
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
   INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA: CREACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN SUPORT DIGITAL QUE FOMENTIN LA 
INTERACCIÓ AMB L'ESTUDIANT A PARTIR DE LA VISUALITZACIÓ DE CONCEPTES.          

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Joan Luis 

Cognoms 
Pérez Francesch 

Correu electrònic 
joanlluis.perez.francesch@uab.cat 
 
 



 
 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 
 
 
 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat Autònoma de Barcelona/Departament de Ciència Política i de Dret Públic 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00005 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Dret Públic de Catalunya, renovació pedagògica dels estudis de dret, espai europeu d'educació superior,visualització de 
conceptes, aprenentatge cooperatiu.  

Data de presentació de la justificació  
21/11/2008 
 

 



 
 

 
 
 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Amb una plantilla, hem elaborat uns materials docents -l'objecte d'estudi dels quals és l’Estatut d'Autonomia de 
Catalunya de 2006, des d'una perspectiva jurídica -, que corresponen fonamentalment a l’assignatura “Institucions 
Polítiques de Catalunya” de 4rt. curs de la llicenciatura de Dret de la UAB.  Els materials s’han penjat al web 
http://www.institucionspolitiques.com,  
 
L' objectiu de l’acció docent ha estat consolidar una eina interactiva, que fomenti la creativitat i el treball cooperatiu de 
l’estudiant, que permeti un rol més actiu del professorat, i finalment, es faciliti l’adaptació docent a l’espai europeu 
d’educació superior.  
 
L’experiència s'ha completat amb l’ús del mètode bimodal  -campus virtual de la UAB -, amb visites a institucions 
públiques i amb l’assistència periòdica com a públic a programes de televisió de continguts relacionats amb la matèria. 
La plantilla per a desenvolupar els diversos temes del programa ha estat la següent: 1.- Redacció del tema; 2.-
Visualització de conceptes: quadres sinòptics, esquemes, gràfics; 3.-Bibliografia bàsica. 4.-Legislació i jurisprudència. 
5.-Text reproduït. 6.-Qüestions.7.-Temes per al debat. 8.-Test. 9.-Materials complementaris audiovisuals.10.-Enllaços 
útils a la xarxa.  
 
L'experiència s’ha desenvolupat els dos darrers cursos acadèmics: 2006/07 i 2007/08, i ha girat entorn de l'elaboració i 
aplicació dels materials elaborats. Ha estat teòrica i pràctica a la vegada. S'ha prestat especial atenció a la feina de 
l'alumnat fora de l'aula, amb el conseqüent estudi previ i col•laboració en l’elaboració de materials. Cal destacar també 
que hem aconseguit augmentar la participació de l'alumnat a l’aula, i d'aquesta manera el rol del professor ha 
esdevingut més dinàmic.  
 
Els materials han permès un fàcil i ràpid accés dels estudiants, amb l’objectiu de gaudir d’unes sessions presencials  
més interactives, i s'ha connectat  la Universitat amb la societat, a més de desenvolupar actituds cíviques o de 
consciència de país en una matèria tan sensible com és l'estudi del dret públic de Catalunya 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
 
We have provided teaching resources --  whose study is focused on the Estatuto de Autonomía de Catañunya 
2006, from a legal perspective --  focused on the subject “Instituciones Politicas de Catalunya” for the fourth 
year UAB law programme. The above materials have been posted to the website 
http://www.institucionspolitiques.com 
 
Teaching is focused on the consolidation of an interactive tool, aimed to promote creativity and cooperative 
work among the students, as well as to promote a higher level of lecturer involvement, whilst facilitating 
transition to the European Higher Education Area.   
 
This experience has been completed with the use of the bimodal method -- UAB virtual campus --, visits to 
public institutions or participating as audience in TV programms whose content is related to the subjects 
studied. 
 
