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1. Objectius d'aprenentatge de l'assignatura 
.- LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I   LA COMUNICACIÓ: CONCEPCIÓ, EINES I 
UTILITZACIÓ .  
 
1.1.- Conèixer els principals components físics d'aquests mitjans tecnològics informàtics, telemàtics i 
audiovisuals, comprendre el seu funcionament, utilitzar les seves principals funcions i saber realitzar el 
seu manteniment bàsic.  
 
1.2.- Proporcionar una alfabetització digital que permeti utilitzar les aplicacions informàtiques bàsiques 
(sistema operatiu, processador de textos, editors d'imatge i so, editors de pàgines web, full de càlcul, 
gestor de bases de dades, programes de presentacions, programari per a xarxes telemàtiques..., per a 
localitzar, produir, processar, emmagatzemar i aplicar informació 
 
2.- EL DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS EDUCATIUS MULTIMÈDIA.  
 
2.1.- Dissenyar, desenvolupar i adaptar materials didàctics multimèdia adequats a situacions contextuals 
concretes.     
 
 
2. Blocs temàtics i organització dels continguts 
 - Conceptes bàsics 
- Eines en xarxa i Internet 
- Ensenyameny i aprenentatge a distància 
- Edició i tractament d etextos, imatges i sons. 
- Edició de planes web         
 
3. Avaluació 
15%  Pràctica cerca de informació  
  
10% Suscripció i participació a una llista de discussió  
  
10%  Elaboració d’un treball col.laboratiu a travès d’un wiki i informe reflexiu sobre la dinàmica 
emprada  
  
15% Participació al fòrum de discussió  durant el curs al menys en dos temes/problemes  dels proposats  
  
15%  Pràctiques amb entorns virtuals. Fòrum sobre metodologies virtuals  
  
35%  Disseny, producció i presentació d’un recurs eduactiu en suport web  
   
4. Fonts d'informació bàsica 
convé tenir com a referència els documents en línea de:     
- Alejandra Bosco: http://dewey.uab.es/abosco 
- Carles Dorado: http://dewey.uab.es/cdorado 
- Pere Marquès: http://dewey.uab.es/pmarques   
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