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OBJECTIUS DE L´ASSIGNATURA 
 
- Treballar la relació entre educació i mitjans de comunicació desde les perspectives 

de  a) socialització i b) educació formal. 
 
- Donar un breu repás històric de les bases teóriques i situacions històrico-culturals 

que  han guiat la producció i utilització dels mitjans de comunicació a la escola. 
 
- Descriurer i analitzar quins son els usos més habituals dels mitjans de comunicació 

per part dels nens i joves   i plantejar quines implicacions aquest coneixement pot 
tenir de cara a polítiques de utilització dels mitjans de comunicació a la escola.  

 
- Evaluar els programes de televisió educativa -tant els classics com els més actuals 

per tal de definir i aprendre a utilitzar aquells elements que permeten l´éxit o el 
fracás del programa. 

 
 
TEMARI 
 
 
TEMA 1:  INTERPRETACIONS DE LA RELACIÓ ENTRE MITJANS DE 
COMUNICACIO I ESCOLA.  Etapes històriques.  Similituts i diferències entre els 
diversos mitjans.  Problemàtica.  Educació per a la recepció. Educació per als mitjans de 
comunicació en diferents paisos. 
 
TEMA 2:  PRODUCCIO I UTILITZACIÓ DE L`AUDIOVISUAL EDUCATIU.  
Objectius, estructures i models.  Prioritats i àmbits de programació. Problemàtica més 
habitual. Característiques  generals de les programaciones educatives a la televisió.  
Tipologies del us de la informàtica a la escola. 
 



TEMA 3:  INFANCIA I MITJANS DE COMUNICACIO. Definició de infancia. 
Principals plantejaments teòrics.  Mitjans de comunicació i violència.  Mitjans de 
comunicació i familia.  Mitjans de comunicació i grup de edat. 
 
TEMA 4:  LA RECEPCIO ACTIVA.  Hàbits de exposició als mitjans de comunicació i 
usos socials dels diferents grups. Les noves tecnologíes de la comunicació i la escola. 
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ARTICLES FOTOCOPIATS DE LECTURA OBLIGATORIA   
 
 
METODOLOGIA DOCENT 
 
a) Clases teòriques 
b) Clases pràctiques integrades a la teoria: discusions i analisis de textos escrits i 

audiovisuals. 
c) Tutories 
 
 
 
SISTEMA D´AVALUACIÓ 
 
Avaluació continuada.  Treball de investigació al llarg del curs (10 págines). Exàmen  
final. 
 