The pattern used to develop the different subjects involves resources such as : 1.- Subject drafting; 2.- Concept 
visualization: diagrams, charts; 3.- Bibliographic resources. 4.- Legislation and jurisprudence. 5.-Reproduced 
texts. 6.- Questions. 7.- Debates.  8.- Self tests.  9.- Audiovisual materials. 10.-  Useful Internet links.  
 
This teaching experience has been developed on the past academic years: 2006/07 and 2207/08 and has been 
focused on the creation and application of these materials, aiming to be theoretical and practical at the same 
time. Following on from classroom work, the aim is that such work can be developed outside of the classroom, 

 
 



 
 

 
 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
involving preparatory study of materials and student involvement in the creation of such materials. We 
promoted higher student involvement and initiative, so that the lecturer role became more dynamic. 
 
Resources allowed an easier and a faster access for students to subjects, focusing on interactive lessons, 
connecting University and society, whilst developing a civic approach of the nation from the perspective of a 
sensitive subject: Catalonian public law study. 
 

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE CATALUNYA: CREACIÓ DE MATERIALS DOCENTS 

EN SUPORT DIGITAL QUE FOMENTIN LA INTERACCIÓ AMB L'ESTUDIANT A PARTIR 

DE LA VISUALITZACIÓ DE CONCEPTES   
 

Joan Lluís Pérez Francesch  

Departament de Ciència Política i de Dret Públic  

Facultat de Dret 

Universitat Autònoma de Barcelona 

 

Marcel Mateu Vilaseca (1), Jordi Freixes Montes (2), Francesc Guillén Lasierra (3), Antoni 

Roig Batalla (4), José Antonio Fernández Amor (5) 

 

(1) Departament de Ciència Política i de Dret Públic (2) Departament de Ciència Política i de 

Dret Públic (3) Departament de Ciència Política i de Dret Públic (4) Departament de Ciència 

Política i de Dret Públic (5) Departament de Dret Públic i de Ciències Històrico-Jurídiques. 
 

Introducció 

Hem elaborat uns materials, amb una plantilla, en la que hi ha una síntesi de cada tema, esquemes, 

gràfics, quadres sinòptics, recursos bibliogràfics, legislació i jurisprudència, textos reproduïts, 



 
 

 
 
 

qüestionaris, temes de debat, tests, materials audiovisuals i enllaços a la xarxa. L'objecte d'estudi és 

l’Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, des d'una perspectiva jurídica, que correspon 

fonamentalment a l’assignatura “Institucions Polítiques de Catalunya” de 4rt. curs de la llicenciatura de 

Dret de la UAB.   

Els materials s’han penjat al web http://www.institucionspolitiques.com, amb la voluntat que siguin 

interactius, fomentin la creativitat i el treball cooperatiu de l’estudiant, permetin un rol més actiu del 

professorat, i es faciliti una adaptació docent a l’espai europeu d’educació superior. L’experiència es 

completa amb l’ús del mètode bimodal  -campus virtual de la UAB -, amb visites a institucions 

públiques i amb l’assistència periòdica com a públic a programes de televisió de continguts relacionats 

amb la matèria.  

 

Aquesta innovació docent interessa al professorat i els estudiants de ciències socials en general, i de 

dret en particular. També, a totes les persones que vulguin accedir a una informació àgil, amena i 

interactiva, referent a les característiques i els problemes jurídics  que planteja l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya de 2006. El projecte aprofita la necessitat d’adaptar els estudis de dret a l’espai europeu  

d’educació superior, amb el corresponent canvi que suposa en la relació entre el professorat i els 

estudiants. Es una experiència docent que té en compte coneixements, procediments i actituds, fomenta 

la motivació i la participació dels estudiants a la l'aula i fora, tot contribuint a consolidar l’ús de les 

noves tecnologies a la docència universitària i a potenciar el mètode bimodal. 

