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Objectius
Aquest mòdul pretén donar a conèixer a l'estudiant les possibilitats i limitacions de les tecnologies de la
informació i la comunicació al servei de la investigació educativa.

Competències
Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.
Comunicar els resultats de la recerca, el coneixement adquirit i les implicacions per a la pràctica, i
adequar-ne el registre al públic i als protocols formals.
Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la cerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i la
difusió i la comunicació de resultats.
Reconèixer i avaluar les potencialitats i les limitacions dels instruments i de les estratègies
metodològiques.
Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
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Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge
1. Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat per resoldre problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb làrea d'estudi pròpia.
2. Avaluar les potencialitats i limitacions dels diferents tipus d'anàlisis i dels programes informàtics que en
faciliten el desenvolupament.
3. Comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
4. Conèixer les possibilitats i limitacions de les tecnologies de la informació i la comunicació al servei de la
investigació educativa.
5. Defensar oralment, utilitzant la tecnologia idònia, la investigació desenvolupada.
6. Fer servir eficaçment paquets estadístics i interpretar els resultats obtinguts.
7. Identificar els fòrums adequats per difondre els resultats de la investigació en educació.
8. Incorporar les TIC en el procés d'investigació, la recerca i la gestió de la informació, l'anàlisi de dades i
la difusió i comunicació de resultats.
9. Reconèixer la investigació aplicada a les ciències de l'educació com a eina contínua d'innovació i
millora educativa i social.
10. Reconèixer la responsabilitat cap a la societat com a professionals de la investigació en educació.
11. Redactar documents científics de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
12. Tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per ser originals a lhora de desenvolupar i/o
aplicar idees, sovint en un context de recerca.
13. Tenir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera que ha de ser
principalment autodirigida o autònoma.
14. Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts
- La recerca i la gestió de la informació: bases de dades, motors de cerca, gestors bibliogràfics ...
- L'anàlisi de dades: textuals, audiovisuals, quantitatius, qualitatius, mètodes mixtes (SPSS, NVivo, Atlas-Ti,
MaxQDA ...).
- La difusió i la divulgació científica: portals de recerca, revistes digitals.
- Informe d'investigació i comunicació de resultats.
- La redacció de l'informe científic, d'articles i comunicacionso.
- La comunicació dels resultats de recerca i les implicacions per a la pràctica: audiències i protocols.

Metodologia
- Classes magistrals / expositives.
- Lectura d'articles i fonts documentals.
- Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals.
- Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
- Tutories.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Explicacions magistrals

20

0,8

4, 7, 9, 10, 12

Tallers/exercicis d'aula

30

1,2

1, 2, 3, 5, 6, 8,
11, 13, 14

Elaboració d'un treball individual (lectures, memòria final)

40

1,6

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
11, 13, 14

Tutories individual/col·lectives

30

1,2

2, 4, 7, 9, 10, 12

30

1,2

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Tipus: Autònomes
Activitats relacionades amb l'estudi personal, lectures complementàries, anàlisi
de casos, recerca d'informació.

Avaluació
L'avaluació del mòdul es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.
La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari
obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la
memòria/treball final del mòdul.
L'assistència a classe és obligatòria. Per poder obtenir una avaluació final positiva l'estudiant haurà d'haver
assistit a un mínim d'un 80% de les classes.
El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Activitats durant el desenvolupament del mòdul

30%

0

0

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Assistència i participació en les sessions

20%

0

0

1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Memòria / treball individual de mòdul

50%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13
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