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PRÒLEG

Deu congressos. Vint anys d’història. Un sistema universitari que 
conrea la innovació educativa i promou la formació universitària. 
Més enllà de les xifres, el més rellevant d’aquest període ha estat la 
constància i la professionalitat d’un conjunt de dones i d’homes que 
han vetllat per la docència universitària. Ho han fet, a més, sense 
soroll ni estar subjectes a les modes, a les circumstàncies peremp-
tòries o, inclús, a contracorrent. 

Al llarg d’aquestes dues dècades hem assistit a l’eclosió de la 
recerca científica a Catalunya. Amb una força imparable, les uni-
versitats i els centres de recerca catalans s’han situat en posicions 
sovint capdavanteres en la producció científica europea. I ho han 
dut a terme en un temps extraordinàriament breu i partint d’una 
realitat històrica on la recerca era escassa i reclosa en determinats 
grups i persones. Amb tot allò positiu que això comporta, també 
hem de reconèixer que l’activitat docent a les universitats ha estat 
en algun moment menysvalorada, poc reconeguda, com si fins i tot 
fes nosa. La famosa accepció de la «càrrega docent» n’és una bona 
mostra. Per tot plegat encara té més valor la tasca duta a terme a 
l’entorn dels Congressos Internacionals de Docència Universitària 
i Innovació (CIDUI). 

En l’actualitat ens trobem davant una societat en radical trans-
formació. D’una banda, revolucions tecnològiques i científiques, 
canvis profunds en les estructures socials i econòmiques, una 
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creixent globalització. Tot plegat amb una dinàmica de canvi i de 
complexitat que pot arribar a marejar. De l’altra, la constatació que 
albirem una nova societat i una economia intensives en coneixe-
ment. Una societat del coneixement on el talent, el capital humà i 
la formació al llarg i ample de la vida són factors claus de progrés 
i de benestar. 

Les universitats, amb els seus múltiples impactes, esdevenen 
eines cabdals per a l’avenç com a societat. La docència i la forma-
ció se situen de nou al bell mig de les prioritats de les institucions 
responsables de la política universitària i de les pròpies universitats. 
Prenen més força que mai les innovacions docents, noves fórmules 
per a una formació integral de les persones i els professionals, noves 
metodologies i ofertes acadèmiques adaptades a diversos col·lectius, 
necessitats, ritmes, orientacions. Ara ens trobem en aquest context, 
i els vint anys d’història del CIDUI esdevenen un llegat valuós 
de reflexió, anàlisi i mètode pel sistema universitari i per a tota la 
comunitat acadèmica del país. 

Un element clau d’aquests anys ha estat la força del treball con-
junt. A l’inici van ser tres les universitats pioneres a endegar el 
projecte (UB, UAB i UPC), però ben aviat totes les universitats 
públiques catalanes remaven juntes en la promoció de la docència 
universitària i la innovació. Un fet exemplar que mostra la força 
d’un sistema universitari que, més enllà de la sana competència, ha 
sabut conrear amb intel·ligència i eficiència la cooperació interu-
niversitària. Sens dubte, a dia d’avui podem considerar el sistema 
universitari català com un dels més compactes i col·laboratius a 
escala europea, que ajusta amb encert la sempre complexa tensió 
entre competència i cooperació. 

Quan fa prop de quatre anys es va decidir integrar el CIDUI 
dins la cartera d’activitats i projectes de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, tot i conservar la seva plena idiosincrà-
sia, l’aterratge fou ben suau i quasi natural. També hi ajudà el ferm 
compromís de l’ACUP i les universitats que la componen amb la 
formació universitària. En són exemple, entre d’altres, els infor-
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mes d’indicadors de formació i docència, els recull i el portal de 
bones pràctiques d’innovació docent, el foment de l’educació pel 
desenvolupament i dels objectius de desenvolupament sostenible, 
la generació de materials per a la formació en recerca responsable o 
el foment de la formació universitària dual. 

Una altra aspecte clau, com molt bé s’explica en el llibre, ha estat 
la dinàmica del treball dins les activitats del CIDUI: interuniversi-
tari com hem dit, però alhora intergeneracional i interdisciplinari. 
I també que fomenta el compromís institucional des del seu vèrtex 
estratègic (equips rectorals i òrgans de govern) amb la generació 
d’idees i el treball a l’aula dels mateixos acadèmics i equips docents 
(departaments, instituts de ciències de l’educació, centres d’innova-
ció i d’altres). Per davant tenim el repte de guanyar si cal més qua-
litat, d’una major obertura internacional per poder col·laborar amb 
professionals i institucions d’altres països i de cercar en tot moment 
la rellevància social i acadèmica en uns moments de canvi constant 
i complexitat, situant en tot moment l’estudiantat i el seu procés 
d’aprenentatge al centre i amb clara vocació humanista i social.

Només em queda agrair de manera molt sincera la tenacitat i la 
professionalitat de tots els que han impulsat durant aquests anys 
el CIDIU: els primers promotors visionaris, les universitats i els 
seus equips, els instituts i centres d’innovació docent, els diferents 
comitès que esdevenen els autèntics protagonistes, i els participants 
que, congrés a congrés i simposi a simposi, confirmen que la for-
mació universitària esdevé una eina poderosa per a construir una 
societat de progrés. 

Josep M. Vilalta
Associació Catalana d’Universitats Públiques
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1. INTRODUCCIÓ: ALGUNES LLIÇONS APRESES 
DELS CIDUI

— Salvador Carrasco Calvo
Universitat de Barcelona

— Ignacio del Corral
Universitat Politècnica de Catalunya

— Josep M. Tatjer
Universitat Autònoma de Barcelona

L’experiència del CIDUI ha estat per a nosaltres un procés d’apre-
nentatge inoblidable. A l’hora d’elaborar aquestes pàgines intro-
ductòries teníem dubtes sobre els temes que calia incloure-hi, si la 
reflexió i els grans debats sobre la qüestió universitària i els reptes 
de futur, o bé la contribució dels congressos al coneixement de la 
millora docent i la innovació a peu d’aula a les nostres facultats; si 
la complicitat amb els nostres respectius i successius rectorats, o bé 
la proximitat i la confiança del professorat, que ha donat ple sentit 
a l’esforç institucional realitzat i ens ha omplert sempre d’orgull 
als organitzadors; si l’exemplar cooperació entre els membres de 
l’equip humà que ha fet possible la celebració de deu congressos 
(interuniversitari, intergeneracional i de perfils professionals tan 
diversos), o bé la confiança dipositada en nosaltres per les nostres 
respectives universitats. Un cop analitzada la trajectòria d’aquests 
anys, pensem que mereixen ser destacades les set qüestions que 
tractem a continuació. 

1. Processos de millora i innovació en Educació Superior a 
Catalunya (2000-2018)

Des dels seus inicis el CIDUI ha estat ben atent als ràpids canvis 
socials, que obliguen a centrar-se més en la contínua variabilitat 
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de les coses que en llur estabilitat i continuïtat, sempre (i para-
doxalment) present en la institució universitària com a garantia i 
promesa de futur.

Les noves realitats demanaven nous professionals amb capacitat 
d’autoaprenentatge, per tal d’afrontar noves situacions i coordinar 
equips. En el marc d’una universitat a on cada cop arribaven més 
estudiants, calia respondre a una heterogeneïtat creixent de l’alum-
nat, la qual cosa plantejava la necessitat de canvis qualitatius en els 
models d’aprenentatge de l’alumnat i en l’ús de les tecnologies de 
la informació i la comunicació dins de la pràctica docent. 

A poc a poc va anar arrelant la idea que el CIDUI havia de 
fomentar l’intercanvi d’experiències dels grups docents de millora 
de la docència, des d’una ferma voluntat d’afavorir la cooperació 
entre les universitats en temes de qualitat docent, sempre atents 
a l’adaptació a les noves circumstàncies i oberts a l’exploració de 
noves oportunitats.

En el capítol sis d’aquests llibre es pot comprovar com, al llarg 
d’aquests divuit anys s’ha anat estenent progressivament l’interès 
per la innovació docent i per l’avaluació del seu impacte. Les bases 
de dades de l’organització dels congressos del CIDUI, relatius a les 
darreres tres edicions, recullen no tan sols els treballs presentats 
(títols, autors, afiliació), sinó també en quins àmbits es van pre-
sentar i les paraules clau. Els CIDUI, podem concloure amb cert 
orgull, han estat un bon catalitzador de l’esforç innovador realitzat 
pel professorat universitari i del seu impacte en la docència i els 
aprenentatges de l’alumnat.

2. La desigual atenció a la docència i a la recerca

La Llei de Reforma Universitària i la posterior Llei de foment i de 
coordinació general de la investigació científica i tècnica, de 1986, 
van posar les bases del que seria un brillant desplegament de la 
recerca en la Universitat durant les dècades posteriors, de la mà de 



151. introducció: algunes lliçons apreses dels cidui  ❚

l’Agència Nacional d’Avaluació i Perspectiva (ANEP). L’avaluació 
de la docència correspondria, d’entrada i decebedorament, a les 
universitats. 

Poc més tard, algunes universitats començarien a donar els pri-
mers passos en la bona direcció (per exemple, amb la creació a la 
UB, el 1990, del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària - 
GAIU). Després vindria el moment de la creació de noves Agències 
que assumirien l’avaluació de l’exercici de la docència. I les coses 
començarien a canviar.

La formació del professorat per a la docència i l’impuls de la 
innovació docent universitària han experimentat, al llarg de la pri-
mera dècada del segle xxi, un fort desplegament a les universitats 
catalanes, tot i que desigual.

El CIDUI ha estat un bon exponent dels avenços realitzats. 
Tanmateix, ha persistit fins avui una profunda diferència en la 
valoració de la recerca i de la docència, en el moment d’avaluar els 
mèrits acadèmics a efectes de carrera i de selecció en els concursos 
d’accés a places docents, cada vegada més escasses, malgrat el nom-
bre creixent de professorat contractat. 

En aquest sentit, entre els organitzadors del CIDUI, en alguns 
moments, es recordaria reivindicativament que la Carta Magna 
de les universitats europees, del setembre de 1988, afirmava que «la 
selecció i la reglamentació del seu estatut han d’estar orientades pel 
principi d’indissociabilitat entre la tasca investigadora i l’activitat 
docent». Principi que vèiem en entredit per les situacions que aca-
bem d’indicar.

Es més, pel que fa a noves perspectives de futur en aquest camp, 
no som capaços de veure en els nous i molt ben benvinguts pro-
jectes per la Millora i la Innovació Docent novetats destacables 
que permetin augurar avenços reals cap a noves fites, amb nous i 
majors recursos econòmics, més enllà de la continuïtat de les línies 
experimentades en les darreres dècades. Mentre els programes ins-
titucionals no disposin de pressupostos suficients, personal qualifi-
cat i estructures adients per tirar-los endavant i les universitats no 
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tinguin la capacitat per prendre decisions en matèria de política del 
professorat, no s’avançarà com és imprescindible fer sense demora. 
Al nostre parer aquest és un gran repte de present.

En definitiva, encara avui, apreciem un cert estancament del 
sistema, una mancança ja endèmica en el reconeixement de la do-
cència, la formació i la innovació docent. Una de les finalitats essen-
cials de la institució universitària, és a dir l’ensenyament, segueix 
reclamant una major atenció política i pressupostària. No es pot 
esperar ni demanar que les universitats, per més que defensin la 
seva autonomia, afrontin totes soles un repte com aquest.

3. La Universitat, una institució de la societat

El CIDUI no és la única xarxa interuniversitària existent en el siste-
ma universitari català. Enumerem algunes com l’emblemàtica crea-
ció de l’Associació d’Universitats Públiques de Catalunya (ACUP), 
la Xarxa Lluís Vives, la Xarxa de Biblioteques Universitàries, la 
Xarxa d’Aprenentatge i Servei Universitari (APSU), el Programa de 
Millora de la Qualitat Docent (MQD) o, des del 2014, el Programa 
de Millora i Innovació en la Formació de Mestres (MIF) o la Prova 
d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus d’Educació, que 
enguany ha evolucionat amb un examen diferenciat en les PAU. 

Totes aquestes iniciatives són una realitat que parla per si sola 
de qualitat; de construcció lenta, pacient i en xarxes interuniver-
sitàries, de la «Universitat de Catalunya»: un sistema universitari 
obert, que se sap hereu dels congressos universitaris catalans del 
segle xx i que, alhora, s’enquadra volgudament en el conjunt de 
les universitats europees, immersa de ple, des de fa molts anys, en 
els Programes europeus (començant per l’Erasmus) i en el procés 
de creació i generalització de l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). En aquest marc, la preocupació per l’impuls del plurilin-
güisme; la progressiva introducció de l’anglès com a llengua franca 
del CIDUI; i la preocupació per la internacionalització dels con-
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gressos (en el nombre de conferenciants, de congressistes i membres 
del Comitè Científic) seria una constant en tots aquests anys.

Els CIDUI s’han estat organitzant sempre tenint en comp-
te aquest marc europeu i també en l’iberoamericà, com evidencia 
aquest llibre, i constitueix una xarxa universitària més, al servei de 
la millora de la docència i l’avenç de la recerca i la innovació docent.

Com es comenta en el capítol primer, hem volgut una Uni-
versitat més preocupada pel què que pel com; més interessada pel 
coneixement i el saber que per la capacitat demiúrgica de produir 
artefactes; amb una clara orientació científica, humanista i social, 
i no exclusivament pensada des dels mercats; no obsessionada pels 
sistemes «cerimonials generalitzats» (estandardització, rànquings) 
sinó garantista de la qualitat dels aprenentatges i capaç d’harmonit-
zar dues lògiques tan difícils de combinar com la del món produc-
tiu i del treball i la del saber i el coneixement científic; la formació 
de professionals i la finalitat cultural de la institució. Sempre hem 
afirmat el principi de que la Universitat «produeix i transmet cul-
tura, de manera crítica, mitjançant la recerca i l’ensenyament».

En el capítol setè es considera la perspectiva des de la qual en 
els diferents espais del CIDUI hem considerat el paper de la Uni-
versitat com a factor essencial de desenvolupament de les societats, 
en l’era del coneixement i la globalització, en el marc del procés 
intergovernamental de Bolonya i de l’Estratègia de Lisboa de la 
UE. Un dels objectius de la institució universitària en la darrera 
dècada ha estat el de definir la seva relació amb la societat i les seves 
implicacions. En els congressos del CIDUI s’han treballat a fons 
aquestes qüestions i s’ha fet una aportació singular que els autors 
analitzen acuradament. 



❚  docencia universitaria e innovación18

4. Més enllà de l’EEES

Des del primer moment vàrem entendre el procés de Bolonya com 
una oportunitat, més enllà dels canvis en l’estructura de les titula-
cions i dels objectius proposats per la implantació de l’EEES.

Per això, en els congressos impulsaríem i prioritzaríem la pre-
sentació de comunicacions sobre experiències d’aprenentatges de 
l’alumnat i el disseny de les titulacions universitàries, a partir del 
debat de qüestions bàsiques prèvies, com ara la distinció i relació 
entre competència i comprensió; la contextualització de les com-
petències en els diversos contextos acadèmics i disciplinaris; el 
debat de las competències a la llum de la reflexió sobre la missió 
de la Universitat. Érem partidaris de fer plantejaments realistes i 
pragmàtics; per la via, sempre lenta, de la persuasió i la convicció 
del professorat; conscients dels recursos disponibles; sense allu-
nyar-nos de la realitat de les aules i, a la vegada, avançant cap a 
fites discretament ambicioses; sense per això carregar-nos de feina 
de manera imprudent, mirant de no defallir en l’intent d’intro-
ducció de millores concretes i innovacions fetes en equips docents 
i grups d’innovació. L’Informe Universitat 2000 descriu bé l’entorn 
universitari i la situació en què ens mouríem durant quasi dues 
dècades.

En el capítol segon d’aquesta obra es recorda com les universitats 
van iniciar «una redefinició del seu model docent, tenint en comp-
te les característiques dels estudiants, el que les titulacions havien 
d’oferir i les necessitats de la societat». Aquest text presenta una 
visió de les experiències presentades als CIDUI que fan referència 
a metodologies docents a utilitzar en classes amb grups grans o pe-
tits, pràctiques professionals i docència presencial i semipresencial.

Són experiències que parlen per sí soles del compromís dels di-
versos actors, sovint anònims, amb una Educació Superior de qua-
litat. Com s’assenyala, també, al capítol tercer, quedava clar, des del 
primer CIDUI, que la resposta als canvis havia de propiciar tant 
unes noves formes d’ensenyar com que la Universitat «adoptés una 
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nova cultura universitària, on la formació del professorat universi-
tari fos necessàriament la clau de volta». 

Per la seva part, els autors del capítol 4 aborden la necessitat de 
buscar models flexibles de l’organització de la formació, analitzen 
programes formatius emergents, com la formació dual o l’aprenen-
tatge-servei, i la participació i contribució dels estudiants en els 
processos de formació i en la vida universitària.

5. Competència i col·laboració interuniversitària

La realitat dels CIDUI ha obeït sempre a una doble lògica:

1. la de l’activisme corporatiu i la iniciativa institucional dels ICE i 
les Unitats organitzadores, amb el suport explícit de les Univer-
sitats respectives (especialment mitjançant polítiques de millora 
i innovació docent impulsades des dels vicerectorats); 

2. la capacitat d’innovació col·laborativa dels equips i comitès del 
congrés i, fonamentalment, del professorat universitari (el tre-
ball diari dels grups d’innovació front a les resistències al canvi 
i a les necessàries innovacions disruptives, respecte de les rutines 
establertes).

La clau de la continuïtat dels congressos ha estat la cooperació 
interuniversitària i la coincidència en el temps d’una voluntat de can-
vi real de la institució i l’impuls de base dels professionals docents. 
S’ha d’atendre i vetllar per l’harmonia d’aquesta doble lògica (Gros, 
2010) de reforma institucional (top-down) i d’innovació de base (bot-
tom-up): la dinàmica conjuntada i complementària de la Universitat 
com a institució i la base del seu professorat. És en la intersecció 
d’aquestes dues lògiques on s’ha desenvolupat l’acció del CIDUI.
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6. La preocupació per la qualitat i l’avaluació

En el CIDUI la preocupació per la qualitat s’ha traduït en termes 
de garantia de rigor en els processos interns d’avaluació de les co-
municacions, ponències i conferències dels congressos. 

Com s’indica en el capítol primer, el Comitè Científic ha estat, 
com a òrgan independent, l’encarregat de fixar criteris i preveure el 
sistema i mecanismes d’avaluació de les comunicacions (doble ava-
luació, cega, per pars especialistes en els diferents àmbits temàtics 
de cada congrés). També, abans de cada congrés, la Permanent del 
mateix comitè proposa els continguts generals del congrés i fixa 
els àmbits temàtics que es consideraran preferents al realitzar la 
avaluació de les comunicacions.

Els organitzadors del CIDUI vàrem considerar, en el seu dia, 
amb tota atenció i interès les orientacions de l’ACUP sobre l’objec-
tiu de la «formació de qualitat, centrada en els estudiants». Una for-
mació que havia de tenir presents els canvis que s’estaven produint 
en el món laboral de la nova societat del coneixement. El Llibre 
Blanc de la Universitat de Catalunya (2008) fixava, en aquest sentit, 
un objectiu ben clar: la formació universitària havia de centrar-se, 
en els propers anys, en oferir una formació flexible i d’alta qualitat, 
fomentant un sistema d’avaluació i acreditació basat en l’autonomia 
universitària, que fomentés la recerca i la innovació universitària 
(estratègies 13-21).

Per altra banda, els temes de l’avaluació i acreditació de les titu-
lacions i dels aprenentatges de l’alumnat, ja presents en els congres-
sos, prenien una nova urgència i actualitat. Igualment, l’interès per 
l’avaluació contínua dels processos formatius, més enllà de l’acredi-
tació, prenien una nova empenta de la mà dels grups d’innovació 
i dels equips docents que en les universitats catalanes estaven rea-
litzant experiències molt significatives, que foren objecte d’anàlisi i 
discussió en el marc de les iniciatives del CIDUI.

En el capítol cinquè es fa una acurada anàlisi de les comunica-
cions presentades sobre el tema de l’avaluació, que, com indica el 
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seu autor, ha generat molt d’interès dins els congressos del CIDUI. 
Es van presentar nombroses comunicacions en els diferents formats 
realitzades per docents d’universitats i titulacions ben diverses. S’ha 
de destacar, diu l’autor, que l’avaluació de competències transver-
sals i l’avaluació contínua van ser els temes més freqüents.

7. La Universitat del futur

La reflexió sobre la Universitat del futur ha estat també present 
entre les inquietuds dels organitzadors dels CIDUI, com un cavall 
de Troia a punt de fer-se amb nosaltres. Comprovàvem, amb el 
pas dels anys, com entràvem en terrenys minats, en el quals no era 
gens fàcil avançar a la recerca o la creació d’espais acadèmics més 
forts i vius. En moments de dificultats i retallades, sumits en la crisi 
econòmica, vèiem que les coses anaven empitjorant i que, segons 
els més pessimistes de nosaltres, caminàvem cap a la pèrdua de sig-
nificació i valoració social de la nostra tasca. Aviat ens convencíem 
de que no es tractava de canviar de vaixell, sinó de rumb, fent una 
reflexió interna de caràcter epistemològic. No era cosa d’esperar 
les promeses d’un esdevenidor més favorable, sinó de treballar in-
tensament per la millora de la qualitat en el marc d’una institució 
que, alhora, estava lligada a una llarga i amenaçada tradició i era 
desafiada per forces i reptes de caràcter global. No sabíem com seria 
el futur, però estàvem atents a les noves tendències internacionals, 
a les qüestions emergents en el nostre entorn europeu i a les alter-
natives d’altres parts del món, com s’evidencia al capítol cinquè.

Entre moltes altres qüestions, veiem com es precaritzaven les 
condicions de treball de bona part del professorat, mentre emergi-
en noves figures i nous escenaris de la mà de l’avenç de les TIC. A 
l’Executiva del CIDUI vivíem sensacions i compartíem preguntes 
difícils de respondre: anàvem cap al que John Hickman, a Aus-
tràlia, havia qualificat de Gypsy Faculty? Quin era el rostre humà 
del professorat del segle xxi: el dels «intermediaris» (que viurien 
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i prosperarien en el ciberespai), el dels «mentors» (que farien «el 
darrer ball presencial del savi») o el dels «configuradors de signifi-
cats» (els ancians transdisciplinaris que treballarien en xarxes)? La 
nostra era una Universitat en profunda transformació arreu del 
món (S. Inayatulla i Jennifer Gidley, 2003). També llegíem que, 
des del punt de vista epistemològic, la institució estava en perill de 
naufragi (Michael Freitag, 2004). Així, sense caure en l’exageració 
dels grans titulars i els grans interrogants dels experts, les comu-
nicacions dels congressistes, de mica en mica, anaven plantejant i 
formulant, en termes molt realistes i a partir de les experiències, 
aquests i molts altres «nous reptes» i «línies de futur», com es co-
menta en el capítol vuitè d’aquest llibre.

En el capítol vuitè, amb el qual acaba aquesta obra, es constata 
com «la societat digital no ha parat d’evolucionar a un ritme verti-
ginós» i identifica fins a cinc «factors de canvi que poden posar en 
tensió l’ecosistema educatiu actual en les properes dècades, espe-
cialment l’Educació Superior, en sacsejar alguns dels seus elements 
fonamentals com ara el rol dels docents, les metodologies i moda-
litats formatives, el contingut de l’oferta, l’avaluació i l’acreditació, 
i fins i tot el paper de les institucions en el conjunt de la societat». 
Amb la mirada posada en l’horitzó de les properes dècades, els au-
tors analitzen els reptes de la Universitat actual (com per exemple, 
preparar per a professions encara no existents, formar per a allò 
que no es veu) i acaben centrant qüestions com les que acabem de 
formular en aquesta mateix apartat, però en termes pràctics i pro-
pers als que ha estat l’experiència i la consciencia dels desafiaments 
viscuts en els CIDUI: «Potser la clau de tot plegat és descobrir 
de què cal desprendre’s, què cal conservar i què cal incorporar de 
nou». Es pregunten si l’amenaça real de la nostra Universitat seria 
més aviat «el seu propi immobilisme». Tenen tota la raó: «El món 
universitari té feina. I molta».
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2. ELS CIDUI

— Salvador Carrasco Calvo
Universitat de Barcelona

1. Breu ressenya històrica

1.1 Finalitats i relacions institucionals

El mes de juliol de l’any 2000 els Instituts de Ciències de l’Educa-
ció de la Universitat de Barcelona, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya organitzaven 
el I Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 
(CIDUI).

Els organitzadors eren conscients d’estar vivint canvis molt rà-
pids que obligaven a atendre més a la contínua variabilitat de les 
coses que a llur estabilitat i continuïtat. Les noves realitats dema-
naven nous professionals amb capacitat d’autoaprenentatge, per a 
afrontar noves situacions i coordinar i dirigir equips. Tenien la 
convicció de trobar-se davant reptes nous i engrescadors. S’impo-
sava atendre una major heterogeneïtat de l’alumnat, en el marc 
d’una Universitat a on cada vegada arribaven més estudiants, que 
plantejava la necessitat de canvis qualitatius en els models d’apre-
nentatges de l’alumnat i en l’ús de les tecnologies de la informació 
i la comunicació des de la pràctica docent.

A poc a poc va créixer la convicció de la necessitat de fomen-
tar l’intercanvi d’experiències de millora docent, a peu d’aula, i 
una ferma voluntat d’afavorir la cooperació entre les universitats 
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en temes de qualitat docent. La cooperació entre aquells tres ICE 
multiplicava la nostra eficàcia i la nostra incidència en la vida real 
de les nostres universitats. Ho vàrem expressar gràficament amb 
la fórmula CIDUI-ICE 3, amb la qual es va convocar l’any 2001 
el I Simposi Internacional dedicat a reflexionar sobre els models 
de formació inicial del professorat universitari a Europa, amb la 
participació d’experts europeus i dels responsables acadèmics de les 
nostres universitats. La fórmula d’organitzar un congrés de manera 
bianual i un simposi entre congressos va anar arrelant. 

Als pocs anys, a mesura que el CIDUI s’anava celebrant en les 
distintes universitats, s’afegirien al CIDUI la resta d’universitats 
públiques catalanes. De fet, acabarien formant part del Comitè 
Organitzador del CIDUI representants de totes les universitats 
públiques catalanes, a través de les institucions (instituts, centres i 
unitats orgàniques) que, en cada una d’elles, eren responsables de 
la formació de seu professorat, la innovació docent, l’assessorament 
o, en general, del desenvolupament professional dels docents uni-
versitaris. Ben aviat aprendríem a respectar les nostres diferències i 
a treure’n profit de la riquesa i varietat dels nostres plantejaments. 
Al darrera del CIDUI hi havia tot un aprenentatge cooperatiu; ens 
vam anar coneixent a fons, confiant entre nosaltres, amb una re-
marcable lleialtat. Acostumàvem a dir que en els CIDUI les nostres 
universitats eren capaces de col·laborar tan estretament en matèria 
de docència i innovació docent com de competir en matèries de 
recerca i en la captació de l’alumnat més preparat i capacitat.

El congrés és avui una realitat singular i significativa, un espai 
de col·laboració interuniversitària de les universitats de Catalunya, 
obert a la resta de les universitats espanyoles i d’arreu del món, 
organitzat per totes les universitats públiques catalanes. Hem coin-
cidit sempre en la de que s’ha fet un procés exemplar en el seu plan-
tejament: ha partit del respecte a la lliure voluntat de les universitats 
i d’una cooperació lleial i generosa per part de tothom. 

Hem acabat creant una plataforma en la qual el professorat 
assistent repensa la docència, comparteix les experiències d’inno-
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vació docent que s’estan duent a terme a les aules, presenta i debat 
idees noves i creatives, dona a conèixer pràctiques educatives que 
permeten aprofitar les oportunitats acadèmiques que brinda el nou 
context universitari. Els organitzadors érem plenament conscients 
de que els protagonistes del CIDUI eren els professors i professo-
res que van donar continuïtat a la seva participació i van fer del 
congrés una institució reconeguda per la comunitat universitària 
i legitimada pel seu rigor avaluador de les comunicacions i la re-
cerca de ponències, simposis i conferències d’un considerable valor 
acadèmic.

Amb el pas dels anys les finalitats del CIDUI s’han acabat de-
finint en els termes següents:

• Fomentar l’intercanvi d’experiències de millora docent.
• Impulsar la recerca i la innovació.
• Fomentar un major rigor científic en l’àmbit de la docència.
• Afavorir la cooperació entre les universitats en temes de qualitat 

docent.
• Debatre a nivell acadèmic sobre la realitat i els reptes de les 

universitats.
• Fomentar la internacionalització de les universitats públiques 

catalanes.

A continuació, en les taules següents es poden observar les da-
des més significatives dels congressos i simposis celebrats fins a 
l’actualitat.

