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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) 
Aquest projecte ha servit per (1) establir un treball col•laboratiu entre el professorat que habitualment impartim les 
assignatures de Didàctica general i atenció a la diversitat i Organització del Centre Escolar; (2) dissenyar conjuntament 
espais del campus virtual en la plataforma moodle; (3) compartir material i experiències docents fent formació entre 
iguals; (4) dissenyar i desenvolupar accions didàctiques innovadores per afavorir l'aprenentatge significatiu; (5) prendre 
posició respecte a l'elaboració dels nous graus de Formació del Professorat i reelaborar els plans docents nous. 
 
Les noves titulacions, el disseny per competències, l’EEES ens ha obligat a fer una reflexió sobre la nostra docència, 
l’educació superior i la formació dels futurs mestres. Aquest projecte ha recolzat la tasca habitual, donant-li una 
orientació concreta, en ell hem estat implicat un grup important de professors i professores així com d’alumnes perquè 
s’ha implementat en els 13 grups d’alumnes de Formació del Professorat i en dues assignatures troncals i obligatòries. 
Per fer seguiment del treball hem analitzat els productes d’aprenentatges, els espais moodle, així mateix hem anat 
recollint les valoracions dels estudiants fent qüestionaris i grups de discussió. 
 
Tot i que el treball desenvolupat es considera positiu, hi ha aspectes per millorar que també es destaquen en l’informe: 
dificultats per manca de temps, poc reconeixement, necessitat de cohesionar i estabilitzar equips docents, necessitat 
d’incorporar tècniques especialistes en el disseny d’entorns virtuals d’aprenentatge en els equips docents, entre 
d’altres. 
 
D’altra banda amb l’elaboració dels nous plans d’estudis les assignatures amb les que hem treballat han perdut l’entitat i 
el pes que tenien per tenir-ne una altra i en des de 2007 fins a ara hem anat perdent professorat estable i incorporant 
associats. Fets que fan necessari seguir avançant d’altres maneres, per tant finalitzem un projecte, però es necessari 
replantejar-se un altre. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
This project has been useful for (1) to establish a collaborative work among the teaching staff that we usually 
impart the subjects of general Didactics and attention to the diversity and Organization of the School; (2) to 
design together spaces of the virtual campus in the moodle platform; (3) to share material and educational 
experiences making training among equal; (4) to design and to develop innovative didactic shares to favor the 
significant learning; (5) to take position with respect to the elaboration of the new degrees of training of the 
teaching staff and to re-elaborate the new educational plans. 
 
The EEES has forced to the new qualifications, the design from competences, to making a reflection on our 
teaching, the superior education and the training of the master futures us. This project has backed up the usual 
task, giving him a concrete orientation, in him have implied an important group of teachers and teachers as well 
as of pupils because has been implemented in the 13 groups of pupils of training of the teaching staff and in 
two subjects main and compulsory.      

 
 



 
 

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
To make follow-up of the work we have analyzed the products of learning, the moodle spaces, likewise we have 
kept on picking up the appraisals of the students making questionnaires and groups of discussion. 
 
Even though the developed work is considered positive, there are aspects|looks to improve that also stand out 
in the report: difficulties by due to lack of needed time, little recognition, of uniting and stabilizing educational 
teams, need to incorporate specialist techniques into the design of virtual environments of learning in the 
educational teams, among other. 
 
On the other hand with the elaboration of the new plans of studies the subjects with those that we have worked 
have lost the entity and the weight that they had for having another and from 2007 until now we have kept on 
losing stable teaching staff and incorporating associates. Facts that they make necessary to continue 
advancing in other ways, therefore we finish a project, but him necessary to reconsider another.       

 
 
 
2.- Memòria del treball .  Redacteu el document en base a una estructura lògica d’ introducció, 
metodologia, pla de treball i conclusions. L’informe ha de tenir una extensió màxima de 30 pàgines.  
Trobareu informació més detallada per a la redacció de l’informe al document Instruccions per al lliurament de 
les memòries a RECERCAT a l’apartat de recursos de la convocatòria MQD. 
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1. Introducció 

En primer lloc ens agradaria explicar com es planteja el projecte de Millora de la Qualitat 
Docent del qual presentem memòria. Es planteja després de diferents converses entre el 
professorat novell i senior sobre les dificultats per crear els espais del campus moodle, sobre 
metodologia didàctica i els continguts de l’assignatura, sobre com fer significatiu l’aprenentatge 
dels estudiants i sobre les repercussions per al sistema educatiu de la metodologia didàctica 
dels futurs mestres d’escola. El professorat novell aporta una nova mirada i una nova forma de 
fer i treballar, aporten expectatives, iniciatives, si se’ls acompanya ens podem engrescar a tots i 
assumir la nostra tasca docent amb més entusiasme. Aquest grup de professors i professores 
estàvem implicats en les assignatures de Didàctica General i atenció a la diversitat (12 crèdits i 
anual) i Organització del Centre Escolar (4,5 crèdits i de segon semestre), ambdues 
assignatures són obligatòries i troncals. 

Es planteja el projecte, però al mateix temps som conscients dels reptes que comporta. Les 
assignatures s’imparteixen en 13 grups d’alumnat (entre 60/80 alumnes per grup), el nombre de 
professorat implicat en el projecte és elevat i mantenir el compromís, la implicació i la cohesió 
del grup no és senzill.  

Tot i així el projecte es va plantejar, aprovar i assumir amb la finalitat de potenciar i millorar 
l'aprenentatge significatiu i autònom de competències dels estudiants mitjançant la 
implementació d’un sistema d'E/A semipresencial i interdisciplinar tot introduint noves 
metodologies docents i sistemes d’avaluació contínua. Els objectius  concrets que vam 
assumir com equip docent van ser: 

1. Introduir noves metodologies i estratègies d'E/A que afavoreixin un aprenentatge 
integral i significatiu per part de l'estudiant i que involucrin tant la construcció personal 
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com col·laborativa de les competències acadèmiques i professionals necessàries en el 
marc de les assignatures de Didàctica i Atenció a la Diversitat i d'Organització del 
Centre Escolar. 

2. Promoure una avaluació contínua i sistemàtica del procés d'aprenentatge oferint 
flexibilitat i possibilitat de millora a l'alumnat i permetent al docent fer un seguiment 
integral i periòdic dels seus progressos. 

3. Impulsar nous sistemes d’E/A que incorporin no només la dimensió presencial i no 
presencial, a través de la introducció de les noves tecnologies i, concretament, de la 
utilització de plataformes virtuals d'aprenentatge. 

4. Implementar un sistema de tutories (tant presencial com no presencial) que permeti un 
acompanyament directe i continu de l'alumnat en el seu procés d’aprenentatge. 

5. Sensibilitzar a l'alumnat sobre la importància d’assolir un aprenentatge autònom i 
responsable que tingui en compte les noves exigències del EEES i la implementació 
dels ECTS. 

6. Promoure la consecució d’objectius transversals que vagin més enllà d’una sola 
assignatura i que formin part d’una proposta formativa interdisciplinar, integral, coherent 
i coordinada. 

7. Promoure la reflexió sobre la tasca pedagògica dels docents de l’àrea de Didàctica i 
Atenció a la Diversitat i d'Organització del Centre Escolar per a la seva optimització, a 
través d’un treball col•laboratiu, coordinat i interdisciplinar. 

8. Possibilitar l'intercanvi de noves experiències educatives que incorporin la 
implementació de noves metodologies d’aprenentatge i d’avaluació contínua mitjançant 
la implementació de sistemes d'E/A semipresencials (blended learning) a la Universitat 
de Barcelona i a d’altres universitats dels Països Catalans. 

 

2. Metodologia 

L’equip docent ens hem anat reunit de forma mensual per resoldre dubtes i posar en comú el 
treball realitzant, així mateix també vam crear un espai com a grup de treball en el campus 
virtual per intercanviar documents, informació i comunicar-nos. 

En relació als vuit objectius indicant anteriorment hem anat realitzant una sèrie d’accions que 
detallem a continuació:  
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OBJECTIUS DEL MQD ACCIONS 

1. Introduir noves metodologies i estratègies 
d'E/A que afavoreixin un aprenentatge integral 
i significatiu per part de l'estudiant i que 
involucrin tant la construcció personal com 
col·laborativa de les competències 
acadèmiques i professionals necessàries en el 
marc de les assignatures de Didàctica i 
Atenció a la Diversitat i d'Organització del 
Centre Escolar. 

1.1. Anàlisi i documentació bibliogràfica 
d’experiències actuals d'E/A de tipus 
semipresencial i d’experiències 
d’implementació de metodologies 
d’aprenentatge i sistemes d’avaluació 
contínua que afavoreixin l’aprenentatge 
significatiu dels estudiants. 

1.2. Intercanvi del professorat sobre 
metodologies i estrategies d’E/A 

1.3. Elaboració d’un marc teòric 

1.4. Discussió i debat sobre articles de 
metodologia i sobre la realitat practica de les 
nostres aules 

1.5. Debat sobre les competències 
acadèmiques i professionals 

1.6. Anàlisi i reformulació del pla docent de les 
assignatures que inclogui una guia per al 
docent i l’estudiant sobre la base dels crèdits 
ECTS. 

1.7. Disseny i implementació de les 
metodologies docents que s’utilitzaran a les 
assignatures de manera coordinada. S’inclou: 
treball de camp de tipus grupal, lectures 
guiades, participació en fòrums virtuals, treball 
en gran i petit grup, classes magistrals, 
classes dirigides, exposicions desenvolupades 
pels propis alumnes, anàlisi de casos, etc. 
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OBJECTIUS DEL MQD ACCIONS 

2. Promoure una avaluació contínua i 
sistemàtica del procés d'aprenentatge oferint 
flexibilitat i possibilitat de millora a l'alumnat i 
permetent al docent fer un seguiment integral i 
periòdic dels seus progressos. 

2.1. Anàlisi i documentació bibliogràfica 
d’experiències actuals d'E/A de tipus 
semipresencial i d’experiències 
d’implementació de metodologies 
d’aprenentatge i sistemes d’avaluació 
contínua que afavoreixin l’aprenentatge 
significatiu dels estudiants. 

2.2. Debats sobre l’avaluació continua 

2.3. Recollir les valoracions i aportacions dels 
estudiants i del professorat al respecte 

2.4. Revisió de les pautes i consignes que 
donem als estudiants per fer les activitats 

2.5. Revisió dels criteris d’avaluació 

2.6. Disseny d’un sistema d’avaluació 
contínua. Implementació de proves durant el 
desenvolupament d’ambdues assignatures de 
forma coordinada i vinculant els continguts 
treballats en totes dues disciplines (respectant 
les especificitats d’aquestes). S’ha de 
permetre a l’alumnat comptar amb diferents 
oportunitats per millorar el seu rendiment 
mitjançant un esforç continu i sistemàtic i no 
de forma aïllada i concentrada al final de 
l’assignatura. 

2.7. Avaluació contínua de la innovació 
educativa per part de docents i alumnes 
participants a través de qüestionaris, grups de 
discussió, valoracions i percepcions recollides 
a les tutories i fòrums, valoracions de l’equip 
docent, observacions no participants de 
professors d’ambdues disciplines. 

3. Impulsar nous sistemes d’E/A que 
incorporin no només la dimensió presencial i 
no presencial, a través de la introducció de les 
noves tecnologies i, concretament, de la 
utilització de plataformes virtuals 
d'aprenentatge. 

3.1. Anàlisi i documentació bibliogràfica 
d’experiències actuals d'E/A de tipus 
semipresencial i d’experiències 
d’implementació de metodologies 
d’aprenentatge i sistemes d’avaluació 
contínua que afavoreixin l’aprenentatge 
significatiu dels estudiants. 

3.2. Disseny i implementació de l’entorn virtual 
d'aprenentatge Moodle per a desenvolupar 
l'aprenentatge no presencial a les diferents 
àrees de treball. Es comptarà amb: plans 
docents i guies de les assignatures, espai de 
comunicació, documentació, eines 
telemàtiques, àrea de progrés personal, ajuda. 

3.3. Gestió del campus virtual: continguts, 
forum, activitats d’avaluació, seguiment. 

4. Implementar un sistema de tutories (tant 
presencial com no presencial) que permeti un 
acompanyament directe i continu de l'alumnat 
en el seu procés d’aprenentatge. 

4. 1. Disseny i implementació d’un sistema 
tutorial que combini modalitats presencials i 
no presencials, d’acord al sistema ECTS. 

4.2. Mecanismes de tutorització del treball 
autònom i no presencial 
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OBJECTIUS DEL MQD ACCIONS 

5. Sensibilitzar a l'alumnat sobre la 
importància d’assolir un aprenentatge 
autònom i responsable que tingui en compte 
les noves exigències del EEES i la 
implementació dels ECTS. 

