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A.- OBJECTIUS
 
1.- Conèixer els fonaments generals de l'EnF 
2.- Establir llurs funcionalitat pedagògica i aplicacions           pràctiques 
3.- Planificar un sistema d'EnF a un context educatiu determinat. 
4.- Analitzar i valorar aplicacions concretes dels sistemes         d'EnF. 
 
 
B.- TEMARI 
 
1.- Classificació terminològica de l'EnF. 
2.- Principis de l'EnF. 
3.- Principals sistemes de l'EnF. 
4.- Ambits d'aplicació de l'EnF. 
5.- Els mitjans de comunicació i l'EnF: límits i possibilitats. 
6.- La dinamització grupal i l'EnF: límits i possibilitats. 
7.- Bases de la planificació de programes: fases i variables        rellevants. 
8.- Avaluació dels programes d'EnF. 
 
 
C.- METODOLOGIA 
 
1.- Exposició i aplicació del temari per part del professor. 
2.- Lectura i recensió de llibres i articles per part dels          alumnes. 
3.- Treballs de recerca (disseny de projectes d'investigació). 
 
 
D.- AVALUACIO
 
S'aplica un procediment d'avaluació continua on l'assignatura a classes i el seguiment de qüestionari d'aplicació 
sobre els continguts del temari són importants, com a criteris de l'avaluació. Més concretament: 
 
 a.- Resposta dels qüestionaris (cads 2-3 sessions) 
 b.- Prova escrita del primer semestre 
 c.- Valoració de treballs i exposicions temàtiques 
 d.- Prova escrita del segon semestre 
 e.- Examen global 
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