals del 
segle XX i principis del XX, a considerar la potencialitat educativa de les noves 
tecnologies de la comunicació i a conèixer de prop els problemes actuals del 
sector. Es desenvoluparà mitjançant recerques, debats, exposicions a classe, i 
conferències. 
 
La segona part es ANALÍTICA: El estudiants procediran a elaborar diagnòstics  
analítics sobre un camp seleccionat. Aquesta tasca els hi permetrà 
desenvolupar projectes mediàtics que pugin ajudar a resoldre problemes. 
  
La tercera part es PROJECTIVA: Finalment, en la part pràctica del curso es 
procedirà  a dissenyar, crear i realitzar projectes d’educació mediàtica 
relacionats am les ases de recerca i de diagnòstic.  

 
 

Avaluació:  
 

TASCA PERCENTAGE 
NOTA FINAL 

Avaluació de les participacions personal en un blog del equip de 
treball sobre el problema i el projecte elegit.  

20% 

Port-folio: cada estudiant aportarà tos el resultats de la seva feina: 
treballs, anàlisis, lectures, etc.  

40% 

Exposició i debats en classe: Aportacions fetes al desenvolupament 
de  classe.  

10% 
 

Projecte final 30% 
 

 
 
 
 



 
 

TEMARI / PROBLEMES 
 

Primer part : Relació entre comunicació i educació. GRANS PROBLEMES 
 

   1. Societat, comunicació i educació: quina relació existeix entre le finalitats de 
l’escola   i la educació i la societat actual? 

 La societat mediàtica i del coneixement: quines potencialitats presenta? 
El paper de la tecnologia i les decisions polítiques. 

 Les transformacions: escola, ensenyament, formació. S’adequa al 
potencial que representen les TICs i la societat del coneixement? Alguns 
estudis de casos. L’escola 2.0 

 La cultura mediàtica actual i les seves dimensions educatives. Els valor 
dels media i els de l’educació són coherents? 

1. L’alfabetització mediàtica i l’educació en comunicació 
 Orígens i fonaments de la educació en comunicació 
 Orígnes i evolució de l’alfabetització mediàtica. Com mesurar-la u 

promoure-la 
 Estratègies d’educació per la comunicació: quines son les dominants? 
 La lectura crítica: el punt de vista semiòtic i dels estudis culturals. Que 

pot aportar la lectura crítica al coneixement dels valors mediàtics? 
 L’educació per a l’ús de la televisió: te possibilitats d’èxit? 
 Educació i multimedia: com canvia la educació? 

 
Segona part: Mitjans i projectes educatius. CREACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT 
 
3.La televisió educativa i cultural 

 Models de televisió educativa 
 Cadenes i fórmules de TV educativa 
 Funcionament de la televisió educativa 

 
4.Multimedia educatius 

 Tecnologia i educació 
 Contextos i educació 
 De la educació a distància al e-learning 
 WEBs i serveis educatius 

 
5.Direcció de projectes de comunicació i educació 

 Definició del projecte, conceptualització i especificació, planificació i 
desenvolupament 

 Guió educatiu en TV 
 Mapa de navegació en WWW 
 Guió multimedia  
 Avaluació i seguiment del projecte 
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