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Adreçat a

El màster interuniversitari en Tecnologia Educativa s'adreça a docents, gestors 
educatius o dissenyadors instruccionals. Més àmpliament, a titulats universi-
taris amb motivació i experiència a àmbits afins a l'educació, a les tecnologies 
de la informació i la comunicació i a l'enginyeria informàtica

Màster Interuniversitari en
EN TECNOLOGIA EDUCATIVA:
E-LEARNING I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT 

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat

Crea el teu futURV

Sortides professionals

Segons l'orientació escollida els futurs titulats tindran les següents 
sortides professionals: 
· Perfil professional: dissenyar i desenvolupar projectes d'aprenentatge 
virtual, gestionar campus virtuals i serveis de formació, dissenyar i 
desenvolupar materials de formació, fer assessorament tècnic i 
pedagògic, gestionar informació i coneixement. 
· Perfil investigador: dissenyar i desenvolupar projectes de cerca en 
l'àmbit de la tecnologia educativa, gestionar projectes de recerca en 
l'àmbit de l'aprenentatge virtual, dissenyar i desenvolupar projectes 
de recerca fonamental i d'R+D+I, fer assessorament tècnic i pedagògic 
en projectes de recerca de l'àmbit de la tecnologia educativa.

POSTGRAUS
2017 - 2018

Coordinació acadèmica: Dr. José Luis Lázaro

 

Universitats participants: 
·Universitat Rovira i Virgili (coordinadora)
·Universitat de les Illes Balears
·Universitat de Lleida
·Universidad de Murcia

Doctorats vinculats: 
·Tecnologia Educativa

Els objectius generals del màster són:
·Analitzar les possibilitats de les TIC com a nous espais per a la formació i la gestió del coneixement, incidint  
en els avenços que hi ha des de l'aprenentatge virtual.
·Identificar els fonaments didàctics per dissenyar activitats basades en les teories i estratègies del procés   
d'ensenyament aprenentatge mitjançant l'aprenentatge virtual.
·Adquirir els criteris necessaris per dissenyar materials multimèdia per a l'educació.
·Analitzar les possibilitats de les TIC com a nous espais per a la formació i aplicacions multimèdia.
·Estructurar i desenvolupar material formatiu multimèdia segons l'audiència a la qual va destinat.
·Conèixer i entendre el conjunt de paràmetres que defineixen el procés de digitalització i reproducció del  
material de formació.
·Adquirir competències per gestionar la informació i el coneixement.
·Determinar la viabilitat econòmica d'un projecte multimèdia.
·Desenvolupar una aplicació pràctica en l'àmbit del disseny de materials i/o d'entorns de formació.
·Iniciar-se en la metodologia d'investigació sobre tecnologia educativa.



Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44

PROGRAMA
PRIMER CURS:
ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES 

·Metodologia d'Investigació en Tecnologia Educativa
·Difusió i Transferència
·Pràctiques Externes
·Treball de Fi de Màster

CRÈDITS

6
3
6
15

ASSIGNATURES OPTATIVES
·Gestió del Coneixement: Organització i Transferència
·Les TIC en l'Àmbit no Formal
·Entorns Flexibles de Formació
·Avaluació de Mitjans i Materials d'Ensenyament 
·Disseny i Viabilitat de Projectes Tecnològics per a la Formació 
·Desenvolupament Professional del Docent en Relació amb les TIC 
·Ètica per a Professionals i Investigadors en Relació amb les TIC 
·Societat, Cultura i Formació en l'Era de la Informació 
·Producció i Integració de la Imatge, l'Àudio i el Vídeo Digital
·Comunicació Audiovisual per a la Formació: 
Sistemes de Videoconferència
·Espais i Eines per al Treball Col•laboratiu
·Eines i Tècniques per a la Recollida i l'Anàlisi de Dades
·Organització i Gestió de l'Ús de les TIC a l'Ensenyament
·Gestió del Coneixement: Repositoris de Continguts Educatius
·Dissenys d'Investigació
Eines Telemàtiques per a la Docència
Disseny i Desenvolupament d'Entorns Tecnològics per a la Formació
Disseny i Desenvolupament de Materials de Formació
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3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
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3
3
6
6
6
6

ASSIGNATURES COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: (**)
·Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Formació
·Comunicació, Interacció i Col·laboració
·Disseny de Projectes Curriculars amb l'Ús de les TIC

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot 
resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures 
programades com a complement de formació.

A més de les assignatures pròpies de complements de formació, en funció de la 
formació prèvia acreditada per l'estudiant es pot requerir que cursi altres assigna-
tures optatives del pla d'estudis com a complements de formació, fins a un 
màxim de 30 crèdits.
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