 

1. Objectius 

El projecte possibilita un rol més actiu dels estudiants, i un treball fora de l’aula més intens. D’altra 

banda, la preocupació per la millora de la qualitat docent, presencial i a distància, tot aplicant el mètode 

bimodal, ens ha portat a l’elaboració d’uns materials pedagògics dotats d’una gran càrrega conceptual. 

La innovació docent incideix en l’estudi del dret públic de Catalunya -que correspon a l’assignatura 

Institucions Polítiques de Catalunya- de manera clara, entenedora, estructurada, sintètica, i rigorosa. El 

projecte comporta la producció de materials en suport digital que permeten un fàcil i ràpid accés, la 

realització d’unes sessions presencials dinàmiques i interactives, el reforçament de la tasca del 

professorat en les tutories per tal d’augmentar llur utilitat, la connexió de la Universitat amb la societat 

mitjançant activitats pràctiques o desplaçaments a institucions, el desenvolupament del treball 

cooperatiu dels estudiants, i, finalment, les actituds cíviques o de consciència de país en una matèria tan 

sensible com la que ens ocupa.  

 

2. Descripció del treball 

S’ha repartit la feina de redactar uns materials docents entre els membres de l’equip, a partir d’una 

plantilla. El contingut és el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.  

A continuació detallem la plantilla per a desenvolupar els diversos temes del programa:     

1. Redacció del tema (20-25 pàgines màxim). Amb un sumari inicial dels diferents apartats i 

subapartats en que s’ordena l’exposició. Procurant utilitzar un llenguatge no sexista, buscant 

fórmules genèriques (com Presidència, titular de la Conselleria, etc.) o reproduint les fórmules 



 
 

 
 
 

que adopta el nou EAC (diputat o diputada), millorant si és possible els seus oblits i 

incoherències. 

2. Visualització de conceptes:  

quadres sinòptics, esquemes, gràfics (5-6 pàgines màxim). 

3. Bibliografia bàsica del tema: 

1. Lectura recomanada (un llibre o article) 

2. Bibliografia bàsica (3-4 llibres, capítols de llibre o articles). 

4. Legislació i jurisprudència: 

1. Legislació (les principals normes que es citen al tema). 

2. Jurisprudència (selecció dels FFJJ de fins a 10 sentències rellevants). 

5. Text reproduït: 

1-2 pàgines d’un llibre o article, sentència o dictamen. 

6. Qüestions: 

5 preguntes sobre el contingut del tema explicat o de la lectura. 

7. Debat: 

Temes que permeten argumentar jurídicament els aspectes més discutibles/polítics del 

tema, i/o que permetin relacionar matèries anteriors. 

8. Test: 

1. Fins a 20 preguntes amb 4 respostes per a l’autocontrol de l’alumne. 

2. Respostes correctes del test. 

9. Materials complementaris audiovisuals. 

10. Enllaços útils a la xarxa. 

La plantilla anterior és una part del contingut del web amb el següent sumari, que després es va 

desplegant:              

                Presentació 

                Membres de l’equip           

                Temari (on un cop desplegat trobem el contingut de cada tema del programa 

                segons la plantilla esmentada més amunt) 

                Bibliografia 

                Documents 

                Símbols Nacionals 

                Enllaços 

                Contactar  

                Visita a institucions (amb fotografies dels desplaçaments efectuats) 

Al web hi ha també un enllaç al campus virtual de la UAB, i un apartat de novetats.  

 

El producte de tota la feina d’elaboració dels materials docents i la mateixa experiència es veu 

condicionada per la matèria objecte d’estudi. D’una banda, la “provisionalitat” del nou Estatut, a causa 

dels diversos recursos d’inconstitucionalitat presentats, fins que no siguin resolts. De l’altra, el 

desenvolupament i l’adaptació de la normativa anterior al vigent Estatut a les noves coordenades 



 
 

 
 
 

jurídiques. En aquest context, s’ha demanat als estudiants que identifiquin problemes 

d’inconstitucionalitat potencial (pros i contres), que preparin en equip els diversos temes del programa 

per tal de determinar el contingut real de l’ordenament jurídic vigent, i que tractin temes problemàtics 

de l’actualitat tot valorant si amb el nou Estatut es poden resoldre.   