1.2 Les relacions institucionals

En les nostres activitats mai ens hem oblidat de que la qüestió 
universitària pressuposa una concepció de las relacions de la insti-
tució amb el saber, amb la realitat actual i amb la tradició de què 
venim. Així, per exemple, en el Simposi Internacional del 2011, 
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coorganitzat amb la CESE (Comparative Education Society in Eu-
rope), presentàvem el debat i la problemàtica de la governança de 
la Universitat, amb una clara orientació sociològica, plural i crítica, 
que situàvem a les antípodes de qualsevol enfocament monolític o 
d’adaptació mimètica a les modes del moment. Les coses, dèiem, 
són complexes: la millora i la innovació docent són processos en els 
quals intervenen agents socials i institucions lliures i autònomes, 
però condicionades per un entorn i unes situacions socials i econò-
miques determinades, que poden obstruir o anular qualsevol esforç 
o iniciativa. Els anys d’experiència dels CIDUI han donat, a qui 
hagi volgut aprendre, moltes lliçons. Mirant el conjunt d’aporta-
cions i experiències presentades en els congressos veiem que tenim 
motius per a mirar al futur amb certa confiança en el potencial in-
novador del professorat i de la Universitat. Tanmateix, per contrast, 
resta en nosaltres un sabor agredolç per les greus dificultats i limi-
tacions amb què avui estem obligats a treballar: deficiències, entre 
molts altres aspectes, en la governança de la institució universitària, 
en el finançament, en la internacionalització de les activitats i en el 
suport i confiança de la societat. La innovació docent universitària 
és un procés, una pràctica, relacionada directament amb el seu 
compromís i el suport de l’entorn. No sempre les nostres universi-
tats tenen la possibilitat de mirar en aquesta direcció, ni tenen el 
finançament suficient, ni poden desenvolupar cap mena d’estratè-
gies de professorat. El repte és molt important i compromet el futur 
de les universitats públiques, com comentava recentment el Rector 
de la Universitat de Barcelona.

1.3 La institucionalització del CIDUI

L’experiència acumulada del CIDUI i el positiu balanç que fan 
totes les institucions implicades, que integren l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) permeten pensar que hem obert 
una nova etapa en el procés d’institucionalització del CIDUI, en 
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un nou marc de les universitats de Catalunya. Els organitzadors 
dels CIDUI, al llarg d’aquests anys, ens hem identificat sempre 
com a part d’una xarxa universitària del que, en un futur no molt 
llunyà, desitjàvem que fos «la Universitat de Catalunya», quelcom 
més que «una marca de les Universitats de Catalunya». Per a no-
saltres l’aixopluc i el reconeixement de l’ACUP fou un pas més 
endavant, coherent amb la nostra trajectòria i una exigència de la 
dinàmica imposada per les circumstàncies i la necessitat de clarifi-
car definitivament el marc institucional en què ens movíem.

Voldríem una «Universitat de Catalunya» com l’havien pensada 
els Congressos Universitaris Catalans del segle xx. Més preocupada 
pel què que pel com; més interessada pel coneixement i el saber 
que per la capacitat demiúrgica de produir artefactes; amb una 
clara orientació humanista i social i no exclusivament orientada 
als mercats; no obsessionada pels sistemes «cerimonials generalit-
zats» (estandardització, rànquings), sinó garantista de la qualitat 
dels aprenentatges i capaç d’harmonitzar dues lògiques tan difícils 
de combinar com la del món productiu i el treball,cada dia més 
degradat, i la del saber i el coneixement científic. Partim d’un con-
junt d’iniciatives interuniversitàries de les universitats catalanes que 
indiquen clarament per on s’ha d’anar en el futur. El CIDUI, en 
aquest sentit, ha fet una aportació molt rellevant, mostrant que som 
capaços de cooperar i anar junts i, alhora, de tenir aquella sana i 
legítima competència que empeny tots els agents cap a la millora 
i la superació.

2. Activitats dels CIDUI

En el CIDUI es presenten iniciatives de millora docent que, en 
molts casos, anticipen el futur i els canvis que esperen a la Univer-
sitat, en el camp de la docència, en els propers anys. Un atent segui-
ment de l’evolució dels nou congressos organitzats fins ara permet 
afirmar que a les nostres universitats s’estan posant les bases d’una 
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nova situació. A més, cal ressaltar que la qualitat de les experiències 
presentades en els congressos va millorant i que la docència univer-
sitària avança silenciosament i discretament. 

Taula 1. CIDUI, temes i seus

Congreso Tema Sede

I CIDUI (2000) Docència Universitària i Innovació UAB, Hospital Sant Pau

II CIDUI(2002) Docència Universitària i Innovació URV, Facultat d’Educació i 
Psicologia 

III CIDUI (2004) Docència Universitària i Innovació UdG, Campus Barri Vell 

IV CIDUI (2006) La competència docent UB, Facultat d’Econòmiques 

V CIDUI (2008) El canvi en la cultura docent universitària UdL, Campus de Cappont

VI CIDUI (2010) Nous espais de qualitat en l’educació 
superior

UPC, Campus Nord

VII CIDUI (2012) La Universitat: una institució de la societat UPF, Campus Ciutadella

VIII CIDUI (2014) Models flexibles de formació: una resposta 
a les necessitats actuals

URV, Palau Firal i de Congressos de 
Tarragona

IX CIDUI (2016) Impactes de la innovació en la docència i 
l’aprenentatge

UAB Hotel Campus (Bellaterra)

2.1 Els simposis internacionals CIDUI

Entre congrés i congrés, el CIDUI convoca un simposi internacio-
nal sobre qüestions rellevants de la formació del professorat univer-
sitari i la innovació en Educació Superior. Són reunions d’experts 
i responsables acadèmics de les universitats organitzadores dels 
congressos. Amb aquesta iniciativa, el CIDUI pretén prestar un 
servei a les universitats organitzadores i contribuir a l’intercanvi 
interuniversitari sobre la realitat de l’Educació Superior a Europa i 
la resta del món. La taula 2 permet fer-se una idea de la importància 
dels temes tractats i de l’interès objectiu que té el debat compartit 
entre experts internacionals i responsables acadèmics universitaris 
sobre qüestions d’indubtable actualitat acadèmica. 
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Taula 2. Simposis del CIDUI

Any Tema Seu

2001 Formació inicial del professorat universitari i la seva avaluació IDES UAB

2003 El portafoli docent ICE UPC

2005 Món del treball i Universitat UAB-CIC

2007 El disseny dels ensenyaments per competències ICE UPC

2009 Docència, recerca i aprenentatge ICE UB

2011 Cap a una governança creativa en ensenyament superior eLearn UOC

2013 Estudiants i graduats d’avui. La resposta de les universitats IDES UAB

2015 Avaluació i canvis institucionals: cap a on anem? ICE UPC

2017 Desenvolupament professional docent: claus i reptes ICE UB

Els CIDUI ha tingut molt present la preocupació per la millora 
i la innovació en la docència, enteses com un «procés institucional 
i part integrant del desenvolupament professional docent», amb 
una visió àmplia, no localitzada tan sols a l’aula. Per això, temes 
com la internacionalització de les activitats acadèmiques, la qualitat 
institucional o la cooperació en i per al coneixement, han vingut 
inspirant no poques iniciatives i activitats en els congressos.

Des del principi, els CIDUI han viscut el repte d’oferir a la 
societat «formes noves i renovades d’ensenyaments per a atendre 
degudament als nous estudiants, noves formes d’organitzar l’apre-
nentatge i noves sortides professionals», com assenyalava en el seu 
dia l’Informe Universidad 2000. Pensàvem que, davant nous pro-
blemes, noves solucions.

El novembre de 1997 la Comunitat Europea havia formulat un 
nou objectiu:

Desenvolupar la capacitat d’ocupació a través de competències neces-
sàries per tal de promoure, al llarg de la vida, la creativitat, la flexibi-
litat, la capacitat d’adaptació i l’habilitat per a aprendre a aprendre i 
a resoldre problemes. 
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Els organitzadors del CIDUI van veure en aquests nous ob-
jectius un element més de la complexitat de la situació: havíem 
d’actuar sense els reduccionismes a l’ús, que acostumaven a oblidar 
l’imprescindible debat sobre las funcions de la Universitat, el seu 
sentit i objectius, més enllà de les exigències econòmiques. Aquesta 
qüestió ocuparia molts debats interns dels diversos comitès i més 
d’una sessió general congressual. En la nostra visió sobre la necessà-
ria renovació de la cultura docent pesarien tant la preocupació por 
la cohesió i l’equitat social com la competència i la preparació dels 
estudiants per al món del treball; ens preocupà la funció educadora 
i humanista (cultural) de la Universitat, sense, per això, perdre de 
vista la necessària adaptació a les noves exigències de la formació 
de professionals al servei d’una societat oberta i orientada al servei 
dels ciutadans. 

 Al fil d’aquestes reflexions, no tardaríem molt a obrir-nos a nous 
plantejaments que vindrien de la mà del procés de Bolonya. En els 
congressos s’ha debatut molt sobre el sistema formatiu utilitzat a 
les nostres universitats, amb motiu de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES), des de les iniciatives formals dels rectorats i dels 
centres fins a les iniciatives individuals i de grups o equips docents; 
des de les millores en la docència, a peu d’aula i titulació, a inicia-
tiva del professorat, fins a innovacions introduïdes com a respostes 
als canvis suscitats pels nous currículums en els plans d’estudis 
de les noves titulacions, en el marc de l’EEES. No ens proposem 
ara d’analitzar els resultats de nombroses iniciatives endegades en 
aquesta direcció en els nostres congressos. Desitgem, però, deixar 
constància del fet: vàrem intentar que el CIDUI fos, d’alguna ma-
nera, un reflex fidel dels processos de millora i innovació docent 
implementats en el marc de l’EEES, dels seus diversos graus d’èxit i 
les seves limitacions, al llarg d’una dècada. De tot s’ha donat comp-
tes en las sessions de debat de les comunicacions i en els actes de 
caràcter general (simposis, seminaris, tallers, debats i conferències) 
dels congressos i simposis internacionals. Les actes i materials dels 
CIDUI són una autèntica font d’informació que permet avaluar 
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l’esforç i les aportacions del sistema universitari català entre el curs 
1999-2000 i el 2017-2018.

2.2 Reptes de futur

No exagero si dic que en el CIDUI vàrem tenir cura de mirar cap 
endavant, conscients de «desafiaments» que no podíem deixar de 
banda. Per exemple, molts dels reptes que segueixen els formulà-
vem en l’Executiva del 10 d’abril de 2012, celebrada a la URV, i 
serien abordats al VII Congrés celebrat aquell mateix any, amb seu 
a la UPF, i al simposi de l’any 2013:

• millorar la governança de la Universitat, sense reduir la seva 
complexitat a aspectes parcials d’aquesta, per importants que 
puguin ser;

• guanyar la confiança social en la Universitat, per la millora en 
els resultats d’aprenentatge dels estudiants i un sistema eficient 
i fiable d’acreditació de les titulacions;

• aconseguir la complicitat i el recolzament dels agents socials als 
processos de millora i innovació docent a les nostres universitats;

• difondre els progressos realitzats en la qualitat en l’Educació 
Superior i advertir de les dificultats i obstacles que impedeixen 
o frenen l’avenç de les innovacions proposades, proposant solu-
cions i impulsant millores possibles;

• seguir d’a prop la inserció laboral del nostre alumnat i millorar 
el nostres serveis d’orientació i assessorament; 

• aprofundir en la correcta articulació entre investigació i docèn-
cia, potenciant la indagació com a metodologia docent.

La llista podria allargar-se més, però posant la mirada en el 
mateix CIDUI, els organitzadors enteníem que el congrés havia de 
proposar-se objectius nous i més ambiciosos, com ara:
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• incrementar la seva projecció internacional;
• ampliar la seva mirada cap a nous objectius estratègics;
• impulsar un major grau d’institucionalització de la col·laboració 

interuniversitària i entre les xarxes docents de l’Educació Supe-
rior, nascudes a partir dels CIDUI;

• millorar els processos interns i el funcionament dels nostres 
congressos;

• seguir atents a l’evolució de les actuals «qüestions majors» de 
l’Educació Superior i a la investigació que, en el camp de l’Edu-
cació Superior, es realitza a escala internacional, per establir con-
tactes i dialogar amb les personalitats i els centres més rellevants 
d’aquest camp.

No érem gent propensa a somniar, però les circumstàncies ens 
conduïen a no conformar-nos amb l’statu quo, teníem projectes 
vius, el suport institucional i un professorat que donava vida real, 
any darrera any, als CIDUI. Mai ens vam proposar l’impossible, ni 
vam perdre la serenitat i l’esperança davant les dificultats que vin-
drien amb la crisi econòmica, amb les retallades i la degradació de 
les condicions de treball del professorat universitari, especialment 
dels companys més joves, que veurien tancar-se moltes portes i fre-
nat el seu progrés professional, en nom d’una suposada excel·lència 
acadèmica i d’uns rànquings imposats per les agències internacio-
nals que havien assolit, descaradament, l’objectiu de controlar el 
«mercat acadèmic universitari», el «mercat del coneixement», ja que 
en això estaven convertint alguns l’ideal del Saber. En la cloenda 
del simposi dedicat a la Governança de les Universitats (Khem, 
2011), jo mateix, en nom de l’Executiva, manifestaria això:

Després d’un llarg periple havíem arribat a unes platges, llargament 
desitjades, i no sabíem identificar en aquelles arenes la terra fèrtil 
que teníem a la ment i al cor. Arribats al moment de la generalització 
de l’EEES, descobríem que la nostra odissea havia de prosseguir de 
manera inesperada, amb més limitacions i estretors que mai. Era la 
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lliçó més clàssica de la nostra historia…! Per a la nostra desventura, 
a nosaltres no ens esperava cap Atenea per a treure el núvol que ens 
impedia reconèixer, en aquella terra inhòspita, la pàtria dels nostres 
anhels i aventures. 

Era el mínim que podíem dir!
Que jo sàpiga, les investigacions més representatives en aquests 

temes són les del Grup de Recerca GRET (de la UAB) sobre polí-
tiques universitàries (el perfil de l’estudiant universitari, l’abando-
nament dels estudis universitaris i l’impacte de la pujada de taxes i 
de la crisi en la població universitària, realitzats entre 2008 i 2012) 
i la incidència dels «canvis metodològics» impulsats a partir de la 
implantació del Espai Europeu d’Educació Superior en la «millora 
dels aprenentatges profunds» de l’alumnat (Daza,L. i Elias, M., 
2015). Amb tot, està per fer-se un balanç global, crític, sistemàtic 
i rigorós, del que va suposar i el que vam saber fer de l’oportunitat 
que ens va brindat la creació de l’Espai Europeu d’Educació Su-
perior. Potser en un pròxim futur es podria pensar a revisar el que 
s’ha avançat i el preu que s’ha hagut de pagar, en les dues primeres 
dècades del segle xxi, en matèria de docència i innovació docent. Al 
final d’aquesta col·laboració tornarem a parlar del tema. No veiem 
encara tancada l’etapa de la menysvaloració de docència. Potser 
un observador atent al pols de la vida universitària (amb algun 
«trienni jubilat» a sobre) diria que semblen tornar a emergir, com 
si es tractés d’un Guadiana inacabable, les inquietuds i les pregones 
intencions de les quals va néixer el CIDUI. 

3. Organització i comitès

El CIDUI té una estructura operativa que respon a criteris de repre-
sentació de totes i cadascuna de les universitats que el convoquen i 
organitzen, en peu d’igualtat. Com és norma en tots els congressos, 
el CIDUI té dos comitès: l’Organitzador i el Científic, que treba-
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llen de manera coordinada, interactuant entre si en moments clau: 
en el disseny i el debat inicial dels temes preferents, dels continguts 
i les orientacions generals de cada edició; en el que fa referència a 
la previsió de les activitats generals (simposis, conferències, tallers, 
trobades de xarxes interuniversitàries en el marc del congrés); i en 
les orientacions sobre les línies estratègiques que es prioritzaran, 
al llarg del procés d’avaluació de les comunicacions, i que es fan 
publiques juntament amb la convocatòria del congrés. El Comitè 
Científic té plena independència en la realització de la seva tasca 
avaluadora de les comunicacions presentades i de les activitats pro-
posades pels congressistes. És ell qui fixa els seus criteris d’actuació 
i pren de manera autònoma les seves decisions.

L’estructura dels comitès i òrgans del CIDUI és la que segueix:

Figura 1. Estructura dels comitès i òrgans del CIDUI

Comitè Organitzador Comitè Científic

Comissió PermanentComissió Executiva

Consell
Assessor

Secretaria
Tècnica

3.1 Comitè Organitzador

Composició
24 membres (3 per universitat). 

Funcions
• Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
• Nomenar els membres del Comitè Científic a proposta de la 

Comissió Executiva.
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• Nomenar els membres del Consell Assessor a proposta de la 
Comissió Executiva.

• Aprovar, a proposta de la Comissió Executiva:
 – Temàtica dels CIDUI i simposis
 – Pressupostos del CIDUI
 – Memòries dels CIDUI i simposis
 – Nous acords institucionals
 – Ratificar, a proposta del Comitè Científic, el procés d’avalu-

ació de comunicacions.
 – Vetllar pel bon funcionament i organització del congrés.
 – Vetllar per la independència del congrés respecte de les ad-

ministracions.

3.2 Comitè Científic

Composició
77 membres:

• 1 coordinador nomenat pel Comitè Organitzador a proposta de 
la Comissió Executiva. 

• 56 membres de les universitats organitzadores: 7 membres no-
menats per cada universitat organitzadora.

• 20 membres aproximadament d’altres universitats nacionals i 
internacionals (fins a un 16 % dels avaluadors en el IX CIDUI).

Des del VIII Congrés s’han incorporat al Comitè Científic, 
de manera permanent, membres de dues universitats privades de 
Catalunya.

Funcions del comitè
• Vetllar pel rigor científic i la bona qualitat del congrés.
• Establir els criteris científics per a la revisió de les comunica-

cions.



❚  docencia universitaria e innovación38

• Avaluar les comunicacions presentades pels congressistes, mit-
jançant un sistema de doble avaluació cega i una tercera en cas 
de greus discrepàncies entre els avaluadors.

Funcions del coordinador
• Vetllar pel bon funcionament del procés d’avaluació de les co-

municacions.
• Ratificar el resultat final del procés d’avaluació.
• Validar la nota de tall proposada per la Comissió Executiva.

El Comitè Científic té una Comissió Permanent, integrada per 
7 dels seus membres (1 a proposta de cada una de les universitats 
organitzadores). Aquesta comissió planifica, organitza i supervisa 
el treball del Comitè, d’acord amb el coordinador.

3.3 Comissió Executiva

Composició
8 membres (1 membre del Comitè Organitzador designat a pro-
posta de cada una de les universitats organitzadores). De fet, aquest 
Comitè, ateses les seves funcions, sempre ha tingut una composició 
paritària de PAS i professorat.

Funcions 
• Proposar temàtiques, continguts, estructura, ponents i possibles 

línies estratègiques del CIDUI.
• Gestionar l’organització dels CIDUI i dels simposis.
• Prendre decisions de caràcter procedimental.
• Desenvolupar les relacions institucionals acordades.
• Executar les tasques i gestions aprovades per part del Comitè 

Organitzador i Científic.
• Elaborar i presentar els pressupostos anuals al Comitè Orga-

nitzador.
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• Elaborar i presentar les memòries dels CIDUI i simposis al Co-
mitè Organitzador.

El treball del Comitè Executiu està assistit habitualment per 
una Secretaria Tècnica, com a òrgan unipersonal de gestió i exe-
cució dels acords.

3.4 Comitè Assessor

Composició
Membres nomenats pel Comitè Organitzador a proposta de la Co-
missió Executiva per a un període de 2 anys renovables, sempre que 
compleixin els requisits següents:

• Persones vinculades al CIDUI des del seus orígens i que hi han 
seguit col·laborant al llarg dels anys.

• Persones que han promocionat el CIDUI i han donat suport 
institucional i/o personal als congressos i simposis que s’han 
organitzat.

• Exmembres dels diversos comitès del CIDUI.

Funcions
Assessorar la Comissió Executiva i a la Secretaria en tot allò que pu-
gui ser d’interès i utilitat respecte del funcionament i la dinàmica 
del CIDUI. El Consell pot ser convocat, si escau, en reunió plenà-
ria, en petits grups o fent consultes individuals als seus membres.

4. Infraestructures i finançament

Des dels inicis del CIDUI, cada congrés té la seu en una de les Uni-
versitats organitzadores. Els actes públics d’Inauguració i Cloenda 
són presidits pel rector corresponent, que acostuma a ser la primera 
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autoritat acadèmica a ser informada per la Comissió Executiva so-
bre els preparatius del congrés, els actes institucionals previstos, els 
continguts temàtics i les conferències generals. Totes les Universi-
tats, des del primer moment, han cedit al CIDUI, gratuïtament, els 
espais necessaris per la presentació de les comunicacions i les sales 
per als plenaris, simposis, tallers, trobades d’intercanvi entre xarxes 
universitàries i la resta de les activitats congressuals.

Les entitats coorganitzadores dels congressos assumeixen, a més, 
de mutu acord, diverses tasques especifiques imprescindibles per al 
bon funcionament del CIDUI:

• una Secretaria del CIDUI, que manté el contacte amb els con-
gressistes, vetlla per la transmissió de la informació relativa al 
congrés i, durant el congrés, és responsabilitza de la recepció, 
l’atenció als congressistes i l’expedició i lliurament de les certi-
ficacions pertinents;

• una unitat específica d’Economia, que s’encarrega de la gestió 
dels cobraments de les inscripcions, de les ordres de pagament 
i de totes les qüestions econòmiques (elaboració dels pressu-
postos, tancament dels balanços, gestió de les inscripcions de 
professorat becat pel congrés). La gestió econòmica i financera 
del CIDUI ha estat portada per les Seccions Econòmiques de 
les Unitats de Formació i Innovació Docent (ICE i altres) orga-
nitzadores dels congressos i simposis;

• uns àmbits de coordinació general i preparació espais suficients 
per a les reunions ordinàries dels diversos comitès;

• un equip de treball, ubicat en la seu del congrés, per a la pre-
paració de les infraestructures, especialment tecnològiques i 
informàtiques, i les tasques pròpies del congrés, tan abans com 
durant la celebració del CIDUI;

• un equip responsable de les publicacions i de les actes del congrés.

Aquestes són tasques assumides pels membres del Comitè Exe-
cutiu, que comparteix, també solidàriament, el conjunt de feines 
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que es plantegen durant la celebració del congrés: control del bon 
funcionament de les sales on s’exposen les comunicacions (mega-
fonia, informàtica…); preparació del material congressual i atenció 
als congressistes i conferenciants que assisteixen al congrés; rela-
cions institucionals i atenció a les autoritats acadèmiques que venen 
al congrés; gestió de l’equip de voluntaris que ajuden a la Secretaria 
durant la celebració del congrés; atenció a les incidències i impre-
vistos, propis d’un esdeveniment que arriba a reunir de 500 a 700 
persones.

El CIDUI ha gaudit al llarg de la seva història d’independència 
econòmica respecte de les administracions. Els seus recursos eco-
nòmics provenen, fonamentalment, de les quotes dels congressis-
tes. Algunes de les universitats coorganitzadores tenen programes 
d’ajuts per a Grups d’Innovació i Recerca Docent als que s’acollen 
alguns dels seus membres per a finançar la inscripció al congrés.

Com acabem de dir, les universitats que organitzen el congrés, 
quan són la seu del CIDUI, cedeixen gratuïtament els seus espais 
per a la celebració del congrés. Totes les universitats catalanes han 
estat la seu d’algun CIDUI o d’algun dels simposis internacionals 
que s’han celebrat. 

5. Mecanismes de garantia interna de la qualitat

Seguint la filosofia vigent en matèria de control de la qualitat de les 
agències de qualitat,1 el CIDUI ha anat perfilant els estàndards que 
regeixen els processos de recepció, avaluació, acceptació, presenta-
ció i publicació de les propostes i comunicacions finals presentades 
pels congressistes.

1. European Association for Quality Assurance in Higher Education, 2009; Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Helsinki: ENQA; 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2012; Informe d’Autoavaluació 
2012. Barcelona: AQU; Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, 2012; 
Informe de Autoevaluación. Madrid: ANECA.
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Són dotze els estàndards marcats per l’organització per tal de 
garantir i millorar la qualitat de les comunicacions i l’objectivitat 
dels seus òrgans interns. Per raons d’extensió, recollim a continua-
ció, de les Memòries Generals del CIDUI, set dels estàndards i els 
indicadors, que creiem més significatius, juntament amb algunes 
taules amb les dades disponibles.

Estàndard 1: Elaboració i difusió de la Normativa General sobre la 
presentació de les propostes de comunicacions.
La Secretaria Tècnica i la Comissió Executiva, òrgans encarregats 
de controlar el procés de presentació de comunicacions, segueixen 
unes directius molt clares a l’hora de procedir. Aquest rigor pro-
cedimental busca aconseguir la màxima objectivitat del procés i, 
per tant, assegurar-ne la màxima qualitat. Els criteris referents a la 
presentació de propostes de comunicacions són els següents:

• realitzar la inscripció a l’aplicació electrònica del congrés in-
dicant les dades personals de, com a mínim el primer autor, i 
carregar-hi la proposta de comunicació dins el termini establert;

• utilitzar el model de plantilla aprovat pel Comitè Científic, que 
inclou els apartats següents: títol, subtítol, resum i abstract (entre 
500-700 caràcters amb espais), paraules clau i keywords (màxim 
5), àrea de coneixement, àmbit temàtic del congrés, modalitat 
de presentació, desenvolupament (entre 7.500 i 10.000 caràcters 
amb espais) i referències bibliogràfiques.

Publicació de la Normativa General sobre la presentació de pro-
postes de comunicació en la pàgina web del congrés: 

 
• www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/

normativa-general/

http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/normativa-general/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/normativa-general/
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Estàndard 2: Elaboració i difusió de la Normativa General de presentació 
de les comunicacions al congrés amb l’objectiu d’homogeneïtzar-ne el 
format, facilitar-ne la difusió i facilitar el debat entre els congressistes.
L’organització ha establert els següents criteris respecte la presenta-
ció de les comunicacions:

• inscripció i pagament de, com a mínim, el primer autor de la 
comunicació;

• la llengua de presentació és la mateixa que la utilitzada en la 
proposta;

• dur a terme la presentació de la comunicació en el temps i for-
mat establerts per a cada modalitat.

També convé ressaltar que des dels seus inicis, l’organització del 
CIDUI va decidir no fer coincidir les sessions de presentació de 
comunicacions orals amb les presentacions de comunicacions en 
format pòster, a fi de fomentar la difusió, debat i qualitat d’aques-
tes últimes. A més, s’ha apostat per l’heterogeneïtat de temàtiques 
i àrees de coneixement en totes i cadascuna de les sessions i dies 
del congrés per facilitar l’accés dels congressistes a la totalitat de 
continguts. 

Publicació de la Normativa General sobre la de les comunicaci-
ons en la pàgina web del congrés:

• www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/
normativa-general/

• www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/
comunicacions-orals/

http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/normativa-general/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/normativa-general/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/comunicacions-orals/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/comunicacions-orals/
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Estàndard 3: Elaboració i difusió de la Normativa General de certificació 
de les comunicacions, amb la finalitat de clarificar els criteris que tota 
comunicació ha de complir per rebre la certificació de l’organització. 
L’organització només certifica aquelles propostes de comunicació 
que han estat acceptades i posteriorment presentades en el congrés 
en el dia i hora establerts. Els autors també hauran d’haver entregat 
a través de la plataforma electrònica dins el termini marcat un text 
final de la comunicació que reuneixi els següents criteris:

• utilitzar el model de plantilla dissenyada pel Comitè Cientí-
fic, que inclou els següents apartats: títol, subtítol, abstract, 
paraules clau, àrea de coneixement, àmbit temàtic del congrés, 
modalitat de presentació, desenvolupament i referències bibli-
ogràfiques;

• que el desenvolupament tingui una extensió entre 25.000 i 
35.000 caràcters. 

Abans de la celebració del congrés, un cop s’ha comunicat a la 
totalitat d’autors l’acceptació de les seves propostes de comunicació 
i n’han presentat els textos finals, es publica a la pàgina web una 
relació de les comunicacions que seran presentades al congrés jun-
tament amb un resum de cada una i l’hora i dia de presentació, per 
facilitar la planificació dels congressistes i difondre la presentació 
de les comunicacions. 

Només s’emeten certificats a aquells autors de comunicacions 
acceptades i presentades que han pagat la inscripció i han assistit 
al congrés. No obstant, tot i que el certificat va a nom d’una sola 
persona, en aquest hi consta el títol de la comunicació presentada 
i els noms de tots els autors de la comunicació. 

