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A. OBJECTIUS: 
 
1. Conèixer i valorar els principis que justifiquen l’autoformació i 

l'educació a distància. 
2. Analitzar les possibilitats pedagògiques dels diferents sistemes 

d’ensenyament a distància. 
3. Transferir a la planificació de programes a distància els principis de la 

planificació curricular general. 
4. Analitzar programes concrets d'educació a distància. 
 
B. TEMARI: 
 
1. Concepte i importància actual de l’autoformació. Principis que la 

fonamenten 
2. L'educació a distància. Principis bàsics i àmbits d'aplicació. 

Aprenentatge i ensenyament per a la població adulta. 
3. Tecnologia de l'educació a distància. Planificació i disseny dels 

materials autoformatius. 
4. La comunicació en l'educació a distància. Funcionalitat dels diversos 

mitjans. 
5. Funcionalitat pedagògica de les diferents modalitats de l’ensenyament a 

distància 
6. Organització institucional de l'educació a distància. La funció tutorial. 
7. Resultats de l'ensenyament a distància.  
 
C. METODOLOGIA: 
 
La metodologia emprada cobrirà una triple perspectiva: 
a) Exposició a l'aula per part del professor, sota esquemes posats a l'abast 
dels alumnes. 
b) Contacte amb institucions i programes d'educació a distància, per a 
tenir-ne coneixement directe 
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c) Lectura de textos vinculats a la matèria. 
 
D. AVALUACIÓ: 
 
L'avaluació consistirà en una prova escrita de caràcter reflexiu i aplicatiu, 
que abastarà els temes tractats a classe i les lectures realitzades. 
Optativament, els alumnes podran fer un treball pràctic de valoració d'un 
programa concret d'educació a distància, que servirà per poder obtenir la 
qualificació màxima a l'assignatura. 
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