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Objectius

Aquest mòdul pretén introduir l'alumne a la recerca en l'àmbit de la formació i les tecnologies de l'aprenentatge
i el coneixement (TAC):

Reflexionar al voltant dels conceptes de tecnologia educativa i tecnologies de la informació i la
comunicació al servei de l'aprenentatge i el coneixement i el seu impacte educatiu.
Oferir una visió dels diferents enfocaments de recerca relacionats amb les tecnologies de
l'aprenentatge i el coneixement.
Analitzar i dissenyar projectes de recerca que abordin problemàtiques relacionades amb l'ús de les
TAC en diferents contextos educatius.

Competències

Analitzar dades d'acord amb la seva natura i elaborar resultats d'acords amb els propòsits de la
recerca.
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.
Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular
el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
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.
Planificar recerques d'acord amb problemes relacionats amb la pràctica, tenint en compte els avenços
teòrics en el camp de coneixement.
Proposar projectes d'innovació curricular a partir dels resultats de recerca.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
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Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Recollir dades per a la recerca en coherència amb l'opció metodològica triada.
Reconèixer i relacionar els aspectes teòrics, empírics i socials del domini específic de recerca.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els marcs teòrics de referència per establir aquells que orienten la recerca comunitat
educativa i les xarxes socials i els nous rols dels actors en entorns TAC.
Avaluar projectes d'innovació curricular.
Cercar i analitzar referents teòrics relacionats amb els rols i les competències dels actors en entorns
TAC.
Conèixer els aspectes rellevants dels contextos propis de les investigacions en l'àmbit de la formació i
les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement i analitzar-los com a objectes d'investigació.
Desenvolupar projectes d'innovació curricular.
Desenvolupar valors professionals que incloguin l'ètica pròpia de la recerca en educació, en particular
el respecte a la diversitat d'opinions i de manera de ser i de fer.
Determinar la informació i / o els subjectes implicats en un estudi en l'àmbit del desenvolupament
professional en les organitzacions.
Dissenyar projectes d'innovació curricular com a solució a problemes educatius.
Elaborar conclusions tenint com a referència els objectius i qüestions de la recerca i els referents
teòrics.
Identificar problemes en la pràctica relacionats amb línies de recerca en tecnologies de l'aprenentatge i
del coneixement.
Identificar problemàtiques educatives relacionades amb la formació i les tecnologies de l'aprenentatge i
el coneixement i avaluar quines aproximacions metodològiques permeten donar-los resposta.
Identificar referents teòrics i línies d'investigació en TAC vinculades a la formació.
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.
Jutjar la rellevància i pertinència teòrica i social d'una problemàtica d'investigació tenint en compte les
tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement: fonaments, rols i utilitats.
Negociar amb les persones i / o institucions la recollida d'informació (permisos, protocols, cronograma).
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Redactar documents científics de síntesi per a ser presentats a diferents audiències.
Relacionar resultats en base a la seva procedència (fonts i / o instruments).

Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equip i amb equips del mateix àmbit o interdisciplinaris.

Continguts

1. Les Tecnologies de la informació i la comunicació com Tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement:
diferents accepcions segons la visió de Tecnologia Educativa. De la visió tecnològica a la crítica. Implicacions
per a la investigació.

2. Línies d'investigació en TAC vinculades a la formació

2.1. Implicacions organitzatives de les TIC.

2.2. Estratègies metodològiques i TAC. Competències pedagògiques i la competència digital docent.

3. Polítiques i pràctiques en la integració de les TIC en l'educació. Els recursos digitals com interactius,
hipertextuals i multimèdia. El llibre de text digital: polítiques i pràctiques.

4. Els entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge en les modalitats de formació presencial, semipresencial
ia distància. Dimensions tecnològiques i pedagògiques. Rols i competències dels actors en entorns virtuals.

5. La web social com a font d'aprenentatge en diferents entorns: informals, professionals. Col·laboració i
participació. Les comunitats virtuals d'interès, d'aprenentatge i de pràctica professional.

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

Classes de discussió bibliogràfica i magistrals/expositives per part del professor
Lectura d'articles i fons documentals
Anàlisi i discussió col·lectiva d'articles i fonts documentals
Pràctiques d'aula: resolució de problemes i/o casos i/o exercicis-activitats-infografies i recensió d'
investigacions (critiques, comparatives, etc)
Presentació / exposició oral de treballs.
Tutories

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Debats sobre lectures-exposicions/ Tallers-exercicis aula/Presentació de treballs 20 0,8

Explicacions magistrals 16 0,64

Tipus: Supervisades

Elaboració del treball de curs/memòria 12 0,48
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Tutories 12 0,48

activitats en diferents formats i modalitats 12 0,48

Tipus: Autònomes

Fa referència a totes les activitats relacionades amb l'estudi personal, lectures,
anàlisi de casos, realització d'exercicis, recerca d'informació, elaboració de
portafolis....

64,5 2,58

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 5 a totes les activitats, les realitzades durant el desenvolupament del mòdul i a la
memòria/treball final del mòdul.

El treball final i les recensions/infografia si estan suspeses (amb més de 3,5) es podran recuperar/refer a partir
de les indicacions del professorat. No es podran recuperar les activitats d'aula.

En totes les activitats (individuals i en grup) es considerarà la correcció lingüística, la redacció i els aspectes
formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un
alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el
professorat considera que no compleix aquests requisits.Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant
mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua
o les llengües vehiculars que consten a la guia docent

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.

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les
r e s t r i c c i o n s  a  l a
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

El procediment de revisió de les proves es realitzarà de forma individual i presencial.

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un
zero en tot el bloc on es situï el treball. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat
de qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes. Volem recordar que es considera "còpia" un treball que
reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi" és el fet de presentar tot o part d'un text
d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en formadigital a Internet
( v e u r e  d o c u m e n t a c i ó  d e  l a  U A B  s o b r e  e l  p l a g i  a :
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Activitats breus/curtes d'aula i externes
(individuals/parelles/grupals). Assistència i participació.

15% 2,25 0,09 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23

Recensions crítiques d'articles i infografia. Presentació i
discussió. (Individual)

35% 5,25 0,21 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Treball final individual del mòdul 50% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23
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