5.1. Consideracions sobre l’aprenentatge 
autònom i responsable 

5.2. Introducció a l’aula d’aspectes ètics i 
deontològics 

6. Promoure la consecució d’objectius 
transversals que vagin més enllà d’una sola 
assignatura i que formin part d’una proposta 
formativa interdisciplinar, integral, coherent i 
coordinada. 

6.1. Introducció en el desenvolupament de les 
assignatures d’aspectes transverals com la 
planificació del temps, la recerca i el treball 
bibliogràfic, les habilitats de comunicació oral i 
escrita. 

6.2. Foment de les relacions entre el marc 
universitari d’aprenentatge i la realitat 
professional de les escoles d’infantil i primària 

7. Promoure la reflexió sobre la tasca 
pedagògica dels docents de l’àrea de 
Didàctica i Atenció a la Diversitat i 
d'Organització del Centre Escolar per a la 
seva optimització, a través d’un treball 
col•laboratiu, coordinat i interdisciplinar. 

7.1. Proposar treballs i activitats practiques i 
d’avaluació que impliquen les dues 
assignatures 

 

8 . Possibilitar l'intercanvi de noves 
experiències educatives que incorporin la 
implementació de noves metodologies 
d’aprenentatge i d’avaluació contínua 
mitjançant la implementació de sistemes d'E/A 
semipresencials (blended learning) a la 
Universitat de Barcelona i a d’altres 
universitats dels Països Catalans. 

8.1. Formació del propi grup docent participant 
a la innovació. Creació d’espais d’intercanvi 
per al professorat, que permetin la reflexió, 
l’emissió d’opinions i valoracions sobre la 
innovació, principals dificultats, assoliments, 
etc. S’ha d’afavorir la investigació sobre el 
propi treball docent i el de l’equip involucrat 
per tal de millorar-lo. 

8.2. Disseminació. Difusió de l’experiència 
presencialment (assistència a seminaris i 
congressos sobre docència universitària i 
EEES), i de forma no presencial (publicació 
d’articles sobre l’experiència, participació en 
espais virtuals dedicats a aquest tipus 
d’accions: 
www.publicacions.ub.es/liberweb/eees) 

8.3. Participació en jornades de docència i 
innovació educativa en l’educació superior 
dins i fora de la universitat 

 

 

3. Desenvolupament del pla de treball 

Per descriure quin ha estat el pla de treball ens atendrem directament a les accions fetes i als 
productes resultants. Al llarg del curs 2007-2008 i 2008-2009 l’equip ha mantingut reunits de 
debat i d’intercanvi, reunions en les que s’han comentat articles i textos a fi de complir les 
següents accions:  

1.1. i 2.1.Anàlisi i documentació bibliogràfica d’experiències actuals d'E/A de tipus 
semipresencial i d’experiències d’implementació de metodologies d’aprenentatge i 
sistemes d’avaluació contínua que afavoreixin l’aprenentatge significatiu dels 
estudiants. 

1.2. Intercanvi del professorat sobre metodologies i estratègies d’E/A 

1.3. Elaboració d’un marc teòric 
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1.4. Discussió i debat sobre articles de metodologia i sobre la realitat practica de les 
nostres aules 

1.5. Debat sobre les competències acadèmiques i professionals 

8.1. Formació del propi grup docent participant a la innovació. Creació d’espais 
d’intercanvi per al professorat, que permetin la reflexió, l’emissió d’opinions i 
valoracions sobre la innovació, principals dificultats, assoliments, etc. S’ha d’afavorir la 
investigació sobre el propi treball docent i el de l’equip involucrat per tal de millorar-lo. 

 

El producte resultant d’aquest treball intern ha estat un document que es presenta en l’annex 1. 
Tot i que s’havia previst iniciar una etapa de debat sobre aquests temes i tancar-la, el debat 
s’ha mantingut pel fet de que el projecte de MQD s’ha juntat amb l’elaboració dels nous plans 
docents i les titulacions de grau, amb la qual cosa, el debat s’ha mantingut obert i viu. 

 

Pel que fa a l’elaboració del pla docent i les guies d’estudiants es va iniciar un procés de millora 
de la informació que donem als estudiants. Es van dissenyar unes guies per temes en les que 
es marcaven les lectures obligatòries de cada tema, les activitats a fer pels estudiants de forma 
autònoma, es van dissenyar activitats d’avaluació en línea i exercicis que s’avaluaven entre 
iguals. Es pot veure quin ha estat el plantejament i la forma de treballar en el campus virtual i 
de quina forma es va estructura la guia de treball dels estudiant (annex 2). Pel volum de grups i 
professorat implicat tot i que es va compartir materials i propostes les accions conjuntes entre 
dos o tres grups s’han desenvolupat de forma natural (elaboració d’un poster per presentar el 
projecte educatiu d’un centre, organització dels espais des de un punt de vista didàctic i 
organitzatiu o elaboració d’un projecte didàctic innovador, entre d’altres. D’aquesta manera 
hem donat resposta a les accions 1.6.i 1.7. 

1.6. Anàlisi i reformulació del pla docent de les assignatures que inclogui una guia per 
al docent i l’estudiant sobre la base dels crèdits ECTS. 

1.7. Disseny i implementació de les metodologies docents que s’utilitzaran a les 
assignatures de manera coordinada. S’inclou: treball de camp de tipus grupal, lectures 
guiades, participació en fòrums virtuals, treball en gran i petit grup, classes magistrals, 
classes dirigides, exposicions desenvolupades pels propis alumnes, anàlisi de casos, 
etc. 

Tot i així també volem deixar constància en aquesta memòria que el fet d’estar en un procés de 
canvi de titulacions i elaboració de plans docents nous ha fet que féssim més reunions de les 
habituals i que el context de plans d’estudis, d’equips docents i de proposta didàctica en aquest 
curs 2009-2010 sigui molt diferent del que hem estat treballant fins ara. No em treballat per res, 
perquè les assignatures i propostes actuals surten beneficiades del treball que hem fet fins ara. 

 

En relació a l’avaluació continua es va fer un grup de discussió amb els estudiants i també es 
va fer amb el professorat implicat en el projecte, a partir de la informació recollida es van 
reformular les propostes d’avaluació. En l’annex 3 es presenta una síntesi de les informacions 
recollides sobre el tema de l’avaluació. 

2.2. Debats sobre l’avaluació continua 

2.3. Recollir les valoracions i aportacions dels estudiants i del professorat al respecte 

 

En relació a l’avaluació continua i/o final es va posar de manifest que era necessari revisar les 
consignes i les pautes que donàvem als estudiants així com fer públic sempre els criteris 
d’avaluació en aquest sentit s’han elaborat diferents pautes d’avaluació que mostrem a l’annex 
4. 

2.4. Revisió de les pautes i consignes que donem als estudiants per fer les activitats 

2.5. Revisió dels criteris d’avaluació 
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Fins i tot es durant el curs 2008-2009 es van realitzar activitats conjuntes que eren valorades 
tant a l’assignatura de didàctica com a l’assignatura d’organització assolint l’acció que ens 
havíem proposat com a 2.6.  

2.6. Disseny d’un sistema d’avaluació contínua. Implementació de proves durant el 
desenvolupament d’ambdues assignatures de forma coordinada i vinculant els 
continguts treballats en totes dues disciplines (respectant les especificitats d’aquestes). 
S’ha de permetre a l’alumnat comptar amb diferents oportunitats per millorar el seu 
rendiment mitjançant un esforç continu i sistemàtic i no de forma aïllada i concentrada 
al final de l’assignatura. 

En aquest sentit les propostes d’avaluació conjunta entre les dues assignatures s’han centrat 
en les següents activitats d’aprenentatge:  

1. Elaboració d’un poster per presentar el projecte educatiu d’un centre. 

2. Organització dels espais des de un punt de vista didàctic i organitzatiu. 

3. Elaboració d’un projecte didàctic innovador. 

 

Els mesos de desembre i maig hem fet qüestionaris oberts als estudiants per valorar el curs i la 
innovació docent, així com aquells aspectes en els que nosaltres consideràvem que havíem 
d’haver millorat. Al gener i juny l’equip docent hem analitzat aquesta informació per tal d’anar 
fent avaluació continua del projecte de millora de la qualitat docent.  

2.7. Avaluació contínua de la innovació educativa per part de docents i alumnes 
participants a través de qüestionaris, grups de discussió, valoracions i percepcions 
recollides a les tutories i fòrums, valoracions de l’equip docent, observacions no 
participants de professors d’ambdues disciplines. 

Quan vam començar el projecte de MQD cap de nosaltres havia estat capaç de crear el 
campus virtual de la seva assignatura. Tot el professorat implicat va fer cursos de formació 
oferts pel CRAI i/o oferts per la Facultat de Formació del Professorat o la Facultat de 
Pedagogia. En un principi els cursos de formació van servir per veure la utilitat, el sentit i 
diferents usos del campus virtual, però ha estat el fet de posar-nos conjuntament a dissenyar 
els espais i fer-ne ús de la tecnologia quan realment hem anat aprenent. D’aquesta manera cal 
dir que hem complert els punts 3.2. i 3.3., tot i que el nivell d’ús i explotació dels recursos del 
campus virtual pot millorar i no tots el professorat implicat a assolit el mateix nivell. En aquests 
moments, en crear noves assignatures pels nous graus aquests espais han deixat d’utilitzar-se. 

3.2. Disseny i implementació de l’entorn virtual d'aprenentatge Moodle per a 
desenvolupar l'aprenentatge no presencial a les diferents àrees de treball. Es comptarà 
amb: plans docents i guies de les assignatures, espai de comunicació, documentació, 
eines telemàtiques, àrea de progrés personal, ajuda. 

3.3. Gestió del campus virtual: continguts, forum, activitats d’avaluació, seguiment. 

 

En relació a les tutories la intenció inicial era dissenyar i implementar un sistema de tutories 
que combines modalitat presencial i no presencial, el cert és que aquest aspecte no ha estat 
ben resolt pel projecte de MQD. Segurament perquè hagués calgut reduir la ràtio d’alumnes per 
grup classe o fer alguna altra estratègia que no hem sabut trobar. Els grups d’estudiants 
oscil·len entre 60 i 80 estudiants, el professorat no hem sabut fer tutories presencials i no 
presencials amb ells. Ens al contrari ens hem sentit desbordats pel nombre d’estudiants i hem 
preferit només mantenir les tutories en directe, ja sigui individuals o en grups reduïts. 

4. 1. Disseny i implementació d’un sistema tutorial que combini modalitats presencials i 
no presencials, d’acord al sistema ECTS. 

4.2. Mecanismes de tutorització del treball autònom i no presencial 

 

Respecte al treball autònom i responsable dels estudiants tampoc hem assolit els objectius que 
preteniem, però hem avançat suficient amb els estudiants participants en el projecte. El tema 
d’abordar des d’una perspectiva teòrica i pràctica. En un primer moment quan hem parlat de 
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procés d’ensenyament i aprenentatge s’han introduït l’aprenentatge al llarg de tota la vida i 
l’autonomia individual dels estudiants d’infantil i primària, traslladant tot aquest debat a la 
formació continuada d’elles i ells mateixos com a futurs mestres i a l’hora com a estudiants 
universtaris. Tot i així l’equip docent participant en el projecte considerem que aquest canvi de 
concepció encara és superficial perquè els alumnes encara esperen un aprenentatge lineal i 
supeditat al que es digui o faci a classe. En aquest sentit l’elaboració de les guies, l’ús del 
campus virtual, les presentacions a l’aula, les visites als centres, han facilitat aquesta 
autonomia.  

5.1. Consideracions sobre l’aprenentatge autònom i responsable 

 

Els aspectes ètic i deontològics, així com d’altres aspectes transversal s’han anat treballant en 
sessions conjuntes de 2 grups (entre 120 i 140 estudiants). S’han ofert 4 sessions amb els 
següents continguts: (1) planificació del temps, (2) una de recerca documental i bases de 
dades, (3) ús del refworks i (4) aspectes ètics i deontològics de la professió docent. Aquestes 
sessions s’han fet amb la col.laboració de professorat del Campus Mundet no implicat en el 
projecte. 

5.2. Introducció a l’aula d’aspectes ètics i deontològics 

6.1. Introducció en el desenvolupament de les assignatures d’aspectes transverals com 
la planificació del temps, la recerca i el treball bibliogràfic, les habilitats de comunicació 
oral i escrita. 

 

El fet de plantejar-se com incrementar les relacions amb l’àmbit professional va donar lloc a 
que durant el curs 2008-2009 un dels grups de Didàctica general i atenció a la diversitat, es 
planteges que els seus alumnes anessin a dues escoles en les hores de classes, de tal manera 
que combinaven presencialitat i no presencialitat a l’aula, però no treballant en un campus 
virtual sinó en l’àmbit professional amb Mestres d’educació infantil. D’aquesta manera es va 
desenvolupar dins d’aquest projecte de MQD un altre projecte d’innovació docent que es 
presenta en l’annex 5 i annex 7. Aquest projecte té continuïtat durant el curs 2009-2010 i 
enlloc d’implicar només a un grup d’alumnes i dues escoles s’han implicat 3 grups d’alumnes i 8 
escoles d’infantil.  

