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Context actual

 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
 SOCIETAT DE LA COMUNICACIÓ...

 Societat globalitzada
 Que gira al voltant de les TIC
 Excés d’informació
 Important el aprendre a aprendre
 Impacte en tots els sectors de la societat
 Bretxa digital
 Velocitat del canvi



  

TEMA 1

Les NNTT en la 
Societat de la 

Informació 



  

TIC. Àmbits

telecomunica
cions

audiovisuals informàtica

(Tecnologies de la Informació i la Comunicació)



  

TIC. Característiques

 Inmaterialitat
 Deslocalització
 Interactivitat
 Instantaneitat
 Reproducció ilimitada
 No linealitat (hiperenllaçament)
 Interconexió
 Diversitat/Multiformat (text, imatge, so)



  

Tecnologies i educació

 ANYS 60:
fotografia, diapositives, cinema, música 

(discs)...
 ANYS 80:
textos multicopiats, video, fotografia, música 

(cintes de casset)
 ACTUALITAT:
video digital, audio i imatge digital, edició 

electrònica, realitat virtual, telecomunicacions, 
Internet...



  

TIC: definició

Conjunt de procesos i productes 
derivats de les eines (hardware i 

software), suports i canals de 
comunicació; relacionats amb el 
enmagatzament, processament i 

transmissió digitalitzats de la 
informació



  

Educació: components curriculars

 ¿QUE ENSENYAR? 
objectius i continguts

 ¿COM ENSEÑAR? 
metodologia i activitats

 ¿QUE, COMO I QUAN 
AVALUAR? 
avaluació



  

Proposta de treball (I)...

1. Les NNTT en la Societat de la Informació.

2. Bases per al disseny,  la producció  i l’avaluació de 
processos d’ensenyament-aprenentatge mitjançant les 
NNTT.

3. Les presentacions col·lectives. 

4. La Informàtica, els multimèdia i els hipertexts en 
l’ensenyament.

5. Disseny i desenvolupament de materials multimèdia per 
a la formació.



  

Proposta de treball (II)...

6. Internet aplicat a l’educació: webquest, wiki i weblog.

7. Internet aplicat a l’educació: aspectes tècnics i 
comunicatius. Les plataformes.

8. Internet aplicat a l’educació: estratègies didàctiques i 
metodologies.



  

Proposta de treball (III)...

9. La integració escolar de les NNTT.

10.El paper del professor i l’alumnat en els nous entorns 
tecnològics de formació.

11.L’organització dels mitjans en els centres. 

12.El vídeo en l’ensenyament i formació.

13.Experiències educatives mitjançant l’aplicació de 
software lliure.



  

Per a saber més sobre TIC i educació:

Articles del Prof. Pere Marqués en:

http://dewey.uab.es/pmarques
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