Se n’ha fet ús de les possibilitats del “campus virtual”, tant per a penjar materials, com per a facilitar la 

comunicació entre el professorat i els estudiants de cara a l’avaluació continuada, amb diversos 

exercicis (cinc com a màxim) durant el curs. No tots els professors que participen en l’experiència han 

desenvolupat, però, una avaluació continuada en la seva totalitat, però sí que han incorporat si més no 

un sistema mixt, com a part del conjunt de la qualificació, a banda de l’examen final. Durant el primer 

curs, s’ha anat construint el web del projecte, s’ha prestat especial atenció a vídeos del “Canal 

Parlament” que tracten temes de l’assignatura, s’ha fet un seguiment de la nova bibliografia i s’han 

realitzat visites a institucions públiques. S’han mantingut reunions periòdiques dels professors 

implicats en el projecte per tal de coordinar l’elaboració dels materials i el desenvolupament de 

l’experiència docent. Durant el segon any de realització del projecte, i en concret el segon semestre del 

curs 2007/08 (febrer- maig 2008) s’ha enllestit tot el conjunt de materials, i alguns punts, com ara 

esquemes o quadres sinòptics s’han acabat conjuntament amb els estudiants. De fet, la configuració 

definitiva dels materials ha tingut l’aprovació dels estudiants en el sentit de validar la utilitat, la 

interactivitat, i el grau de visualització que presentin. És per aquest motiu que s’ha demanat el grau de 

satisfacció dels estudiants, que ha estat majoritàriament favorable, i que al final del projecte s’ha portat 

a terme una enquesta dels resultats, i instàncies competents en l’àmbit de la innovació docent han  

col·laborat en l’estudi  dels resultats (IDES i Fundació Martí l´Humà). 

 

3. Metodologia 

S’ha repartit la feina de redactar uns materials docents entre els membres de l’equip: Dr. Joan Lluís 

Pérez Francesch, responsable principal; Sr. Marcel Mateu, ajudant de coordinació; Dr. Antoni Roig 

Batalla, Sr. Francesc Guillen Lasierra, Sr. Jordi Freixes Montes, tots pertanyents a la unitat de Dret 

Constitucional del Departament de Ciència Política i de Dret Públic de la UAB. S’ha demanat la 

col·laboració externa de col·legues per temes concrets com ara la del Dr. José Antonio Fernández Amor 

per al finançament autonòmic de Catalunya. S’ha comptat també amb el suport del tècnic informàtic 

del Departament (Sr. Andrés Montilla) per tal d’anar incorporant materials a la pàgina web 

http://www.institucionspolitiques.com i per atendre les diverses incidències que puguin sortir en la 

gestió del web. També s’ha comptat amb l’assessorament d’un professional del disseny gràfic.  

S’han portat a terme moltes reunions periòdiques de treball i de coordinació per tal de discutir els 

materials elaborats, unificar criteris, solucionar problemes, i valorar els punts forts i febles de les 

actuacions realitzades, tot tenint en compte els condicionaments que pesen sobre la matèria objecte 

d’estudi, i que s’han esmentat més amunt. S’ha discutit en equip la redacció de les diferents lliçons del 

programa, amb la intenció de fer-les clares, esquemàtiques i estructurades, juntament amb la 

bibliografia, els recursos visuals (en especial els vídeos del “Canal Parlament”), els accessos a pàgines 

web relacionades amb el programa, esquemes i “power points” (elaborats sovint pels propis alumnes), 

per a una posterior incorporació a la web del projecte. També s’han gestionat diverses visites a seus 



 
 

 
 
 

d’institucions públiques, com ara el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges o el Palau de la 

Generalitat. Diferents grups d’alumnes han assistir –acompanyats d’un professor- com a públic al 

programa “espai públic” de BTV. 