6.2. Foment de les relacions entre el marc universitari d’aprenentatge i la realitat 
professional de les escoles d’infantil i primària 

7.1. Proposar treballs i activitats practiques i d’avaluació que impliquen les dues 
assignatures 

 

El projecte de MQD ha estat presentat en tots els seminaris, jornades i congressos sobre 
EEES, innovació docent que els membres del grup han participat, cadascuna d’aquestes 
oportunitats ha servit per reflexionar i escriure sobre l’experiència i difondre-la. S’adjunta al 
document en l’annex 6 la presentació feta als propis companys de departament en el marc de 
les Jornades de Docència que es celebren al gener. 

8.2. Disseminació. Difusió de l’experiència presencialment (assistència a seminaris i 
congressos sobre docència universitària i EEES), i de forma no presencial (publicació 
d’articles sobre l’experiència, participació en espais virtuals dedicats a aquest tipus 
d’accions: www.publicacions.ub.es/liberweb/eees) 

8.3. Participació en jornades de docència i innovació educativa en l’educació superior 
dins i fora de la universitat 

 

4. Resultats i conclusions 

El projecte de Millora de la Qualitat Docent ens ha aportat millora, coneixença i ens ha 
possibilitat un marc d’innovació i experimentació. En quan a la implementació del b-learning 
(amb planificació de classes presencials i no presencials) ens ha permès definir i establir els 
mecanismes per moure’ns en un nou escenari en el que fina ara no havíem entrat o entravem 
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amb certes pors.  

Respecte a la implementació de noves metodologies i estratègies didàctiques que promocionin 
l’aprenentatge autònom, responsable i col•laboratiu, hem aprés dels altres companys, hem fet 
servir materials i propostes que hem elaborat conjuntament o que ha elaborat un membre de 
l’equip i aquesta situació ha enriquit l’acció didàctica de tots els professors i professores 
implicats en el projecte.  

El fet d’introduir un sistema d’avaluació contínua amb gran flexibilitat per l’alumne, que 
afavoreixi el treball sistemàtic en tasques que promoguin un aprenentatge significatiu i 
progressiu de competències ens ha portat a fer un canvi de concepció tant per part dels 
estudiants com de nosaltres mateixos. El fet de treballar amb grups grans d’estudiants ha portat 
certes dificultats tant en aquest tema com en el tema de les tutories.  

Tot i així, el que considerem fonamental és que el MQD ha permès el treball coordinat i 
interdisciplinar de l’equip docent afavorint la reflexió sobre la pròpia funció docent per tal 
d’optimitzar-la. 

 

5. Bibliografia 

 

6. Annexos 

Annex 1: Document de síntesi del marc teòric 

1. Dels canvis paradoxals a la innovació educativa en el context universitari 
“La relació entre el possible i el impossible és l’art de la invenció”. Badiou, A. 
(2000) La ética y la cuestión de los derechos humanos, Revista Acontecimiento, 
10 (19-20).  

En l’àmbit educatiu les facultats d’educació han de ser els espais idonis per la innovació 
educativa perquè tenim la responsabilitat de formar, educar i dotar de la qualificació 
professional dels futurs mestres, educadors, pedagogs i psicopedagogs i perquè aquesta 
formació no ha de ser només teòrica sinó també vivencial, de tal manera que siguin les 
metodologies, la actitud critica, el treball coordinat dels equips docents el que realment visquin 
els estudiants i els formi i transformi per que en la seva tasca professional. No obstant, l’accés 
a la funció docent, la forma d’acreditar al professorat, l’organització departamental i 
balcanitzada a de les universitats, la forma de crear i plantejar els plans d’estudis i els plans 
docents, la grandària dels grups d’alumnes i fins i tot del nombre de professorat implicat en els 
plans d’estudis i en les pròpies assignatures creen un entorn que moltes vegades no ajuden a 
la innovació docent. És per això que és necessari fer una anàlisi del què voldríem oferir als 
nostres estudiants per millorar la seva formació professional i humana en el marc de la 
Formació del Professorat, analitzant què és el que estem fent i com ho estem fent, quines són 
les dificultats amb les que ens trobem, què podem fer per canviar el nostre context pràctic i les 
nostres pràctiques i per millorar l’aprenentatge dels estudiants.  

És en aquest sentit que aquest equip docent comença a treballar. El fet d’impartir docència 
professorat novell i professorat senior, el fet de crear un diàleg constructiu sobre les nostres 
practiques formatives i el què passa a les aules ens obre les portes per transformar la nostra 
pràctica professional i analitzar la realitat amb nous ulls. El professorat novell té una altra 
mirada, té ganes e iniciativa per innovar, vol fer equip, el professorat senior de vegades es sent 
amb poques ganes d’innovar, de canviar la seva docència, d’adaptar-se a més canvis de plans 
d’estudis i nous campus virtuals, però per altra banda té una coneixença pràctica i teòrica, una 
experiència de formació i un bagatge professional que es necessari que comparteixin i facin 
arribar als altres companys. 

És per això que l’equip que ha participat en aquest projecte de Millora de la Qualitat Docent va 
fer un seguit de reunions que van permetre fer aquesta anàlisi del context en el que es trobem. 
Aquestes reunions van servir d’anàlisi i diagnosi de la realitat, de coneixença entre nosaltres i 
d’intercanvi d’idees, materials i propostes practiques. Les dificultats i paradoxes amb les que 
ens hem trobat com equip han estat múltiples. El debat entre el desitjable i el que volem com a 
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grup i les dificultats, obstacles i resistències han estat present al llarg de els dos cursos 
acadèmics. Només es pot avançar acadèmica i científicament si reconeixem aquestes 
dificultats, si cerquem què és el que es pot desenvolupar a la pràctica en un context determinat. 
En la següent graella de doble entrada es presenta el contingut d’aquest anàlisi presentant-lo 
per temàtiques concretes i categoritzant el contingut en possible, impossible i invenció. Aquests 
tres plànols, el possible, l’impossible i la invenció han estat claus per poder treballar i millorar la 
qualitat docent.  
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  EL POSSIBLE  L’IMPOSSIBLE LA INVENCIÓ 

APRENENTATGE DELS 
FUTUR MESTRES 

‐ Procurar 
aprenentatges més 
connectats a la 
pràctica, funcional 

‐ Desenvolupar les 
competències docents 
dels futurs mestres 

‐ Dificultat per treballar 
de forma transversal i 
interdisciplinar 

‐ Dificultat per integrar 
el practicum o la relació 
amb l’entorn escolar i 
professional dels futurs 
mestres en les 
assignatures 

‐ Experiències i 
propostes didàctiques 
en les que el nostre 
alumnat va als centres i 
el professorat del 
centre actua com a 
docent en les nostres 
classes a la universitat. 

SENTIT DE LES ACCIONS 
FORMATIVES 

‐ Que els estudiants 
entenguin el sentit i la 
finalitat del treball a 
l’aula i els continguts 
que es treballen 

‐ Estudis i plans docents 
fragmentats i 
descontextualitzats 

‐ Poc treball d’equip i 
poc reconeixement al 
treball d’equip 

‐ Poca valoració de la 
recerca i els projectes 
docents 

‐ El propi treball 
d’equip entorn al 
projecte ha fet que es 
qüestioni el sentit de 
les accions individuals i 
de les accions 
conjuntes, de les 
propostes curriculars. 

‐ El fet de compartir 
l’experiència docent ha 
permès que la mirada 
sobre l’alumnat estigui 
més focalitzada i millor 
interpretada. 

METODOLOGIES 
DOCENTS 

‐ Implementar 
metodologies 
innovadores: 
aprenentatge basat en 
problemes, estudi de 
casos, treball per 
projectes, espais 
d’aprenentatge, entre 
d’altres fent de l’aula 
un espai 
d’experimentació 

‐ Dificultats horàries

‐ Treball de l’equip 
docent disminuït per 
problemes de salut, 
precarietat laboral, 
compatibilitat horària 
perquè es treballa a 
dos centres en el cas 
dels associats o els 
horaris no contemplen 
espais comuns per tal 
de fer reunions 
d’equip. 

‐ Compartir docència i 
estar més d’un 
professor/a a l’aula 

‐ Fer dinàmiques, 
sessions practiques i/o 
conferències que 
impliquin a més d’un 
grup classe 

‐ Combinar sessions 
amplies d’un alt 
nombre d’alumant amb  
sessions de seminari o 
taller de petit grup. 
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  EL POSSIBLE  L’IMPOSSIBLE LA INVENCIÓ 

MATERIALS PER A LA 
DOCÈNCIA 

‐ Compartir materials 
per a la docència i 
activitats 
d’aprenentatge que els 
proposem als 
estudiants 

‐ Por a compartir 
materials i explicar la 
pròpia acció docent i/o 
sentir‐se avaluat 

‐ Constatar que els 
materials i guies 
d’aprenentatge amb les 
que treballem o les 
instruccions que donen 
als nostres alumnes no 
són prou clares i 
estructurades 

‐ Dificultat per treballar 
en entorns tecnològics 
com el Moodle 

‐ Formació institucional 
per aprendre a fer 
servir el campus virtual 

‐ Formació entre iguals 
per crer el campus de 
cada assignatura 

‐ Creació d’un espai de 
campus com a grup de 
treball per compartir 
materials, dubtes, 
presentacions, vídeos i 
forum. 

CONSTITUCIÓ 
D’EQUIPS DOCENTS 

‐ Consolidar equips 
docents que treballin 
de forma coherent 

‐ Precarietat dels 
becaris i ajudants 

‐ Dificultat per treballar 
i compartir 
experiències amb els 
associats 

‐ Problemes 
d’enteniment i 
confiança entre 
nosaltres 

‐ Relacions 
jeràrquiques que 
dificulten el treball 
entre iguals 

‐ Convidar a tothom a 
participar, mantenir el 
grup obert, però al 
mateix temps treballar 
amb els que ens sentim 
més còmodes i propers 

DIFUSIÓ DEL MQD 

‐ Donar a conèixer a la 
resta del departament 
les activitats, propostes 
i el funcionament del 
projecte de MQD 

‐ Pocs espais de reflexió 
i debat en el marc del 
departament per parlar 
de la docència 

 

‐ Presentació de 
l’experiència en les 
Jornades de Docència 
del Departament 

‐ Assistència i 
participació en les 
jornades i seminaris 
d’innovació docent 
organitzades per la 
pròpia universitat 
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  EL POSSIBLE  L’IMPOSSIBLE LA INVENCIÓ 

ELABORACIO DE PLANS 
DOCENTS PER AL 
FUTUR GRAU 

‐ Anàlisi coherent de la 
proposta docent actual 
i de la futura proposta 
de grau 

‐ Participació i 
implicació de tothom 
per l’elaboració del 
grau.  

‐ El debat acadèmic es 
barreja amb interessos 
departamentals i del 
professorat.  

‐ Les relacions de poder 
tenen més valor que el 
rigor acadèmic 

‐ Els departaments com 
el nostre estan 
implicats en la 
elaboració de diferents 
graus i masters, cada 
professor o professora 
està implicat en un o 
més ensenyaments, 
però cadascú fa la 
carrera pel seu compte 

‐ Pressió per part de la 
universitat, els equips 
deganals, les agencies 
d’acreditació per 
complir amb les dates 
oficials i presentar la 
documentació 
corresponent. 

‐ Propostes partint de 
la realitat i la 
precarietat docent més 
que del que seria 
desitjable i òptim 
acadèmicament 

‐ Poc suport i confiança 
en el rectorat per 
poder oferir plans 
docents coherents 

 

Com a docents universitaris l’essència dels canvis venen acompanyats d’un augment del rol i 
dels encàrrecs que es fan al professorat i a les institucions educatives (publicacions en revistes 
d’impacte, estances altres universitats, compliment en recerca i en projectes de millora docent). 
Tots els plans docents, la implementació dels nous graus i dels masters, el canvi de normatives 
acadèmiques, de promoció del professorat, de selecció del professorat estan en procés de 
canvi i revisió, això comporta que es produeixin molts canvis superficials i molt poques 
innovacions educatives profundes i completes, que tinguin realment conseqüències en 
l’aprenentatge i la formació dels estudiants. El professorat en el seu conjunt, els equips docents 
dels ensenyaments i la pròpia universitat veuen les seves pròpies metes i missions difoses en 
un marc de incerteses, en uns moments de crisi econòmica i social. Es fa necessari definir les 
pròpies certeses, però aquesta no és una tasca senzilla en el nostre context actual. Definir en 
un marc d’incerteses, concretar  el propi model d’universitat u sentir-se vinculat e integrat quan 
es viu un procés de desvinculació i desafecció no es un objectiu fàcil d’aconseguir. 

