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I.-OBJECTIUS  
1. Conèixer i valorar els principis que justifiquen l´educació a distància.  
2. Transferir a la planificació de programes a distància els principis de planificació 

curricular  
general  
3. Analitzar programes concrets d´educació a distància  
4..Establir i conèixer les tècniques d´estudi  
II.-TEMARI  
1. L´educació a distància-Generalitats  
2. Els principis bàsics de l´educació a distància  
3. Àmbits d´aplicació de l´educació a distància  
4. Aprenentatge adult i autoformació  
5. Tecnologia de l´educació a distància  
6. Planificació/disseny del material autoformatiu  
7. La comunicació en l´educació a distància  
8. Funcionalitat dels diversos mitjans d´educació a distància  
9. Organització institucional de l´educació a distància  
10.Avaluació institucional  
11.Resultats de l´enssenyament a distància  
12.Estudis comparatius  
III.- METODOLOGIA  
1. Exposició del contingut temàtic per part del professor  
2. Formació de grups de treballs per al estudi d´informes vinculats amb la matèria  
3.-Exposició de l´estudi dels grups de treball  
IV.- EVALUACIÓ  
1. Controls parcials cada tres/quatre sessions  
2. Valoració dels treballs dels grups  
3. Valoració dels informes de les sessions pràctiques  
4. Prova escrita de caràcter reflexiu i aplicatiu  
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