D’altra banda, a l’aula es fa servir sempre l’ordinador, i cada professor  projecta  els materials per tal de 

propiciar la visualització dels conceptes. En aquest punt volem destacar que els membres del projecte 

considerem que cal aprofundir en l’esmentada visualització, no tan sols per tal de facilitar l’accés al 

coneixement dels contingut propis de l’assignatura, sinó com a eina que no sempre es té en compte als 

ensenyaments universitaris de dret, i que les noves generacions agraeixen perquè s’han format en una 

cultura visual. S’ha comptat amb una becaria de suport per aquesta feina durant els mesos de febrer a 

agost de 2008.  

Ens ha guiat l’objectiu d’augmentar la interacció docent amb l’alumnat, en el sentit  de desenvolupar 

un ensenyament que vinculi la teoria amb la pràctica, i que en una reflexió més àmplia permeti la 

connexió entre la Universitat i la societat que l’envolta, paràmetres que intentem aplicar en la present 

experiència docent.  

 

    
4. Resultats  

Com a conseqüència de les accions dutes a terme entenem que el present projecte d’innovació docent 

s’ha consolidat una eina docent útil, interactiva, i adaptada als requeriments de l’Espai Europeu 

d’Educació Superior, relativa a l’assignatura “Institucions Polítiques de Catalunya”-(actualment de 4rt. 

Curs de la llicenciatura de dret, però extrapolable totalment o parcialment a diverses assignatures, 

matèries o estudis de ciències socials, actuals o futurs-. Els recursos docents elaborats en aquest 

projecte es podran aplicar també a d’altres col·lectius com ara funcionaris públics i, en general, totes les 

persones interessades en aprofundir en les novetats de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006. 

Els recursos didàctics i pedagògics que es configuren aquí es poden repetir -prèvia adaptació i 

actualització- en cursos successius. Al voltant de l’experiència docent que ens ocupa es plantegen 

noves estratègies de cara a la millora dels estudis de grau, i també de postgrau en l’àmbit del dret.  

Entenem que la satisfacció dels estudiants es força notable, i que els resultats son satisfactoris, en 

comparació amb altres cursos (segons enquestes i qüestionaris del propi professorat), tant en allò 

referent a continguts com en procediments. També cal destacar una major participació a l’aula, al 

Campus Virtual, a les tutories, a les visites a institucions, etc. També, la proporció d’estudiants que 

superen l’assignatura ha estat superior. 

Els resultats provisionals mostren un increment de l’assistència a classe (+20%), un augment de 

l’avaluació continuada (+27%) i una millora global de les qualificacions. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

A continuació reproduïm alguns quadres i esquemes, referents als resultats del projecte. Cal considerar 

que signifiquen un promig de cada grup al qual s’ha aplicat aquest projecte durant els cursos 2006-07 i 

2007-08, i sobre un total de 100 alumnes per curs aproximadament. 

 

Quadre 1.- Grau de satisfacció dels estudiants 
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Quadre 2.- Seguiment de l’avaluació continuada (en augment) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

Quadre 3: Accés dels estudiants al web del projecte 

 

Activitat per 
setmanes 
 

 
Pàgines
vistes 

Visitants

setmana 37 2007 
a 7 2008 
(preparació Web) 

2041 654 

setmana 8 2008 
(inici del curs) 1.402 132 

setmana 9 2008 1.111 133 
setmana 10 2008 1.440 180 
setmana 11 2008 785 116 
setmana 12 2008 
(setmana santa) 198 41 

setmana 13 2008 320 74 
setmana 14 2008 602 138 
setmana 15 2008 402 95 
setmana 16 2008 499 101 
setmana 17 2008 576 93 
setmana 18 2008 432 94 
setmana 19 2008 457 101 
setmana 20 2008 402 111 
setmana 21 2008 444 115 
setmana 22 2008 
(última setmana de 
classe) 