El professorat universitari com a professional de l’educació  viu totes les paradoxes del canvi en 
educació. No obstant i malgrat totes aquestes paradoxes no ens han de paralitzar, ans al 
contrari ens han de mobilitzar. Hem de conèixer aquestes paradoxes, saber com es dona el 
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canvi en l’educació en general, perquè de fet treballem en l’àmbit universitari, però també al 
servei de l’educació no universitària i en el fons el que ens preocupa és només la formació dels 
futurs mestres, sinó també la formació personal i acadèmica dels futurs nens i nenes, joves, 
dels quals seran responsables els nostres estudiants actuals. Recollim breument, les 
paradoxes i conflictes que al llarg de les reunions i treball realitzant s’han anat destacant. 

1. La paradoxa de l’envelliment, cada generació es veu diferent a l’anterior, però fa 
planificacions com si fossin ells mateixos i malgrat la formació de mestres pugui ser 
innovadora, plena d’entusiasme i qualitat científica, la socialització del professorat, la 
gramàtica de l’escola i els aspectes relacionals tornen als docents poc creatius, passius 
i desmotivats. En la formació de mestres cal pensar en l’educació i la societat del futur, 
tot i així en el disseny dels nous títols i plans docents no ens hem podem desfer del que 
coneixem i del que no coneixem, de la realitat estructural de la pròpia universitat i la 
forma en la que s’articula el coneixement en el seu marc.  

2. La paradoxa de la globalitat versus lo etnogràfic i nacional. L’educació superior es veu 
afectada pel canvi social, per la globalitatzació de l’economia, per la mobilitat 
internacional, tant a nivell educatiu com a professional, al mateix temps que també 
necessita estar arrelada en el seu entorn. L’EEES garanteix uns mínims comuns, però 
la universitat com a institució és un espai balcanitzat i amb estructures jeràrquiques.  
Seria necessari mobilitat a tots els nivells, en la pròpies universitat i entre elles, 
afavorint les xarxes de construcció del coneixement i la mobilitat del professorat i 
l’estudiantat. 

3. Les certeses moral i científiques estan sobre la taula, predomina una cultura de la 
incertesa especialment en l’àmbit educatiu i social. Les legislacions educatives no 
romanen en el temps, les innovacions i propostes de canvi a l’escola es succeeixen 
sense que els canvis s’hagin consolidat. 

4. Des de l’àmbit social i econòmic es reclama reenfocar la formació superior perquè el 
context social, productiu, de valors socials i culturals està canviant. Però la pròpia 
universitat té dificultat per trencar amb la seva organització, estructura, relacions de 
poder, forma de funcionar. Les organitzacions que aprenen, que són mòbils, que 
afavoreixen el desenvolupament professional i personal són les que millor s’adaptaran 
a les demandes dels nous escenaris socials, econòmic, formatius i productius.  

5. La comprensió de l’espai i el temps arriba a l’educació. Necessitem temps i espais per 
aprendre, però volem aprendre sense espais ni temps. Encara que no estiguem a l’aula 
estem connectats, la semipresencialitat es combina amb la presencialitat, tot es 
comprimeix, tot s’accelera i l’aprenentatge esdevé superficial.  

6. Com podem fer que els aprenentatges siguin més real, com podem fer que 
l’aprenentatge sigui cooperatiu, que estableixin relacions d’interdependència entre els 
futurs mestres si entre el professorat difícilment s’estableixen. Com podem fer que els 
alumnes entrin a les aules d’educació infantil i primària si els professorat responsable 
de la seva formació no entra en aquests espais formatius. La formació practica, la 
relació amb l’entorn professional són la pedra angular de la formació professional dels 
docents.  

7. El futura professional de l’educació que hauran de vetlla pels infants i els joves que 
estan a les escoles han d’aprendre i a educar des de la seva identitat i personalitat. 
Treballar la pròpia persona e identitat, la relació amb els altres i la pròpia persona 
(maduresa, compromisos ideològics i socials, creixement personal, equilibri) esdevé 
fonamental per al futur mestre, però es necessari que també es treballi des del 
professorat universitari responsable d’aquest. Així mateix també es necessari 
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contextualitzar el que succeeix a nivell professional en l’entorn social, polític, cultural i 
econòmic.  

2. De l’Estratègia Universitat 2015 
“...In times of crisis, Europe should not decrease investment in research. On the 
contrary, member states should focus on improving their attractiveness as 
locations for investment and prepare their economies and industries to make the 
most of the next economic upturn...” Potocnik, J. (2009) Preface. A more 
Research-Intensive and Integrated European Research Area. Bruselas: 
European Comission. 

Malgrat les paradoxes, els dubtes, les dificultats i els obstacles, és innegable que les 
universitats i l’educació superior es troben en el marc d’un context de canvi accelerat i 
permanent per adequar-se a l’Espai Europeo d’Educació Superior. En aquest sentit ens hem de 
situar en el context de l’Estratègia Universitat 2015. Aquesta és una estratègia que contempla 
les actuacions del Ministeri d’Educació en matèria de política universitària per aconseguir 
qualitat, competitivitat i internacionalització del sistema universitari. L’Estratègia Universitat 
2015 és una aposta del Govern, liderada pel Ministeri d’Educació, per impulsar un major 
compromís del Sistema Universitari Espanyol amb els reptes socials i els canvis econòmics de 
la nostra societat. Implica un pacte social entre Universitat, Administracions, Agents Social i 
Econòmics i Societat en general per afrontar els reptes de la globalització el l’horitzó de 2025. 

Les universitats i l’educació superior a Espanya estan immerses en un procés de canvi. El 
Ministeri d’Educació promou el canvi de model social i econòmic mitjançant un gran pacte 
social i econòmic per l’educació. L’any 2015 hauríem d’estar entre els 10 països més avançat 
en el món en Educació Superior , Ciència, Tecnologia i Innovació. Per tant, hem de fer més 
atractiva i competitiva la nostra universitat. 

 
La universitat està en el centre del canvi de model, ha de permetre passar d’una economia 
especulativa a una economia sostenible i basada en el coneixement. El triangle del 
coneixement actuarà com a palanca del canvi cultural i econòmic.  Els principis d’actuació 
essencials pel canvi de paradigma seran la formació, la cooperació, la internacionalització, 
l’esperit emprenedor i la eficiència i eficàcia en la gestió. 

La Resolució del Consell de la Unió Europea, de 23 de novembre de 2007, sobre la 
modernització de las Universitats amb vistes a la competitivitat de Europa en una economia 
mundial del coneixement, estableix tant una reforma curricular com una reforma en el govern 
de les universitats. 

Pel que fa al canvi curricular es necessari trencar amb les barreres i fer un sistema universal de 
grau, màster i doctorat; facilitat la mobilitat geogràfica i intersectorial; proporcionar la 
combinació adequada d’habilitats i competències per al mercat laboral; i afavorir l’empleabilitat.  

Totes les universitats s’hauran adequar a la reforma el 2010. sistema de 3 cicles, modernització 
curricular, sistemes d’assegurament de la qualitat, augmentar la mobilitat d’estudiants, 
professors i investigadors i accelerar el reconeixement acadèmic. 

3. Dels ECTS i els nous processos d’ensenyament - aprenentatge a la universitat 

Triángulo del 
conocimiento

Educación Innovación

Investigación
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“(…) aquel espacio o comunidad organizados con el propósito de lograr el 
aprendizaje, y que para que éste tenga lugar requiere ciertos componentes ya 
señalados: una función pedagógica (que hace referencia a actividades de 
aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y 
tutoría puestos en juego, a la evaluación, etc.), la tecnología apropiada a la 
misma (que hace referencia a las herramientas seleccionadas en conexión con el 
modelo pedagógico) y los aspectos organizativos (que incluye la organización del 
espacio, del calendario, la gestión de la comunidad, etc.)” (Salinas, 2004: 470). 

Des de la declaració de Sorbona (1998) en la que estaven implicats 4 països fins al comunicat 
de Lovaina (2009) en el que estaven implicats 49 països, hi ha un llarg recorregut. No existeix 
únicament la Declaració de Bolonya (1999), però si que implica un punt d’inflexió i un referent. 
S’inicia un procés1, tots els estat es comprometen a coordinar les seves polítiques educatives 
per aconseguir la creació d’un espai d’educació superior comú amb el punt de mira fixat en 
l’any 2010.  

El sistema de crèdits ECTS implica assistència a classe (classes teòriques i practiques), 
activitats d’aprenentatge guiades o dirigides (no presencials) i activitats d’aprenentatge 
autònom individual. Per altra banda, les activitats d’avaluació estan incloses en aquestes 
categories. 

La consideració del temps i la carrega de treball canvien substancialment, el sistema europeu 
de transferència de crèdits (ECTS) pretén l’harmonització i transferència dels estudis cursat en 
els diferents països membres. Cada crèdit representa entre 25 a 30 hores de treball de 
l’estudiant , incloses les hores de classe i el treball dels estudiants. En aquest sentit, la 
proposta té una especial consideració pel temps i la càrrega de treball que representa la 
proposta pels estudiants. Donat que moltes tasques s’han de realitzar fora de classe (recerca 
d’informació, entrevista amb experts, treball de camp, etc.) s’han de cedir algunes sessions 
previstes per classes presencials en horari lectiu per compensar la dedicació que requereixen 
aquestes tasques. Durant aquest temps, el professorat realitza tutories de grup per fer el 
seguiment dels treballs acordats. Amb la flexibilització de les hores dedicades a classes 
presencials i la intensificació de les tutories es prenten que els estudiants treballen de forma 
autònoma i en grup i que dediquin una càrrega horària en consonància amb el volum de 
carrega lectiva de les assignatures.  

En quan al model docent en el marc dels ECTS ens hem de centrar en la persona que aprèn, 
en l’estudiant, més que en el que ensenya (docent), en els resultats d’aprenentatge més que en 
els instruments utilitzats perquè l’objectiu no és que els estudiants adquireixin uns 
coneixements, sinó que siguin competents professionalment. 

El paper de l’estudiant és fonamental en tot el procés, ha de desenvolupar estratègies pròpies 
per aprendre i per a que aquest aprenentatge sigui un aprenentatge al llarg de tota la vida. Per 
altra banda el procés d’aprenentatge ha de ser guiat pel professorat. Aprenentatge autònom no 
significa aprenentatge en solitari o no presencial. ¿Com guiar aquest aprenentatge? ¿com 
facilitar-lo? ¿com ajudar a l’estudiantat a trobar estratègies d’aprenentatge i ser treballar 
autònomament? 

En aquest model centrat en l’aprenentatge, guiat pel professorat i amb l’objectiu d’obtenir uns 
resultats que es puguin mesurar en terme de competències (referides a la titulació) o resultats 
d’aprenentatge (referits a l’assignatura). Les competències han de definir-se a partir del perfil 
desitjat de sortida de la titulació i han de ser suficientment flexibles per permetre l’adaptació del 
titulat als canvis socials, laborals, culturals i econòmics futurs. 

Ser competent com a mestre, implica ser capaç de mobilitzar una sèrie de recursos (saber, 
saber fer, saber ser i estar) per afrontar, amb garanties d’èxit, una tasca, problema o activitat en 
un context concret que pot ésser canviant. 

En el model anterior ens centraven en la planificació, en l’acció d’ensenyar del docent, en 
l’acció de l’estudiant de rebre i emmagatzemar coneixements. Amb el nou model la 
                                                           
1 Declaració de la Sorbona (1998, 4 països); - Declaració de Bolonya (1999; 29paisos) ; Comunicat de Praga (2001, 33 
països); Comunicat de Berlín (2003; 40 països); Comunicat de Bergen (2005; 45 països), Comunicat de Londres (2007; 
46 països) i Comunicat de Lovaina (2009; 46 països) 
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preocupació no es tracta de planificar l’ensenyament, sinó de planificar el procés 
d’ensenyament - aprenentatge, establint un objectius i unes competències a treballar mitjançant 
les diferents assignatures. Els elements bàsic són el professorat, l’estudiantat i les activitats.  

L’adaptació al Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) constitueix un nou model 
de concepció dels processos E/A a la universitat, on l’alumne és el seu eix vertebrador més 
important. Aquest nou enfocament del procés E/A a la universitat no només es constitueix en 
un repte per als estudiants, si no també per al professorat, especialment pel que fa a la 
planificació i desenvolupament de la seva tasca docent, els canvis que es proposen no son 
formals, sinó canvis de fons que afecten a tot el procés d’ensenyament – aprenentatge i a la 
tasca del docent en la seva globalitat. Els professorat universitari té davant reptes que ha de 
superar treballant de forma coordinada i amb la resta de companys de l’ensenyament. Aquests 
grans reptes són per tot el professorat universitaria, però quan parlem d’uns estudis d’educació, 
encara ho són més perquè tal i com ensenyem és com els nostres estudiants també 
ensenyaran, en el nostre cas la metodologia és també contingut d’aprenentatge:  

- Millorar el rendiment acadèmic dels estudiants 

- Dissenyar el procés formatiu en funció de les competències de l’ensenyament i els 
objectius de les assignatures. 

