
Tema 2:
Bases per al disseny, la producció

i l’avaluació de processos 
d’ensenyament-aprenentatge 

mitjançant les NNTT

Rosabel Roig Vila
rosabel.roig@ua.es

Dpt. Didàctica General i Didàctiques Específiques
Assignatura: Noves Tecnologies aplicades a l’Educació

Magisteri



1. Introducció

A la intervenció educativa sempre hi ha 
una part referida al disseny (p.e., 
programació, mitjà, planificació, 
elaboració de materials, etc.).
Model tradicional: disseny instructiu
(ensenyament).
Plantejament actual: disseny instructiu
tenint en compte l’aprenentatge 



2. Disseny de procesos de e-a mitjançant TIC i 
disseny instructiu (I)

1. Què és un entorn d’aprenentatge
basat o construit amb l’ajuda de les 
TIC?:

– Hardware i software –respectivament: 
“maquinari” i “programari”— (p.e. aula 
d’informàtica).

– Serveis i recursos de la Xarxa (p.e. 
EDUTIC).

– Espai virtual (p.e. campus virtual).



2. Disseny de procesos de e-a mitjançant TIC i
disseny instructiu (II)

2. Per a aquest tipus d’entorn recomanem
partir d’un disseny instructiu, és a dir:

– especificar els requisits i objectius,
– desenvolupar un sistema per a 

aconseguir aquestos objectius, fent  
especial atenció en els materials
didàctics o curriculars,

– i avaluar-ne l’execució.



3. Fonaments del disseny (I)

La Psicologia conductista.
p.e. Skinner: disseny de materials

didàctics=ensenyament programat
D’altres: EAO, Clic

Machine for Teaching Arithmetic
B. F. Skinner, Cambridge, Massachusetts, 1954



3. Fonaments del disseny (II)

La Psicologia cognitiva.
Ausubel, Bruner, Piaget, Gagné, Papert (LOGO)

Teories mediacionals 
Vigotsky



3. Fonaments del disseny (III)

Noves perspectives:
(p.e.:) Entorns d’aprenentatge constructivista de

Jonassen.

En aquest context el disseny instructiu es caracteritza 
per:
Proporcionar guies útils.
Identificar mètodes d’instrucció i situacions.
Els mètodes poden dividir-se en components més
detallats.
Els mètodes són probabilistes.



4. Procés de disseny

A. FASE DE DISSENY:
Anàlisi de la situació
Pla i temporalització del procés de 
desenvolupament.
Disseny del producte

B. FASE DE PRODUCCIÓ:
Desenvolupament del producte.
Assaig dels materials i revisió, si s’escau.
Completar la documentació.
Aplicació i avaluació.



5. Producció de mitjans per al professorat i 
alumnat

DOS ROLS COMPLEMENTARIS:
Producció i creació de mitjans.
Integració curricular (=explotació
didàctica dels mitjans).

Tasques:
Selecció de materials.
Adaptació del material.
Producció dels materials.



5.1. Adaptació de materials del mercat, 
reelaboració de materials

Oferir ajuda complementària a 
l’alumnat.
Eliminar-ne parts.
Combinar-ne materials.
Etc. (perquè “sempre” és necesari
haver d’adaptar)



5.2. La “producció de centre”

Inconvenients:
La falta de recursos necessaris.
El professor no és un professional del disseny o un 
informàtic.
No presenten un alt valor tècnic.

Avantatges:
Integració curricular.
Adequació a l’alumnat i al context.
Utilització del procés de disseny i producció com un 
procés d’investigació i col·laboració.
E-a més centrat en els recursos i en el treball autònom.



6. Principis de disseny

Estimular en l’alumnat l’activitat intelectual 
(p.e. Problemes sense resoldre).
Seqüències informatives adequades
(ancoratge entre allò conegut i allò
desconegut).
La eficàcia del missatge depén del contingut i 
la seua presentació.
Permetre flexibilitat d’utilització.
Clara delimitació de l’audiència.
Adaptar-se a les característiques del mitjà.
Facilitar una pràctica educativa activa i eficaç.



7. Criteris d’Avaluació

DEF. AVALUACIÓ DE MITJANS: És la valoració en 
processos de selecció per a la seua explotació
didàctica i l’anàlisi i discussió dels resultats posteriors a 
haver-los utilitzats.

MODALITATS D’AVALUACIÓ:

- AVALUACIÓ CONTEXTUAL

- AVALUACIÓ PER A LA SELECCIÓ DE MITJANS

- AVALUACIÓ DEL PRODUCTE

- AVALUACIÓ EN LA CIRCULACIÓ

Finalitat: adequar els mitjans a l’audiència i a la finalitat 
requerida.



Per a saber més sobre el tema:

Articles del Prof. Pere Marqués sobre 
DISSENY I AVALUACIÓ:

http://dewey.uab.es/pmarques