Publicació de la Normativa General de presentació de les comu-
nicacions a la pàgina web del congrés:

• www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/
normativa-general/

http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/normativa-general/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/normativa-general/
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• www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/
comunicacions-orals/

Estàndard 4: Elaboració i difusió de pautes pel seguiment de les sessions 
del congrés, per poder complir amb l’horari previst i certificar la 
presentació efectiva de les comunicacions. 
Una de les fites que es plantegen els organitzadors del CIDUI és 
intentar assolir la màxima puntualitat en tots els actes del progra-
ma, tant en els de caràcter acadèmic (conferències, taules rodones, 
simposis, etc.) com en les activitats complementàries (inauguració i 
cloenda, coffee breaks, dinars, visites, sortides). Concretament, les ses-
sions de presentació de cadascuna de les modalitats de comunicació 
(monogràfiques, orals, pòsters i electròniques) segueixen unes pautes 
prefixades per tal d’assegurar un tractament equitatiu de totes les 
persones que presenten comunicacions i la màxima capacitat d’elec-
ció per part dels assistents. Els moderadors i el personal de suport 
reben unes instruccions precises sobre el desenvolupament de les 
sessions, en què s’insisteix especialment l’acompliment dels horaris. 
Els criteris principals que cal seguir en aquest cas són els següents:

• Els moderadors de les sessions inicien i finalitzen les sessions 
exactament segons l’horari estipulat per l’organització.

• Les comunicacions orals no es presenten per absència dels po-
nents, no s’avança la comunicació següent, sinó que l’espai de 
temps corresponent es deixa buit.

• Els assistents del moderador en cada sessió, comproven la pre-
sentació efectiva de les comunicacions per part dels ponents 
designats prèviament i també recopilen dades sobre l’assistència 
de congressistes per cada sessió i presentació concreta. 

Indicadors:
a) Publicar a la pàgina web la programació i actes del CIDUI com 

a mínim un més abans de la celebració del congrés: <www.cidui.
org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/el-programa/>

http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/comunicacions-orals/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/comunicacions-orals/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/el-programa/
http://www.cidui.org/congressos-cidui/x-congres-cidui-2018/el-programa/
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b) Elaborar i entregar als moderadors i encarregats de la gestió de 
cada sessió i activitat del congrés unes directrius clares sobre el 
timing i la forma de procedir en cada cas. 

Estàndard 5: Procés d’avaluació de les comunicacions rigorós i objectiu 
amb la finalitat d’assolir la màxima quantitat i qualitat en la difusió del 
coneixement.
A continuació, es detallen els criteris d’avaluació establerts, que 
tenen com a objectiu millorar la qualitat de les propostes i la seva 
futura difusió: 

• Establiment i publicació de les dates claus del procés d’avaluació.
• Avaluació anònima de les propostes de comunicacions. 
• Doble avaluació de cada proposta, seguint els barems següents:

 – Qualitat dels continguts (representa el 20 % del total de la 
nota)

 – Significança a nivell teòric o pràctic (sense càrrega en la nota 
final)

 – Originalitat i nivell d’innovació (15 % del total de la nota)
 – Adequació respecte als temes del congrés (10 % de la nota)
 – Qualitat de la presentació (5 % del total de la nota)
 – Recomanació general (50 % del total de la nota)
 – Familiaritat del revisor amb el tema (a títol informatiu)

• Terceres avaluacions en cas de discrepàncies notòries entre les 
dues inicials. 

Per a la gestió de la presentació i avaluació de les comunicacions, 
es fa ús de l’aplicació en línia (<https://www.conftool.com>), per tal 
de dotar el procés d’una major accessibilitat, transparència i rigor. 
La gestió de les dades i la recepció i retorn de les comunicacions a 
través d’aquesta aplicació garanteix una millor qualitat del procés. 

Indicador: Valoració de l’increment de la quantitat i qualitat de les 
propostes de comunicació acceptades.

https://www.conftool.com
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Taula 3. Propostes de comunicacions

  Propostes 
rebudes

Propostes 
accepta-
des 

 % Accep-
tades 

Increment 
de la quan-
titat*

Increment 
de la 
qualitat**

Increment 
de quantitat 
+ Increment 
de qualitat 

I CIDUI 337 227 67,4 %      

II CIDUI 366 275 75,1 % 21,1 % 7,8 % 28,9 %

III CIDUI 619 452 73,0 % 64,4 % -2,1 % 62,3 %

IV CIDUI 882 665 75,4 % 47,1 % 2,4 % 49,5 %

V CIDUI 656 502 76,5 % -24,5 % 1,1 % -23,4 %

VI CIDUI 666 510 76,6 % 1,6 % 0,1 % 1,7 %

VII CIDUI 648 507 78,2 % -0,6 % 1,7 % 1,1 %

VIII CIDUI 477 372 77,8 % -26,6 % -0,4 % -27 %

IX CIDUI 433 298 68,8 % -19,9 % -9 % -28,9 %

*S’entén com a increment de la quantitat l’augment o disminució de nombre de comunicacions acceptades respecte de 
l’edició anterior (%).
**S’entén com a increment de la qualitat l’augment de propostes de comunicació que compleixen els criteris marcats pel 
Comitè Científic, respecte de l’edició anterior (% acceptades).

Estàndard 6: Fomentar la internacionalització del congrés i la participació 
de congressistes d’altres països per aconseguir una major pluralitat 
cultural i acadèmica. 
En l’àmbit acadèmic, la diversitat d’orígens aporta profunditat i 
amplitud al debat i major pluralitat d’experiències. Per a l’organit-
zació és prioritari aconseguir la participació de congressistes del 
major nombre de països possibles per poder així aportar més punts 
de vista, metodologies de treball i escoles de pensament. Els criteris 
utilitzats per l’organització per atraure congressistes estrangers són:

• Convidar acadèmics estrangers d’alta rellevància a formar part 
del Comitè Científic per així aconseguir una major difusió del 
congrés en les seves institucions i entorn.

• Convidar ponents d’alt interès acadèmic i reconeguts a nivell 
internacional per motivar la participació d’un major nombre de 
congressistes estrangers. 
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• Establir vincles amb institucions internacionals (com és el cas de 
la Comparative Education Society in Europe, amb la qual el CI-
DUI ha col·laborat en algun CIDUI i Simposi Internacional).

Indicadors: Percentatge de congressistes estrangers sobre el total 
d’assistents al congrés.

Taula 4. Procedència dels congressistes

V CIDUI 
(2008)

VI CIDUI 
(2010)

VII CIDUI 
(2012)

VIII CIDUI 
(2014)

IX CIDUI 
(2016)

Congressistes de 
l’Estat espanyol

89,35 % 88,36 % 86,65 % 90,34 % 83,94 %

Congressistes 
d’altres països

10,65 % 11,64 % 13,35 % 9,66 % 16,06 %

Estàndard 7: Fomentar la participació d’investigadors joves i 
d’investigadors amb menys recursos al congrés, prioritzant la qualitat per 
davant dels recursos. 
La voluntat del congrés és convertir-se en un escenari de difusió 
i debat acadèmic per a investigadors de totes les edats i recursos. 
L’organització del congrés considera que la no disponibilitat de 
recursos econòmics suficients no està vinculat directament amb 
la qualitat de les investigacions, sobretot en el cas dels doctorands 
i investigadors joves. Per aquest motiu, l’organització del CIDUI 
creu que un estàndard clar de qualitat és atorgar beques per a la 
participació en el congrés als sol·licitants que compleixin els se-
güents criteris:

• Ser autor o coautor d’una comunicació acceptada pel Comitè 
Científic del CIDUI.

• No haver gaudit de la beca en l’edició anterior del congrés.
• Presentar la documentació següent:

 – Imprès de sol·licitud.
 – Còpia del document nacional d’identitat o del passaport. 
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 – Currículum. 
 – Còpia d’un document expedit per una autoritat acadèmica 

de la Universitat (degà, director de departament, secretaria 
acadèmica, etc.) en el qual s’acrediti la condició d’estudiant 
de postgrau amb responsabilitat docent i investigadora de la 
persona sol·licitant.

• Si les sol·licituds superen el nombre de beques disponibles, el 
Comitè Executiu decidirà a qui atorga les beques segons la pun-
tuació de les seves propostes de comunicació per part del Comi-
tè Científic. En casos d’empat, es valorarà el perfil acadèmic i 
d’investigador dels sol·licitants que es troben en aquella situació.

Indicadors: Nombre de beques que l’organització posa a disposició 
dels congressistes i nombre de sol·licituds rebudes.

Taula 5. Nombre de beques

 
Nombre de beques 

Nombre de 
sol·licituds

 % Sol·licituds respecte 
del nombre de beques

V CIDUI (2008) 27 19 70,4 %

VI CIDUI (2010) 27 34 125,9 %

VII CIDUI (2012) 27 36 133,3 %

6. Una consideració final

La realitat dels CIDUI ha obeït sempre a una doble lògica: 1) la 
d’activisme corporatiu i la iniciativa institucional dels ICE i les 
unitats organitzadores, amb el suport explícit de les Universitats 
respectives (especialment mitjançant polítiques de millora i inno-
vació docent impulsades des dels vicerectorats); i 2) la capacitat 
d’innovació col·laborativa dels equips i comitès del congrés i, fona-
mentalment, del professorat universitari (el treball diari dels grups 
d’innovació front a les resistències al canvi i a les necessàries inno-
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vacions disruptives, respecte de les rutines establertes). La coopera-
ció; la coincidència en el temps d’una voluntat de canvi real de la 
institució i l’impuls de base dels professionals docents; l’adaptació 
a les noves circumstàncies i l’exploració de noves oportunitats i 
vies de millora han estat les claus de la continuïtat dels congressos.

Sense aquest doble compromís res no hauria estat possible. El 
treball en xarxes de col·laboració institucional va anar acompa-
nyat de la creativitat i la iniciativa innovadora de moltes persones 
i grups de docents d’arreu. En altres paraules, l’organització creà 
les condicions de possibilitat per a una innovació docent oberta 
al desenvolupament, que és fonamentalment un procés de baix 
a d’alt (bottom-up) (Begoña Gros, 2010: 130). Aquesta és, al meu 
entendre, una de les lliçons que hem aprés i que cal tenir present al 
moment d’incentivar la innovació universitària i de donar-li un nou 
impuls, mitjançant nous programes, com el «Margalida Comas i 
Camps», que arriba oportunament però encara sense concrecions 
pressupostàries. S’ha d’atendre i vetllar per l’harmonia entre aques-
ta doble lògica de reforma institucional (top-down) i d’innovació 
de base (bottom-up): la dinàmica conjuntada i complementària de 
la institució i la base del professorat.
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3. UN CAMÍ INNOVADOR CONSTRUÏT PELS 
DOCENTS DE LES UNIVERSITATS: UNA VISIÓ 
ANALÍTICA

— Maite Martínez
Universitat Autònoma de Barcelona

1. Introducció

Les universitats van ser conscients del repte que suposava la conver-
gència a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i, no alienes 
a aquest fet, van iniciar un procés de reflexió que culmina en una 
redefinició del seu model docent que té en compte les caracterís-
tiques dels estudiants, el que les titulacions havien d’oferir i les 
necessitats de la societat.

Uns estudiants que han nascut en una era digital, amb accés 
a uns coneixements més a l’abast de la mà i que busquen en 
la Universitat una formació completa per desenvolupar-se en la 
societat del segle xxi. Unes titulacions amb canvis en la seva 
estructura, però amb un llarg recorregut de coneixements de 
qualitat que poden presentar a l’estudiant alternatives de for-
mació de manera atractiva. I una realitat social que demana, a 
més de coneixements teòrics, unes competències que permetin 
al futur estudiant saber respondre als reptes que es plantegen 
amb valors i actituds positives; en definitiva, uns professionals 
que «en sàpiguen, sàpiguen fer i sàpiguen estar» a l’altura de la 
futura societat.

En aquest capítol presentarem les experiències que els docents 
han anat posant en pràctica i que han estat presentades en els dife-
rents congressos CIDUI. Les reflexions són fruit dels seus projectes 
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d’innovació docent, o de vegades preocupacions, individuals o gru-
pals, sobre com cal dissenyar estratègies d’ensenyament-aprenen-
tatge (E-A) en la nova realitat. Fan referència a les metodologies 
docents per utilitzar en:

• els grups grans i/o els grups petits;
• pràctiques professionals;
• docència presencial i semipresencial.

La demanda d’una formació en competències és un aspecte 
molt rellevant en les titulacions actuals. No és fàcil l’encaix de 
les competències en la formació universitària, tal com assenyalava 
Perrenoud en una de les seves conferències (2004). El desenvolu-
pament de les competències ha implicat implementar canvis en 
les metodologies docents i en els sistemes d’avaluació i una feina 
important de coordinació entre els docents. En aquest capítol es 
recullen experiències de formació en competències.

1.1 Espais per a l’avaluació de competències transversals

El 2010 s’implementen a Espanya les titulacions definides en com-
petències, dissenyades en cursos i amb un treball de fi de grau. 
Cada titulació va haver de fer un esforç per redefinir i revisar els 
seus continguts, per planificar metodologies docents i per donar 
sentit a les competències que l’estudiant hauria de poder demostrar 
quan acaba la seva carrera i al llarg de la seva formació. Això va 
suposar integrar experiències docents, noves metodologies i l’avalu-
ació de les competències. Són els últims congressos els que donaran 
compte d’aquest treball d’integració que les universitats han dut a 
terme al llarg d’aquests anys.

És innegable que les TIC han facilitat molt els canvis que s’han 
introduït a les aules. Aquest fet ha implicat un aprenentatge per 
al docent i de nou una reflexió sobre els propis recursos, per no 
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banalitzar-los i per posar-los veritablement al servei d’aprenentatge 
de l’estudiant. Les institucions han adaptat els seus campus virtuals 
per fer-los més flexibles i el professorat ha estat prou proactiu per 
innovar a l’hora de fer-los servir. Algunes d’aquestes innovacions 
s’han presentat al llarg dels congressos celebrats.

1.2 Innovacions docents

Els diferents congressos, per tant, han constituït un bon escenari 
del que s’ha fet fins ara en docència universitària i continuen sent 
espais per compartir les bones pràctiques entre els docents.

2. Estratègies docents adaptades a nous contextos

La lectura atenta del contingut de les comunicacions que han con-
figurat les sessions dels congressos CIDUI, duts a terme del 2002 
al 2016, ens permet analitzar les diferents experiències posades en 
pràctica a les aules al llarg d’aquests anys, i la inquietud manifes-
ta del professorat universitari davant els canvis que representava 
l’entrada de les universitats a l’Espai Europeu d’Educació Supe-
rior (EEES). Un model d’aprenentatge que emfatitzava el desen-
volupament autònom de l’estudiant, un estudiant que pensa i que 
col·labora amb els altres, que «construeix i desenvolupa el seu co-
neixement vinculant l’estructura lògica de les matèries amb la seva 
pròpia perspectiva» (Morin, 2000).

Sens dubte, l’espai creat en aquests congressos va representar i 
avui dia encara representa un lloc d’intercanvis docents, de projec-
tes d’innovacions que poden donar idees per extrapolar a diverses 
aules i universitats i una manera d’aprendre de les bones pràctiques 
que s’estaven duent a terme a les universitats.

Al llarg d’aquests anys podem fer una clara distinció entre les 
comunicacions sobre les estratègies docents innovadores abans del 
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disseny de les noves titulacions de grau, que representen els pri-
mers tempteigs sobre possibles estratègies d’E-A, i les aportacions 
presentades un cop els graus formen part de la quotidianitat del 
professorat.

Per fer aquest recorregut, anirem assenyalant les estratègies do-
cents aplicades, en primer lloc, als contextos «grups petits, grups 
grans», aplicades a «pràctiques professionals» i el seu rol en la do-
cència «presencial o semipresencial».

2.1 Grups petits, grups grans

El professorat, després de plantejar-se qüestions sobre si és possible 
aplicar noves estratègies docents quan els grups són grans, i sense 
una resposta clara, opta per dur a terme les seves primeres experièn-
cies amb grups més petits, com poden ser les classes pràctiques de 
l’assignatura, els seminaris, els tallers o les pràctiques de laboratori. 
Són espais que permeten un aprenentatge col·laboratiu, presencial 
i, a més, espais per treballar competències com ara la comunicació 
i el treball en equip, competències que comentarem posteriorment.

Així, moltes d’aquestes experiències van començar per ser trans-
formacions de «guions tradicionals de treball en laboratoris», en 
què es feia que l’estudiant analitzés un problema, formulés una 
hipòtesi sobre la seva resolució, dissenyés l’experiment i el dugués 
a terme, per analitzar al final els resultats obtinguts sobre la base 
de la teoria. És a dir, estratègies docents amb un clar objectiu: que 
l’estudiant tingui un paper de protagonista en la seva formació.

En altres casos, el canvi donat a les pràctiques de les assignatures 
es duu a terme mitjançant un procés d’investigació-acció partici-
patiu que, com en el cas anterior, acompanya l’estudiant en el seu 
descobriment de la realitat. També la incorporació de minicasos 
en les pràctiques es planteja com un repte per al docent, no només 
per la creació del material docent necessari que implica, sinó per 
l’estratègia que s’ha de plantejar.
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Aquesta metodologia possibilita l’aprenentatge reflexiu. La seva 
funció no és la utilització del cas en si, sinó que es basa en la dis-
cussió, en el diàleg, i per tant no funciona per si mateixa, sinó que 
depèn del docent que sigui capaç de posar-ho en pràctica. Les pre-
guntes i la seva formulació, com a estratègia d’aprenentatge actiu, 
són eines que desperten l’interès de l’estudiant, consoliden els seus 
aprenentatges i permeten treballar l’escolta activa, competència que 
no sempre és fàcil de treballar a l’aula.

En alguns estudis s’ha optat per introduir a l’aula el debat, que 
permet analitzar més profundament algunes temàtiques de gran 
actualitat científica vinculades al contingut de la matèria en qües-
tió. Són debats estructurats que es caracteritzen per proposar als 
estudiants una dinàmica pautada en què es treballa en equips es-
tables durant el desenvolupament de l’assignatura, i, dins de cada 
equip, s’acompleixen una sèrie de rols en els diferents debats. La 
implementació del debat competitiu ha resultat ser una eina docent 
molt interessant per desenvolupar competències.

A poc a poc, el docent desplaça l’educació centrada en l’en-
senyament cap a una educació centrada en l’aprenentatge. És en 
aquest context que l’aprenentatge basat en problemes (ABP) aglu-
tina un nombre considerable de comunicacions. Experiències en 
pràctiques, en problemes de laboratori, en assignatures completes 
o cursos de determinats estudis.

Les experiències són molt variades pel que fa al context on es 
fan; així, tenim aplicacions tant en estudis tècnics com artístics o 
estudis de l’àmbit de la salut o socials. Fins i tot es duen a terme 
experiències de caràcter pluridisciplinari en què s’utilitzen meto-
dologies com l’ABP o l’estudi del cas combinades amb recursos 
com les aules virtuals o l’e-aprenentatge, que comentarem amb 
posterioritat, com a alternativa d’integració.

És un fet ben sabut que moltes de les assignatures que s’impar-
teixen a les universitats tenen molts estudiants matriculats i, a més 
del component teòric, disposen d’un important component pràctic 
que també s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar un mèto-
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de docent per a l’assignatura en el seu conjunt. És per això que el 
professorat presenta algunes experiències d’adaptació d’estratègies, 
no només en la pràctica d’una assignatura sinó també en la teoria 
(grups grans), amb modificacions, per exemple, en l’ABP.

Una de les estratègies docents que sembla que ha tingut més 
acceptació al llarg d’aquests primers anys és el treball cooperatiu. 
El fet de participar en una tasca en cooperació aporta sentit d’apro-
piació del treball fet, perquè proporciona a l’estudiant una doble 
dimensió, la de la narrativa, és a dir dominar el perquè, el què, el 
com… del que es fa, i aporta la dimensió de la personalització: el 
meu propi treball. La seva correcta aplicació, les seves possibilitats 
en diferents grups i l’acceptació d’aquesta manera de treballar per 
part dels estudiants són algunes de les qüestions que es plantegen 
en les comunicacions presentades.

Un nombre considerable d’aportacions també es duen a terme, 
amb experiències sobre el dossier d’aprenentatge (portafolis d’apre-
nentatge), com a forma d’activar l’aprenentatge dels estudiants i 
perquè reflexionin, ells mateixos, sobre el procés d’E-A en els dife-
rents contextos en què s’aplica. Es consolida el portafolis, si tenim 
en compte el nombre d’experiències presentades, com a instrument 
per a l’aprenentatge reflexiu actiu, com a eina per a l’avaluació con-
tínua de l’estudiant a dins i fora de l’aula. La seva aplicació ha estat 
àmplia pel que fa a diferents titulacions; s’ha inclòs en el seguiment 
i l’avaluació dels treballs de fi de carrera (TFC) i també s’ha usat 
per fer un seguiment de les pràctiques professionals.

2.2 Pràctiques professionals

Si bé podria semblar que les pràctiques lligades a l’assignatura te-
òrica han ocupat, de moment, la major part d’experiències presen-
tades, també algunes comunicacions apunten a estratègies innova-
dores en altres contextos, que no eren noves per a alguns estudis 
perquè ja estaven implementades però que representen un primer 
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contacte de l’estudiant amb l’entorn sociolaboral. Són els pràcti-
cums o pràctiques professionals.

Representen un nou espai docent amb una doble funció; d’una 
banda, fer que l’estudiant es converteixi en l’element clau del procés 
de descobriment, elaboració, reconstrucció i reinvenció de l’apre-
nentatge, i de l’altra, que el docent actuï de facilitador i orientador 
del procés. S’introdueix, tal com hem assenyalat, el portafolis com 
a estratègia reflexiva i element innovador davant el simple informe 
de pràctiques, que en moltes ocasions era una eina d’avaluació en 
què pesava més la presentació que el contingut i, d’altra banda, 
també s’implementen estratègies més innovadores lligades a tuto-
ries entre iguals.

Aquestes alternatives ofereixen l’oportunitat de reforçar la inte-
gració i implicació dels estudiants en el mercat de treball. També 
és per a la titulació un element d’avaluació de l’adequació de la do-
cència davant de les necessitats de formació específiques del mercat 
laboral, ja que el tutor extern, l’estudiant i el docent tutor plantegen 
la significació dels aprenentatges adquirits.

2.3 Docència presencial i no presencial

Gairebé de manera natural, les comunicacions en aquesta primera 
etapa que estem comentant desemboquen en el fet de plantejar-se 
la docència presencial i no presencial com a resposta a la pregunta 
formulada a l’inici d’aquest apartat (què hem de fer amb els grups 
grans?).

El docent ha de ser conscient que quan redissenya la dimensió 
metodològica de les assignatures i les assumeix en una nova visió 
del procés d’ensenyament i aprenentatge, on l’estudiant és l’eix de 
tot aquest procés, la presencialitat juntament amb la no presenci-
alitat pot ser assumida com una unitat que es complementa. Els 
grups grans en determinats estudis, els grups de primers cursos de 
determinades titulacions, es poden veure reforçats acompanyant 
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estratègies docents que propiciïn el treball de l’estudiant fora de 
l’aula i per a això les noves tecnologies, com veurem, seran un 
facilitador important.

Les experiències presentades en aquesta línia justifiquen que 
l’ensenyament no presencial presenta un format ideal per afavorir 
el treball autònom, atès que no requereix la concurrència de docent 
i discents en el mateix lloc, permet el treball en equip i es pot de-
senvolupar a fora d’un espai exclusivament acadèmic.

Les universitats, d’altra banda, estaven potenciant els màsters 
oficials. En aquest context també es van plantejar noves estratègies 
d’E-A (són aules caracteritzades per ser grups petits, professiona-
litzadors o d’iniciació a la investigació). Es dissenyen assignatures 
amb l’objectiu d’assolir un aprenentatge inductiu (per induir a la 
reflexió), actiu, constructivista (a partir de fonts diverses), coopera-
tiu-col·laboratiu (treballant en equip i on s’aprèn de i s’ensenya als 
companys) i autònom (detectant i satisfent les necessitats d’apre-
nentatge individuals).

Els tres últims congressos seran l’espai idoni per recollir experi-
ències innovadores del docent en una nova realitat: les titulacions 
ja dissenyades des del començament en competències i amb una 
planificació i organització adaptada a l’Espai Europeu, en ECTS.

Una de les característiques que podem destacar, en aquesta sego-
na fase, és, potser, l’argumentació ja més reflexionada dels docents 
sobre les estratègies d’E-A que es poden implementar en els nous 
graus. Si l’estratègia basada en projectes (ABP) havia estat una de 
les estratègies amb més nombre de comunicacions en congressos 
anteriors, ara s’argumenta la seva utilitat a partir d’aquestes ex-
periències amb l’afirmació que «s’aprèn millor fent» o «la docència 
s’orienta millor cap a les necessitats dels estudiants i de la socie-
tat mitjançant la implantació d’entorns de formació propera a la 
vida real». Si l’experiència en estratègies de resolució de casos havia 
estat l’estratègia docent utilitzada en classes pràctiques o tallers, 
s’argumenta que motiva l’estudiant a participar, «facilita el desen-
volupament de competències» i «permet treballar el progrés» que 
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l’estudiant fa al llarg de l’assignatura o, si és el treball col·laboratiu 
el que havia estat aplicat, s’afirma que «també es pot aplicar en 
grups grans».

A això s’hi sumen propostes de combinació d’assignatures i d’es-
tratègies docents que s’han implementat totalment en la titulació, 
la continuïtat de formes d’aprendre, estratègies similars dissenya-
des per a dues o tres assignatures de diferents cursos, la utilització 
de metodologies combinades o la semipresencialitat en algun curs 
sencer com a experiència. En molts d’aquests casos, ha suposat una 
feina per al docent de creació d’entorns d’aprenentatge integradors 
i contextualitzats, a partir dels quals s’introdueixen les estratègies 
docents.

Finalment, voldria destacar l’estratègia de la simulació de dife-
rents actuacions pròpies de l’activitat objecte d’estudi. Han estat 
introduïdes en assignatures molt particulars i diverses (l’àmbit de la 
salut, per exemple), amb una àmplia participació i interès per part 
de l’estudiant i amb rendiments consistents. Aquesta estratègia aju-
da a pensar críticament i a aprendre fent i observant els companys. 
Solen ser estudis en què aprendre del comportament d’un profes-
sional en la seva relació amb l’altre requereix unes competències 
específiques. Les simulacions generen un ambient d’aprenentatge 
interactiu, fet que permet als estudiants explorar la dinàmica del 
procés.

Cada cop més s’articulen metodologies docents en diferents as-
signatures, en diferents carreres i diferents cursos a fi d’analitzar 
les estratègies principals de planificació, dinamització i avaluació 
que s’han seguit en la realització de les classes pràctiques i poder 
tenir, així, un repertori d’estratègies docents validades per a situ-
acions concretes i fins i tot un observatori dels diferents escenaris 
d’aprenentatge col·laboratiu. Alguns estudis han dissenyat, fins i 
tot, assignatures ad hoc amb un clar caràcter d’integració interdis-
ciplinària. Seguint el model d’aprenentatge centrat en l’estudiant, 
aquestes matèries, situades en un tercer curs, tenen com a objectiu 
fomentar l’aprenentatge autònom per a la resolució de problemes 
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de caràcter professional, però integrant els conceptes estudiats en 
els primers cursos dels seus estudis i orientant el resultat a la inter-
venció en un context social (pràctiques integrades).

3. Desenvolupament de competències transversals en 
l’Educació Superior

Un dels debats més interessants que és subjacent en totes les apor-
tacions que els docents presenten en les seves comunicacions és el 
tema de les competències. Formar en competències, el concepte 
mateix de competència, l’avaluació de competències o quines com-
petències han d’haver adquirit els estudiants de les diferents titu-
lacions quan acaben els seus estudis són algunes de les qüestions 
presentades. Dur a terme l’aprenentatge basat en competències su-
posa una redefinició dels plans d’estudi, una reflexió sobre el paper 
del professorat i una preparació dels estudiants al nou tipus d’E-A. 
Les primeres comunicacions que recullen els congressos simple-
ment són temptejos i aproximacions al concepte de competència i a 
la possibilitat que s’avaluï.

Igual que hem diferenciat dos moments claus al llarg dels dife-
rents congressos sobre la utilització d’estratègies d’E-A innovadores 
en el nou escenari, en abordar les competències el docent inicia les 
seves experiències en petits grups a manera de proves pilot. I sol fer-
ho analitzant competències transversals o genèriques que se suposa 
que han de ser presents en tot estudiant universitari. Hi ha dues 
competències que centren l’atenció: el treball en equip (competèn-
cies interpersonals) i la comunicació (competències instrumentals).

La introducció de la competència de treball en equip a l’aula es 
fa a través de les classes teoricopràctiques o pràctiques de laborato-
ri. Hem destacat que una de les estratègies docents proposades ha 
estat l’aprenentatge col·laboratiu, l’objectiu del qual és arribar a un 
aprenentatge mitjançant la interacció produïda a través d’activitats 
de treball en equip. S’introdueix en aquest context l’autoavaluació, 
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l’avaluació de companys o l’observació de determinats comporta-
ments en grup. En moltes de les experiències presentades s’analitzen 
indicadors de treball en equip que es posen en joc quan el grup 
treballa en equip per aconseguir un objectiu, la seva cooperació i 
interacció social.