- Millorar la planificació de les activitats formatives. 

- Assegurar la coordinació entre les diferents assignatures. 

- Integrar l’avaluació com a part del procés d’aprenentatge. 

- Afavorir un paper més actiu dels estudiants. 

El professorat universitari en el desenvolupament de la seva tasca docent no imparteix classes 
únicament, la gestió de l’aula i les classes magistrals són un element més de la seva acció 
docent, però també s’ha de contemplar com potenciar el treball individual i cooperatiu dels 
estudiants i com fa seguiment de les activitats pràctiques, quin tipus de materials elabora, com 
avalua els aprenentatges i com atén als estudiants en tutoria.  

En el cas de la formació de mestres que parlem de la creació d’entorns d’aprenentatges es 
tracta de que els propis formadors de mestres siguem capaços de crear un entorn 
d’aprenentatge apropiat per l’aprenentatge dels nostres estudiants, un entorn en els principis i 
model del treball per ECTs funcioni, un entorn que requereix canvis organitzatius nous tant pel 
que fa al treball equip docent com pel que fa a la gestió de l’aula i l’aprenentatge dels 
estudiants. 

4. De les tecnologies i la semipresencialitat 
“El uso de herramientas tecnológicas y de modalidades de formación basadas en 
entornos virtuales ayuda a la comunidad a generar e intercambiar conocimiento 
en un entorno en el que se participa de una forma colaborativa, se comparten 
experiencias y se solucionan problemas, produciendo procesos de formación y 
aprendizaje continuos y en constante evolución” (Camacho, Marín i Ràfols, 
2006: 112) 

4.1. L'educació a distància  

La virtualització del procés d'aprenentatge a través de l'ús d'equips informàtics es caracteritza 
per ser un dels elements que més s'han estès per l'ús d'Internet. A més de ser un mitjà de 
difusió i comunicació obert, flexible i de tecnologia accessible, constitueix una potent eina per a 
trencar amb les limitacions geogràfiques i temporals dels esquemes tradicionals 
d'ensenyament-aprenentatge.  

El seu ús ha dut a enfortir l'educació a distància. De manera específica, les dues modalitats 
d'educació a distància que centren el nostre interès en aquest estudi han estat l'e-learning o 
aprenentatge on line a distància (electronic learning) i el b-learning o aprenentatge 
semipresencial (blended learning).  
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Són modalitats que faciliten l'aprenentatge dels estudiants a través de l'ús d'eines 
tecnològiques i d'Internet i que pot ser portat a terme sense límits d'horari, temps i lloc. Cada 
vegada són més valorades, no com substituts de la formació presencial tradicional, sinó més 
com un complement que es pot adaptar segons les necessitats dels involucrats. A més pot 
suposar un important complement formatiu respecte a la integració del sistema universitari al 
nou Espai Europeu d'Educació Superior.  

4.2. L'e-learning  

Si es pren com referència l'arrel de la paraula, e-learning es tradueix com “aprenentatge 
electrònic”, i com a tal, en el seu concepte més ampli pot comprendre qualsevol activitat 
educativa que utilitzi mitjans electrònics per a realitzar tot o part del procés formatiu. Existeixen 
definicions que obren l'espectre de l'e-learning a pràcticament qualsevol procés relacionat amb 
educació i tecnologies, com per exemple la definició de la American Society of Training and 
Development que ho defineix com: “terme que cobreix un ampli grup d'aplicacions i processos, 
tals com aprenentatge basat en web, aprenentatge basat en ordinadors, aules virtuals i 
col·laboració digital. Inclou lliurament de continguts via Internet, intranet/extranet, àudio i vídeo 
enregistraments, transmissions satel·litals, televisió interactiva, CDROM i més”.  

Està basat en tres criteris fonamentals:  

• Es treballa en xarxa, el que ho fa capaç de ser instantàniament actualitzat, 
emmagatzemat, recuperat, distribuït i permet compartir instrucció o informació. 

• És lliurat a l'usuari final a través de l'ús d'ordinadors utilitzant tecnologia estàndard 
d'Internet.  

• S'enfoca en la visió més àmplia de l'aprenentatge que van més enllà dels paradigmes 
tradicionals de capacitació”.  

Aquestes definicions, ens mostren la relació que existeix entre l'ús d'eines d'internet, els 
continguts per a la formació i els serveis i usos que es pot donar a aquests recursos. Com es 
pot observar el concepte d'e-learning es defineix de formes diferents degut al fet que el seu ús 
és molt divers, cadascun amb la seva idiosincràsia i el seu àmbit d'aplicació. Des de la 
perspectiva de la seva concepció i desenvolupament com eina formativa, té una dualitat 
pedagògica i tecnològica. La primera destaca que les eines utilitzades per a l'ensenyament i 
aprenentatge no han de ser mers contenidors d'informació digital, sinó que ha de ser transmesa 
d'acord a models adequats als reptes d'aquests nous contextos.  

El segon es refereix a que el procés d’ E-A se sustenta en aplicacions de programari, 
principalment desenvolupades en ambients web (World Wide Web), el que li val a aquests 
sistemes l’alies de plataformes de formació. Des de la perspectiva que ens interessa en aquest 
estudi representa una possibilitat d'aplicació en l'Espai Europeu d'Educació Superior ja que 
s'aposta per les competències i per la promoció de la formació a través de les dues modalitats 
d'ensenyament i aprenentatge.  

Algunes dels avantatges de l'e-learning són:  

• Proporciona una gran varietat de fonts d'informació per a l'estudiant (es poden 
combinar textos, sons, imatges, colors, simulació de comportaments, animació i varietat 
en la resposta del mitjà a l'estímul subministrat per l'aprenent).  

• Evita l'acumulació de documents, doncs l'alumne ja no depèn de mitjans en format 
“paper” per a emmagatzemar informació, doncs les TIC permeten emmagatzemar, 
processar i transmetre dades de manera digital, no material.  

• Promou la interactivitat en l'aprenentatge ja sigui entre l'aprenent i els mitjans o 
recursos, com entre l'aprenent i els companys d'estudis o tutor (ja sigui en temps 
sincrònic o asincrònic). En aquest sentit, pot afavorir un treball col·laboratiu, de suport 
mutu i la construcció social del coneixement.  

• Possibilita el treball en xarxa, de manera interconnectada, la qual cosa enriqueix el 
procés d'ensenyament – aprenentatge, accedint i compartint recursos i serveis remots i 
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podent establir comunicació virtual amb altres estudiants (de diverses àrees 
geogràfiques i culturals).  

4.3. El b-learning  

El blended learning (o aprenentatge mixt) és el resultat de l'avanç de l'ensenyament a distància 
i de la incorporació de les TIC’s a l'educació. Combina els punts forts de la formació presencial 
(treball directe d'actituds i habilitats socials així com la possibilitat d'establir relacions 
interpersonals entre professor-estudiant i estudiant-estudiant), amb el millor de la formació 
virtual (interacció, rapidesa, accés a recursos de tot tipus i flexibilitat), retornant protagonisme al 
contacte personal presencial que es perd en les ofertes formatives completament virtuals.  

A l'integrar diferents canals de formació, el b-learning permet flexibilitzar el procés educatiu, 
adequant-lo a les necessitats i característiques dels destinataris i permetent diverses modalitats 
d'interacció, tant de manera presencial com virtual. L'aprenentatge mixt o b-learning permet 
recollir els avantatges de la formació online –accés a recursos, flexibilitat per a adaptar-se als 
temps, horaris i situació geogràfica dels estudiants- i la presencial –el contacte cara a cara, les 
relacions interpersonals. En aquest cas, l'ús de mitjans com la televisió, l'ús d'Internet per a 
accedir a plataformes d'aprenentatge o a campus virtuals, representen una part important del 
procés per a potenciar aprenentatges significatius. En aquest sentit, possiblement no serveixi 
de res comptar amb eines d'internet sense que existeixi una adequada planificació de 
l'ensenyament, amb la seva corresponent avaluació, una òptima utilització de mitjans 
tecnològics i per descomptat l'acompanyament dels professors.  

Un element més a considerar és que dintre dels espais virtuals d'ensenyament i aprenentatge 
el rol de l'estudiant resulta més autònom, reflexiu i crític per aquesta raó es requereix 
desenvolupar aquelles capacitats que es relacionin amb un aprenentatge més col·laboratiu.  

Algunes dels avantatges del b-learning són:  

- La possibilitat de beneficiar-se de l'abundant material disponible en la xarxa, compartit 
de manera oberta. Un exemple és el World Wide Web (www) El fet de disposar un 
material divers i accessible facilita que el material utilitzat per a l'aprenentatge sigui 
divers i promogui l'intercanvi de coneixements i experiències educatives similars i/o 
diferents.  

- La probabilitat que les innovacions que es realitzen puguin ser accessibles a altres 
professionals i contextos educatius, amb la possibilitat d'enriquir les innovacions i 
generar nous coneixements.  

- Permet la utilització de recursos no convencionals, que no estan presents en l'educació 
presencial (fòrums virtuals de discussió, xats, pàgines Web, videoconferències, etc.) 
que faciliten processos d'aprenentatge entre diferents persones, realitats i experiències.  

- Promou un aprenentatge actiu i selectiu, acord a les necessitats individuals (espacials, 
temporals i d'habilitats diverses o de coneixement). Cada individu pot aprendre segons 
el seu propi ritme i quan ho desitgi o disposi del temps necessari; per tant, són flexibles 
i atorguen autonomia a l'estudiant responent a la diversitat de necessitats que aquest 
pot presentar. El material del que disposa pot anar variant a mesura que ho necessiti 
promovent un procés actiu i permanent de formació.  

- Si bé la combinació dels diversos recursos per a l'aprenentatge no és un concepte nou 
en si mateix, sí els són els mitjans actuals que faciliten aprenentatges dinàmics, 
centrats en les necessitats dels estudiants personalitzant el seu procés formatiu amb 
uns continguts concrets en situacions específiques:  
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Recursos que faciliten els aprenentatges. Extret de Bersin (2004) 

 
El b-learning promou, segons un estudi realitzat per Owston (2008), la formació de docents en 
els seus centres de treball en col·laboració amb altres docents, així com la influència de les 
seves pràctiques en el model d'aprenentatge que transmet als seus estudiants (dinàmic i 
col·laboratiu).  

La combinació d'estratègies educatives presencials i on-line transformen l'aprenentatge en una 
experiència beneficiosa per als estudiants mentre els connecta amb comunitats d'aprenentatge 
properes o llunyanes. La possibilitat de comunicació cara-a-cara i on-line construeix espais 
poderosos de reflexió que multipliquen les possibilitats educatives (Garrison i Kanuta, 2004).  

Finalment, volem destacar que els sistemes que promouen els processos d'ensenyament-
aprenentatge a través de les modalitats d'educació a distància tenen una gran importància en la 
implementació dels crèdits europeus i a més generen la possibilitat d'oferir formació a un 
important nombre de persones. Aquests sistemes tenen un camp enorme d'aplicació ja que la 
formació pot orientar-se a totes les àrees de coneixement.  

4.5. Les TIC i la formació del professorat  

La democratització de la tecnologia i l'obertura del coneixement estan fent possible, 
especialment en els països desenvolupats, que la globalització tan anunciada sigui ja un 
fenomen universal. Els nous paradigmes de la societat del coneixement als quals ens veiem 
abocat, impliquen nous i grans reptes en àmbits essencials per al progrés del país, com són la 
innovació o la productivitat. La nostra societat està en evolució constant, amb una quotidianitat 
fortament canviant i davant la qual requerim un coneixement obert i accessible, així com una 
formació sòlida. En aquest context, la formació i els recursos que es destinen resulten claus per 
assegurar una societat lliure, que segueixi el seu pas i no es deixi guiar per un corrent global 
anònima. La formació dota de criteri i permet el disseny i innovació per a la millora continuada 
de l'entorn que ara ja és complex, canviant i sense regulació. En el món del treball la informació 
i el coneixement són elements claus per a la competència de les organitzacions. Així la creació 
i gestió del coneixement augmenta el capital intel·lectual de l'organització. Això duu a una 
revaloració dels recursos humans atès que aquests són els quals tenen i creen coneixement a 
l'organització, i és aquí on que la formació juga un paper clau. Potser de vegades no acabem 
de ser prou conscients d'aquests canvis, de fet, podríem dir que no estem acostumats a viure'ls 
de manera tan profunda, ni tan ràpida. Fins a ara, els canvis eren més lents i necessitaven 
diverses generacions per a poder-se completar. Per primera vegada en la història, una mateixa 
generació és testimoni d'un gran canvi que està revolucionant i transformant tota la societat, la 
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d'avui, la qual ens ha tocat viure. D'aquí a uns quants anys, quan els historiadors estudiïn la 
nostra societat i l'analitzin, haurien d’observar la repercussió de les TIC en el canvi. El professor 
ja no és l'única font de transmissió de la informació i del coneixement. En aquest nou context, 
sorgeixen una sèrie de preguntes: - Quin és el paper de la formació en aquest nou marc? - 
Com es pot mantenir una infraestructura amb aquests recursos? Quins costos comporta? - 
Com s'organitzen les persones i com creen el seu coneixement? - Com modifiquem les 
infraestructures dels edificis universitaris?  