503 116 

setmana 23 2008 231 50 
setmana 24 2008 335 56 
setmana 25 2008 
(fi de curs) 335 49 

setmana 26 2008 
a 46 2008 2515 652 

Total 15.134 2.936 
 
Les estadístiques indiquen un ús força intens de la Web: en 15 setmanes de curs, una mitjana de més de 

19 visites per estudiant i més de 124 pàgines vistes per visitant. 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

5. Conclusions 

El  projecte que hem anat comentant en les línies precedents experimenta amb una eina docent que son 

els materials digitals (web, plataforma Autònoma interactiva) i en format DVD. A partir d’aquí s’aplica 

el mètode bimodal (presencial i virtual) i es desenvolupa una gran interacció entre el professorat i els 

estudiants, que facilita la instauració de la docència d’acord amb les exigències dels crèdits europeus 

d’ensenyament superior. S’agiliten les tutories del professorat, ha millorat el rendiment acadèmic i 

també la qualitat de la titulació en la que es fan servir els materials.  

El pilotatge de les noves eines docents comporta un reforçament de l’autonomia de l’alumne en el 

procés d’aprenentatge, en coneixements, procediments i actituds. Cal remarcar que tot el projecte es 

troba travessat d’una concepció de la docència en la que és central la connexió amb la realitat 

sociopolítica de les institucions que s’analitzen, per la qual cosa el treball fora de l’aula és determinant. 

A més, es potencia un model d’estudiant actiu, format en els procediments i eines del treball 

cooperatiu, i amb una bona compenetració emocional amb el professorat. 
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Accessos d’interès 
-  Pàgina web del projecte: http://www.institucionspolitiques.com 

- Informació relativa a la Generalitat de Catalunya i els seus diferents departaments:  

http://www.gencat.cat 

-  Parlament de Catalunya: http://www.parlament.cat 

-  Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior de la UAB- IDES: http://www.uab.es/ides 

- Campus virtual de la UAB:  https://cv2008.uab.cat/ 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imatge 1: Pàgina principal del web  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76 20 
 195 38 
 1.402 132 
 1.111 133 
 1.440 180 
 785 116 
 198 41 
 320 74 
 602 138 
 402 95 
 8.012 1.329 



 
 

 
 
 

 

 

Imatge 2: Apartat “Temari” (accés prèvia contrasenya que es dona a l’alumnat). Dins de cada 

tema, l’apartat de test, té una contrasenya específica.  

 

 
 
 
Dades dels autors que han desenvolupat el present projecte d’innovació docent 
 
Responsable principal del Projecte 

Joan Lluís Pérez Francesch  
Departament de Ciència Política i de Dret Públic 
Facultat de Dret 
Universitat Autònoma de Barcelona 
joanlluis.perez.francesch@uab.cat 
 

Presentació de l’autor  

Joan Lluís Pérez Francesch (Barcelona, 1959) és doctor en dret i professor titular de Dret 

Constitucional. Ha estat Síndic de la Facultat de Dret de la UAB, i actualment és secretari d’aquesta 



 
 

 
 
 

Facultat, vocal de la Comissió de Política Lingüística delegada del Consell de Govern i President de la 

Comissió de Dinamització Lingüística de la Facultat de Dret. És el responsable principal del present 

projecte d’innovació docent. Ha participat en d’altres projectes com ara  “Desenvolupament de la sala 

de Vistes de la Facultat de Dret” i  “Elaboració de materials sobre ciutadania i drets humans”.  

 
Altres membres del projecte: 
 
Marcel Mateu Vilaseca 
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Antoni Roig Batalla 
Departament de Ciència Política i de Dret Públic 
Facultat de Dret 
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antoni.roig@uab.cat 
 
José Antonio Fernández Amor 
Departament de Dret Públic i de Ciències Històrico-jurídiques 
Facultat de Dret 
Universitat Autònoma de Barcelona 
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L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient  2006MQD00005, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 21 de NOVEMBRE de 2008 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