Un altre dels contextos que serveixen per al desenvolupament de 
competències de treball en equip i també a l’aula de pràctiques és 
la resolució de problemes. S’aborden situacions amb desfasaments 
o desajustos entre la teoria i la realitat a què el grup d’estudiants 
s’ha d’enfrontar. És el cas de la presentació de la realitat empresarial 
d’un sector, per exemple, amb una complexitat determinada que 
els estudiants afronten des de la teoria: es reflexiona sobre possibles 
alternatives de solució i es conclou com un equip de treball del 
sector que proposa un pla d’acció. Es podria dir que aquest tipus 
de situacions posen en joc diverses competències, però el docent les 
sol fer servir per analitzar el comportament de l’equip.

El domini de la comunicació oral implica l’eficàcia en la co-
municació d’idees, coneixements i sentiments per mitjà de la pa-
raula tant en situacions conversacionals i en activitats grupals com 
en presentacions públiques davant d’una audiència més o menys 
nombrosa. Des d’aquest punt de vista, l’exposició oral com a com-
petència instrumental adquireix una certa rellevància en l’àmbit 
universitari.

Són diverses les comunicacions que reflecteixen aquest inte-
rès presentant experiències en diferents titulacions i assignatures. 
Gairebé es podria afirmar, a la vista de les experiències docents, 
que s’introdueix com a metodologia docent en els estudis de grau 
l’exposició oral i, per tant ,el desenvolupament i formació de la 
competència comunicativa.

Al començament d’aquest apartat assenyalàvem la inquietud del 
docent per la manera com s’ha de formar en competències i sobre-
tot per la manera com s’han d’avaluar les competències, és a dir 
quins instruments o tècniques s’han de fer servir durant el desen-
volupament de les competències i en acabar l’assignatura o l’estudi. 
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Veiem en les diferents pràctiques presentades que el docent es val 
d’un ventall de tècniques d’acord amb les estratègies docents que 
estan utilitzant amb el tipus d’estudiants (primers o últims cursos) 
i amb les característiques de les competències a avaluar.

El docent ens mostra que la metodologia del cas no només per-
met un aprenentatge teòric, sinó que pot ser emprat per fer un 
seguiment de les competències lingüístiques o el treball en equip. 
Igualment, en algunes comunicacions es recorre al portafolis per 
avaluar competències. S’afirma que al portafolis l’estudiant recull 
evidències (de les activitats fetes en les assignatures) per mostrar el 
nivell de desenvolupament de les competències i reflexiona sobre 
com les ha aconseguit i què farà per millorar-les. La supervisió 
d’aquests portafolis, duta a terme pel tutor de l’estudiant, servirà 
per oferir un feedback de la seva evolució i desenvolupament.

Els darrers congressos afegeixen a la discussió de les compe-
tències un nou aspecte a tractar: l’encaix entre Educació Superior 
i els requeriments del mercat laboral. Correspon a l’etapa en què 
les universitats han hagut de definir les competències de les titula-
cions. Això ha suposat una àmplia definició de les competències i 
una anàlisi de quines competències són necessàries des d’un punt 
de vista ampli, davant de demandes quotidianes, professionals i per 
a la vida social. Assumir que les competències són multifuncionals 
per aconseguir objectius i resoldre problemes en contextos variats 
ha significat la seva distribució al llarg dels diferents cursos del grau 
i ha propiciat la coordinació entre els docents per a la seva formació 
i la seva avaluació.

Plantejada la transversalitat de les competències i la seva forma-
ció al llarg de la titulació, els docents presenten diferents instru-
ments d’aprenentatge de competències. Els «casos pràctics» com a 
repositori per a tota una titulació permeten una visió plural d’una 
realitat, que és utilitzada com a desenvolupament anivellat de com-
petències en les assignatures de la titulació. El «joc de rol» com a es-
tratègia formativa de comunicació (infermera-pacient, per exemple) 
és una tècnica idònia per a l’adquisició de coneixements, actituds 
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i competències. Tots dos instruments són estratègies anivellades al 
llarg d’uns estudis que integren les assignatures en comportaments 
de competències relacionats amb la vida professional. En moltes 
d’aquestes experiències també s’inclou l’aprenentatge de competèn-
cies comunicatives no verbals des de la perspectiva d’integració de 
dos contextos d’aprenentatge: acadèmic i professional.

Les oportunitats que les noves tecnologies ofereixen permeten al 
docent utilitzar les xarxes d’internet per crear un ambient dinàmic 
de col·laboració entre els diferents docents, que porta a una reflexió 
en aquest col·lectiu i motiva a una feina transversal, de manera que 
s’aconsegueix un espai on es treballa conjuntament la investigació 
i les noves formes de potenciar la interdisciplinarietat. D’aquesta 
col·laboració han sorgit algunes alternatives de formació i desenvo-
lupament de les competències.

Finalment, volem destacar que la formació en competències 
troba en els espais digitals una manera perquè es desenvolupin. El 
portafolis digital n’és una mostra. Es considera una bona eina per 
potenciar l’escriptura en xarxa i propiciar, com a conseqüència, el 
desenvolupament de la competència comunicativa digital. Qual-
sevol tasca acadèmica que condueixi a la producció d’un informe, 
document escrit, anàlisi, etc., permetrà contrastar amb nitidesa els 
indicadors d’aquesta competència. Poden ser activitats que impli-
quin edicions més o menys avançades de documents, ús d’Internet 
i correu electrònic, presentacions, pàgines web, fulls de càlcul, etc. 
Aquestes generalment van unides a estratègies d’ABP, treball col-
laboratiu, dossier digital i avaluació de rúbriques.

4. Utilització de les TIC en l’aprenentatge de l’estudiant 

La incorporació de tecnologies digitals en l’educació no és res de 
nou, sabem que ofereixen possibilitats indiscutibles com a recurs 
per amplificar la intervenció docent, però la seva utilització a les 
aules universitàries no sempre ha tingut una acceptació àmplia. 
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Topa de vegades amb el fet que els coneixements sobre el món 
virtual, en desenvolupament continu, que tenen els docents (no 
iniciats en el món virtual) siguin de vegades limitats, o amb el fet 
que els mateixos recursos que la Universitat posa a disposició del 
docent no estiguin actualitzats, i, per això, alguns afirmen que es 
necessita «experimentar més» abans de la seva implantació a les 
aules. No obstant això, tant en l’anàlisi de les estratègies docents 
com en la recerca d’eines per al desenvolupament de competències, 
les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) s’han vist com 
un recurs nou que pot aconseguir un gran valor per al docent en 
el seu nou disseny de les assignatures. Així, el docent, en aquestes 
primeres comunicacions, experimenta possibilitats d’introducció 
de les TIC, ja sigui en grups grans o grups petits, ja sigui en assig-
natures particulars professionalitzadores o específiques, per facilitar 
el treball fora de l’aula, desenvolupar l’autonomia de l’estudiant 
davant el seu propi aprenentatge i obrir les portes de l’aula per 
analitzar la societat amb la qual haurà d’interactuar l’estudiant en 
finalitzar la seva etapa universitària formativa, és a dir, afavorir la 
no presencialitat.

Seguint el fil conductor d’aquest capítol, podem afirmar que 
els primers congressos van servir per mostrar els acostaments al 
coneixement de noves eines TIC a les aules («aprendre el docent»), 
i en els últims congressos els docents acomoden més bé les seves 
innovacions a les aules, a causa del fet que tant les universitats com 
les diferents titulacions van haver de facilitar la utilització de recur-
sos informàtics i avenços en la utilització de les TIC per poder dur 
a terme una docència innovadora i desenvolupar les competències 
dels estudiants.

Es podria afirmar que l’articulació de les diferents formes 
d’aprendre, virtual i no virtual, presencial o a distància, han estat 
les experiències que al llarg d’aquests anys han ocupat un espai 
ampli entre les comunicacions que s’han presentat. Tot i això, algú 
podria dir que de vegades són aplicacions puntuals que el docent 
introdueix a l’aula per fer l’assignatura més propera i assequible 
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i perquè l’estudiant prengui més responsabilitat en el seu propi 
aprenentatge. Són aplicacions tecnològiques senzilles per incorpo-
rar a la docència que van lligades a les pràctiques de laboratori, a 
la creació de materials o a la introducció de la no presencialitat en 
certes assignatures, però que van servir com a base per al disseny 
d’assignatures en els nous graus.

Es dissenyen eines basades en tecnologia web que permetin ges-
tionar i administrar el lliurament de problemes, la correcció i la 
comunicació amb l’estudiant per als grups grans, o la utilització de 
les webquests (WQ) com una estratègia d’E-A. Aquests treballs no 
són exclusius d’uns estudis concrets, sinó que s’apliquen en àmbits 
molt variats, des d’estudis de farmàcia o producció artística fins a 
la presentació de laboratoris en estudis experimentals i/o socials.

Són diverses les propostes d’accions a l’entorn wiki. Aquest 
permet el treball continu i retroalimentat amb l’estudiant, que 
afavoreix l’aprenentatge del contingut de l’assignatura, així com 
l’adquisició de competències com ara el raonament lògic, la co-
municació escrita, la preocupació per la qualitat, etc. Per a alguns 
docents aquests espais han suposat una alternativa als fòrums més 
clàssics o una combinació de tots dos per treballar l’aprenentatge 
col·laboratiu (l’aplicació en ciències socials, per exemple).

El campus virtual es converteix en l’eina docent que possibilita 
metodologies que promouen la interacció entre els professors i els 
estudiants i entre ells potencien la informació, la comunicació i 
l’accés a materials docents. Per això, és obvi que al llarg dels dife-
rents congressos alguns docents mostrin les seves aportacions per 
optimitzar-ne l’ús de cara a introduir-ne innovacions a les aules. 
Per exemple, els debats virtuals amb el suport del campus virtual 
de què cada Universitat disposa s’esmenten com una estratègia per 
avaluar competències.

Els docents, en altres ocasions, generen materials multimèdia 
oberts, multicanal i multisuport, com a complements a la docència 
presencial, o materials docents audiovisuals. El cinema, per exem-
ple, constitueix una eina didàctica poderosa per facilitar el procés 
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d’aprenentatge per la seva capacitat de motivar l’interès, provocar 
l’anàlisi crítica i mostrar amb claredat conceptes difícils d’explicar.

Una llarga llista d’experiències en què es fa servir la imatge di-
gital interactiva, els blogs en grup, respostes a problemes en línia, 
tutories virtuals, etc., són mostra que la docència universitària s’ha 
vist transformada els últims anys per l’ús de les noves tecnologies 
i Internet per millorar la qualitat de l’aprenentatge. Cal recordar 
que moltes d’aquestes experiències venen avalades per convocatò-
ries a projectes d’innovació docent que les diferents universitats o 
agències de qualitat han anat potenciant.

Així, demostrada la utilitat de l’ús a l’aula universitària de deter-
minats recursos informàtics específics de lliure accés, per a l’ense-
nyament i l’aprenentatge dels estudiants, a les universitats els toca 
reforçar els seus sistemes informàtics i potenciar el seu accés i uti-
lització en tot tipus d’assignatures. Com assenyalava Silvio (2004), 
han de transformar les infraestructures institucionals dissenyades 
per aprendre de forma tradicional en noves maneres d’aprendre 
mitjançant les tecnologies digitals.

Un clar exemple ho demostra al llarg d’aquests anys: el nou 
disseny de les titulacions. Desapareixen moltes de les pràctiques 
habituals viscudes a les universitats (llibre de la guia de l’estudiant) 
per presentar els estudis i la docència d’una manera accessible in-
formàticament (guies docents de les assignatures). A més, s’activen 
les convocatòries per a la millora de la qualitat docent i es potencien 
els treballs amb estratègies docents innovadores, en què s’avalua no 
només la implantació de diferents estratègies, sinó la seva avaluació 
i els seus efectes en l’aprenentatge de l’estudiant, els efectes en la 
qualitat formativa de la titulació i, en definitiva, la qualitat docent 
de la Universitat. Correspon aquesta etapa a les comunicacions que 
es presenten en els últims congressos CIDUI.

Així, amb una visió més global i integradora es presenten comu-
nicacions sobre les aplicacions del web social de la Universitat com 
a recurs per fomentar l’aprenentatge col·laboratiu i la construcció 
compartida del coneixement. Es duu a terme la comunicació asín-
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crona de l’eina del fòrum del campus virtual en una sèrie d’assig-
natures, o s’optimitzen els recursos presents en les eines virtuals 
que les universitats tenen per fomentar el treball col·laboratiu i 
interdisciplinari.

Sorgeixen els anomenats grups d’ interès en innovació docent en 
Educació Superior (un exemple: GI-IDES: Wiki). Són grups de 
professors de diferents departaments que duen a terme experiències 
docents en Educació Superior basades en la utilització del wiki com 
a eina per al treball col·laboratiu i en xarxa.

La millora d’accés per part de les universitats a entorns virtuals 
també afavoreix la presentació d’experiències d’aplicació transversal 
d’activitats i recursos d’un entorn d’e-learning (Moodle) i la creació 
de recursos digitals com a millora de la formació i del rendiment 
l’estudiant. Són activitats de suport no presencials que fomenten 
l’autoaprenentatge i l’autoregulació per part de l’estudiant. Aques-
tes activitats miren d’aprofitar les noves eines informàtiques dis-
ponibles i fomentar l’accés mitjançant la xarxa, experiències que 
es presenten per a assignatures troncals amb un nombre consi-
derable d’estudiants o per a assignatures més petites. Es generen 
aules virtuals com a espais d’aprenentatge compartit que fan ser-
vir un gestor d’aprenentatges (Moodle) que ofereix un repositori 
d’informació i material docent i sorgeixen aplicacions de l’ús dels 
CRS (classroom response systems) per facilitar la interacció amb grups 
nombrosos d’estudiants.

No voldria acabar sense fer esment a un fet que obre noves 
perspectives. Després de la revolució tecnològica esdevinguda en 
la societat postmoderna, hem passat d’una tradició informativa 
eminentment textual a una altra de principalment audiovisual. 
Aquests canvis tenen implicacions profundes en el mode d’accés al 
coneixement dels nostres estudiants. Es presenten als últims con-
gressos alguns treballs sobre la integració de píndoles audiovisuals 
per a l’ensenyament de certs continguts. En altres casos i basant-se 
en l’experiència que ofereix l’ús rutinari de tècniques com ara el 
TAC multitall, la ressonància magnètica o la radiografia digital 
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en la pràctica mèdica, les noves tècniques d’imatge d’alta resolució 
no només permeten obtenir imatges reals, sinó que generen un 
conjunt de dades emmagatzemables que permeten la reconstrucció 
3D, 4D i 5D. Aquestes innovacions tecnològiques es presenten com 
un instrument de gran utilitat docent.

No és estrany que en la feina dels docents al voltant de diferents 
assignatures i cursos es plantegin experiències com la «virtualit-
zació d’un laboratori». Al laboratori, mitjançant eines virtuals i 
audiovisuals, es preparen les pràctiques, s’avaluen els coneixements 
adquirits i es milloren els aprenentatges. Podríem afirmar que es 
crea un escenari tecnològic més d’acord amb una visió col·labora-
tiva de l’aprenentatge (Adell, 2002).

Totes les experiències que es recullen en els diferents congressos 
permeten reflexionar sobre el treball ingent que el docent ha dut 
a terme per tal de preparar-se i adaptar les assignatures a l’EEES. 
Noves estratègies d’E-A que en les diferents aplicacions s’han anat 
perfilant, noves maneres de formar en competències mitjançant la 
creació d’eines adequades, sobretot tenint en compte que les noves 
generacions que omplen les aules universitàries tenen noves neces-
sitats a causa dels canvis que els estudiants han experimentat amb 
relació a les tecnologies de la nostra societat.

5. A manera de tancament

Sabem que l’inici de qualsevol projecte exigeix una reflexió minu-
ciosa sobre el que es vol aconseguir i aquesta reflexió dona sentit als 
diferents formats que es poden dur a terme per a aquest assoliment. 
Així, es van organitzar els congressos CIDUI al llarg d’aquests 
anys, amb el propòsit de recollir les diverses iniciatives dutes a ter-
me pel professorat per continuar oferint una docència de qualitat 
també al nou escenari de l’EEES.

Els treballs que s’han presentat sobre les estratègies d’E-A in-
novadores i la formació de competències són efectivament fruit del 
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compromís del docent de contribuir a aquesta educació de qualitat, 
entesa com una pràctica en què intervenen diversos actors, profes-
sorat, estudiants i altres col·lectius, anònims moltes vegades però 
que donen suport al seu desenvolupament. Des d’aquesta perspecti-
va s’han fet aportacions des de diferents òptiques, amb experiències 
reeixides o no, però dutes a terme en la pràctica diària.

Ara toca reflexionar sobre tot el que s’ha avançat i aprendre de 
tot el que s’ha fet. Continuem necessitant un intercanvi d’experièn-
cies i cal aprendre a integrar-les en els nous estudis, estudis trans-
versals que configuren el mapa actual de titulacions i que aposten 
per una educació universitària de qualitat.

Referències
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4. LA CULTURA DOCENT UNIVERSITÀRIA

— Antoni Perez-Poch, Joan Domingo, Maica Sanz, David López
Universitat Politècnica de Catalunya

1. La cultura docent als CIDUI

Des del primer moment la conferència CIDUI va apostar ferma-
ment per la formació del professorat com a eina per desenvolupar 
una cultura de canvi i nous models d’aprenentatge. Ja el programa 
del primer CIDUI, que va tenir lloc a Barcelona l’any 2000, co-
mençava assenyalant el tombant de segle xxi: «Estem vivint canvis 
molt ràpids que ens obliguen a donar tanta o més atenció a la 
contínua variabilitat de coses o situacions que a la seva estabilitat 
i continuïtat» (CIDUI, 2000), i continuava amb una declaració 
de principis: «[…] Quines funcions corresponen a la Universitat? 
Formació, recerca, capacitació professional, però no només sobre 
les demandes actuals, sinó anticipant-se a les necessitats, o fins i tot 
creant-les». Quedava clar que la resposta als canvis han de propiciar 
no només noves formes d’ensenyar sinó que la Universitat adop-
ti una nova cultura universitària, on la formació del professorat 
universitari ha de ser necessàriament la clau de volta. I així, en la 
primera conferència plenària del CIDUI Graham Gibbs, llavors a 
l’Open University del Regne Unit, parlava sobre novetats en l’ús 
de l’avaluació per millorar la docència a les universitats (Gibbs, 
1988). A més, una de les sis àrees temàtiques d’aquella primera 
edició tractava ja de formació del professorat i innovació en aquesta 
formació de formadors. 
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Un dels primers canvis culturals que comporta aquesta tran-
sició és la d’abandonar el paper del docent com a transmissor de 
coneixements, cosa que avui amb l’abundància de fonts informa-
tives digitals perd el seu sentit. Com explicava el sociòleg Philippe 
Perrenoud (1999) en la inauguració del tercer CIDUI, la docència 
passa ara per tal de que l’alumne obtingui al llarg del seu periple 
per l’ensenyament universitari noves competències amb les quals 
afrontar els reptes de la societat del nou segle. Davant d’aquests, 
el professor pot sentir-se aclaparat i per tant, necessitat d’una nova 
orientació que desborda els seus marcs de referència (figura 1). 

Figura 1. Professor de Geografia errant en el desert

Font: <http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/transfert.html> 

El V congrés CIDUI va ser el primer en què es va posar èmfasi 
en el canvi de cultura universitària com a lema general. Els àm-
bits temàtics preferents van ser: metodologies pel canvi docent a la 
Universitat, ús de plataformes interactives i de materials innovadors 
en la docència, treball en equip dels docents universitaris, tutoria 
universitària i finalment, la planificació i avaluació de la docència 
per competències a la Universitat. Les comunicacions, dividides 
per àrees de coneixement, havien de fer referència a algun d’aquests 
àmbits. Són temes que avui ja s’han consolidat abastament en l’àm-
bit de la docència universitària. Un cop més, el Dr. Graham Gibbs 
va ser convidat a aquesta edició per aportar la seva visió general so-
bre el desenvolupament de l’ensenyament en la recerca universitària 
(1999). Per la seva banda, la Dra. Lynn McAlpine, de la Universitat 

http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/transfert.html
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McGill de Montreal (Canadà), va aportar en la seva conferència el 
concepte d’identitat personal del docent, el seu pensament subjacent 
i la seva influència en els canvis docents. Què és el que pensem i 
com ens afecta a l’hora d’ensenyar, per exemple, a l’hora de dirigir 
una tesi doctoral, i sobre tot a l’hora de realitzar canvis en les nos-
tres pràctiques docents? (McAlpine i Weiss, 2000). S’ha vist sovint 
que perquè un professor o professora accepti un canvi radical en 
la seva manera d’ensenyar s’han de donar certes condicions, entre 
les que destaca el fet que assumeixi internament com a propi de la 
seva identitat com a docent acceptar una nova perspectiva sobre el 
procés d’ensenyament. 

Els diversos CIDUI han vist també la realització de seminaris i 
tallers específics sobre formació i desenvolupament del professorat, 
com va ser el cas del VII CIDUI 2012 celebrat a Barcelona, al 
Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Finalment, en 
el darrer CIDUI 2016 celebrat a la Universitat Autònoma de Bar-
celona el desenvolupament professional del docent va ser un dels 
àmbits temàtics destacats. Durant aquesta edició es van incloure 
nombroses contribucions que van tractar tant sobre programes for-
matius del professorat com d’estratègies de col·laboració docent i 
experiències innovadores en equips docents. 

El canvi de cultura universitària passa, doncs, per l’assumpció 
per part del professorat d’una formació pedagògica actualitzada 
que consisteix no només en una actualització de coneixements i 
adquisició de noves metodologies docents, sinó pel convenciment 
de la necessitat que aquestes s’han de dur a terme de forma efectiva 
a l’aula. En aquest sentit, les diferents universitats catalanes han 
promogut diversos programes formatius per a docents que han anat 
evolucionant des de la impartició de cursos i tallers fins a la imple-
mentació de programes més o menys reglats amb incentius com 
l’acreditació d’indicadors per les respectives agències de qualitat o 
l’expedició de títols d’especialització o postgrau. El professorat uni-
versitari al nostre país, com és ben sabut, no té com a requisit per 
poder impartir docència haver accedit prèviament a una formació 
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pedagògica. Per això, la formació tant inicial com contínua al llarg 
de la seva carrera és fonamental per assegurar una bona connexió 
amb l’aprenentatge dels estudiants.

Podem trobar en les darreres edicions dels CIDUI exemples 
de comunicacions presentades que incideixen en la temàtica de la 
formació del professorat, com a peça clau pel canvi en la cultura 
docent universitària. Per exemple, Díaz i Pons (2012) plantegen 
una sèrie de reflexions sobre el Postgrau d’Introducció a la Do-
cència de la Universitat de Barcelona especialment orientat al pro-
fessorat novell. La comptabilitat amb les obligacions de recerca, el 
paper dels mentors o les necessitats específiques de formació del 
professorat que comença són temes que es repeteixen a bastament 
entre la comunitat docent de les nostres universitats. La construc-
ció de la identitat del professorat és abordat per Lobato et al. (2012) 
qui apliquen diverses metodologies a un programa de formació 
inicial similar a la Universitat del País Basc (UPV). Rodríguez 
et al. (2012) expliquen una experiència d’institucionalització del 
programa de formació de la Universitat de Salamanca en la qual 
reflexionen sobre el paper d’aquesta com a resposta al que ano-
menen Universitat en crisi. Gràcies a la internacionalització del 
CIDUI podem esmentar altres experiències a Amèrica Llatina com 
les de Paso (2012) a la Universitat de Mar de Plata (Argentina); la 
de Rojas i Soto (2012) a la Facultat de Pedagogia de la Universitat 
de Concepción de Xile; o també la d’Ancha et al. (2016) a la Uni-
versitat Catòlica del Perú. 

Altres docents han reflexionat sobre l’efectivitat d’aquests pro-
grames de formació (Renta et al., 2014) o han centrat el seu interès 
en el desenvolupament d’alguna competència determinada, com 
per exemple (Soberón et al., 2014) que han treballat en l’adquisició 
de la competència d’habilitats socials del professorat universitari. El 
paper del nou rol del professorat a la Universitat és abordat, entre 
d’altres, per Gracenea et al. (2014) dins de la seva experiència amb 
el Màster en Docència Universitària pel Professorat Novell de la 
Universitat de Barcelona.
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El paper que ha de jugar el professor universitari en aquest món 
canviant va ser la temàtic escollida del darrer Simposi CIDUI 2017, 
que va comptar amb una taula rodona d’anàlisi i una conferència, 
que va ser impartida per Javier Paricio de la Universitat de Saragos-
sa. Aquest va explicar la seva visió sobre el «Reconeixement de la 
docència i les representacions del que significa ser un bon professor 
a la Universitat». El Dr. Paricio (Paricio i Pinilla, 2012) proposa un 
model de qualitat docent basat en un procés esglaonat. En aquest, 
un nivell de bona qualitat s’aconseguiria quan un professor ja for-
mat i amb experiència docent es preocupa pels seus estudiants i els 
proporciona activitats formatives motivadores i rellevants. El nivell 
d’excel·lència s’assoliria quan un professor amb molt alta formació 
i implicació faria de la seva docència una prioritat en la seva carre-
ra acadèmica; i el nivell de desenvolupament màxim s’assoliria en 
totes les dimensions de la seva docència, incloent la recerca basada 
en l’evidència en les metodologies didàctiques pròpies de la seva 
àrea de coneixement. En la taula rodona es va posar de manifest el 
repte que es planteja perquè aquests nivells d’excel·lència puguin 
ser reconeguts per les agències i sistemes d’avaluació de la qualitat 
universitària, i la seva difícil compatibilitat amb la recerca en altres 
àmbits.

2. Formació docent per competències

És una opinió força generalitzada avui dia que les competènci-
es transversals són imprescindibles en la formació dels estudiants 
(Cano, 2008). En particular, ho és de forma clara en la formació 
dels futurs enginyers o enginyers, com és l’objectiu principal d’una 
Universitat politècnica com la UPC (Mohan et al., 2004; Tovar i 
Castro, 2005). 

Difícilment es pot pensar en un cos docent capaç d’oferir aquest 
enfocament didàctic si no es pensa abans en la seva formació 
(Zabalza, 2003). Dit això, hi ha encara una part important del pro-
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fessorat que és reticent a l’educació basada en competències. Dins 
de l’anàlisi dut a terme per Moore i Voltmer (2003) s’afirmava que 
la part més difícil del canvi seria el canvi que s’ha de produir dins 
de la comunitat acadèmica, ja que la història dels canvis pedagògics 
suggereix que els estudiants i el públic en general accepten els grans 
canvis més ràpidament i millor que la comunitat acadèmica. I si hi 
ha molta resistència per part d’alguns docents a l’aprenentatge dels 
alumnes per competències, el fet que aquests reconeguin la neces-
sitat que els mateixos professors adquireixin aquestes competències 
per tal d’exercir la seva professió pot ser una tasca molt dificultosa 
(Sánchez et al, 2014). 

Així doncs, ens preguntem: quines competències ha de tenir un 
bon professor universitari com a docent? El Grup Interuniversitari 
de Formació Docent (GIFD),2 format per responsables de la for-
mació del professorat de les vuit universitats públiques catalanes, va 
realitzar el 2011 un estudi en profunditat per tal de donar-hi res-
posta. A partir d’un estudi bibliogràfic, es va realitzar una enquesta 
que es va enviar a la totalitat dels més de 15.000 professors que tre-
ballaven a les diferents universitats, i es va obtenir una resposta de 
més de 2.000 respostes vàlides (Torra et al., 2012, 2013). D’aquest 
estudi i la seva validació es va concloure que les competències més 
rellevants que havia de tenir el professorat universitari serien sis, 
que detallem a continuació: 

• Competència interpersonal: promoure l’esperit crític, la moti-
vació i la confiança reconeixement la diversitat i les necessitats 
individuals, tot creant un clima d’empatia i compromís ètic. 

• Competència metodològica: conèixer les metodologies i estratè-
gies del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

• Competència comunicativa: saber desenvolupar processos bidi-
reccionals de comunicació a través de canals actuals per tal de 
contribuir a millorar la docència.

2.  Pàgina web del grup GIFD: <https://gifd.upc.edu/ca>.

https://gifd.upc.edu/ca
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• Competència de planificació i gestió de la docència: saber disse-
nyar, orientar i desenvolupar continguts, activitats de formació i 
avaluació, de manera que es valorin els seus resultats i s’elaborin 
propostes de millora.

• Competència de treball en equip: saber col·laborar i participar 
com a membre d’un equip, assumint responsabilitats i compro-
misos d’acord amb els objectius comuns i els processos acordats, 
tot i tenint en compte els recursos disponibles. 

• Competència d’innovació: saber crear i aplicar nous conei-
xements, perspectives, metodologies i recursos a les diferents 
dimensions de l’activitat docent, orientades a la millora de la 
qualitat del procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Un cop realitzada aquesta primera fase d’anàlisi i reflexió sobre 
quines competències docents havien de ser necessàries per al professo-
rat, cada universitat va donar pas a la planificació de les seves activitats 
formatives d’acord, totalment o parcialment, amb aquests principis. 