Les respostes a tots aquests interrogants les ha de proporcionar cada universitat. Tots han de 
ser conscients de la necessitat de reflexionar i que s'han de prendre decisions en aquest sentit, 
en cas contrari, no serà possible realitzar un salt qualitatiu que millori el nostre sistema 
universitari. I ens hem de preguntar què passa amb la formació i les TIC, i més específicament: 
Quin paper tenen les TIC en la formació actual? Quin ús li donem? Estem prou formats per 
poder-nos adaptar a aquesta realitat canviant, encara que no hàgim tingut models sobre com 
hem de fer-lo? Com ha de ser la formació de la qual considerem una nova societat? La 
formació és l'eina per a dur a terme aquests processos. La formació actua com catalitzador del 
canvi. La formació es presenta com l'eina estratègica per al desenvolupament dels seus 
objectius. El paper de la formació del professorat universitari no fa referència tan sols al 
desenvolupament de competències o habilitats de tipus tecnològic, sinó que cada vegada més 
sovint la Universitat exigeix que les persones estiguin capacitades en altres aspectes com 
aquells de tipus organitzatiu (control de processos, resolució de problemes...) o de 
desenvolupament personal (comunicació, participació, presa de decisions...). Quan parlem de 
TIC, a què donem més importància? A la T de tecnologies, a la I d'informació o a la C de 
comunicació? Les tecnologies de la informació i la comunicació tenen un gran pes en el 
desenvolupament econòmic i social de les institucions, i estan suposant una revolució sense 
precedents en l'estructura educativa, productiva, comercial, organitzativa i laboral de totes les 
institucions. A causa del desenvolupament d'aquest tipus de tecnologies, les estructures 
productives i la societat es troben en un procés de canvi que s'encamina cap a un model basat 
en el coneixement. Ens trobem, doncs, en un context de mundialització on les relacions 
econòmiques i socials es produeixen a nivell global, i on els fluxos d'informació i la seva gestió 
apareixen com un element fonamental.  

En aquest sentit, és necessari que les universitats vegin la tecnologia com una inversió, ja que 
permeten introduir innovacions revolucionàries en els processos de producció de béns i 
serveis. S'han de vèncer les reticències que encara pugui haver para adoptar-les plenament; i 
també fa mancada que aquestes puguin ser útils en la gestió, l'organització, la formació i la 
comunicació. És necessari destacar, per tant, que les TIC poden ser per a les universitats una 
important font d'innovació en els processos, que ens pugui garantir increments importants de 
competitivitat i qualitat. Moltes vegades, perdem de vista les infinites possibilitats que ens 
ofereixen les tecnologies per a poder treballar al voltant de la informació i la comunicació i ho 
confonem amb les limitades possibilitats que ofereixen una màquina o un ordinador.  

Actualment les tecnologies ofereixen possibilitats que fins a ara eren impossibles i 
impensables. Permeten crear els entorns d'aprenentatge i facilitar les activitats adequades per 
a cada alumne. A l'alumnat en formació, li permeten establir una interacció directa amb els 
continguts i una retroalimentació dels resultats gairebé de forma immediata, el que facilita el 
desenvolupament autònom i responsable dels seus aprenentatges. També faciliten la 
presentació i l'exposició de continguts de manera digitalitzada i, per tant , més clara que en els 
formats habituals. El paper de la formació del professorat realment passa de ser el qual ha de 
transmetre tota la informació a ser el de gestor d'aquests entorns d'aprenentatge buscant les 
activitats i els recursos que s'acostin més a l'alumnat o que parteixin dels seus interessos, les 
seves motivacions i els seus nivells. Ara, el professor pot dedicar-se al que denominem la 
«tecnologia dolça», és a dir , el professor té la mirada atenta d'aquella persona que ajuda els 
alumnes, els acompanya i es preocupa de com estan i de com els van les coses 

Les TIC i ECTS ens obliguen a oferir com a docents de la universitat del segle XXI un 
desenvolupament del procés d'E/A que atengui a les característiques individuals de l’alumnat i 
a les seves necessitats, coneixements previs, motivacions, oferint-li un caràcter significatiu i 
una dimensió com a procés actiu de construcció de coneixements, desenvolupament de 
capacitats i sentiments i generador d’una actitud responsable cap a ell mateix i cap els altres. 

La introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’àmbit educatiu ens 
permeten potenciar l’aprenentatge autònom i significatiu de l’alumnat fet pel qual el professorat 
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les utilitza com a eina de treball habitual. 

Amb aquest rerefons, el nostre focus d’interès és el b-learning (blended learning), una modalitat 
d'E/A semipresencial. En el b-learning el formador assumeix de nou el seu rol tradicional, però 
per aconseguir l’aprenentatge significatiu del seu alumnat utilitza el material didàctic que la 
informàtica i Internet li proporcionen, duent a terme la seva funció docent tant a nivell virtual 
com presencial. Això exigeix una adequada planificació de l’ensenyament, amb la seva 
corresponent avaluació, una òptima utilització de mitjans tecnològics i, per descomptat, una 
acurada tutorització. 

La semipresencialitat fa referència a la utilització de diferents mètodes d’ensenyament 
aprenentatge per mitjà de la xarxa utilitzant les plataformes virtuals. En la Universitat de 
Barcelona es defineix el terme de semipresencialitat  com aquella modalitat d’aprenentatge que 
es duu a terme mitjançant la combinació de períodes i/ o sessions lectives en un grup de 
caràcter presencial i altres activitats de seguiment de l’alumnat mitjançant l’aula virtual a través 
de les tasques proposades, els temes de discussió en els forums temàtics i la resolució de 
dubtes i problemes plantejats; és a dir que aquest és un sistema de formació en el que es 
combinen metodologies presencials amb treballs no presencials. 

Aquest no és un concepte nou, ja que tradicionalment la formació universitària ha combinat 
diferents tipus de metodologies. La novetat del terme es deu a que l’espai docent s’amplia i el 
temps es modifica. La semipresencialitat comporta que l’aprenentatge esdevingui més flexible i 
augmenti la possibilitat d’activitats de comunicació entre els estudiants i entre els estudiants i el 
professorat així com de seguiment de les tasques que realitzen els discents. 

La semipresencialitat afavoreix i facilita la formació al llarg de tota la vida i la conciliació de vida 
laboral i formació, implica treball autònom, disciplina, autoaprentatge. La introducció del 
sistema de crèdits ECTS fa que s’hagi de tenir en compte tota la dedicació de l’estudiant a 
l’estudi, tant la presencial com la no. Les característiques de la docència semipresencial ha 
grans trets són: 

• La dedicació temporal de l’estudiant queda explícita, diferenciant-se el temps de 
dedicació i el no presencial. 

• Els estudiants i el professorat assumeixen compromisos de treball continuat. 

• Es disposa d’un pla docent definit, en el qual s’ha de distingir clarament entre el treball 
a realitzar a l’aula i treball a fer fora d’aquest espai. 

• La proposta de treball semipresencial ha d’estar justificada com una metodologia adient 
pels continguts de la matèria. 

• L’avaluació continuada dels  treballs es fa valorant les activitats realitzades en el 
campus virtual, independentment que també es puguin realitzar treballs 
presencialment. 

La Universitat de Barcelona ofereix un model de formació basat majoritàriament en l’activitat 
presencial del seu alumnat però, amb la posada en marxa de nous ensenyaments, inclou 
també algunes titulacions semipresencials i titulacions presencials amb algunes assignatures 
semipresencials.  

No hem de confondre la semipresencialitat amb la utilització de les tecnologies de la informació 
i de la comunicació (TIC) per a la docència. Fins ara, una bona part del professorat utilitzava els 
dossiers electrònics primer i després els campus virtuals com a sistema de gestió i organització 
de la docència sense que això impliques realitzar docència semipresencial. Tanmateix hi ha 
diversos exemples d’utilització de les TIC com a suport en el procés, però cal remarcar que la 
utilització del suport tecnològic no implica docència semipresencial. 

5. De l’avaluació continua i formativa dels aprenentatges 

La Universitat de Barcelona i nosaltres definim avaluació contínua com el desenvolupament 
d'un seguit d'exercicis, treballs i altres activitats guiades que l'estudiant ha de realitzar durant el 
curs els quals seran consultats i avaluats pel professorat que encomani aquest seguit de 
tasques.  
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Aquest sistema garanteix per una banda als estudiants, l'aprofitament del curs i l'assoliment 
dels objectius proposats a l'assignatura i per l’altra, permet als docents fer un seguiment 
continu del procés d'aprenentatge i decidir si s'han de reforçar alguns continguts o aclarir 
dubtes. 

Creiem que l’avaluació contínua ha de constituir un recurs fonamental per a ajudar al 
professorat i l’estudiant a prendre decisions encaminades a millorar l’aprenentatge. 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant, tant pel que fa al procés com al resultat ha de tenir 
una finalitat formadora; és a dir l’estudiant mateix ha de ser capaç de dur a terme un procés 
d’autoregulació per a poder millorar el seu aprenentatge i formativa ja que l’estudiant ha 
d’ajudar al professorat a conèixer, analitzar i a jutjar com s’està produint l’aprenentatge amb la 
finalitat de poder dur a terme mesures que serveixin per afavorir el progrés de cada estudiant. 
Per aquest mateix motiu, una part de les activitats i tasques d’avaluació fan una funció 
acreditativa per a poder certificar el nivell d’aprenentatge que ha assolit l’educand. A més 
d’això, cal esmentar que la introducció del sistema de crèdits ECTS fa que s’hagi de tenir en 
compte tota la dedicació de l’estudiant a l’estudi, tant la presencial com la no presencial.  

La funció dels docents ha de ser la de fer reflexionar a l’alumnat sobre com han de compaginar 
adequadament les funcions formadora i formativa que hem esmentat anteriorment. Tot i així, la 
major part de la docència de la UB és i ha de seguir sent presencial i la semipresencialitat ha 
d’estar  justificada.  

 

Annex 2: La creació dels espais virtuals i la guia de treball dels estudiants 

La revisió i el seguiment del treball plantejat es van veure beneficiats per l’ús de la plataforma 
virual, que va facilita l’enviament i el fee-back continuat. El fet de disposar de material i lectures 
previament a les classes va permetre que ens poguéssim centrar en les explicacions i 
exemplificació dels continguts abordat. El fet de destinar algunes classes al treball autònom va 
facilitar que els estudiants fessin recerca d’informació, lectures i ampliació dels continguts.  
 
Les eines de comunicació síncrona i asíncrona disponibles en moodle van ser de gran utilitat 
per compartir dubtes, treballar en grup i fer aportacions a la resta de companys. Es van crear 
grups d’alumnes separats per tal de poder crear diferents foros si es treballava en petit grup. 
 
Per cadascun dels temes tractats es va seguir el següent esquema per elaborar una guia de 
treball. Dins de cada assignatura s’especifica el tema i els continguts, les lectures obligatòries 
(LO), el material que s’ha fet servir a classe (power point, material didàctic, dinàmica de classe 
o alguna lectura que s’ha fet a l’aula), altres recursos que poden servir per ampliar el tema o 
per profunditzar (entre els que s’inclouen pàgines web, bibliografia –tant de les LO com d’altre 
d’ampliació- i vídeos), de cada tema es planteja alguna activitat d’aprenentatge que han de 
desenvolupar individualment o en grup, per últim vam considerar interessant que els mateixos 
alumnes ens poguessin fer suggeriments i valoracions de cadascun dels temes seguint un 
format senzill i obert de cara a optimitzar la proposta didàcitca i de treball que els oferim.  
 

Assignatura Tema Lectures 
obligatòries 

Material 
de 

classe 
Altres 

recursos 
Activitats 

d’aprenentatge 
Suggeriments 
i valoracions 

DGAD 1. Didàctica i 
currículum 
1.1 Introducció a la 
didàctica general 
1.2 Escola i 
comunitat 
1.3 Què s'ensenya i 
què s'aprèn a les 
aules 
1.4 Perspectiva i 
enfocaments del 
currículum 

1.  

