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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
CEME11. Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
CEME13. Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i
desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
CEME10. Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
CEME12. Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i
solucions.
Genèriques:
CG6. Aprenentatge autònom: detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CG1. Emprenedoria i innovació: identificar els elements que caracteritzen l'organització d'un centre docent, relacionar la planificació
de l'ensenyament-aprenentatge amb els resultats obtinguts i fer propostes de millora.
CG2. Sostenibilitat i compromís social: valorar la complexitat dels fenòmens socials típics de la societat del benestar i ser sensible a la
realitat social (plural, diversa i multicultural), per a facilitar la inclusió de tot l'alumnat i transmetre un compromís ètic i del dret a la
diferència.

METODOLOGIES DOCENTS
Classes expositives.
Utilització del campus virtual. Fòrums de debat.
Treball cooperatiu.
Treball personal de l'alumnat.
Estudi de casos i treball pràctic a l'aula.
Mecanismes de vinculació de la teoria i treballs realitzats amb les sessions del Pràcticum/TFM.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
En acabar l'assignatura l'estudiantat ha de ser capaç de:
Detectar possibles millores a realitzar a l'ensenyament
- Aplicar tècniques d'investigació educativa adequades al context del centre i de la situació.
Identificar situacions susceptibles de millora a l'aula de tecnologia i dissenyar propostes d'actuació fonamentades.
Emprar la metodologia de la pràctica reflexiva com a instrument de recerca i de millora de la pràctica docent en l'àmbit de
l'especialització de tecnologia.
- Utilitzar TIC i TAC en la recerca i innovació educativa.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

27,0

18.00

Hores grup petit

9,0

6.00

Hores aprenentatge autònom

108,0

72.00

Hores activitats dirigides

6,0

4.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
Creativitat i innovació
Descripció:
La creativitat com a base de la innovació docent.
L'adequació al context educatiu de la societat del coneixement.
Activitats vinculades:
Avaluació continuada i reflexió sobre materials subministrats a classe. Formació de grups cooperatius.

Innovació docent i iniciació a la investigació educativa
Descripció:
Procés general d'investigació i pràctica educativa.
Dinàmica de grups i gestió del canvi.
Activitats vinculades:
Treball individual de millora/complement de les memòries de TFM/Pràcticum. Coavaluació de projectes d'innovació.

Modalitats d'investigació
Descripció:
Exemples senzills de recerca educativa.
Activitats vinculades:
Treball en grup d'innovació docent. Presentació i comunicació de la feina feta. Planificació i seguiment d'un projecte d'innovació
docent.
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Estratègies de suport a la innovació educativa
Descripció:
Estratègies i planificació de projectes d'innovació docent i recerca educativa. Model EFQM.
Activitats vinculades:
Avaluació continuada i reflexió sobre materials subministrats a classe. Formació de grups cooperatius.

La millora a través de la pràctica professional: el model de la pràctica reflexiva
Descripció:
Disseny d'una proposta d'actuació a partir de les observacions en el pràcticum respectiu de cada alumne, sobre una situació real
del centre en el camp de la tecnologia.
Activitats vinculades:
Treball individual de millora/complement de les memòries de TFM/Pràcticum. Coavaluació de projectes d'innovació.

Comunicació de la innovació
Descripció:
La recerca en pedagogia i ensenyament de les tecnologies. Publicacions especialitzades.
Activitats vinculades:
Treball en grup d'innovació docent. Presentació i comunicació de la feina feta. Planificació i seguiment d'un projecte d'innovació
docent.

ACTIVITATS
INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA
Descripció:
Idees i estratègies per tal de fer front a la innovació docent. Activitats cooperatives, Material de suport per fer front a la
planificació i traçabilitat, indicadors de canvis, etc.
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
- Definir una activitat docent d'una forma innovadora.

PETITES INNOVACIONS DOCENTS: MILLORA DEL TFM / PRÀCTICUM
Descripció:
Aplicar la innovació docents a casos concrets i ben delimitats.
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
- Definir una activitat docent d'una forma innovadora, vinculada a ser possible amb el TFM i/o el Pràcticum.
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PRESENTACIÓ DE PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
- Entendre que és un projecte d'innovació docent.
- Trobar possibles idees innovadores per aplicar a un cas concret del seu àmbit de treball.