Un exemple de desenvolupament per competències és el cas rea-
litzat a la Universitat Politècnica de Catalunya, que consisteix en un 
programa de formació de formadors basat en aquesta metodologia 
(López et al., 2016). La UPC ha dut a terme amb èxit un programa 
de formació inicial del professorat de la UPC, ProFI, que consistia 
en un programa d’activitats formatives jornades, tallers i progra-
mes d’acció que conduïen a la formació específicament orientada 
al professorat novell, tot i que d’altres professors també s’hi podien 
afegir (Valero i Almajano, 2000). 

El 2012 es va reformar el disseny d’aquest programa introduint 
el desenvolupament de les competències docents esmentades an-
teriorment. El programa passà a anomenar-se PIDU (Pràctica i 
Innovació en Docència Universitària) i consistia en una part bàsica 
de sis cursos per desenvolupar cada una de les competències. Cada 
curs era l’equivalent a un ECTS, amb 9 hores de classe presencials 
més 16 hores de treball personal del participant. Aquest programa 
es va impartir del 2012 al 2015. 
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Basant-se en aquesta primera evolució, el 2015 es va iniciar a 
l’ICE de la UPC el Postgrau en Docència Universitària en Cièn-
cies, Tecnologia i Matemàtiques (STEM), títol propi de la Funda-
ció Politècnica de Catalunya (FPC). El postgrau (Postgrau STEM 
ICE-UPC, 2016) consisteix en 15 crèdits ECTS de dedicació del 
professor participant, dividits en 6 crèdits dedicats a l’adquisició 
de les sis competències bàsiques, sis crèdits dedicats a la realitza-
ció d’un projecte d’innovació docent i els tres restants a formació 
complementària (figura 2). El seguiment continuat de l’alumne es 
basa en un portafoli del professor. 

Figura 2. Estructura del Postgrau STEM ICE-UPC

Font: ICE-UPC

El postgrau es cursa per part del docent de forma totalment 
flexible i en un mínim de tres quadrimestres. El projecte a rea-
litzar té una importància rellevant en aquest programa formatiu, 
ja que constitueix un exercici de síntesi i aplicació pràctica de les 
competències adquirides i comporta necessàriament una inter-
venció a l’aula i l’oportuna reflexió sobre l’impacte que ha tingut 
aquesta en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. 
Es demana que el docent plantegi primer una solució a una si-
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tuació de partida relacionada amb el context de la seva docència, 
i que la implementi a l’aula durant la realització del projecte. 
Aquesta intervenció pot comportar alguna innovació docent ja 
sigui en la metodologia emprada com en l’organització i disseny 
de les activitats de la seva matèria. En aquest procés el professor 
és guiat per un tutor que pot ser del seu propi entorn docent, 
o bé un expert extern sobre la tècnica emprada. El projecte es 
presenta davant d’un tribunal d’experts que avaluen la maduresa 
de l’aspirant i a la seva vegada, aporten suggeriments i recoma-
nacions per la continuació de les seves pràctiques docents. La 
primera edició d’aquest postgrau es va realitzar el juliol de 2017 
amb la graduació de 16 professors. Un factor de qualitat que es 
va valorar en l’avaluació dels treballs va ser la seva publicació en 
revistes i congressos de qualitat, objectiu assolit en força casos 
dels graduats.

L’orientació del postgrau es basa en la presentació i aplicació de 
tècniques innovadores d’ensenyament a l’aula que han d’afavorir 
un canvi pedagògic en la manera d’ensenyar. Els canvis no han de 
comportar un canvi o disminució del currículum, sinó canvis en la 
metodologia docent, i volen afavorir la creació d’una cultura docent 
d’excel·lència a la Universitat.

3. Treball en equip dels docents universitaris

El treball en equip és important en la nostra societat i una de 
les competències amb major demanda; només cal veure que, si 
es tecleja a Google «Trabajo en equipo», apareixen més de cin-
quanta-cinc milions d’entrades. Aquesta competència, a més, 
és de les capdavanteres en la llista de les (EPyCE, 2017) que les 
empreses demanen actualment i en el futur i que es pot veure a 
la taula de la figura 3, on hi ha un extracte de la figura original 
completa. 
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Figura 3. Evolució d’algunes competències demandades actualment i en un futur proper

Font: Observatorio Permanente de Perfiles Profesionales Multisectoriales Emergentes

Des de la Universitat s’entén que s’ha d’ajudar als estudiants a 
que aprenguin a treballar eficaçment en equip. És un imperatiu i 
una evidència que necessiten saber-ne; en canvi, del treball en equip 
dels professors i professores rarament se’n parla i no coneixem mas-
sa actuacions destinades a una formació específica per al professorat 
en aquesta competència. 

En el marc del VII CIDUI es va programar ja un seminari sobre 
competències del professorat, coordinat per la Dra. Dolors Már-
quez de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb tres ponents; 
aquest seminari estava vinculat al treball del Grup Interuniversitari 
Formació Docent (GIFD), esmentat anteriorment.

El professorat, per la naturalesa tradicional dels plans d’estudis, 
organitzats com un trencaclosques on cada peça és un contenidor 
estanc de coneixement, rarament saben què conté el contenidor 
veí, de manera que, des de sempre, s’han preocupat de «la seva» 
assignatura sense posar gaire esment en les dels altres, més enllà 
de reunions de coordinació esporàdiques per assegurar la linealitat 
dels continguts i evitar solapaments innecessaris. Però, normal-
ment, són persones que treballen soles o, com a molt, en parella, 
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i que, paradoxalment, demanen als seus estudiants que treballin 
en equip.

És ben cert que ja des de l’educació preescolar als nens i nenes se’ls 
orienta al treball en equip i que aquesta és una manera de treballar 
durant gairebé tot el període preuniversitari però que, en un determi-
nat moment, la Universitat els demanava que treballessin sols. Només 
va ser amb l’entrada dels estudis de Grau i l’EEES (Espai Europeu 
d’Educació Superior) que es va incloure, com a competència genè-
rica dels titulats i titulades, el que demostressin capacitat de treball 
en equip. Des de llavors, una bona part de docents han treballat en 
aquesta direcció fent propostes d’aprenentatge que exigissin el treball 
combinat de diferents estudiants per desenvolupar una determinada 
tasca i, amb el fonament del treball cooperatiu, l’aprenentatge basat 
en problemes, projectes i casos, entre d’altres, s’està recuperant aques-
ta capacitat, que és percebuda de manera positiva pels estudiants.

Això no obstant, enderiats al seu dia en determinar quines com-
petències havien de tenir els estudiants, des d’un punt de vista 
transversal, hom va negligir definir quines havien de ser les compe-
tències dels docents encarregats del canvi del paradigma ensenya-
ment al paradigma aprenentatge. Amb tot, un treball en el qual van 
participar les universitats públiques catalanes i que ja hem esmentat 
en aquest capítol, va concloure el desembre de 2011 (Torra, 2011) 
quines havien de ser les competències d’un docent: interpersonal, 
metodològica, comunicativa, planificació i gestió de la docència, 
treball en equip i innovació. 

Els elements de la competència treball en equip es van definir 
de la següent manera:

1. Dirigir, gestionar i/o coordinar equips docents de manera ver-
tical i/o horitzontal.

2. Delegar i/o distribuir tasques en funció de criteris de compe-
tència dins del grup.

3. Dur a terme les tasques encomanades de manera eficaç per com-
plir els objectius fixats per l’equip.
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4. Promoure el benefici de l’equip.
5. Facilitar el procés d’adaptació de l’equip a situacions canviants.
6. Fer el seguiment de les tasques i activitats desenvolupades en 

el si de l’equip i introduir-hi els canvis necessaris per assolir els 
objectius.

7. Analitzar el balanç cost-benefici del treball en el si de l’equip.

Així doncs, des del postgrau de formació del professorat STEM 
de la UPC es treballen aquests elements i es posem com a elements 
centrals del curs específic de Treball en Equip. De manera molt 
resumida, els elements que es treballen en aquesta matèria es des-
criuen en els paràgrafs següents.

Genèricament, s’entén que un equip de treball és un conjunt de 
persones que s’organitzen d’una manera determinada per aconseguir 
un objectiu comú. Aquesta senzilla definició conté tres elements clau: 
a) hi ha un objectiu comú, b) el conjunt de persones aporten un 
conjunt de característiques diferencials (experiència, formació, per-
sonalitat, aptituds, etc.), que influiran decisivament en els resultats 
que obtinguin aquests equips, i c) organització: aquesta organització 
implica algun tipus de divisió de tasques, la qual cosa suposa que cada 
component de l’equip realitza unes determinades tasques de manera 
independent, però que és responsable del total dels resultats de l’equip.

És molt important no confondre grup i equip, tot i que sovint, 
per un simple abús de llenguatge, es fan servir de manera sinònima. 
La manera més senzilla d’explicar què és un equip és que mentre 
onze porters són un grup de futbolistes, per tenir un equip de fut-
bolistes calen porters, defenses, laterals, davanters, etcètera, i que la 
tasca combinada de tots ells és la que els porta a l’èxit, justament, 
per ser equip i tenir rols diferenciats i no pas per ser un grup amb 
habilitats comunes. L’altre aspecte que és fonamental és que la re-
compensa és global i igual per a tots els components d’un equip: o 
guanyen tots o perden tots.

És així fins al punt que des del postgrau que ofereix l’ICE de 
la UPC es pretén que, qui el segueixi, pugui assolir una sèrie de 
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competències determinades com són aplicar els mètodes més mo-
derns en l’educació de la tecnologia i l’enginyeria i dotar-se d’eines 
metodològiques que li permetin posar en pràctica una docència 
d’alta qualitat; i una de les competències és, justament, la de treball 
en equips docents.

Els resultats d’un equip de treball depenen bàsicament de tres 
elements clau: a) SABER: es refereix a les característiques dife-
rencials entre els components de l’equip, així com determinades 
característiques de l’equip com a tal, b) PODER: es refereix a les 
oportunitats que tingui l’equip de posar en funcionament tots els 
seus recursos per a l’assoliment dels objectius, i c) VOLER: parlem 
de motivació, de la compatibilitat entre objectius personals i ob-
jectius de l’equip.

El primer element, el del saber, està a la pròpia natura de tot 
equip de docents: tot i tota docent aporta característiques diferen-
cials i valor a l’equip al qual participi. El segon element també és 
senzill d’assolir si l’equip compta amb una eina de mesura de les 
seves possibilitats i capacitats i no s’imposa reptes inassolibles o no 
hi ha agendes ocultes (per les quals alguns dels seus components 
siguin a l’equip per obtenir-ne un rèdit personal i no per obtenir un 
resultat comú). El tercer element, el de voler participar en un equip, 
ja depèn del grau de motivació. I la motivació pot ser intrínseca en 
persones convençudes de la conveniència de participar del projecte 
comú, i la extrínseca, aquella que és pròpia de qui no veu clar quin 
benefici es deriva de la tasca de l’equip. 

Sovint, aquesta motivació extrínseca es venç de manera argu-
mental, ja que la tasca que involucra un equip de professors i pro-
fessores reverteix en avantatges pels estudiants i en la millora de la 
docència. Amb tot, cal entendre que hi haurà col·lectius de pro-
fessorat que tindran altres prioritats, en particular la de la recerca 
que és allò que, en la majoria de cassos, els permetrà accedir a la 
promoció professional mentre que la docència està en desavantatge 
en aquest sentit de promoció. És tant així, que les tasques que em-
prenguin equips de professorat, aconsellem que siguin derivades de 
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situacions disfuncionals molt evidents, que siguin de curta durada, 
molt concretes i garantidament assolibles, amb una participació 
limitada en les diferents tasques, que no suposin una distorsió en 
les agendes particulars de cadascú.

També es tracten els temes relatius a la dinàmica dels equips i 
a maneres de treballar, tècniques de treball en equip, així com les 
tipologies de persones que formen els equips, la seva coordinació, 
etc., sense oblidar una part molt important que és la dels conflictes 
que poden sorgir entre els components dels equips. Es diu que tot 
equip humà té el seu propi potencial per crear conflictes, i és ben 
cert. Les habilitats interpersonals que es demana que els estudiants 
tinguin, no sempre les té aquell que les hi demana, i és per això 
que es treballa en diferents escenaris de conflicte i en les tècniques 
més freqüents d’identificació de tipologies de conflicte i de la seva 
resolució. Per aquesta part s’utilitza com a lectura voluntària els 
llibres Por qué fallan los equipos: los problemas y cómo corregirlos, de 
Robbins i Finley (1998), i El trabajo en equipo: ventajas y dificulta-
des, de Jon R. Katzenbach (2000).

En el desenvolupament de les activitats del curs es planteja a 
cada participant que identifiqui quins són els seus trets personals 
que el fan desitjable per un equip i quins són els trets, no neces-
sàriament seus, que consideri importants per a poder treballar en 
equip. En les diferents edicions que s’han realitzat d’aquest curs, 
sempre queden en les primeres posicions el ser organitzat, proactiu, 
pragmàtic i disciplinat. Entre els trets indesitjables, sempre hi figu-
ren l’individualisme, l’autoritarisme, la fiscalització i la passivitat.

Per altra banda, es demana que cadascú identifiqui què pot 
fer, en un període de temps curt (màxim un mes) que reque-
reixi el concurs de companys/es docents a fi de millorar algun 
dels aspectes organitzatius de la seva docència, ja sigui en tema 
d’apunts, exercicis, pràctiques, maneres d’avaluar, etc., i que faci 
una proposta. Passat aquest període d’aproximadament un mes, 
cadascú reporta al grup que formen totes i tots els participants 
al curs quin resultat ha obtingut (el producte que ha obtingut 
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amb el seu equip), com ha funcionat l’equip, com han resolt el 
liderat, si hi ha hagut disfuncions, si els ha quedat quelcom per 
fer i que podrien emprendre, junts, de nou, a fi de crear petits 
grups estables de més llarga durada. Atès que les competències es 
demostren en l’acció i, per tant, només són avaluables si hi ha ac-
tivitats d’aplicació (Gairín, 2009: 17), només podrem determinar 
si els docents han assolit la competència demanant-los que facin 
aquesta tasca d’equip.

Aquest curs és interessant atès que els docents poden, de manera 
franca, contrastar opinions, exposar punts de vista, descriure situ-
acions i caràcters de persones tant en favor com en contra del fet 
de treballar en equip, pensar coses que es poden fer per millorar la 
seva docència habitual i que requereixi el concurs de més persones, 
etc. Però si bé la pràctica totalitat dels docents assistents al curs 
pertany a equips de recerca i estan acostumats a treballar-hi, en 
canvi, ningú reconeix pertànyer a equips docents estables que es 
plantegin objectius comuns, es reparteixin les tasques per tal que 
tothom desenvolupi aquelles en les quals té més destresa o més 
oportunitat o temps, i que les duguin a terme de manera periòdica 
i sostinguda.

Al final, la conclusió és que sempre hi ha projectes de recerca 
en què treballar en un equip estable, però en el nostre cas molt 
poques ocasions de treballar en equip estable en recerca acadèmica, 
ni que només sigui per poder desenvolupar millor la nostra tasca 
docent que, junt amb la de recerca i la de transferència, és la que 
dóna sentit a la nostra feina. I en aquest curs s’ofereix la possibilitat 
d’endinsar-se en aquesta competència docent que, si tan important 
és per als estudiants, potser ho és encara més per al professorat.

4. Tutoria 

Mentoria, coaching educatiu, e-mentoria, tutoria, seguiment, orien-
tació…, són alguns dels termes amb els quals denominem tota una 
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sèrie d’accions encaminades a acompanyar l’estudiantat universitari 
en la seva trajectòria acadèmica, en diferents moments de la ma-
teixa, en diferents entorns o àmbits i amb diferents objectius. Els 
matisos són múltiples i diversos però l’objectiu i el protagonista del 
procés és comú: l’estudiantat. 

Hi ha un gran consens entorn de la importància i la necessitat 
de l’orientació en totes les etapes educatives preuniversitàries, que 
esdevé una estratègia metodològica que dona resposta a la diversitat 
de l’alumnat, l’atenció al grup classe i a les famílies. Però que passa 
quan aquests estudiants arriben a la Universitat? Zabalza (2006) fa 
referència a la tutoria com un suport a la immaduresa d’aquests es-
tudiants, que arriben amb una manca d’autonomia patent a l’hora 
d’integrar-se en la vida universitària.

En la història recent del nostre sistema educatiu, en la Ley Ge-
neral de Educación de 1970, es realitzaven algunes referències ex-
plícites als processos d’orientació:

Se establecerá el régimen de tutorías para que cada profesor-tutor 
atienda a un grupo limitado de alumnos, a fin de tratar con ellos el 
desarrollo de sus estudios, ayudándoles a superar las dificultades del 
aprendizaje y recomendándoles las lecturas, experiencia y trabajos 
que considere necesarios. En esta tarea se estimulará la participación 
activa de alumnos de cursos superiores como tutores auxiliares. (Ley 
General de Educación, art. 37.3)

Com a conseqüència d’aquestes directrius, moltes universitats 
van posar en marxa plans d’acció tutorial que, sobre el paper, 
indicaven que cada estudiant de primer tenia assignat un tutor. 
La realitat és que cada professor tenia uns estudiants assignats als 
que havia d’acompanyar durant els seus estudis, sense eines, ni 
formació ni coneixements sobre la tasca a realitzar. L’any 2005, 
per encàrrec del vicerector de docència i extensió universitària 
de la UPC, es va realitzar un anàlisi del pla d’acció tutorial (PA-
TUPC) de cada centre d’aquesta Universitat per tal de determinar 
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l’estat de les tutories. El resultat va indicar que, malgrat que tots 
els centres tenien un pla d’acció tutorial, aquest no funcionava, o 
bé pel poc interès de l’estudiantat al no entendre la utilitat de les 
tutories o bé per la manca de formació del professorat en aquesta 
temàtica i la manca d’importància donada a aquesta funció do-
cent. Es va poder comprovar que els models que funcionaven eren 
perquè havia darrera professorat motivat i entregat a la tutoria, 
els quals valoraven la seva utilitat i entenien els efectes positius 
sobre els seus estudiants. Com a conseqüència de l’anàlisi realitzat 
es van proposar una sèrie d’accions de formació amb diferents 
modalitats: adreçades a equips directius encarregats de dissenyar 
i dinamitzar aquests plans i les adreçades al professor-tutor que 
havia d’estar format en eines i instruments que els ajudessin a 
desenvolupar la tasca de tutoria (en què consisteix, dinàmiques, 
estratègies de tutoria individual i grupal, com realitzar un correcte 
acompanyament, quines eines facilitar, que fer davant d’un fet 
inesperat…).

Posteriorment, i gràcies a l’entrada a Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES), es comença a produir un canvi de les estructu-
res de la Universitat cap a afavorir la realització d’accions d’acom-
panyament que ajudin a l’estudiant a aconseguir òptims resultats 
acadèmics. Autors com Michavila i Garcia 2003; o Cano, 2008, 
plantegen la tutoria com una formació globalitzadora i integral de 
l’estudiantat. 

Un fet rellevant que contribueix a la necessària posada en marxa 
dels plans d’acció tutorial el trobem a les memòries de verificació 
dels graus i màsters. Concretament, a l’estàndard 3 es preveu:

A més, es valorarà l’adequació de les accions descrites (orientació tuto-
rial, acadèmica, cursos propedèutics) considerant el perfil d’ingrés, les 
vies i els requisits d’accés, i també, si escau, els complements forma-
tius, a fi d’assegurar l’assoliment del programa formatiu en el temps 
previst. (Apartat «Accions de suport i orientació als estudiants»)
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Els processos de verificació, acreditació i seguiment de titulaci-
ons afloren la necessitat d’una bona i contínua atenció l’alumnat. 
S’ha fet, per tant, un pas més: ara les universitats són més trans-
parents vers la societat i han de mostrar quins mecanismes posen 
a l’abast dels nous estudiants per tal de que tinguin un seguiment 
en l’etapa inicial i al llarg dels estudis. A més, aquests mecanismes 
estan valorats pel mateix alumnat i per les comissions d’avaluació 
externa que vetllaran perquè els compromisos adquirits es portin 
a terme. 

En la figura 4 es mostra un mapa conceptual de la tutoria uni-
versitària en el moment actual, que desglossarem seguidament. 

4.1 Tutoria, mentoria i coaching educatiu

Freqüentment, utilitzem indistintament els termes de mentoria 
i tutoria, tot i que els matisos marquen algunes diferències. La 
mentoria és la relació del professor (o alumnat d’últims cursos) 
en el rol d’expert, amb el estudiant novell. Aquesta relació global 
incorpora també aspectes personals no purament acadèmics. Es 
tracta, per tant, d’una orientació integral on es conjuguen aspectes 
acadèmics i personals del mentoritzat. Per altra banda, la tutoria es 
centra pròpiament en la relació professor-estudiant. L’escola activa, 
l’orientació en aspectes personals, socials i professionals, l’orientació 
en mètodes d’estudi, itinerari curricular o aspectes lligats a la mo-
bilitat són algunes de les funcions del tutor. Per acabar, respecte al 
coaching educatiu, poden assenyalar que el seu objectiu es basa en 
la millora del rendiment. En general es fa èmfasi en una habilitat i 
va adreçat a una tasca concreta. L’entrenador provoca que l’alumne 
arribi a l’aprenentatge. En el pla temporal, la relació i impacte de la 
mentoria i tutoria són a llarg termini (tot un curs acadèmic) mentre 
que en el cas del coaching educatiu l’efecte és a curt termini.
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4.2 Tutor, mentor, coach

En funció de la modalitat podem parlar de tres perfils diferents 
en relació amb l’acompanyament de l’estudiant. Des del professor 
amb tasques de tutor, l’expert en la matèria que assessora l’estu-
diantat i resolt dubtes fins a l’estudiant de cursos superiors que 
realitza un acompanyament global dels alumnes que arriben a la 
Universitat. 

La tutoria entre iguals és producte de la influència del model 
universitari anglosaxó. És una modalitat que té un gran potencial, 
ja que es dona una major aproximació (proximitat generacional, 
compartir interessos…) del tutor i el tutorand. Els estudiants uni-
versitaris dels últims cursos amb un gran procés d’immersió en 
la Universitat actuen de tutors o mentors amb estudiants de nou 
ingrés. Algun exemple el podem trobar en la proposta de Jose 
Luis Menéndez Varela en la comunicació que va presentar en 
el CIDUI del 2012, que mostra una experiència realitzada amb 
alumnes de nou ingrés a la Facultat de Belles Arts de la UB i que 
versava en analitzar el grau de satisfacció dels nous estudiants 
davant d’un model de tutoria entre iguals. Els resultats són molt 
favorables.

Així mateix, es dona la tutoria entre iguals en els models de 
formació inicial del professorat universitari. El professor expert, 
acompanya, orienta i forma al professor novell. L’expert, aporta tot 
el coneixement i experiència adquirits per ajudar al professorat que 
comença en competències que no ha adquirit en la formació prèvia. 
Recordem que en el nostre model docent, no s’exigeix al professo-
rat universitari una formació pedagògica o didàctica mínima, que 
sí que és necessària en altres nivells educatius. És en aquest punt 
on els programes de formació inicial compten amb la figura del 
professor experimentat que en sessions de mentoria, assessorament 
o acompanyament ajuden el professor novell a afrontar situacions 
d’aula a les quals no estan habituats. 
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4.3 Funcions

Malgrat que s’han fet distincions de les diverses modalitats d’acom-
panyament, ens centrarem en la tutoria com a model genèric a 
l’hora de classificar les diferents funcions. Diversos autors com el 
professor García Nieto (2004) i el seu equip, van recollir en el seu 
treball Guia para la labor tutorial en la Universidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior les funcions del tutor. Altres autors 
que hem tingut en compte han estat Solá i Moreno (2005), Lobato 
(2003) o Zabalza (2003). 

Podem classificar les funcions del tutor en activitats de caràcter 
personal, acadèmic i professional com segueix:

Quadre 1. Funcions genèriques del professorat en l’acompanyament

Funcions genèriques del professorat en l’acompanyament

Personal Acadèmica Professional

 • El tutor vetlla per la correcta 
incorporació de l’estudiant a 
la Universitat.

 • Orienta sobre processos 
universitaris concrets i el seu 
itinerari formatiu.

 • Si identifica cap dificultat 
extraacadèmica fora del seu 
àmbit d’actuació, pot derivar 
l’estudiant a altres serveis 
específics.

 • Assessora i orienta l’estu-
diant quant als continguts 
relacionats amb l’assigna-
tura.

 • El professorat té establert un 
espai en el seu horari dedicat 
aquesta tasca.

 • Facilita informació sobre la 
realitat empresarial.

 • Orienta sobre les sortides 
professionals de la titulació.

 • Facilita informació sobre les 
possibilitats de formació 
contínua (màsters, post-
graus). 

Font: Elaboració pròpia

4.4 Les tutories segons el moment

L’altre element que configura el procés d’acompanyament ja sigui 
amb la seva dimensió de tutoria, mentoria o coaching educatiu, és 
en el moment que condiciona la pràctica i relació. En el cas dels 
estudiants de primer, Pedro R. Álvarez i David López de la Univer-
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sitat de la Laguna, van recollir en la seva comunicació presentada 
al CIDUI de 2014 la importància de la tutoria en la incorporació 
dels estudiants de Secundària a la Universitat. La seva comunicació 
planteja un model de tutoria entre iguals, on estudiants univer-
sitaris faciliten la incorporació de l’alumnat nouvingut. Un dels 
objectius de la tutoria en aquest moment inicial és facilitar la inte-
gració dels nous estudiants al context universitari i evitar el fracàs 
en els estudis cursats en un moment clau com és el primer curs. 
L’entorn, la relació amb el professorat, la relació amb els nous com-
panys, les instal·lacions o els mètodes d’estudi, tots són elements 
que els estudiants que s’incorporen a la Universitat necessiten en 
un procés d’adaptació més o menys ràpid que depèn de la maduresa 
de l’individu. Tenir l’ajut d’un estudiant que fa, relativament poc 
que ha passat pel mateix, ajuda i facilita aquest procés. Els resul-
tats de l’experiència mencionada anteriorment ho corroboren. En 
aquesta línia, experiències com el Programa Enginycat (iniciativa 
impulsada pel Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya) són un exemple d’èxit. Tot i que es 
preveien diverses accions, com ara incentivar la vocació de carreres 
tecnològiques, es vol èmfasi aquí en l’acció que es centrava en la 
realització de sessions de suport d’estudiants d’últims cursos amb 
estudiants de primers cursos. Verónica Moreno i Vanesa Hernán-
dez-Leo recullen en el CIDUI de 2012 una experiència molt satis-
factòria que van portar a terme en la Universitat Pompeu Fabra, 
a l’Escola Superior Politècnica. El model planteja una formació 
integral de l’estudiant que s’incorpora a la Universitat. Per una 
banda, amb estratègies de motivació personal i «tasques acadèmi-
ques-formatives».

Quant a l’orientació al llarg dels estudis, es pot compaginar la 
mentoria de suport acadèmic amb el recolzament personal a l’es-
tudiant. Aquest ja té adquirida una maduresa, i la seva identitat ja 
està formada.

Cap al final de la etapa formativa, els estudiants comencen a 
tenir més necessitat de formació i informació del mercat laboral. 
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Els sistemes d’orientació professional de les universitats, que co-
mencen a actuar en els últims cursos (fires d’ocupació, formació en 
la cerca de feina…) i s’estenen als egressats, compten amb profes-
sionals de l’orientació que complementen la labor desenvolupada 
pel docent. 

4.5 Les tutories segons el context

Volem ressaltar els contextos següents:

a) Emmarcat en el pla d’estudis: És el model de tutoria, possi-
blement més treballat en les nostres universitats. Especialment 
important en els primers cursos amb la incorporació dels nous 
estudiants. 

b) En les pràctiques externes: El context d’aprenentatge de l’estu-
diant canvia. Passa de ser l’aula o taller, laboratori universitari, 
per un entorn d’aprenentatge real que és l’empresa. L’estudiant 
interactua amb el tutor d’empresa que és el referent que té en 
aquest nou context. És important que tant el tutor d’empresa 
com l’acadèmic comparteixin el pla de treball. 

c) La tutoria de Treball Final de Grau o Màster (TFG/TFM). En 
aquest punt, l’estudiantat afronta la etapa final dels seus estudis. 
L’assessorament del professor expert és clau, tot i que també es 
requereix un acompanyament personal. 

d) La tutoria dels estudiants visitants. Són aquells estudiants 
que realitzen una part de la seva formació en el nostre país. 
Normalment tenen assignat un tutor universitari o bé un es-
tudiant, company de curs, que a canvi d’aquest suport, po-
den obtenir crèdits o també el perfeccionar l’anglès. Segons 
la universitat de procedència, aquests estudiants tenen molt 
interioritzat el model de pràctiques i és un suport al que opten 
de forma habitual. 
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4.6 Modalitats 

Els models universitaris presencials i virtuals, condicionen la tipo-
logia de tutories realitzades. Tot i que els models presencials poden 
combinar accions presencials (individuals i grupals) i a distància. 
La tutoria en els models virtuals comporten una interacció personal 
que s’allarga en el temps. El tutor virtual és el vincle que té l’estu-
diant amb la institució. 