1_LO1 
1_LO2 

MC_1-1 
MC_1-2 
 

www_1_1 
www_1_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_1 
 
Vídeos_1 
 
 

Act_1_1 Sugg.-1 
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Assignatura Tema Lectures 
obligatòries 

Material 
de 

classe 
Altres 

recursos 
Activitats 

d’aprenentatge 
Suggeriments 
i valoracions 

DGAD 2. Ensenyament i 
aprenentatge: 
mestres i alumnes 
2.1 La formació 
dels subjectes 
docent i discent 
2.2 La configuració 
de la vida a les 
aules 
2.3 Concepcions 
sobre 
l'ensenyament i 
sobre 
l'aprenentatge 
2.4 El sentit de les 
relacions 
educatives 
professorat-
alumnat 

2_LO1 
2_LO2 
2_LO3 

MC_2-1 
MC_2-2 
 

www_2_1 
www_2_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_2 
 
Vídeos_2 
 

Act_2_1 Sugg.-2 

DGAD 3. Diversitat i 
escola 
3.1 Diversitats en 
educació: el 
compromís de 
l'escola 
3.2 Integració 
educativa i escola 
inclusiva 
3.3 L'ambient 
d'aprenentatge que 
dóna resposta a les 
diversitats 
3.4 La comunitat 
educativa en 
relació amb les 
necessitats 
educatives 
especials 
3.5 La inclusió de 
l'alumnat amb 
discapacitat a 
l'escola 
 

3_LO1 
3_LO2 
3_LO3 

MC_3-1 
MC_3-2 
 

www_3_1 
www_3_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_3 
 
Vídeos_3 
 

Act_3_1 Sugg.-3 

DGAD 4. Planificació de 
l'ensenyament-
aprenentatge 
4.1 El currículum 
com a manera de 
planificar la 
pràctica. La 
programació a 
l'escola i a l'aula 
4.2 Les finalitats de 
l'educació infantil i 
primària 
4.3 Les formes 
d'ensenyar i 
aprendre 
 

4_LO1 
4_LO2 
4_LO3 
4_LO4 
4_LO5 
4_LO6 
 

MC_4-1 
MC_4-2 
 

www_4_1 
www_4_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_4 
 
Vídeos_4 
 

Act_4_1 Sugg.-4 
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Assignatura Tema Lectures 
obligatòries 

Material 
de 

classe 
Altres 

recursos 
Activitats 

d’aprenentatge 
Suggeriments 
i valoracions 

DGAD 5. Avaluació 
5.1 L'avaluació com 
a procés de 
reflexió, formació, 
investigació i 
millora 
5.2 L'avaluació dels 
aprenentatges 
5.3 De l'avaluació 
de l'alumnat a 
l'avaluació del 
currículum 
5.4 La recerca de 
la vida de l'aula 
com a comprensió 
del significat i valor 
de l'experiència 
educativa 

5_LO1 
5_LO2 
5_LO3 
5_LO4 
 

 www_5_1 
www_5_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_5 
 
Vídeos_5 
 

Act_5_1 Sugg.-5 

OCE 1. Escola i 
societat 
1.1 El context 
1.2 Escola en la 
societat actual 

1_LO1 
1_LO2 

MC_1-1 
MC_1-2 
 

www_1_1 
www_1_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_1 
 
Vídeos_1 
 
 

Act_1_1  

OCE 2. El centre 
escolar com a 
organització 
2.1 El centre com a 
organització 
2.2 Els instruments 
per a la gestió 

2_LO1 
2_LO2 
2_LO3 

MC_2-1 
MC_2-2 
 

www_2_1 
www_2_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_2 
 
Vídeos_2 
 

Act_2_1 Sugg.-1 

OCE 3. Les persones 
3.1 Organització de 
l'alumnat 
3.2 Organització 
del professorat 

3_LO1 
3_LO2 
3_LO3 

MC_3-1 
MC_3-2 
 

www_3_1 
www_3_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_3 
 
Vídeos_3 
 

Act_3_1 Sugg.-2 

OCE 4. Infraestructura, 
recursos i serveis 
4.1 La 
temporització 
4.2 Infraestructura i 
recursos materials 

4_LO1 
4_LO2 
4_LO3 
4_LO4 
4_LO5 
4_LO6 
 

MC_4-1 
MC_4-2 
 

www_4_1 
www_4_2 
 
Bibliografia 
d’ampliació_4 
 
Vídeos_4 
 

Act_4_1 Sugg.-3 

 
Com exemple s’adjunta un material de classe que es correspon amb una dinàmica realitzada 
amb els estudiants els primers dies de classe per tal de afovorir la coneixença entre ells i al 
mateix temps per pensar en seu primer dia de classe o en les situacions en les que es trobaran 
en que hauran de fer alguna dinàmica per cohesionar el grup d’estudiants.  
 
Cadascuna de les activitats té una fitxa on s’especifiquen objectius de l’activitat, descripció i 
bibliografia. A tall d’exemple incorporem una de les fitxes. Aquestes activitats es lliuren al 
professorat i s’incorporen a una carpeta d’aprenentatge que es lliura a final de curs en format 
electrònic. 
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 CARPETA D'APRENENTATGE                     
PRÀCTICA 1:  El vostre primer dia de classe 

OBJECTIUS : 

• Fer una proposta didàctica coherent després d’haver realitzat una dinàmica a l’aula com 
exemple. 

• Situar-se en un cicle i nivell educatiu i pensar-ne una activitat per aquesta edat. 
• Planificar una activitat didàctica concreta. 
• Reflexionar sobre el seu primer dia com a docents i prendre consciència dels teus punts forts i 

febleses. 
 

DESCRIPCIÓ: 

A partir de l’activitat realitzada a classe per facilitar la coneixença i la cohesió del grup classe i de 
les aportacions dels companys/companyes, expliqueu el que fareu el primer dia de classe amb els 
vostres alumnes. Recordeu que heu de concretar el nivell educatiu dels alumnes, els objectius i 
continguts que preteneu, el desenvolupament de l’activitat, el temps i l’espai, els materials i els 
recursos que precisareu. 
 
Unitat/tema: 
Cicle/nivell: 
Temps aproximat: 
Materials i recursos: 

 

 

Continguts Objectius  

didàctics 

Activitats 
d’aprenentatge 

Activitats 

d’avalua
ció 

 

1. Coneixement dels 
companys/es 

2. Confiança i seguretat en 
el grup 

3. Les relacions i el treball 
en grup 

4. ... 
 

 

Conèixer el grup de 
companys/es 

 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

⎯ Coherència interna de l’activitat proposada 
⎯ Relació entre objectius, continguts i activitat 
⎯ Argumenta les decisions de l’elecció dels materials 

 



27 
 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Cela, J.; Palau, J. (2005) Carta a los nuevos maestros. Madrid: Paidós. 

Cid, F (2009) El nuevo libro del maestro: manual para maestros novatos de infantil. Sevilla: 
Fundación ECOEM. 

Freire, P. (1997) Quinta carta: el primer dia de clase. Cartas a quien pretende enseñar (pàg. 72-
81). 3ª.ed. Madrid: Siglo XXI. 

INCORPORACIÓ A LA CARPETA: Dilluns 28 de setembre 

 
 
 
 
 
Annex 3: Resum i aportacions més rellevant del grups de discussió realitzats amb el 
professorat i amb els estudiant sobre l’avaluació continua. 

Respecte als grups de discussió realitzats amb el professorat i amb els estudiants participants 
es van tractar diferents temes i els aspectes que es destaquen a grans trets són els següents. 

 Professorat Estudiants 

A
va

lu
ac

ió
 c

on
tin

ua
 

- Hem de millorar les estratègies 
d’avaluació continuada i formativa. 

- Si no es baixa la ràtio d’alumnes per grup 
és impossible fer una avaluació continuada 
i compartida. 

- Hem de fer servir la plataforma del 
moodle per fer exercicis autoavaluables 
referits a conceptes bàsics o d’altres 
continguts. 

- Hem d’especificar amb claredat els criteris 
d’avaluació. 

- Es planteja la possibilitat de compartir 
diferents instruments d’avaluació que 
utilitzem individualment a les nostres 
classes: qüestionari inicial, qüestionari final, 
projecte d’aprenentatge tutoritzat, informe 
de grup sobre l’assignatura, autoavaluació.  

- Es parla de l’autoavaluació i la 
autocalificació així com dels incovenients 
que comporta i les seves possibles 
solucions. 

- Exigeix molt de temps perquè es fan 
molts petits treballs. 

- El professorat no està coordinat i no es 
conscient de la càrrega de treball que ens 
donen. 

- De vegades es perd el sentit, la 
importància i el valor del que estem fent. 

- Si vens a classe i vas fent els treballs és 
més fàcil aprovar que si t’aculls a 
l’avaluació única. 

- Si no ens fan devolucions ràpides o en 
un termini de temps no ens sentim 
informats sobre el nostre procés 
d’avaluació. En aquestes situacions 
considerem que no estem fent avaluació 
continuada. 

- Preferiria tenir un examen final de tots els 
continguts de l’assignatura. 

- Comenten experiències d’avaluació 
positives que han estat lligades a 
assignatures que els ha agradat i que 
estaven dissenyades amb claredat. 
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- Abans era més senzill fer la tasca docent, 
ara s’ha tecnificat i ens demanen 
elaboració de materials docent, avaluació 
continua, presencialitat i no presencialitat.  

- El tema de la inmediatessa, el fet de que 
responguis ràpid als estudiants es com una 
exigencia, però per altra banda, els 
estudiants demanen flexibilitat, que els 
donem més temps per fer les activitats o 
per preparar examens i treballs. 

- El fet de crear un campus virtual permet 
mantenir la relació amb els estudiants i el 
contacte encara que s’hagin acabat les 
classes. 

- Hem de millorar la forma d’organitzar els 
materials i pensar en com facilitar el fet de 
que els alumnes captin el sentit global de 
les assignatures i/o la relació amb les 
altres.  

 

- S’acostumen sense dificultats a utilitzar 
el campus, no el troben difícil. Tot i que hi 
ha algun estudiant que té més dificultats. 

- Consideren que la participació en els 
forums ha de ser guiada pel professorat i 
que si no es valora no té sentit fer 
aportacions. 

- Utilitzen correctament els forum de les 
assignatures. 

- Si disposen dels materials abans de les 
classes fan lectura dels mateixos de tal 
manera que la classe es més participativa 
i es poden realitzar altres dinàmiques. 

Tu
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ó 
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- Preocupació per com fer arribar la 
proposta didàctica i els diferents tipus 
d’activitats (presencials, no presencials, de 
treball tutoritzat per grups) sense que els 
alumnes es perdin o deixin de venir a 
classe.  

- Es necessari que els alumnes siguin 
responsable i tinguin certa capacitat 
d’autogestió i organització. 

- Preferència de les tutories presencials 
versus les tutories pels forums i el campus 
virtual. 

- Poca valoració de l’atenció als estudiants i 
la tutorització de treballs. El Pla de 
Dedicació del Professorat s’hauria 
d’establir en base a les activitats docents 
que desenvolupa. 

- Es més senzill connectar-se i fer una 
tutoria o enviar un document per revisar i 
que després te’l retornin amb les 
correccions que anar al despatx i fer-ne 
tutories en directe. 

- Ens pensàvem que estàvem treballant 
correctament i quan el professor ens havia 
revisat el guió semblava correcte, però 
després faltaven elements. 
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- Discussió sobre què entenem per 
innovació docent i què no és innovació per 
nosaltres.  

- Falta de recolzament institucional per 
desenvolupar projectes, cohesionar els 
equips docents i facilitar la innovació. 

- Intervencions orientades en primer terme 
a explicitar que fem bé o què ens funciona 
en les nostres classes en un primer terme. 
En un segon terme, aportacions orientades 
a què canviar de la meva docència per 
millorar-la. 

- El professorat associat que treballa a 
l’escola aporta estratègies i metodologies 
docent de vegades més innovadores.  

- Es necessari establir i reforçar els vincles 
amb l’entorn, fer que els alumnes vagin a 
visitar les escoles, a entrevistar-se amb 
algun docent o a col.laborar de forma 
voluntaria i integrar aquestes accions en la 
formació del futur docent. 

- Les classes són avorrides i poc 
motivadores, les exposicions magistrals no 
ens arriben.  

- En ocasions estem massa atabalats de 
feina i estem pensant més en que hem de 
lliurar i quan que en l’activitat d’aula.  

- Ens agraden algunes metodologies més 
participatives com el rol-playing, els 
debats, les exposicions dels propis 
companys, el fet de que vingui alguna altra 
persona a l’aula enlloc del professor 
assignat. 

- De vegades preferim classes i 
professorat més rigids que ens diu que 
hem de fer i com pel fet de que sabem que 
si fem el que ens diu aprovarem 
l’assignatura. El professorat que deixa 
més marge a la creativitat i a l’expressió 
els crea més incertesa. 

