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A. OBJECTIUS 
1. Advertir la fonamentació tècnica i científica que caracteritza l'acció tecnològica. Valorar les 

seves possibilitats i limitacions. 
2. Vincular la tecnologia amb l'actuació pedagògica. 
3. Conèixer i valorar les tècniques pedagògiques que s'apliquen a les principals dimensions 

del procés educatiu. 
 
B. TEMARI 
 
1. Coneixement científic i coneixement tècnic. 
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 
4. Principis bàsics de l'actuació tecnològica: planificació, control i optimització. 
5. Distints models d'organització de l'actuació en l'àmbit educatiu. 
6. L'educació com a sistema de comunicació. 
7. Tècniques d'elaboració i de recuperació de la informació 
8. Tècniques de motivació dels educands. 
9. Tècniques de foment de la transferència. 
10. Funcionalitat pedagògica dels diferents mitjans de comunicació 
 
C. METODOLOGIA 
La metodologia  serà de tipus expositivo-demostratiu, sota el suport d'uns esquemes elaborats 
específicament. També serà complementada amb anàlisi d'experiències, de materials i de 
programes, a més de debats valoratius a l'aula. 
Els alumnes complementaran l'estudi del material específic de la matèria amb la lectura 
d'obres monogràfiques. 
 
D. AVALUACIÓ 
L'avaluació consistirà en l'elaboració d'una prova escrita teòrico-aplicativa sobre els 
continguts de l'assignatura, a més d'unes lectures indicades. Per a obtenir la màxima 
qualificació també serà necessària la realització d'un treball de caire valoratiu sobre les 
tècniques emprades en un determinat programa educatiu. 
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