L’EEES col·loca l’estudiantat en el centre dels processos d’en-
senyament-aprenentatge. Passa de ser un subjecte passiu a ser-ne 
actiu. La tutoria és, per tant, un procés individual que es posiciona 
en els nous models docents universitaris. Els estudis, les experi-
ències i les investigacions realitzades sobre el tema corroboren la 
importància de la tutoria en el marc universitari actual a on esdevé 
un component d’excel·lència i qualitat. 

5. Elements de futur de la cultura docent universitària

La figura del professor savi i transmissor de coneixement, però 
distant i individualista, ja no té lloc en la canviant Universitat del 
segle xxi. Les ràpides transformacions de la societat, en particular 
degudes a la irrupció disruptora de les tecnologies de la informa-
ció i les comunicacions, fan que el personal docent de les univer-
sitats hagi de replantejar el seu rol. Cap on va la cultura docent 
universitària? Estan realment les universitats en perill d’extinció 
com s’ha arribat a dir, o poden els programes de formació jugar 
un rol clau en la seva transformació? Com es pot arribar l’ex-
cel·lència tant en docència com en recerca sense que ens perdem 
pels camins trillats dels indicadors i acabem fent enginyeria dels 
processos avaluadors?

Aquest procés cap a l’excel·lència ha de revertir en primer lloc 
en la millora de l’aprenentatge dels estudiants i com a conseqüèn-
cia en la millora també del seu rendiment acadèmic. A més, es vol 
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que el temps i esforç invertit pel professorat també pugui tenir 
un impacte positiu en el seu desenvolupament professional i cur-
rículum. Aquesta millora ha de poder ser avaluada i reconeguda 
no només amb les tradicionals enquestes docents als estudiants, 
sinó també amb titulacions reconegudes que ho avalin, i en publi-
cacions que compleixin amb els estàndards de qualitat acceptats 
habitualment en el món acadèmic.

Quiang Tang, subdirector general de la UNESCO, escrivia a 
l’inici del seu informe Unesco i Educació (2011) que «rebre una 
educació de qualitat al llarg de tota la vida és un dret congènit 
de cada infant, dona o home». Aquesta exigència que demanda la 
societat ha arribat a l’Educació Superior per quedar-se, i no podrà 
assolir-se sense un compromís ferm per part de tota la comunitat 
universitària de donar-li a la formació permanent del professorat la 
rellevància que requereix.
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RESPOSTA A LES NECESSITATS ACTUALS
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1. Introducció

Els qui ens dediquem a la docència, en general, solem emprar dis-
positius didàctics variats per generar ambients d’aprenentatge atrac-
tius i útils. L’experiència ens ensenya que l’eficàcia i la pertinència 
d’aquests dispositius estan molt condicionats per la naturalesa dels 
continguts que s’han de desenvolupar. Segons quina sigui la seva 
naturalesa, creiem que sabem triar l’estudi de casos, l’aprenentatge 
basat en problemes o l’anàlisi documental, entre d’altres, per orien-
tar l’aprenentatge de determinats fets, conceptes o procediments. 
No obstant això, sabem també que aquesta elecció ha de ser més 
precisa si, a més a més, de considerar els continguts, pretenem que 
el nostre alumnat no només els conegui sinó que els comprengui, 
els analitzi o els avaluï. És a dir, quan ens plantegem quins són 
els objectius als quals volem donar prioritat a les nostres classes, 
l’elecció haurà de ser més enginyosa i pertinent si, a més, es tracta 
d’organitzar les pràctiques a l’aula orientades pel propòsit preferent 
de desenvolupar competències vinculades directament amb l’exer-
cici professional dels estudiants. 

En els models flexibles de formació, el protagonisme s’ha tras-
lladat a l’estudiant i el rol del professor ha cobrat protagonisme 
com a coordinador, moderador i facilitador del treball dintre i 
fora de l’aula. Tot allò, ha suposat una organització diferent en el 
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temps i a l’espai del treball diari (Hadman, McKnight, McKnight 
i Arfstrom, 2013). Modificar l’ambient d’aprenentatge, utilitzar 
recursos d’aprenentatge en línia (Cabero, 2010), fomentar el treball 
col·laboratiu i potenciar la comunicació són aspectes que conside-
rem bàsics, atès que en aquests models concorren diversos àmbits 
d’estudi: 

a) la forma ja clàssica d’organitzar els continguts (Chevallard, 
1991), per exemple l’activitat virtual (Cabero i Gisbert, 2005; 
Cabero i Román, 2006); 

b) els processos de pràctica reflexiva compartida entre docents i 
alumnat (Perrenoud, 2001); 

c) l’anàlisi de la satisfacció de l’alumnat en programes de formació 
en línia (Noé, 2003; Duart, Gil, Pujol, Castaño, 2008); 

d) l’avaluació dels aprenentatges (de Miguel, 2002) i dels materials 
d’ús didàctic en entorns virtuals (Quintana, 2004).

Per això, si la Universitat busca convertir-se en una organització 
que aprèn, mitjançant estratègies de gestió de la formació a distàn-
cia, l’aprenentatge-servei o la combinació de processos d’aprenen-
tatge amb el servei a la comunitat, s’espera que els seus membres 
generin coneixement, aprenguin de manera contínua i compartei-
xin les seves experiències en espais acadèmics. Aquests propòsits es 
converteixen en aspiracions quan la complexitat i la intensitat de 
les tasques que desenvolupa el docent universitari exigeix de noves 
respostes coordinades i efectives.

2. Models flexibles de l’organització de la formació 

Avui en dia parlar de models flexibles ens remet necessàriament a 
la formació en línia (semipresencial i no presencial), una estratè-
gia formativa que ha anat augmentant els darrers anys en l’àmbit 
formatiu en general i universitari en particular, no només per a la 
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docència reglada, sinó també per a la no reglada, com poden ser 
els cursos en línia gratuïts massius (MOOC). 

2.1 Formació en línia (semipresencial i no presencial)

Encara que avui dia sembla que l’educació a distància està ínti-
mament lligada a les TIC, és important recordar que el concepte 
d’educació a distància no és nou ni exclusiu de les tecnologies. Molt 
abans que apareguessin ja es desenvolupava aquest tipus d’educa-
ció. Alguns autors com Ruiz Corbella (2004) en situen l’origen a 
mitjans del segle xix, amb la proposta de programes estructurats 
de formació sense l’assistència a classes presencials.

Per tant, tot i que avui en dia aquest fet ens pugui sorprendre, 
no hem d’oblidar que les TIC no són imprescindibles per poder 
parlar d’aquest tipus de formació. I és que, com expressa García 
Aretio (2006), s’utilitzin les TIC o no, les diferents modalitats o de-
nominacions d’educació a distància tenen, en major o menor grau, 
els següents trets en comú:

• una separació en espai i temps entre el professor/formador i 
l’alumne/estudiant/participant (excepte si entre aquests dos 
agents es produeix una interacció síncrona);

• un control per part de l’estudiant en elements com el temps, 
l’espai, el ritme d’aprenentatge, itineraris, activitats;

• la comunicació entre el formador i l’estudiant i entre els estudi-
ants a través de diferents recursos;

• el suport d’una organització/institució que planifica, organitza, 
gestiona, realitza seguiment, produeix materials formatius.

Així, estaríem d’acord amb García Aretio en el fet que, tot i que 
avui dia l’educació a distància es relaciona amb l’ús de les tecnologi-
es de la informació i la comunicació, aquestes no són imprescindi-
bles per desenvolupar un procés formatiu no presencial a l’aula. Per 
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tant, podem dir que l’educació a distància és un concepte ampli, 
mentre que la formació a distància amb TIC (o en línia) seria una 
possibilitat d’aquesta.

Des del nostre punt de vista, considerem que termes com 
educació virtual, formació virtual, formació en línia, teleeducació, 
aprenentatge en xarxa o e-learning poden ser considerats sinònims 
d’una manera d’entendre la formació en què hi ha dos elements 
que conflueixen: la distància entre formador i formats i l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació com a mitjancer 
entre aquests.

Fet aquest breu apunt d’aclariment, conceptual, és evident que 
avui en dia la formació en línia, ja sigui semipresencial o no pre-
sencial, és una realitat que considerem que anirà a més. Les pos-
sibilitats de flexibilitzar els conceptes d’espai i temps en un procés 
formatiu s’han ampliat fins a magnituds inimaginables fa només 
uns quants anys, cosa que afavoreix que l’educació pugui presentar 
modalitats molt més variades que en el passat:

A mesura que l’educació en línia s’ha anat convertint en una realitat, 
també s’hi han anat incorporant noves disciplines per tal d’interpre-
tar aquests processos educatius, sobretot en aquells en què la tecno-
logia té un paper bàsic, cosa que ha contribuït al fet que l’educació 
pugui presentar diferents modalitats. (Vinuesa; Fernández Martín, 
2016: 957)

El creixement d’Internet, ja no només com a una font il·limitada 
de recursos (textuals, gràfics o audiovisuals) i objectes d’aprenen-
tatge (UPV/ICE, S/F), sinó com un sistema per compartir, per 
interaccionar i per comunicar-se cada vegada més eficient i fiable, 
facilita cada vegada més la realització de sessions formatives no 
presencials (Fernández; Carballo; Yera; Gómez, 2014). 

Però aquesta situació, és a dir, totes les possibilitats que ens 
ofereix la tecnologia, ha de focalitzar-se en una premissa que ha 
de estar sempre present en el responsable del procés formatiu: en 
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situacions de formació en línia no podem reproduir el model pre-
sencial. És necessari fer coses diferents, perquè el model i el context 
són diferents: 

El plantejament que hem vist és que aquest tipus d’aules han de per-
metre la distribució de materials en línia i al mateix temps fer que 
aquests i altres materials estiguin a l’abast dels alumnes en formats 
estàndard per imprimir, editar o guardar. També hem vist que els 
continguts d’una classe virtual han de ser especialment dissenyats per 
a tal fi i que els autors han d’adequar el contingut per a un mitjà on 
es barregen diferents possibilitats d’interacció de multimèdia i on la 
lectura lineal no és la normal. (Fernández; Carballo; Yera; Gómez, 
2014:11)

Ens trobem en un context canviant i la Universitat, necessà-
riament, ha d’adaptar-s’hi, superar determinats valors i formes del 
passat i promoure un aprenentatge cada vegada més significatiu 
que aporti un valor afegit als aprenents. 

[…] la Universitat d’avui no ha de ser una institució ancorada en 
valors i formes del passat, sinó que ha de respondre a les necessitats 
actuals en un nou context social i tecnològic que té en internet el seu 
«espai natural». (Córdova-Hernández; Muñoz-Cano; Priego Álvarez, 
2010: 92)

Aquest nou context social i tecnològic demana, per tant, uti-
litzar metodologies docents adaptades a aquestes necessitats i a les 
demandes dels mateixos estudiants. En aquest context, les TIC 
ens serveixen d’agent transformador per a modificar els models 
pedagògics, col·locar a l’estudiant al centre del procés (amb ac-
tivitats que impliquin mobilitzar diferents estratègies d’aprenen-
tatge), incorporar metodologies actives i aprofitar les possibilitats 
d’interconnexió que ens ofereixen les eines TIC (Silva, 2017). Es 
tracta, en definitiva, d’aprofitar tot el positiu que poden aportar les 
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tecnologies en els processos d’ensenyament-aprenentatge (presenci-
als, semipresencials i no presencials) desenvolupant unes estratègies 
docents motivadores, dinamitzadores i cooperatives i fent que els 
aprenents trobin sentit al que fan a les aules (per exemple, veient 
l’aplicabilitat laboral dels continguts que es treballen).

És important destacar, també, el paper fonamental que en la 
formació en línia tenen les eines de comunicació que s’utilitzin. Ja 
sigui a través de plataformes institucionals com són els campus vir-
tuals que tenen les mateixes universitats, o amb l’ús d’eines externes 
que el professor consideri, cal ser molt sensible a les inquietuds i 
inseguretats que els aprenents poden desenvolupar davant la solitud 
que es pot generar quan no hi ha a un espai físic on es compartei-
xen experiències d’aprenentatge:

[…] les eines de comunicació són elements clau, ja que faciliten la hu-
manització de la formació virtual. Complementàriament als mitjans 
de comunicació asíncrona (correu, fòrums) els recursos sincrònics 
–xat de text o videoconferències– s’han demostrat útils per reforçar la 
petjada de les propostes formatives e-learning, disminuir la sensació 
de «desemparament» dels discents i millorar el seu compromís amb 
el projecte. (Gutiérrez Priego; García Peralta, 2016: 80)

En resum, podem afirmar que actualment la formació en línia 
es troba en una situació de contínua evolució, i probablement ningú 
encara sap encara cap on ens portarà aquesta modalitat formativa. 
El que és evident és que ens trobem en una època d’aprenentatge fle-
xible (Internet com a protagonista, preponderància de l’ús dels cam-
pus virtuals, possibilitats d’interacció ràpida i àgil entre el professorat 
i l’alumnat). Però queda molt camí per recórrer i molt per aprendre.

Per tancar aquesta primera part del capítol, farem una breu re-
ferència al que podríem considerar la darrera tendència o evolució 
actual de la docència en línia, que serien els cursos en línia massius 
i oberts (MOOC en les sigles angleses), un format completament 
nou i pel qual les universitats estan apostant considerablement. 
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2.2 Cursos oberts en línia massius (MOOC)

Com hem comentat, probablement l’evolució més significativa de 
la formació en línia sigui els cursos oberts en línia massius, més 
coneguts per les sigles angleses MOOC (massive open online cour-
se). Tot i que no podem dir clarament quan un curs és o no és 
un MOOC, hi ha una sèrie de característiques típiques requerides 
perquè un curs pugui considerar-se un MOOC (Luján, 2013):

• Curs: ha de tenir determinats objectius d’aprenentatge que han 
d’assolir els estudiants en un interval temporal que ha d’estar 
definit (és a dir, ha d’incorporar una data d’inici i una de fi-
nal). A més, el curs ha de tenir algunes activitats o exàmens per 
avaluar el coneixement adquirit pels estudiants. Finalment, ha 
d’incorporar algun tipus d’interacció entre estudiants i profes-
sorat (estudiants-estudiants i estudiants-professorat).

• Obert: té diferents significats en un curs MOOC. Per una 
banda, el curs no hauria de requerir prerequisits com la pos-
sessió d’alguna qualificació prèvia per part dels estudiants. Per 
altra banda, l’accés als recursos ha de ser lliure (vídeos, àudios, 
animacions, imatges, texts, etc.), tot i que altres elements, 
com per exemple obtenir el certificat del curs o la correcció 
de les activitats poden tenir un cost econòmic. Obert també 
es pot interpretar (tot i que en general no és així) en el sentit 
que per al seu desenvolupament no s’utilitza una plataforma 
d’aprenentatge tancada, sinó que els recursos estan allotjats 
a diferents llocs com bloc, wikis o repositoris multimèdia. 
Una altra interpretació d’obert és que el curs permet un ús 
extensiu dels seus continguts i dels que es generin durant la 
seua realització. De totes manera, a la realitat, les companyies 
proveïdores de MOOC tenen poc interès a compartir els seus 
continguts.

• En línia: en curs es fa a traves d’Internet, i no requereix una 
assistència a una classe. Aquesta característica és clau, ja que 



❚  docencia universitaria e innovación110

qualsevol persona de tot el món ha de poder participar en el 
curs.

• Massiu: ha de permetre l’accés a un ampli nombre d’estudiants, 
més que una classe presencial o un curs en línia tradicional. A 
més, el curs ha d’estar preparat per acceptar grans canvis en el 
nombre d’estudiants, per exemple, de 1.000 a 100.000, sense 
que aquest fet impliqui un gran problema operatiu.

D’acord amb diverses fonts, el primer curs MOOC va ser «Con-
nectivism and Connective Knowledge», organitzat per George Sie-
mens i Stephen Downes, de la Universitat de Manitoba (Canadà), 
l’agost de 2008. En aquell curs, de 12 setmanes de durada, es van 
inscriure aproximadament 2.300 estudiants (Luján, 2012).

Actualment, les principals companyies organitzadores de cursos 
MOOC són:

 
• Coursera: <https://www.coursera.org>
• MiríadaX: <https://miriadax.net>
• EdX: <https://www.edx.org>
• Canvas: <https://www.canvas.net>

També hi ha cercadors de cursos MOOC, com ara:

• Open Education Europa: <https://www.openeducationeuropa.eu>
• Top Free Classes: <http://www.topfreeclasses.com>
• Class Central: <https://www.class-central.com>

Des d’un punt de vista més innovador i docent, considerem 
que el que ens aporten els MOOC, més enllà de ser una tendèn-
cia en evolució (no acabada) sobre la formació en línia i les seves 
aplicacions, és la de fer-nos conscients de les diferents maneres que 
actualment té la nostra societat per accedir a informació de tota 
mena i en diferents formats, en permetre una autoformació im-
pensable uns anys enrere. L’element clau, però, és com aconseguir 

https://www.coursera.org
https://miriadax.net/home
https://www.edx.org
https://www.canvas.net
https://www.openeducationeuropa.eu
http://www.topfreeclasses.com
https://www.class-central.com
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que aquesta informació es transformi en coneixement, un procés de 
transformació que requereix, moltes vegades, d’una figura docent 
que el faci més fàcil i assequible pels aprenents.

Participar en un curs MOOC obliga un docent a replantejar-se 
moltes coses de la seua dinàmica professional, adonar-se que es 
poden fer les coses d’una altra manera i valorar la importància de 
programar un procés formatiu perfectament planificat i estructurat 
per a alumnes de tot el món:

La participació d’aquest equip en els cursos MOOC comentats és 
molt positiva i ha suposat endinsar-se en la necessitat de planificar 
el procés d’aprenentatge dels participants, tot proporcionant una se-
qüència temporal de continguts compatible amb una llibertat relativa 
d’accés als diferents mòduls. (Vieta et al., 2014: 7)

També ofereix una experiència única per poder interaccionar 
amb professorat i universitats de tot el món:

Ser partner de Coursera té un tercer valor afegit que és la possibilitat 
d’interaccionar amb professors i universitats de tot el món en relació 
al tema de la docència universitària a través de la Coursera Commu-
nity i de les Conferències de partners anuals. (Valderrama Martínez 
et al., 2014: 15)

Aquest rol del docent, més motivador i facilitador d’aprenen-
tatges que de transmissor, té moltes vegades la responsabilitat 
no només d’intentar que els estudiants adquireixin determinats 
coneixements, sinó d’establir mecanismes per motivar-los i evi-
tar-ne l’abandonament, un fet que passa moltes vegades en un curs 
MOOC.

L’adquisició de capacitats i destreses bàsiques que requereixen 
aquestes noves estratègies formatives serà un element clau, no no-
més per accedir a un MOOC, sinó per les característiques de la 
societat de la informació en què vivim: 
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Habilitats que tenen a veure amb l’autonomia personal, amb la capa-
citat per a autoregular i autogestionar els processos d’aprenentatge 
i amb el domini dels suports informàtics o de nous idiomes. És in-
dispensable que es doti als individus de competències prèvies perquè 
l’accés a aquests cursos no només sigui massiu sinó també plural i 
diversificat. (Fernández-Ferrer, 2017: 455)

En definitiva, les possibilitats que les eines tecnològiques ens 
poden donar per la implementació de processos formatius són cada 
vegada majors, i aquests augmentaran a mesura que les eines millo-
rin i siguin més senzilles d’utilitzar. De totes maneres, aquest fet no 
ens ha de fer oblidar que la clau per a l’èxit del procés no seran les 
eines TIC que utilitzem, sinó la planificació didàctica d’aquest i les 
estratègies metodològiques que plantegem als alumnes per garantir 
veritables experiències d’aprenentatge.

3. Programes formatius emergents

L’Educació Superior té un paper prioritari en el foment del dina-
misme econòmic, la competitivitat i el creixement social. 

La creació, difusió i incorporació del coneixement en els proces-
sos productius per augmentar la productivitat i la capacitat d’in-
novació és clau per promoure la competitivitat en una economia 
global i basada en el coneixement; com a conseqüència, millorar la 
formació de les persones afavoreix el creixement i el progrés.

No obstant, un desajustament considerable entre les demandes 
del sector productiu i l’oferta del sistema educatiu significa que els 
sistemes d’Educació Superior no estan responent adequadament a 
les necessitats de l’economia. En línies generals, el sistema d’Edu-
cació Superior ha de contribuir a l’objectiu general de promoure la 
competitivitat i inserir l’economia en el món global del coneixement.

Per això, en el moment actual es plantegen diferents models de 
formació que responen de forma eficaç a les demandes de la socie-
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tat. Aquests nous escenaris formatius es caracteritzen per respondre 
als principis següents:

• El perfil professional adquireix un fort protagonisme en la for-
mació d’estudiants universitaris. Es parla de formació basada en 
competències que implica la realització d’activitats centrades en 
la resolució de problemes vinculats a un perfil professional de-
terminat, en l’obtenció de resultats i en la creació i consolidació 
de coneixements que els expliquen. L’enfocament de la formació 
per competències ha significat un pas endavant en el sentit de 
posar l’èmfasi en la globalitat de les capacitats de l’individu i 
poder reconstruir els continguts de la formació des d’una lògica 
més productiva, menys acadèmica i més orientada en les qües-
tions socioprofessionals (Navío, 2008; Zabala i Arnau, 2007).

• Una formació envers les competències que també preveu un dis-
curs teòric i acadèmic. La formació universitària no es pot reduir 
a una formació exclusivament pràctica. És important incorporar 
l’experiència i la pràctica al mateix procés construint una base 
formativa sòlida, articulant formació i experiència i en cap mo-
ment substituint una per una altra. Ara, si es pot afirmar que 
ha d’haver un trànsit de l’èmfasi en continguts i coneixements 
declaratius a l’èmfasi en processos de coneixement estratègic

• La polivalència i la flexibilitat seran, alhora, una constant en 
els nous plantejaments pedagògics de la formació universitària.

• El canvi del centre d’atenció en el procés ensenyament-apre-
nentatge: de centrar l’atenció en l’ensenyament (docent) passem 
a centrar l’atenció en l’aprenentatge (l’estudiant). És a dir, els 
processos educatius han de buscar l’aprenentatge de l’estudi-
ant, aprendre a aprendre, com a pas imprescindible i previ per 
a possibilitar l’aprenentatge continu. L’aprenentatge s’emmarca 
en un moment on és necessari mantenir-lo de forma constant 
al llarg de la vida per poder desenvolupar-se com a persona i 
adaptar-se als constants canvis de la societat actual. Per Parcerisa 
(2008), aquest canvi d’enfocament, que atorga més importància 
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a l’aprenentatge de l’estudiant que a l’ensenyament en si mateix, 
té les implicacions següents:
 – L’alumnat ha de construir el seu aprenentatge mitjançant 

l’esforç i la implicació activa en el mateix procés d’aprendre. 
 – L’ensenyament s’ha d’orientar a facilitar l’aprenentatge i ser, 

en aquest sentit, un mitjà més que un fi en si mateix (Bricall, 
2000).

• Si l’aprenentatge de l’alumne és el punt de partida, se suposa 
que els espais d’aprenentatge han de diversificar-se. Això vol dir 
que l’aula és un espai en el qual l’alumne pot aprendre, però no 
l’únic. El context professional, la pròpia institució, la xarxa, són 
contextos a tenir en compte.

• L’entorn virtual es transforma en un lloc en el qual l’aprenen-
tatge ha de fluir, implicant activament tant a l’alumne com al 
professorat. Caldrà fer planificacions de la docència de forma 
presencial, semipresencial i virtual.

• La utilització d’entorns virtuals transforma la variable temps 
i els processos formatius i es poden donar en horaris i durada 
diferent a quan els plantejaments eren tradicionals a l’aula.

• La col·laboració entre iguals, sigui directament o a distància, 
transforma també l’estructura i el mateix concepte d’ensenya-
ment, de coneixement i de treball (Cantó, 2000: 455). Apareixen 
models d’ensenyament recolzats en les possibilitats de la xarxa. 
Resulta important la interconnexió entre institucions, equips de 
professors i equips de suport o entre docents i professionals del 
món laboral. Es creen interaccions democràtiques, horitzontals, 
de cooperació i corresponsabilitat en els processos formatius.

• Preocupació per la millora de la qualitat que en realitat està molt 
relacionat amb la globalització i la probabilitat d’enfrontar amb 
èxit la competitivitat general i educativa.

Tots aquests elements estan incidint en l’aparició gradual de nous 
models de formació en el marc de l’Educació Superior amb l’objec-
tiu d’adaptar-se a les condicions canviants resultat de la globalització 
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i de la revolució digital. Aquests nous models són la resposta a les 
decisions presses per a modernitzar l’Educació Superior en un àmbit 
de qualitat compartit per la comunitat acadèmica internacional.

Durant els darrers anys la Universitat catalana en particular i 
l’espanyola en general ha implantat diferents models de formació. 
L’EEES va suposar un repte en l’organització dels currículums i 
en el disseny de propostes innovadores que, modernitzant la Uni-
versitat, donés resposta a la societat del coneixement, canviant i 
global. Vegem exemples de programes formatius emergents davant 
els nous escenaris.

3.1 La formació dual

Aquesta modalitat formativa compta amb molta tradició en la for-
mació professional des d’un inici, però s’ha anat expandint en la 
formació contínua, en diferents nivells educatius i en els darrers 
anys en els estudis universitaris prioritàriament en l’àmbit de les 
enginyeries, encara que també en la formació de mestres.

La formació dual es basa en l’adquisició de les competències per 
part de l’estudiant des de l’acció en el món professional, l’experièn-
cia en el mateix context laboral. Aquesta vinculació entre el món 
acadèmic i el món professional permetrà:

• aplicar en context real els coneixements teòrics adquirits en l’au-
la universitària per dotar-los de significació; 

• al mateix temps, fer entrar les qüestions pràctiques de la vida real 
en el món professional a l’aula universitària, i així els continguts 
teòrics podran explicar i donar resposta al que està passant. La 
bidireccionalitat entre ambdós mons ha de ser real;

• adquirir altres coneixements en el context real que són funci-
onals i relacionats amb el desenvolupament professional dels 
estudis universitaris. Permet, també, afrontar situacions com-
plexes que requereixen enfocaments i estratègies globalitzades i 
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que cerquin la integració dels coneixements adquirits més enllà 
de la parcel·lació disciplinària del món acadèmic;

• conèixer, des de la mateixa formació inicial universitària, les 
condicions en les quals es desenvolupa el treball vinculat als es-
tudis superiors desenvolupats. Tot això permetrà un ajustament 
d’actituds, comportaments i desenvolupament d’habilitats que 
permetin una veritable socialització al món professional.

La formació dual va més enllà de les pràctiques curriculars en 
empresa que tenen previstes els plans d’estudi tradicionalment al 
món universitari. Es tracta d’un dispositiu original i innovador 
que parteix de la concepció del procés d’ensenyament-aprenentatge 
com un tot inseparable del context en el qual es produeix aquesta 
interacció. Pretén la integració de les adquisicions efectuades en el 
terreny professional amb les adquisicions més teoricopràctiques re-
budes en la institució acadèmica, sempre amb una bidireccionalitat 
clara i corresponsabilitat formativa entre el context professional i 
el context acadèmic.

L’estudiant aprèn fent a partir de l’experiència entre l’escenari 
socioprofessional i l’aula, fet que propicia «una continuïtat de for-
mació en una discontinuïtat d’espais i temps» (Tejada, 2012: 32). 
Comencen a ser importants les experiències de desenvolupament 
d’aquest model en la Universitat espanyola. Coiduras i altres (2015, 
2017) i Araya (2008) presenten aquest model com una alternativa 
bàsica per a la formació competencial i el desenvolupament integral 
del la persona:

[…] la relació educació-treball com a principi de la formació dual 
es fonamenta en una concepció curricular humanista i tecnològi-
ca-tyleriana, a partir de perspectives filosòfiques, epistemològiques, 
psicopedagògiques i socioeconòmiques per establir un disseny curri-
cular que remet a aspectes propis del procés d’ensenyament i d’apre-
nentatge i a la noció d’una sèrie de coneixements, habilitats i actituds 
amb una orientació de l’educació per a la vida… (Araya, 2008: 47)
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La formació dual considera diversos tipus de coneixement i que cada 
un d’ells es reflecteix en determinats propòsits, perspectives, experi-
ències, valors i interessos. (Araya, 2008: 55)

3.2 Les dobles titulacions

Com es ve argumentant en els darrers anys s’han intensificat els 
esforços en pro d’una educació i unes habilitats professionals, do-
tades de més diversificació i flexibilitat. Això ha implicat adoptar 
noves propostes de programes formatius amb un currículum més 
transversal, que faci més efectiu el desenvolupament de competèn-
cies adaptables a contextos laborals canviants.

Per una altra banda, la necessitat d’internacionalització de 
l’Educació Superior per atendre els processos de mobilitat i les exi-
gències d’aquest món globalitzat i interconnectat, és una altra de 
les raons per replantejar els programes formatius.

Les dobles titulacions han estat una resposta clara a aquestes exi-
gències. S’entén per doble titulació aquella modalitat formativa que 
permet cursar simultàniament dos graus o màsters en la mateixa uni-
versitat o en diverses i obtenir la titulació corresponent als dos graus o 
als dos màsters, o bé a títols diferents de les universitats participants. 