  

 

Annex 4: Criteris d’avaluació de les activitats d’aprenentatge 

Amb els estudiants es treballa a l’aula preguntant-los que creuen que esperem d’ells i que ha 
de ser motiu de valoració del seu procés d’aprenentatge. Es recull tota la informació i queda 
expressat en 10 criteris d’avaluació que el professorat té presents en els diferents moments 
de l’avaluació continua que es duu a terme durant el procés de formació. Els criteris són: 
1) Tenir una mirada amplia i diversa envers els alumnes i opinions. Haver après a tenir una 

mirada amplia envers la diversitat. Haver après a observar i valorar amb una visió amplia 
les aules. Atendre als infants individualment al marge de prejudicis de qualsevol tipus. 
Coneix-se’ns i acceptar-nos com som.  

2) Saber respondre a les diferents necessitats d’una aula. Tenir recursos per afrontar les 
situacions educatives. Estar preparats per resoldre conflictes o problemes a l’aula.  

3) Ser capaç de planificar i decidir la forma d’actuar com a mestre. Prendre decisions 
conscientment i tenir arguments per defensar-les. Saber com fer de mestre.  

4) Créixer com a persona i com a mestra. Reflexionar i orientar el nostre paper de mestre. 
Analitzar les situacions educatives des del punt de vista de mestre. Aprendre dels propis 
errors.  Aprendre a reciclar-nos com a persones i com a mestres. 

5) Participar fent aportacions a les classes i amb implicació en totes les activitats. Plantejar 
qüestions que resolguin dubtes. Contrastar opinions i aprendre dels altres. 

6) Esforçar-se i mostrar interès cada dia. Haver tret el suc de totes les classes. Tenir ganes i 
expectatives de futur. Gaudir aprenent. Mostrar constància i ganes d’aprendre.  

7) Augmentar les capacitats de transmetre i comunicar amb els altres. Saber rectificar quan 
ens equivoquem i intentar expressar-nos amb la màxima precaució i perfecció per evitar 
mals entesos.  

8) Ser uns mestres comprensius, atents, observadors, amb la ment oberta, acceptant les 
crítiques. Respectar i comprendre les diferents opinions i punts de vista. Ser comprensius 
davant les opinions dels altres.  

9) Evolucionar com a persones i com a mestres, autosuperant-nos contínuament. Aprendre a 
reciclar-nos com a persones i com a mestres. Haver aprofundit en els aprenentatges.  

10) Arriscar i proposar coses per millorar. Fer propostes creatives i innovadores que afavoreixin 
la tasca del mestre.  
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Criteris d’avaluació i procés d’autoregulació
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1) Amplitud de mirada envers la diversitat d’alumnes i 
opinions d’altres.  

   

2) Respostes a les diferents necessitats d’una aula i solució 
de situacions educatives problemàtiques.  

   

3) Planificació, decisió i argumentació en la forma d’actuar 
com a mestre/a.  

   

4) Anàlisi, reflexió i orientació del propi rol de mestre/a.  
 

   

5) Participació, aportacions i implicació en totes les activitats.
 

   

6) Esforç i interès mostrat cada dia en el procés de formació 
i en els resultats.  

   

7) Expressió i comunicació clara, concreta i senzilla vers els 
altres. 

 

   

8) Actitud comprensiva, atenta, observadora, de ment 
oberta, respectuosa i d’acceptació de crítiques.  

   

9) Autosuperació contínua i aprofundiment dels 
aprenentatges.  

 

   

10) Risc i propòsits de millora en el desenvolupament 
professional . 

 

   

QUALIFICACIÓ
 

 
OBSERVACIONS 
 
 
 

 
 

 

Annex 5: Projecte Universitat – Escola: Implementació d’estratègies per a la pràctica 
reflexiva en la formació inicial i permanent dels Mestres 

Justificació:  

- Des de l’àmbit universitari i de la formació inicial, en el marc de l’assignatura de Didàctica 
General i Atenció a la Diversitat de 1er de l’Ensenyament de Magisteri de la Facultat de 
Formació del Professorat i amb la necessitat d’aplicar els criteris pedagògics del nou Espai 
Europeu d’Educació Superior (ECTS). 

- Des de les escoles, la sol·licitud de col·laboració en la formació permanent dels mestres 
d’educació infantil i la participació en l’atenció educativa dels infants a partir de 
l’organització d’espais d’aprenentatge, durant el curs 2008/2009.  

 

Finalitats: Creació d'una comissió mixta de treball UNIVERSITAT-ESCOLA que permeti: 

- La adquisició d'habilitats i competències dels estudiants i professionals docents (novells i 
experts) 

- L’impacte d’innovacions docents amb la incorporació de metodologies de formació de 
pràctica reflexiva (millora personal i professional) 

- La relació entre l’ensenyament universitari i el món laboral (sistema educatiu i escola 
d’educació infantil) 

INTERVENCIÓ DE LES ESTUDIANTS A LES ESCOLES: LA MAQUINISTA I EULÀLIA BOTA 
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Organització: 

- 6 grups de 10-12 estudiants.  
- Participació en espais d’aprenentatge i tallers durant 3 dimecres consecutius, un grup a 

l’escola La Maquinista i un grup a l’escola Eulàlia Bota. 
- Possibilitat d’ampliar l’horari d’estada més enllà de l’horari de classe (8:30 a 10:30). 
- Realització de co-tutories. 
- Elaboració d’un diari d’aprenentatge. 
 

RELACIÓ ENTRE ELS ESPAIS DISSENYATS I EL PLANTEJAMENT CURRICULAR 

ESPAIS CAPACITATS APRENENTATGES 

Espai del moviment 

Aula de psicomotricitat (mirall, 
materials diversos, música..) 

Aprendre a ser i actuar 
d’una manera cada vegada 
més autònoma. 

Corporal- quinèstèsica 

Musical 

Espai de les construccions 

Dotat de material lògic i matemàtic 
(construccions, puzzles, 
trencaclosques, material per a 
classificar i seriar...). 

Aprendre a pensar i a 
comunicar 

Lògic-matemàtica. 

Espacial. 

Espai de la representació 

Dotat de material divers que 
permeti l’estimulació del traç i de 
la creativitat (dibuix, pintura, 
material per estripar, enfilar i 
modelar...) 

Aprendre a pensar i a 
comunicar 

Intrapersonal 

Espacial 

Espai dels experiments 

(material divers orientat pel 
projecte de ciències 3-12). 

Aprendre a descobrir i tenir 
iniciativa 

Naturalista 

Espai de la cuina 

Preparar l’esmorzar (classificar les 
fruites, tastar, tallar...) 

Aprendre a ser i actuar 
d’una manera cada vegada 
més autònoma. 

Lògic-matemàtica. 

Corporal-quinestèsica 

Espai del joc simbòlic Aprendre a conviure i 
habitar el món 

Interpersonal. 

Lingüística. 

Espai de reflexió i descans 

A estones pot ser necessari aturar 
l’activitat, mirar el que passa des 
de fora. Cal permetre i preveure 
aquesta possibilitat.  

Aprendre a ser i actuar 
d’una manera cada vegada 
més autònoma 

Intrapersonal 

 

PARTICIPACIÓ DE LES MESTRES A LA FACULTAT:  

Metodologia: 

- Assistència a la facultat d’una representació de mestres de les dues escoles el dimecres 
següent a la intervenció dels grups. 

- Temàtiques: el/la mestre/a, els infants, l’aula, el currículum i la programació, els materials, 
les metodologies. 

- Presentació dels estudiants d’allò que els ha sorprès, el que els ha creat dubtes i el que 
proposen. Aportació de les mestres ampliant i concretant coneixements 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

Per part dels estudiants (semestralment): Per part dels mestres: 
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- Assistència i participació 
- Presentacions 
- Diari d’aprenentatge 
- Co-tutories 
- Carpetes d’aprenentatge 
- Avaluació del projecte: què volem mantenir, que 

volem canviar, què volem incorporar 

- Acollida dels estudiants 
- Orientacions per a la intervenció als 

espais 
- Recull significatiu de la intervenció 

dels estudiants 
- Síntesi presentacions 
- Aportacions als cicles 
- Reunions generals de valoració 

 

Per part del professorat: 

- Contacte directe i periòdic setmanal entre els responsables del projecte 
- Reportatge gràfic de la intervenció dels estudiants a les escoles i la participació de les 

mestres a la facultat 
- Reunions mensuals amb els equips directius i trimestrals amb els equips docents 
- Jornada amb tallers preparatoris i d’avaluació. “L’educació, un acte conjunt” (3 de juny de 

2009) 
 

BENEFICIS I PREOCUPACIONS EN LA CONTINUITAT DEL PROJECTE 

Beneficis 

- Motivació, implicació i responsabilitat dels estudiants 
- Participació activa dels estudiants respecte a l’adquisició d’aprenentatge 
- Pensament reflexiu i sentit crític davant les situacions d’aprenentatge dels estudiants 
- Presa de consciència de la realitat professional 
- Intervenció a les escoles extra-horaria i de voluntariat 
- Proporcionar ajuda als mestres i escoles 
- Necessitat de planificar els espais d’aprenentatge 
- Compartir el procés de formació (inicial i permanent) 
- Informació a la comunitat educativa 
- Ampliació nombre de centres 
- Difusió a jornades, DOE, Facultats, congressos 
- Possibilitat d’intercanvis internacionals (Itàlia) 
- Obtenció d’ajuts REDICE-08 i VIII Ajut Facultat de Pedagogia 
Preocupacions 

- Disponibilitat franja horària en els nous graus 
- Suport per a la mobilitat dels estudiants 
- Nombre d’estudiants i grups 
- Incorporació de nou professorat 
- Cerca d’espais comuns de coordinació 
- Reconeixement institucional del projecte 
- Sol·licitud de nous ajuts 
- Permisos oficials per a la participació en jornades d’intercanvi 
- Mantenir el compromís de les escoles  
 

Annex 6: Presentació del projecte MQD en les Jornades de Docència del 
Departament de Didàctica i Organització Educativa 
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Implementació dels ECTS 
a la titulació de Formació de Professorat fomentant 
l’aprenentatge significatiu mitjançant el b-learning, 
metodologies didàctiques innovadores i l’avaluació 

continua

JORNADA DE DOCENCIA
DOE

Núria Lorenzo, Roser Boix, Juan José González, Elvira Martí, José Antonio García, Carme Oliver, 
Carolina Guzman, Maria Padros, Begoña Piqué, M Antònia Pujol, Angel Marzo, Montse Ventura, Ferran 

Candela, Francesc López, Pere Rius, Anna Fores, Maria de Borja, Montse González

 
 

 

CONTEXTUALITZACIÓ

El Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) 
constitueix un nou model de concepció dels processos d’E/A a 
la universitat.

L’interès del b-learning (blended learning) com a modalitat 
d’E/A semipresencial.

L’adequació de la planificació de l’ensenyament, avaluació, 
mitjans tecnològics i tutorització.

$ 
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INNOVACIÓ
“Coordinació de les assignatures 

Didàctica General i Atenció a la Diversitat i 
Organització del Centre Escolar”

Caràcter troncal
Complementarietat dels continguts
Assoliment competències específiques i transversals
Increment de recursos i noves metodologies
Treball docent col·laboratiu i interdisciplinar

 
 

 

FINALITATS

Implementació del b-learning

Implementació de noves metodologies i estratègies 
didàctiques

Introducció sistema d’avaluació continua

Coordinació de l’equip docent
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OBJECTIU

Potenciar i millorar l’aprenentatge significatiu i 
autònom de competències per part dels estudiants 

mitjançant la implementació d’un sistema d’E/A 
semipresencial i interdisciplinar, que involucra la 

introducció de noves metodologies docents i 
sistemes d’avaluació continua seguint, les 
orientacions proposades a les directrius de 

l’Espai Europeu d’Educació Superior

 
 

 

METODOLOGIA
Anàlisi i documentació d’experiències actuals d’E/A
Anàlisi i reformulació dels plans docents
Disseny i implementació de l’entorn virtual Moodle
Disseny i implementació de noves metodologies 

docents
Disseny d’un sistema d’avaluació continua
Disseny i implementació d’un sistema tutorial
Avaluació continua del projecte d’innovació
Creació i consolidació de l’equip docent
Difusió del projecte
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ACCIONS REALITZADES
Compartir programes i seqüenciació de continguts
Evitar solapaments i incorporar nous continguts 
Intercanviar estratègies i recursos didàctics
Revisar activitats d’avaluació 
Organitzar activitats d’aprenentatge compartides
Crear i utilitzar un espai de treball col·laboratiu de 

l’equip docent a través del moodle
Realitzar sessions d’autoformació de l’entorn moodle
Revisar i compartir materials curriculars

 
 

 

 

EQUIP 
DOCENT

MQD 
2007

 
 



 

Annex 7
 

 

 

 

 

: Algunes fotoggrafies dels estuudiants de 1r. de

 

 

el curs 2007-20008 a les escoles
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