PLANIFICACIÓ D'UN PROJECTE D'INNOVACIÓ DOCENT
Descripció:
Realitzar un projecte complert d'innovació docent.
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
Aplicar tècniques d'investigació educativa adequades al context del centre i de la situació.
Identificar situacions susceptibles de millora en l'aula de tecnologia i dissenyar propostes d'actuació fonamentades.
Emprar la metodologia de la pràctica reflexiva com a instrument de recerca i de millora.
Material:
Informe + Presentació en Power Point.

SEGUIMENT DEL PROJECTE D'INNOVACIÓ
Descripció:
Seguiment entre grups del projecte amb la intervenció del professorat.
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
Definir una activitat docent d'una forma innovadora.
Aplicar tècniques d'investigació educativa adequades al context del centre i de la situació.
Identificar situacions susceptibles de millora en l'aula de tecnologia i dissenyar propostes d'actuació fonamentades.
Emprar la metodologia de la pràctica reflexiva com a instrument de recerca i de millora de la pràctica docent en l'àmbit de
l'especialització de tecnologia.

FINALITZACIÓ DEL PROJECTE D'INNOVACIÓ DOCENT
Descripció:
Realitzar un projecte complet d'innovació docent.
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
Aplicar tècniques d'investigació educativa adequades al context del centre i de la situació.
Identificar situacions susceptibles de millora en l'aula de tecnologia i dissenyar propostes d'actuació fonamentades.
Emprar la metodologia de la pràctica reflexiva com a instrument de recerca i de millora de la pràctica docent en l'àmbit de
l'especialització de tecnologia.
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PRESENTACIÓ I COAVALUACIÓ DELS PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT
Descripció:
Presentacions orals dels projectes d'innovació docent. Els grups assistiran a la presentació dels companys i avaluaran les
presentacions.
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
Aplicar tècniques d'investigació educativa adequades al context del centre i de la situació.
Identificar situacions susceptibles de millora en l'aula de tecnologia i dissenyar propostes d'actuació fonamentades.
Emprar la metodologia de la pràctica reflexiva com a instrument de recerca i de millora de la pràctica docent en l'àmbit de
l'especialització de tecnologia.
Lliurament:
Projecte en format paper i electrònic.
Presentació en format digital.

COMUNICACIÓ D'UN PROJECTE D'INNOVACIÓ DOCENT
Descripció:
A partir de la feina realitzada generar una estratègia de comunicació del projecte.
Objectius específics:
En acabar aquesta activitat, l'estudiantat ha de ser capaç de:
Redactar un article especialitzat en recerca i innovació educativa, ajustant-se als requisits dels editors.
Comunicar oralment el treball realitzat.
- Coavaluació i autoavaluació de projectes.
Lliurament:
Projecte en format paper o electrònic.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Bàsicament, aquesta assignatura s'avaluarà amb avaluació continuada, i la presentació i defensa pública del projecte d'innovació en
grup, i la presentació del treball individual per escrit.
El Portafoli de l'estudiant serà una de les principals estratègies d'avaluació integrada d'adquisició de coneixements, habilitats i, fins i
tot, de la disposició de l'alumnat per actuar d'una manera determinada.
Es valoraran també les intervencions i la participació en els fòrums de debat del campus virtual ATENEA i els treballs que s'elaborin
individualment o en grups.
Es valorarà el procés seguit en el cicle reflexiu que es proposa com a activitat.
Es ponderarà la nota de la manera següent:
- Assistència: 10% de la nota
- Avaluació continuada: 30% de la nota
- Treball individual: 30% de la nota
- Treball en grup: 30% de la nota
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Desenvolupament en grup cooperatiu.
Presentació escrita de la memòria del projecte d'innovació desenvolupat.
Defensa en públic del projecte d'innovació docent.
- No s'acceptaran treballs fora de termini.
- Es valorarà positivament la correcció ortogràfica, gramatical i semàntica, en la redacció dels treballs, així com la claredat expositiva.
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