Podem diferenciar, doncs:

• Doble titulació de grau: generalment, s’ha desenvolupat als tí-
tols de grau i permet cursar dos graus simultàniament en la 
mateixa universitat i obtenir els dos títols dels graus correspo-
nents en un període que habitualment oscil·la entre cinc i sis 
anys. Aquestes dobles titulacions es formen preferentment amb 
títols complementaris des de l’òptica professional com ADE + 
Dret, Farmàcia + Nutrició Humana i Dietètica, Ed. Infantil 
+ Ed. Primària o CAFE + Ed. Primària, combinació d’estudis 
filològics, però també hi ha combinacions menys previsibles, 
com Filosofia + Economia.
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Bona part d’aquests títols ofereixen poques places i la qualifica-
ció mínima d’admissió, quan n’hi ha, acostuma a ser elevada. Els 
estudis d’Educació Infantil + Educació Primària, per exemple, que 
van aparèixer el curs 2013-2014 (UB, UAB, UdG, UdL, URV, 
UVic - UCC, URL i UIC els programen), s’han convertit en els 
que reclamen una nota de tall més exigent de l’àrea de Magisteri. 

• Dobles titulacions internacionals que possibilita obtenir un títol 
de grau o màster per cadascuna de les dues universitats (amb 
conveni de col·laboració entre la universitat nacional i la in-
ternacional). El programa de formació està consensuat d’inici 
entre les dues universitats i es fonamenta en l’elevada afinitat de 
continguts i competències entre els plans d’estudis d’ambdu-
es universitats. La mobilitat acadèmica n’és un requisit i amb 
aquestes propostes s’aposta per potenciar la projecció interna-
cional i aprofitar les oportunitats que la internacionalització pot 
generar per formar als estudiants, millorar les seves perspectives 
laborals i atreure talent internacional.

L’establiment d’una doble titulació, ja sigui nacional o internacio-
nal, té avantatges per l’estudiant, ja que cursa un itinerari curricular 
específic que, evitant duplicitats de continguts i aplicant els reco-
neixements pertinents, li facilita l’obtenció de dos títols universitaris 
que li capaciten per a un ventall més ampli de propostes laborals.

3.3 Els projectes interuniversitaris

Durant els darrers anys, una altra de les constants en el món uni-
versitari ha estat la cooperació inter- i intrauniversitària en diferents 
projectes, tant de recerca com de docència. 

L’intercanvi i comunicació entre el món universitari cada vega-
da s’ha fet més permeable i s’ha convertit en línia estratègica per 
a les mateixes institucions d’Educació Superior i administracions 
nacionals i supranacionals. 
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L’objectiu central és impulsar la construcció de coneixements, 
compartir experiències, influir en el desenvolupament i progrés 
global i inclús incidir sobre les polítiques nacionals i regionals en 
matèria de formació de la població.

En matèria de formació la Declaració de Bolonya va instar al tre-
ball en equip i transversal, que integrés diferents disciplines i cerqués 
col·laboracions interuniversitàries en el desenvolupament de progra-
mes formatius que tinguessin reconeixement que facilités la mobilitat 
i l’intercanvi de professorat, estudiants i en el futur de treballadors.

Són molts els esforços que el col·lectiu docent ha realitzat en 
aquest sentit i els projectes interuniversitaris presentats en els dar-
rers anys al CIDUI són una evidència que ajuda a entendre l’avanç 
en la millora de la qualitat de la formació superior.

3.4 L’aprenentatge-servei

L’aprenentatge-servei (ApS) és una aproximació a l’ensenyament 
i l’aprenentatge que integra el servei a la comunitat amb l’estudi 
acadèmic per enriquir l’aprenentatge, per ensenyar responsabilitat 
cívica i per reforçar la comunitat, en definitiva pretén comprome-
tre els individus en activitats que combinen servei a la comunitat 
i aprenentatge acadèmic (NSLC: National Service Learning Clea-
ringhouse, 2008; Furco, A., 2002).

A partir de la segona meitat del segle xx el terme aprenentat-
ge-servei es va difondre, en el camp educatiu, arreu del món i amb 
matisos propis per als diversos contextos culturals, i es va consoli-
dar com una proposta pedagògica amb identitat pròpia.

Una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de 
servei a la comunitat en un únic projecte ben articulat en el qual 
els participants aprenen alhora que treballen en necessitats reals de 
l’entorn amb la finalitat de millorar-lo. (Puig, J. M; Batlle, R.; Bosch, 
C.; Pals, J., 2007: 20)
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En l’aprenentatge-servei el coneixement s’utilitza per millorar algu-
na cosa de la comunitat i el servei es converteix en una experiència 
d’aprenentatge que proporciona coneixements i valors. Aprenentatge 
i servei queden vinculats per una relació circular en què les dues parts 
surten beneficiades: l’aprenentatge adquireix sentit cívic i el servei 
esdevé un taller de valors i sabers. (Puig, 2009: 9)

L’aprenentatge i el servei no funcionen de forma paral·lela. En 
l’ApS estan vinculats quan l’estudiant analitza les necessitats reals 
del context amb la finalitat d’actuar per cercar millores i des de 
l’aplicació dels coneixements teòrics de l’acadèmia. D’aquesta for-
ma, l’ApS cercarà:

• que l’aprenentatge es basi en l’exploració, l’acció i la reflexió 
des d’una aplicació dels coneixements adquirits que resultaran 
significatius i funcionals per l’aprenent;

• que l’educació en valors adquireixi protagonisme. L’experiència 
directa i el protagonisme actiu dels estudiants es converteix en 
el motor de confrontació dels aprenentatges teòrics adquirits per 
aplicar-los en la vida real;

• generar responsabilitat cívica i el desenvolupament de compe-
tències de participació activa, responsable, cooperativa i solidà-
ria per a la millora de la societat;

• que hi hagi una planificació explícita, sistemàtica i intencional 
de les diferents disciplines curriculars vinculant-les a les situa-
cions reals on s’intervé;

• que la pràctica reflexiva sigui la tècnica de treball per excel·lència 
per tal de generar pensament crític;

• ajudar a projectar l’Educació Superior en el context;
• basar-se en la pràctica reflexiva, interdisciplinarietat, treball en 

equip i participació; 
• consolidar el pensament crític i contribueir a la millora de l’en-

torn social.
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L’autor Billing-Weah (2008) resumeix els estàndards de qualitat 
de l’ApS en: 

• Servei significatiu
• Vinculació amb el currículum
• Promocio de la reflexió-acció
• Respecte a la diversitat
• Donar veu als joves
• Establiment d’aliances
• Ajut al monitoratge dels avenços
• Atencio a la durada i la intensitat

Puig (2009) defineix l’ApS afirmant que va més enllà d’un 
programa educatiu: es tracta d’una pedagogia o filosofia, una 
manera d’entendre el creixement humà i d’explicar la creació de 
vincles socials que desenvolupa comunitats més justes i solidàri-
es. D’aquesta forma es tracta d’enfortir una concepció més hu-
manista de l’acció educativa, davant les tendències clares, en la 
societat globalitzada en la qual ens trobem, cap a una primacia 
de la tecnocràcia.

Amb l’ApS s’entén que l’aprenentatge acadèmic és una part im-
prescindible, encara que no excloent, en el desenvolupament de 
persones lliures, individual i col·lectivament, compromeses i amb 
possibilitats de transformar. Està molt relacionat amb la pedago-
gia basada en l’experiència, la reflexió i la reciprocitat, i busca una 
formació integral del subjecte en què es desenvolupin les diferents 
dimensions humanes: les intel·lectuals (Saber), les habilitats i pràc-
tiques (Saber FER), les afectives (Saber SER i ESTAR) i alhora 
conrea la responsabilitat social i cívica.

L’ApS no deixa de ser un exemple més de la resposta que les 
universitats estan desenvolupant, assumint el seu compromís social 
amb el seu entorn immediat, tema que és fonamental en l’Educació 
Superior del segle xxi.
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4. Participació dels estudiants en els processos de 
formació

Tal com assenyalàvem abans, tractar la temàtica dels models flexi-
bles de formació ens remet necessàriament a abordar la participació 
dels estudiants en els processos d’ensenyament i aprenentatge, i ho 
farem des de tres perspectives: la tutoria, les metodologies docents 
i els processos d’avaluació.

4.1 Els plans d’acció tutorial

Un element fonamental que no podem oblidar dins dels models 
flexibles de formació, per donar una resposta a les necessitats ac-
tuals dels processos d’ensenyament i aprenentatge universitaris, és 
la tutoria, entesa com l’acompanyament a l’estudiant des del seu 
ingrés a la Universitat i durant tota la seua trajectòria, per facili-
tar-li la seua integració al món universitari i recolzar-lo en aspectes 
cognitius, afectius i socioculturals (Narro i Arredondo, 2013). Una 
de les idees fonamentals de la tutoria és la perspectiva integral de 
la mateixa: 

En aquest sentit, tant en la perspectiva de la institució com dels pro-
fessors, les tasques de tutoria han d’atendre als joves de manera àm-
plia, cabal i no parcel·lada. Aquesta podria ser una forma d’entendre 
la reiterada formulació discursiva de l’educació integral. (Narro i Ar-
redondo, 2013: 136)

D’acord amb aquests autors, a través de la tutoria:

• es propicia una major socialització per a l’estudiant;
• l’alumne pot recobrar i equilibrar la seua identitat tant de jove 

com pròpiament d’estudiant;
• l’alumne pot ubicar-se millor en el context universitari i social;
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• es poden detectar problemes que poguessin propiciar retard o 
abandonament dels estudis.

Tinto (1992) ja deia que el moment de transició dels alumnes 
des de l’educació secundària als estudis universitaris podien pro-
vocar moments de confusió i descontrol, atès que les universitats 
són espais amb més flexibilitat, llibertat i marge d’autonomia per 
a la presa de decisions pels alumnes, de vegades fins i tot amb més 
mesura que a les seues pròpies llars.

Des del nostre punt de vista, la tutoria universitària és avui en 
dia un factor de qualitat. Com indica Álvarez González (2008), la 
tutoria és un valor afegit en el desenvolupament integral de l’estu-
diant, des de la vessant acadèmica, per acompanyar, seguir i donar 
suport l’estudiant en el seu procés de personalització dels aprenen-
tatges i de desenvolupament de les competències a nivell personal 
i professional, i des de la vessant emocional, per detectar i corregir 
possibles situacions de desequilibri emocional que es puguin donar 
durant el seu període d’estudiant universitari.

Naturalment, el sistema de tutoria que implanti la Universitat 
ha d’estar centrat en la formació integral de l’estudiant i abastar 
tots els cursos estudis d’un Grau (Andrés, Flores, Caballer i Gil, 
2016). Assenyalen aquests autors que utilitzar una eina tecnològica 
de tutoria accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment és 
també una manera d’aproximar-nos a les característiques del jove 
universitari del segle xxi.

En definitiva, no es tracta només del fet que les universitats dis-
senyin Plans d’Acció Tutorial, sinó també que aquests plans s’avalu-
ïn i que es recullin dades de les parts implicades perquè les accions 
tutorials s’adaptin als nou contextos dels estudiants:

El que ha repercutit en els processos d’intervenció per millorar el 
seu acompliment escolar, així com en accions que coadjuven a la 
professionalització i formació dels docents per al desenvolupament de 
les competències tutorials. Si bé és cert que fins a la present recerca 
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no són evidents els assoliments del PAT, és necessari reorganitzar 
les accions tutorials en funció dels nous contextos de comunicació i 
aprenentatges de les alumnes. (Mapén; Pérez; López, 2016:17)

Aquesta vinculació als nous contextos formatius i d’aprenentat-
ge dels alumnes ha d’estar estretament relacionada no només en tot 
el que fa referència a les tutories, sinó també a la necessitat, cada 
vegada més reconeguda, de desenvolupar a les aules metodologies 
docents més diverses.

Sense menysprear la necessitat de seguir implementant expli-
cacions magistrals quan sigui necessari, creiem que no té sentit 
centrar-se únicament en aquesta estratègia didàctica per a desen-
volupar la docència a les nostres universitats. La participació dels 
estudiants ha de passar necessàriament per ampliar el ventall de 
possibilitats o desenvolupar metodologies docents participatives 
perquè sigui efectiva i real.

4.2 Metodologies docents participatives

L’aprenentatge ha deixat de ser una activitat interna i individual 
per esdevenir una activitat col·lectiva en xarxa, fruit d’una realitat 
en què el coneixement és cada vegada més plural, global, digital i 
hipertextual. Hadman, McKnight i Arfstrom (2013) han identi-
ficat que els models pedagògics que transfereixen el coneixement 
teòric fora de l’aula i utilitzen el temps de classe per facilitar l’ad-
quisició i pràctica de coneixements cada vegada són més recurrents. 
Assenyalen aquests autors que amb l’ús de recursos com ordina-
dors, tauletes i mòbils per a consultar vídeos, imatges, blocs, diapo-
sitives d’accés lliure o buscadors, l’ensenyament s’ha anat fent més 
atractiu i l’aprenentatge més revelador.

Els nous paradigmes formatius han de portar als estudiants al 
centre del procés, amb models que incentivin la curiositat, la crea-
tivitat, les habilitats, el treball en equip i els coneixements adquirits 
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fora de la classe. Tota la informació necessària per aprendre està 
disponible a la xarxa, però cal que el professorat la posi a disposició 
de l’alumne per a ser analitzada, interpretada, interioritzada i fins 
i tot enriquida. En definitiva, es tractaria de veure el paper docent 
com una figura que dedica menys temps a explicar i més per as-
sessorar, dinamitzar, recolzar, donar retroalimentació i orientar als 
estudiants.

Glynn, Brickman, Armstrong i Taasoobshirazi (2011) van iden-
tificar una correlació positiva entre la motivació dels estudiants per 
aprendre i les seves actituds cap a l’estudi. Aportacions com la de 
Wlodkowski, (2011) coincideixen en el fet que un dels elements 
que condicionen l’aprenentatge és l’interès amb què afronten les 
activitats acadèmiques. Aconseguir que els alumnes s’interessin, 
s’esforcin i s’impliquin a les classes requereix autonomia a l’hora de 
proposar i desenvolupar les activitats, i en el cas dels professors, el 
coneixement, la preparació i les altes expectatives.

Del que es tracta, com hem comentat anteriorment, no és de 
demonitzar les classes magistrals. És gairebé imprescindible dis-
posar d’espais per explicar als estudiantes determinats conceptes, 
així com intentar transmetre un coneixement de manera oral. El 
problema es pot generar quan aquesta metodologia transmissora 
esdevé el centre neuràlgic de les sessions de classe, i quan sessió rere 
sessió els estudiants estan asseguts en un cadira escoltant explica-
cions durant hores. 

La situació ideal seria generar experiències d’aprenentatge, situ-
acions en un context de classe on els alumnes han de fer diferents 
coses (entre d’altres, escoltar les explicacions del professor o profes-
sora), de vegades de manera individual, altres en petit grup i altres 
en gran grup. També es tracta de buscar la manera que els nostres 
estudiants percebin que aquestes experiències d’aprenentatge els 
seran útils per al seu desenvolupament laboral. Moltes vegades una 
tasca d’aprenentatge fracassa simplement per no saber explicar als 
alumnes perquè fan el que fan, quin és l’objectiu i on es pretén 
arribar.
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Una darrera idea bàsica sobre la implantació de metodologies 
docents participatives és la necessitat d’avaluar els mateixos proces-
sos d’ensenyament-aprenentatge, recollint sobretot la valoració dels 
estudiants, sabent entomar les crítiques per millorar el curs següent.

Però quan els canvis metodològics estan ben planificats, justifi-
cats i treballats, els resultats sempre arriben, en benefici de l’apre-
nentatge dels discents, però també de la satisfacció del mateix 
docent:

En concret, els nostres resultats manifesten que els estudiants per-
ceben que les metodologies actives compleixen amb alguns dels seus 
objectius: promoure la participació de l’estudiant en el seu procés 
d’aprenentatge i el treball en equip; l’adquisició d’un coneixement fle-
xible i elaborat, i unes estratègies d’aprenentatge més concordes amb 
la resolució de problemes; la conversió del docent en un facilitador de 
l’aprenentatge i un augment de la motivació intrínseca de l’alumne. 
(Arpí et al., 2014: 8)

En definitiva, promoure la participació dels estudiants en els 
processos de formació implica perdre la por a innovar, en el sentit 
de canviar el s’ha fet sempre, provar coses diferents i, des de la 
perspectiva docent, perdre la por a cometre errors, a desenvolupar 
activitats que no acaben de funcionar o a donar la veu als alumnes 
pe saber les seves valoracions de la docència. 

Anant un pas més enllà en aquest plantejament, proposem fins 
i tot afavorir la participació dels estudiants en els processos d’ava-
luació.

4.3 Participació en els processos d’avaluació

Els processos d’avaluació en contexts educatius formals és un tema 
que recurrentment se situa sobre la taula. Com hem d’avaluar els 
nostres alumnes? Com podem certificar que han après els contin-
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guts de les assignatures? Serveixen les proves memorístiques per 
certificar aquest aprenentatge? Són necessaris els exàmens? Són 
necessàries les notes? 

En l’apartat anterior ens plantejàvem fins a quin punt és ne-
cessari que les experiències d’aprenentatge que puguem oferir als 
alumnes tinguin un significat més enllà de la pròpia assignatura, i 
la importància d’aconseguir que les vegin com un aprenentatge útil 
per al seu futur laboral. De la mateixa manera, els estudiants no 
veuran en les proves d’avaluació cap tipus de significat si aquestes 
no van més enllà de reproduir de memòria continguts treballats a 
l’aula.

Cal destacar que l’avaluació d’una tasca permet activar proces-
sos reguladors de l’aprenentatge si realment es planteja com una 
avaluació autèntica (Monereo, 2009), en el sentit de que sigui re-
alista (aplicable a la realitat i lligada als objectius de l’activitat) i 
rellevant (s’apliquen competències útils i aplicables).

Considerem que, en general, els alumnes entenen millor el pro-
cés d’avaluació quan hi veuen un sentit i quan aquest es mostra in-
tegrat dins del procés d’aprenentatge, com una tasca més d’aquest, 
que no pas com un element negatiu i sancionador:

[…] els resultats indiquen que l’alumnat mostra una actitud molt 
positiva cap a l’aplicació d’aquest tipus de sistemes i processos d’ava-
luació en la seva futura labor docent, així com valoracions molt po-
sitives sobre com el procés d’avaluació i aprenentatge seguit té una 
clara transferència a l’aprenentatge professional com a futurs docents. 
(López-Pastor; Pérez-Pueyo; Barba i Lorente-Catalán, 2016: 48)

La nostra proposta es basa en el fet que els processos d’avaluació 
en la formació han de virar envers un enfocament que la caracterit-
zi per les següents característiques:

• ha de ser una avaluació integral, és a dir, que incorpori tasques 
que l’alumne fa dins de l’aula, però també fora d’aquesta;
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• ha de ser responsable, deixant que una part de les activitats 
d’avaluació les faci l’estudiantat fora de l’aula, sense una medi-
ació directa del professorat;

• ha de ser reflexiva, de forma que incorpori tasques d’anàlisi i 
síntesi d’informació;

• ha de ser compartida, atenent a una coavaluació entre companys 
que fomenti l’aprenentatge cooperatiu i corresponsable;

• ha de ser competencial, amb activitats i pràctiques no centrades 
en la memorística, sinó en la resolució de supòsits pràctics vin-
culats amb l’àmbit professional dels estudis.

En definitiva, les tendències ens duen a pensar que augmentar 
la participació dels estudiants en els processos de formació (ja sigui 
en processos de tutoria, en el mateix procés d’ensenyament-apre-
nentatge o en els processos d’avaluació) no només millora la seua 
motivació i actitud envers l’ensenyament, donat que els estudiants 
es senten més protagonistes, sinó que també en pot millorar els 
resultats acadèmics.

La conclusió derivada d’aquest fet és pensar que, al final, la 
part emocional de les persones té un paper fonamental per a l’èxit 
d’una activitat formativa. Si treballem aquesta vessant, es produeix 
un impuls que pot millorar la part cognitiva i, finalment, augmen-
tar-ne el rendiment acadèmic.

5. Conclusions 

El CIDUI és un espai de col·laboració entre les universitats de 
Catalunya i està obert a la resta d’universitats espanyoles i d’arreu 
del món. Organitzat per totes les universitats públiques catalanes, 
ha generat un espai de reflexió sobre la docència universitària. En 
aquest capítol hem volgut presentar una reflexió al voltant de pro-
grames formatius emergents que, d’acord a la recerca recent citada 
anteriorment i que es van presentar en diverses edicions del con-
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grés, han anat cobrant una rellevància significativa entre el profes-
sorat universitari.

1. La gestió de la formació en contextos universitaris constitueix un 
camp d’estudi en constant evolució a Catalunya, i permet generar 
sinèrgies entre centres i universitats que desenvolupen nous mo-
dels de formació. Es va iniciar amb la millora de les interaccions 
entre alumnes i professors a les aules, l’estudi de les relacions in-
tervingudes per les TIC. Actualment ha augmentat l’interès per 
conèixer models més flexibles de formació com ara els cursos en 
línia massius i oberts (MOOC).

2. La formació en línia semipresencial o no presencial requereix 
competències que són comunes per a tot el professorat. Per 
exemple: crear confiança a través d’una comunicació a través 
de diferents recursos i sistemes clars de treball, un control per 
part de l’estudiant pel que fa al tempo, l’espai, el ritme d’apre-
nentatge o els itineraris formatius. Totes elles són convenients; 
no obstant, resulta fonamental ressaltar que les polítiques de 
formació dirigides als docents universitaris han de tenir una 
estreta relació amb les necessitats dels estudiants i de l’entorn.

3. Les tecnologies posen a la disposició dels estudiants un conjunt 
d’eines i recursos que fan que l’aprenentatge sigui més interac-
tiu i significatiu, i sobretot que es realitzi en un ambient més 
dinàmic. El nou context social i tecnològic demanda, per tant, 
utilitzar metodologies docents adaptades a aquestes necessitats i 
a les demandes dels estudiants. És en aquest context on les TIC 
ens serveixen d’agent transformador per a modificar els models 
pedagògics, col·locar a l’estudiant al centri del procés d’aprenen-
tatge, incorporar metodologies actives i aprofitar les possibilitats 
d’interconnexió que ens ofereixen dites eines.

4. Resulta difícil utilitzar models flexibles de formació si no es 
tenen les competències necessàries pel professorat universitari 
(Imbernón, Silva i Guzmán, 2011). Tres realitzacions professio-
nals són essencials: 



❚  docencia universitaria e innovación130

 – dominar les eines de comunicació amb els alumnes;
 – adequar els programes, ajustar materials, adaptar les activi-

tats d’acord a les necessitats individuals i grupals;
 – dissenyar activitats i continguts de fàcil comprensió pels 

alumnes (requeriments tècnics com a disseny de materials, 
hipervincles, links, instruccions per navegar, ús i aprofita-
ment dels objectes d’aprenentatge).

5. Avui dia el rol de l’estudiant a la Universitat és molt més par-
ticipatiu. Amb l’ús –cada vegada més freqüent– de metodolo-
gies participatives, s’ha enfortit l’habilitat per a la resolució de 
problemes, la comunicació, la col·laboració, l’experimentació, el 
pensament crític i l’expressió creativa de tal forma que valorin el 
seu propi progrés i el dels seus companys, per la qual cosa la for-
mació dual és pot convertir en un dispositiu original i innova-
dor que parteix de la concepció del procés d’ensenyament-apre-
nentatge com un tot inseparable del context professional.

6. L’aprenentatge-servei permet desenvolupar, competències aca-
dèmiques i habilitats socials com l’escolta activa i analitzar les 
necessitats reals del context amb la finalitat d’actuar per cercar 
millores i des de l’aplicació de les competències desenvolupades 
en la formació universitària.

7. En l’aprenentatge-servei la formació acadèmica és una part im-
prescindible del desenvolupament de persones. Està molt relaci-
onat amb la pedagogia basada en l’experiència, la reflexió i la re-
ciprocitat, i busca una formació integral del subjecte gràcies a la 
qual es desenvolupin< les diferents competències professionals.

8. El procés de revisió compartida entre docents i estudiants sobre els 
processos didàctics és útil perquè l’alumnat prengui consciència 
dels seus aprenentatges i els atribueixin valor instrumental, aplica-
tiu i pràctic i per ajudar a descobrir la seva possibilitat de transfe-
rència. Especialment als programes formatius com el nostre màs-
ter la finalitat del qual és fonamentalment professionalitzadora.

9. Amb la finalitat d’avançar en la millora de la formació uni-
versitària, resulta fonamental seguir treballant en el dissenys 
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i pràctiques d’aprenentatge que incloguin l’ocupació d’eines 
d’ús didàctic i estratègies metodològiques pertinents, amb la 
intenció deliberada, ara ja no casual, i la convicció que poden 
coadjuvar de manera efectiva al desenvolupament de les capa-
citats dels futurs professionals que avui en dia ocupen les aules 
universitàries.
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6. LA QUALITAT I L’AVALUACIÓ A L’EDUCACIÓ 
SUPERIOR

— Jorge Pérez
Universitat Pompeu Fabra

1. Introducció

La qualitat és un objectiu primordial per qualsevol institució i 
l’avaluació esdevé un element prioritari per assolir-la. L’objectiu 
principal de l’avaluació consisteix en determinar si els objectius 
marcats per qualsevol organisme, institució o responsables socials 
han estat assolits.

Quan parlem d’avaluació dins l’Educació Superior, possible-
ment el tema més determinant fora l’avaluació dels aprenentatges 
dels estudiants, ja que el tipus d’avaluació determinarà la forma 
d’aprendre (Wass, Van der Vleuten, Shatzer i Jones, 2001). Tot i la 
importància d’aquesta avaluació, en moltes ocasions a les univer-
sitats espanyoles ha estat considerada com una activitat incòmoda 
o no desitjada però que sempre s’ha hagut de fer. En general, fo-
namentalment s’ha avaluat per determinar els nivells mínims de 
competència, donant preponderància als coneixements, i per assig-
nar als estudiants una nota concordant amb els seus aprenentatges. 
Però, a més d’aquests dos objectius, n’existeixen d’altres tant o més 
rellevants. Segons Harden i Laidlaw (2012), experts en educació 
mèdica, l’avaluació dels aprenentatges té cinc grans metes: 

1. Determinar el grau d’assoliment per part dels estudiants dels 
objectius educatius previstos pels responsables de les matèries, 
sempre amb la finalitat última de millorar la docència.



❚  docencia universitaria e innovación138

2. Afavorir l’aprenentatge dels alumes. La mateixa avaluació pot 
ser una activitat per millorar l’aprenentatge. Per assolir aques-
ta meta, és imprescindible una bona informació ( feedback) als 
alumnes.

3. Garantir la competència dels estudiants, on els docents han 
d’assumir el rol de controladors socials que els atorga la socie-
tat. S’ha d’assegurar que tots els graduats siguin competents en 
la seva àrea disciplinària.

4. Assegurar l’equitat, assignant les qualificacions dels alumnes en 
funció del grau d’assoliment dels objectius educatius. A més 
aprenentatge, millor qualificació. 

5. Informar la institució sobre la marxa dels processos docents 
de les matèries, amb la finalitat de que aquesta pugui establir 
objectius de millora.

Així, per garantir la màxima qualitat en l’Educació Superior, els 
processos d’avaluació haurien d’intentar assolir aquests objectius.

2. Resum estadístic de les presentacions sobre «qualitat» 
i «avaluació»

Les comunicacions presentades en els diferents congressos del CI-
DUI que s’han fet a través del temps han quedat registrades en la 
Revista del CIDUI a través dels seus tres números editats el 2012, 
2014 i 2016, respectivament. Les comunicacions seleccionades po-
dien ser de qualsevol de les modalitats de presentació previstes en 
els congressos (orals, pòsters, etc.). 

Per realitzar aquest escrit es van seleccionar totes les comuni-
cacions on en el seu títol apareguessin les paraules qualitat o ava-
luació. Així, es van registrar 64 intervencions de les quals 4 feien 
referència a la qualitat i 60 a l’avaluació, en aquests cas molt majori-
tàriament referents a l’avaluació dels aprenentatges dels estudiants. 
En l’annex 1 es presenten els títols i autors de les comunicacions 
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amb un número de referència assignat per ser reconegut pels lectors 
d’aquest escrit.

Es va considerar interessant conèixer la procedència de les co-
municacions i es va constatat que 42 (65,6 %) procedien d’univer-
sitats catalanes, 17 (26,6 %) d’universitats de la resta d’Espanya i 
5 (7,8 %) d’universitats llatinoamericanes. En referència a les uni-
versitats catalanes, una gran majoria procedien de la Universitat 
de Barcelona, UB (21) seguida de les universitats Politècnica de 
Catalunya, UPC (6), Autònoma de Barcelona, UAB (5), Oberta 
de Catalunya, UOC (3), de Girona, UdG (2), de Lleida, UdL (2), 
Internacional de Catalunya, UIC, (1), Pompeu Fabra, UPF (1) i 
Rovira Virgili, URV (1).

De les altres universitats espanyoles, la de Saragosssa (UNI-
ZAR) apareix amb 3 comunicacions, seguida de les universitats del 
País Basc (UPV-EHU), de Deusto (UDE), de Salamanca (USAL), 
de Sevilla (US), Politècnica de València (UPV) amb 2 presenta-
cions. També apareixen amb una comunicació les universitats de 
Castella-la Manxa (UCLM), de Màlaga (UMA), d’Educació a Dis-
tància (UNED) i d’Oviedo (UNIOVI). Finalment, de les 5 comu-
nicacions llatinoamericanes, 2 procedien d’universitats mexicanes, 
2 d’argentines i 1 del Brasil.

Es va considerar rellevant el conèixer quins eren els temes que 
havien despertat més interès a traves del temps. A la taula 1 es 
presenten els diferents tòpics que van ser abordats durant els con-
gressos ordenats de major a menor freqüència i amb el número de 
referència que apareix en l’annex 1.

Com es pot observar a la taula 1, el tema amb més freqüència 
ha estat el de l’avaluació de les competències transversals, seguit de 
l’avaluació contínua i l’ús de portafolis. En un segon grup aparei-
xen la reflexió sobre l’avaluació en general, l’autoavaluació, l’apre-
nentatge basat en problemes (ABP), l’avaluació entre iguals, l’ús 
de rúbriques i el treball de fi de grau o de màster. Es van fer dues 
presentacions sobre l’aprenentatge autònom, assignatures concretes, 
la participació de l’estudiant en el procés d’avaluació, el paper del 
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professorat davant l’avaluació, les avaluacions formatives, l’avalua-
ció integrada o sobre les avaluacions clíniques objectives i estructu-
rades (ACOES), en aquest cas referent a titulacions de ciències de 
la salut. També s’han presentat comunicacions sobre grups petits, 
proves d’elecció múltiple, tutories, programes de formació, la visió 
de l’estudiant, pràctiques externes, avaluació automatitzada, coo-
peració amb l’empresa o sobre els MOOC.

3. Comunicacions sobre «qualitat» 

Com ja s’ha comentat, només es van trobar quatre comunicacions 
en què la paraula qualitat apareix al títol. En el número 1 de la 
revista de 2012 figuren dos articles, però tots dos fan referència 
a l’avaluació per tal d’assegurar la qualitat. Docents de la UPC 
subratllen la importància de l’ús de rúbriques i professionals mexi-
cans de la Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia reflexionen 
sobre l’avaluació en general per garantir la qualitat.

En el número de la revista de 2014, col·legues de la USAL dis-
serten sobre la qualitat a partir de tres programes desenvolupats 
per la seva universitat sobre avaluació, formació del professorat i 
innovació docent.

Finalment, en el número 3 editat el 2016 apareix un article de 
professionals de la UIC en què es parla d’una enquesta per copsar 
la qualitat sobre els plans d’estudi, desenvolupament d’habilitats, 
instal·lacions i serveis.

4. Comunicacions sobre «avaluació»

A més de les 4 comunicacions esmentades sobre qualitat, es van 
produir 60 intervencions sobre avaluació, la immensa majoria 
d’elles sobre avaluació dels aprenentatges dels estudiants. Com es 
pot apreciar a la taula 1, les comunicacions van ser molt variades 
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i van ser impartides per professionals de nombroses universitats 
diferents i de titulacions també molt diverses.

Taula 1. Temes sobre Qualitat i sobre Avaluació registrats a la Revista del CIDUI

N Tema (número/s de referència de l’article en Annex 1)

4 Qualitat (11, 15, 40, 63)
60 Avaluació
10 Competències transversals (7, 14, 29, 38, 42, 44, 50, 56, 61, 62)
6 Avaluació contínua (3, 5, 13, 19, 25, 28)
5 Portafolis (7, 12, 24, 44, 60)
4 Avaluació en general (1, 16, 18, 21)
4 Autoavaluació (30, 31, 37, 58)
4 Aprenentatge basat en problemes, ABP (20, 52, 54, 62)
3 Avaluació entre iguals (10, 51, 61)
3 Rúbriques (4, 41, 45)
3 Treball fi de grau o de màster (32, 33, 34)
2 Aprenentatge autònom (31, 39)
2 Assignatures concretes (2, 22)
2 Participació de l’estudiant (43, 54)
2 Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada, ACOE (46, 47)
2 El professorat davant l’avaluació (9, 49)
2 Avaluació formativa (26, 48)
2 Avaluació integrada (42, 57)
1 Grups petits (6)

Competència específica d’Infermeria (8)
Proves d’elecció múltiple, PEM (17)
Doble correcció de les proves (23)
Tutories (27)
Programa de formació (35)
Perspectiva de l’estudiant (36)
Pràctiques externes (51b)
Avaluació automatitzada (53)
Avaluació en context (55) 
Cooperació amb les empreses (59)
Massive Online Open Courses, MOOC (64) 

En la revisió feta, apareixen quatre articles que reflexionen sobre 
l’avaluació en general. Un relata una experiència feta a la carrera 
de dret en la UNIZAR sobre la interdisciplinarietat. Concreta-
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ment, dona compte dels resultats d’una enquesta passada als estudi-
ants sobre diverses activitats interdisciplinàries amb resultats molt 
satisfactoris. En un segon article es reflexiona des de la Facultat 
d’Economia de la UB sobre les contradiccions entre els criteris de 
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i la pràctica real a les 
universitats espanyoles. La tercera comunicació, des de la Unitat 
tècnica de la UDE es donen directrius per avaluar plans docents. 
Finalment, una docent de Ciències de l’Educació de la UMA fa 
una reflexió teòrica sobre l’avaluació. 

S’ha de destacar l’interès mostrat per l’avaluació de les compe-
tències tranversals, ja que en la revista apareixen 10 comunicacions 
sobre el tema, si bé ressaltant aspectes diversos. Docents d’univer-
sitats diferents (UPV-EHU, UB, UCM, UOC, UAB, UdL) i de 
titulacions diverses (Educació social, Farmàcia, Enginyeria quími-
ca, Administració i direcció d’empreses, Magisteri, Medicina, In-
fermeria) van presentar experiències sobre treball interdisciplinari, 
foment de competències transversals a través de proves d’elecció 
múltiple, ús de rúbriques, ús de portafolis, habilitats comunicatives 
o metodologia d’ABP. En general, les experiències comunicades van 
ser valorades de forma positiva.

El fet que l’avaluació de les competències transversals hagi estat 
el tema més freqüent no ens ha d’estranyar, ja que ha estat consi-
derat com d’atenció prioritària dins de les orientacions de l’EEES 
(Gonzalez i Wagenaar, 2003).

S’ha comentat que un dels temes més freqüents als congres-
sos del CIDUI ha estat el de l’avaluació contínua, també un altre 
dels punts destacats en l’EEES i que s’ha comprovat pot afavorir 
l’aprenentatge dels estudiants (Carrillo-de-la-Peña i Pérez, 2012). 
Concretament, es van trobar 6 comunicacions procedents de pro-
fessionals d’universitats i titulacions diverses. Un estudi fet a la titu-
lació de Magisteri de la UB mostra resultats molt satisfactoris d’una 
experiència sobre feedback participatiu. En Psicologia de la UNED 
es va fer una formació específica per a tutors sobre avaluació con-
tínua. Col·legues d’Enginyeria de la UNIZAR presenten una ex-
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periència de recursos digitals per facilitar l’avaluació contínua en 
grans grups. En Enginyeria Química de la USE es va avaluar una 
activitat d’avaluació contínua. En una altra comunicació s’informa 
dels efectes positius de l’avaluació contínua en una assignatura de 
la carrera de Ciències Ambientals de la UPV. Finalment, s’ha de 
destacar la presentació d’una proposta de treball interdisciplinari 
d’avaluació contínua en què estaven implicades 8 facultats de la 
UB. S’ha de remarcar que totes les experiències narrades van ser 
valorades de forma molt positiva.

L’ús de portafolis per avaluar competències també ha estat un 
tema recurrent a través dels congressos. Concretament, 5 comuni-
cacions fetes per professionals de la UB, de la UNIZAR, URV i de 
Minas Gerais de Brasil i de titulacions diverses parlen de la utilitat 
del portafoli, en paper o electrònic, en l’avaluació de competències 
tant específiques com transversals.

A més dels temes més freqüents que acabem de resumir, i tal 
com es pot observar a la taula 1, molts d’altres relacionats amb 
l’avaluació van ser presentats en els 9 congressos del CIDUI cele-
brats fina ara.

5. Conclusió

Com a resum es pot afirmar que el tema de l’avaluació ha generat 
molt d’interès dins els congressos del CIDUI. Es van presentar 
nombroses comunicacions en els diferents formats realitzades per 
docents d’universitats i titulacions diverses. S’ha de destacar que 
l’avaluació de competències transversals i l’avaluació contínua van 
ser els temes més freqüents. A més d’aquests dos tòpics destacats, 
també es van presentar un gran ventall de temes d’interès. Tot 
l’anterior és coherent amb la importància que té l’avaluació per 
dirigir l’aprenentatge dels estudiants i amb les directrius educatives 
de l’EEES. El lector interessat en qualsevol dels temes comentats 
pot recorre a la seva lectura en els volums de la Revista del CIDUI.
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Esperem que el camp de l’avaluació dins l’Educació Superior 
segueixi sent objecte d’interès dels docents que participin en els 
futurs congressos del CIDUI.
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Annex 1: Articles sobre avaluació recollits a la Revista del 
CIDUI

2012
1. Evaluar la interdisciplinariedad. El espacio de trabajo interdisciplinario 

(ETI) en el EEES
María Ángeles Rueda Martín, Jesús Astigarraga Goenaga, Miguel 
Ángel Boldova Pasamar, Pedro Bueso Guillén, Silvia Gaspar Lera, 
Guillermo Pérez Sarrión, Asier Urruela Mora, Javier Usoz Otal

2. Avaluació de la incorporació d’activitats d’aprenentatge actiu i coopera-
tiu a les assignatures de bases de dades de la Facultat d’Informàtica de 
Barcelona
Carme Martín Escofet, Toni Urpí Tubella, Alberto Abelló Gamazo, 
Xavier Burgués Illa, M. José Casany Guerrero, Carme Quer Bosor, 
M. Elena Rodríguez González

3. Feedback participativo en la evaluación continuada
María José Rochera Villach, Teresa Mauri Majós, Anna Ginesta 
Fontseré

4. Uso de las rúbricas evaluación para fomentar el aprendizaje autorregu-
lado/autónomo
Ernesto Panadero, Margarida Romero

5. Tutorización y evaluación de actividades de evaluación continua en un 
entorno virtual: Implementación en la asignatura Psicología del Pensa-
miento del Grado en Psicología de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED)

6. Proyecto de Tutorización y Evaluación de la Docencia (feedforward) en 
grupos pequeños para mejorar el proceso de aprendizaje
María Dolores Guerra-Martín, Vicente Fernández-Rodríguez, Marta 
Lima-Serrano, Maía Aurora Rodríguez-Borrego, Encarnación María 
Zambrano-Domínguez

7. Portafoli digital per a l’avaluació de les competències transversals del Grau 
de Dret
Antoni Font Ribas, Enoch Albertí Rovira, Eva Andrés Aucejo, Ma-
ría Asunción Gual Dalmau, Lluís Caballol Angelats, M. Eugènia 
Ortuño Pérez, Sílvia Gómez Trinidad, Judith Morales Barceló, Oriol 
Oleart Piqué
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8. Evaluar la competencia CT3 de la titulación Graduado en Enfermería 
relativa al conocimiento y aplicación de los fundamentos y principios 
teóricos y metodológicos de la Enfermería

9. El profesorado universitario ante la evaluación. Un estudio en el Campus 
de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco
Pilar Gil Molina, Francisco José Amiama Ibarguren, Francisco Javier 
Monzon Gonzalez, Jose Miguel Garaizar Arenaza, Luis María Elizal-
de Alcayaga, Nieves Ledesma Marín

10. La evaluación entre iguales: ¿Desconfianza u oportunidad formativa?
Jordi Escartín Solanelles, Montserrat Celdran, Beatriz Sora, Vicent 
Ferrer, Lucia Ceja

11. Criterios para actividades de evaluación de calidad
Ana Cadenato Matia, María Martinez Martinez, Beatriz Amante 
Garcia, Isabel Gallego Fernandez, Josep Jordana Barnils, Francesc 
Josep Sanchez Robert, Oscar Farrerons Vidal, Antoni Isalgue Buxe-
da, Jaume Fabregat Fillet

12. El portafolis electrònic: un recurs per treballar competències
Rosa Sayós, Joan-Tomàs Pujolà

13. Utilización de recursos digitales en la evaluación continua de los alumnos
Jorge Bernard, Sergio Serrano, Pilar Ferrer, Alberto Ciriano

14. La evaluación de la competencia en comunicación oral en la Enseñanza 
Superior
Beatriz Fernández López, Esther Cruz Iglesias

15. Evaluación y Acreditación: Configuradores de identidad de calidad edu-
cativa en el campo de la Psicología
Victoria Elena Santillan Briceño, Maria Teresa Bermudez Ferreiro, 
Esperanza Viloria Hernandez, Maria del Socorro Montaño Rodriguez

16. El reto de la evaluación en las titulaciones de grado
Ernest Pons, Amelia Díaz

17. Los exámenes tipo test: ¿Evaluación del aprendizaje o Evaluación para 
el aprendizaje?
Jordi Escartín Solanelles, Montserrat Celdran, Beatriz Sora, Vicent 
Ferrer, Lucia Ceja

18. Evaluación de la Planificación de la docencia en las asignaturas de 
Grado
Ana María García Olalla, Elena Auzmendi Escribano
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19. Avaluació contínua: regulació docent i autoregulació de l’estudiant
Artur Parcerisa Aran, Ernest Abadal, Montserrat Busquets, Gaspar 
Coll, Victòria Girona, Rosa Nonell, Jordi Ortín, Antoni Vallés

20. L’avaluació de l’aprenentatge basat en problemes (ABP) mitjançant una 
escala d’enganxament. Estudi pilot
Carme Arpí, Pilar Àvila, Marissa Baraldés, Helena Benito, Maria Je-
sús Gutiérrez del Moral, Marta Orts, Ricard Rigall i Torrent, Carles 
Rostan

21. La evaluación de la docencia universitaria en España. Una mirada 
desde el discurso normativo
Verónica Soledad Walker

22. Evaluación de las competencias de los estudiantes de organización de 
empresas
Ana Núñez-Carballosa, Paloma Miravitlles, Laura Guitart-Tarrés, 
Fariza Achcaoucaou, Mercè Bernardo, Esther Hormiga

23. Avaluació per a la millora de l’aprenentatge: experiències de doble cor-
recció
Manuela Alcañiz Zanón, M. Carme Riera Prunera, Miguel Santo-
lino Prieto

24. El portafolio digital de estudiantes como herramienta de evaluación de 
competencias
Alfredo Berbegal Vázquez, Carolina Falcón Linares

25. Evaluación de una experiencia de evaluación continua planificada
Luis M. Pérez, Alberto Romero, Antonio Guerrero

26. La evaluación: reflexiones de una práctica amorosa. implementación 
y análisis de diferentes estrategias y formas innovadoras de evaluación 
formativa en las prácticas docentes

27. Evaluación de la eficacia de un Programa Institucional de Tutoría Uni-
versitaria: experiencia de colaboración intercentros
M. Esperanza Herrera García, M. José Rodríguez Conde, Eva M. 
Torrecilla Sánchez, Juan Francisco Martín Izard, Carlos Alberto For-
tea Gil

28. La evaluación continua en asignaturas del área de Química Analítica 
del Grado en Ciencias Ambientales
Sagrario Torres Cartas, Susana Meseguer Lloret, Carmen Gómez Be-
nito, Mónica Catalá Icardo
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29. Evaluación formativa y acreditativa de competencias transversales pro-
pias del Grado de Farmacia
Pilar Sorribas-Navarro, Narta Espasa Queralt, Jordi Jofre Monseny, 
Mercè Costa Cuberta

30. La autoevaluación formativa en línea como forma de incentivar la par-
ticipación del alumno
Pilar Sorribas-Navarro, Narta Espasa Queralt, Jordi Jofre monseny, 
Mercè Costa Cuberta

31. L’autoavaluació com a eina d’aprenentatge autònom de l’estudiant
Joan Simon Pallisé, Carles Benedí González, Cèsar Blanché Vergés, 
Maria Bosch Daniel, Ana Rovira López

32. Rúbricas y evaluación de competencias en los TFG. Un paso atrás para saltar
Glòria Estapé-Dubreuil, Mercè Rullan Ayza, Carlos Lopez Plana, 
Jordi Pons Aróztegui, Daniel Tena Parera

33. Desarrollar y Evaluar Competencias a través del Trabajo Final de Mas-
ter. Marco conceptual y guías didácticas
Nati Cabrera, Ana Rodera, Albert Sangrà

34. La evaluación formativa en los proyectos fin de carrera. Experiencia 
encaminada hacia el Grado de Ingeniería Eléctrica
Miren Terese Bedialauneta Landaribar, Zaloa Aginako Arri, Maria 
Isabel Herrero Bengoechea, Pello Jimbert Lacha, Dunixe Marene 
Larruskain Escobal, Eider Loroño Apraiz, Koldobika J. Sagastabeitia 
Buruaga, Jon Vazquez Uranga

35. L’avaluació de la transferència i l’ impacte de la formació inicial del 
professorat a la UPC
María José Pérez Cabrera, Ignacio de Corral

36. Evaluación de las competencias desde la perspectiva del alumnado
Jonathan Castañeda Fernández

37. Metaevaluación de los procesos de autoevaluación y acreditación univer-
sitaria, la experiencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Fabiana Irene Grinsztajn, Maria Catalina Nosiglia

2014
38. Desarrollo y evaluación de competencias transversales (comunicación 

oral) y validación de las rúbricas de la asignatura de grado Experimen-
tación en Ingenieria Química II
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Montserrat Iborra Urios, Eliana Ramírez Rangel, Roger Bringué To-
màs, Javier Tejero Salvador, Carles Fité Piquer, Fidel Cunill García

39. Una reflexión en torno a la evaluación para el aprendizaje autónomo: 
miradas y reflexiones
Fernando Herraiz García, Raquel Miño Puigcercós, Begoña Piqué 
Simon

40. Evaluación, formación e innovación docente: respuesta a la mejora de 
calidad universitaria
M. José Rodríguez Conde, Susana Olmos Migueláñez, Félix Ortega 
Mohedano, Patricia Torrijos Fincias, Sonia Hernández Garzón 

41. Evaluación de competencias mediante rúbricas en el área de la Electró-
nica Analógica
Jaime López Sánchez, Pedro Luis Miribel i Català, Jordi Colomer 
i Farrarons, Manuel Carmona Flores, Javier Sieiro Córdoba, Oscar 
Ruiz Sánchez, Gloria Cemelia Sánchez Marquez

42. La implantación integral de la evaluación de competencias en titulaci-
ones transversales. La experiencia del grado en Administración y Direc-
ción de Empresas de la UOC
Àngels Fitó Bertran, María Jesús Martínez Argüelles, Eva Rim-
bau-Gilabert

43. La millora de l’avaluació formativa i sumativa a través de l’elaboració 
de curtmetratges. La participació activa de l’alumnat
Jordi Escartín Solanelles, Jose Navarro Cid, Rita Berger, Imma Ar-
madans Tremolosa

44. Evaluación de competencias transversales y nucleares a través del porta-
folios electrónico en la facultad de medicina y ciencias de la salud (URV). 
Portafolios electrónico y evaluación de competencias en la Facultad de 
Medicina y Ciencias de la Salud (URV)
M. Luisa Albina Chicote, Maria del Carme Casajuana Briansó, 
Montserrat Jové Sans, Marta Romeu Ferran, Victoria Arija Val, An-
toni Castro Salomó, Josep Ribalta Vives, Montserrat Giralt Batista

45. Avaluació formativa de la fisiologia humana a través de rúbriques en els 
graus de ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) i Nutrició Humana 
i Dietètica (NHD)
Concepció Amat, M. Emília Juan, M. Carmen Morán, Miquel Mo-
retó
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46. Avaluació de la competència objectiva estructurada (ACOE) en estudi-
ants de 4t curs del Grau en Infermeria. Proves d’Avaluació de la Com-
petència Objectiva Estructurada (ACOE)
Marta Raurell Torredà, Alícia Baltasar Bagué, Josefina Patiño Masó, 
Glòria Mateu Figueras, Josep Olivet Pujol, Àngel Romero Collado, 
Anna Bonmatí Tomàs

47. Avaluació clínica objectiva i estructurada (ACOE) com a eina d’avalu-
ació de competències en assignatures de pràctiques clíniques: estudi com-
paratiu. Avaluació de competències en pràctiques clíniques
M. Carmen Mias Carballal, Rafael Villalobos Mori, Jorge Juan Ol-
sina Kissler, Alfredo Escartin Arias, Jorge Viñas Sala, Jordi Soler 
González

48. Evaluación formativa en Educación Superior. Impacto en estudiantes 
con ansiedad a las matemáticas
María Isabel Núñez Peña, Roser Bono Cabré, Macarena Suárez Pe-
llicioni

49. Evaluación de los aprendizajes en la universidad: la percepción de los 
futuros profesores de matemáticas en relación al desarrollo de sus cono-
cimientos. Innovación en la evaluación de los procesos de aprendizaje de 
futuros profesores
Gricelda Mendivil Rosas, Salvador Ponce Ceballos, Leidy Hernández 
Mesa, Bardomiano González Pérez

50. Evaluación de competencias transversales. Un ejemplo de evaluación de 
competencias transversales en la formación de maestros
Esther Rodríguez-Quintana, M. Eugenia Martín Palacio, Clara 
González Uriel

51. La evaluación individual, grupal y por pares ¿Qué aporta en «Técnicas 
de investigación»?
Rumen Manolov, David Leiva, Maribel Peró, Antonio Solanas, Joan 
Guàrdia, José Luis Losada

51b. L’avaluació de competències de l’alumnat a les pràctiques externes. La 
perspectiva de tots els agents implicats en les Pràctiques Externes del grau 
de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
Ruth Vilà Baños, Assumpta Aneas Álvarez, Núria Rajadell Puiggrós

52. Avaluació de l’ensenyament basat en projectes en l’ àrea de la Fabricació 
i l’Estadística en el Grau de Tecnologies Industrials
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Irene Buj Corral, Lluís Marco Almagro, Alexandre Riba Civil, Joan 
Vivancos Calvet, Xavier Tort-Martorell Llabrés

53. Evaluación automática de prácticas en Moodle para el aprendizaje au-
tónomo en ingenierías
Carles Sánchez, Oriol Oriol Ramos, Patricia Márquez, Enric Martí, 
Jaume Rocarias, Debora Gil

2016
54. Implicación de los estudiantes en la elaboración de rúbricas para la 

evaluación de competencias en el ABP
Mar Carrió Llach, Raúl Sánchez Muñoz, Elisabeth Moyano Clara-
munt

55. Evaluación contextualizada en el primer año de formación universitaria
Ainhoa Bilbao Martínez

56. Implementació de l’avaluació de competències transversals i específiques
Mercè Vàzquez, David Bañeres, M. Jesús Marco-Galindo

57. Proyecto de evaluación integrada en el módulo genérico del Máster de 
Formación del Profesorado
Ignacio de Corral Manuel de Villena, Roser Cussó Calabuig, Lidia 
Ferré Ferré, Gemma García Calatayud

58. Qüestionaris d’autoavaluació de coneixements
M. Magdalena Rivero García, Ana M. Anton Arribas, Montserrat 
Celdrán Castro, Josep Lluís Conde Sala, Mercè Garcia-Milà Palauda-
rias, Marta Gràcia Garcia, Sonia Jarque Fernández, M. Josep Jarque 
Moyano, Eduard Martí Sala, Montserrat Moreno Zazo, Núria Ribera 
Turró, Rodrigo Serrat Fernández, M. Ángeles Ortega Reverte, Fàti-
ma Vega Llobera, Rosa M. Vilaseca Momplet, Feliciano Villar Posada

59. Evaluación del impacto de la cooperación universidad-empresa en la 
docencia de una asignatura de Ingeniería Telemática
Antoni Oller Arcas, Eduard Garcia Villegas, Antonia Gallardo Gó-
mez, Jorge Fuentes

60. Evaluación y autoevaluación del portafolio reflexivo: un reto en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje
Rosângela Minardi Mitre Cotta, Glauce Dias da Costa, Fernanda 
Mitre Cotta, Rodrigo Mitre Cotta, Luciana Saraiva da Silva, Sandra 
Minardi Mitre
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61. Evaluación de las habilidades comunicativas en un contexto formativo 
y de evaluación por pares
Eduard Peñascal Pujol, Jorge Soler Gonzalez, Antonia Lafarga Giri-
bets, Antoni Plana Blanco, Antoni Rodriguez Rosich

62. Evaluación de las competencias transversales mediante el Aprendizaje 
Basado en Problemas en estudiantes de enfermería
Mercè Prat Martínez, Silvia Bleda Garcia, Mercè Muñoz Gimeno

63. Measuring quality in Higher Education: a validated scale
Frederic Marimon, Marta Mas-Machuca, Jasmina Berbegal-Mira-
bent, Josep Llach

64. Evaluando los Massive Open Online Courses (MOOCs)
Andrés Besolí, Marina Romeo, Montserrat Yepes-Baldó, Carolina 
Martín, María Ángeles García, Lydia Sánchez, Vicenta González, 
José Gustems, Silvia Burset, Emma Bos



153

7. IMPACTE DE LA INNOVACIÓ EN LA 
DOCÈNCIA I L’APRENENTATGE

— Helena Benito Mundet, Magüi Pérez Cabaní, Carme Saurina Canals
Universitat de Girona

1. Evolució de la temàtica en els congressos del CIDUI

En aquest primer apartat volem oferir una visió de la introducció i 
evolució de la presència de la innovació docent i el seu impacte al 
llarg de les nou edicions que han tingut lloc fins ara del Congrés 
Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI).

Al llarg del capítol ens anirem aproximant a què entenem per 
innovació tot posant el focus d’una manera especial en aquelles 
pràctiques que són capaces de provocar un impacte real, tant en la 
pròpia docència com en l’aprenentatge dels estudiants.

Hem començat fent una cerca a través de les conferències i les 
comunicacions de les diferents edicions buscant dues paraules clau: 
innovació i impacte. Som conscients que sovint s’han presentat bo-
nes pràctiques innovadores sense que s’hagi usat cap de les dues 
paraules claus en el redactat però, tot i la simplificació escollida 
per a fer la selecció, la informació obtinguda ens permet fer una 
aproximació a l’evolució de la temàtica al llarg dels diferents con-
gressos del CIDUI.

En el primer CIDUI, celebrat a Barcelona l’any 2000, no es tro-
ben aquestes paraules en cap conferència ni comunicació, i només 
se’n parla en algun taller.

L’any 2002, en el congrés celebrat a Tarragona, tot i no trobar-se 
aquestes paraules en cap conferència observem 11 comunicacions 
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que porten el nom innovació o impacte al títol, quatre d’elles es 
refereixen a innovacions adreçades a la formació de mestres i a 
l’àmbit de la psicologia, quatre són reflexions de caràcter general i 
tres presenten innovacions en assignatures concretes (informàtica, 
matemàtiques i física i història).

En el CIDUI de l’any 2004 celebrat a Girona es presenten 8 
comunicacions que duen el nom al títol: dues es refereixen a inno-
vacions en alguna matèria (foniatria, pràctiques); tres són al voltant 
del pràcticum en estudis de mestres, dues són reflexions de caràcter 
general i una avalua l’impacte formatiu de dos plans d’estudis de 
llicenciats de pedagogia.

La quarta edició del CIDUI, celebrada el 2006 a Barcelona, 
porta per primer cop un títol que identifica el principal focus del 
congrés i que en aquesta edició és «La competència docent». Una 
de les conferències, la impartida pel professor Eric Froment de la 
Universitat Lumière-Lyon2, porta per títol «Excellence, innovation 
éducative et espace universitaire européen» i entre les seves afirma-
cions volem destacar el següent: 

Les universités européennes sont donc confrontées à deux processus 
distincts:

Bologne, avec sa thématique strictement universitaire qui éma-
ne d’une grande Europe. 45 pays et ministres réunis qui ont choisi 
l’interdépendance et la convergence de leur système d’enseignement 
supérieur…

Lisbonne, avec une stratégie portée par l’Europe plus réduite des 
25, mais avec des objectifs économiques et sociaux ambitieux qui 
offrent aux universités la possibilité d’un soutien financier, puisque 
celles –ci constituent un élément essentiel de la réussite de la stra-
tégie.

Pour celui de Lisbonne et la présidence de l’Union Européenne, 
l’innovation se réfère et se limite à l’utilisation des résultats de la 
recherche scientifique et à l’aptitude à transférer les nouvelles con-
naissances aux entreprises pour favoriser leur compétitivité.
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Pour celui de Bologne l’innovation doit aussi se manifester dans 
la formation afin de permettre de faire face à la diversité des pu-
blics désormais accueillis dans l’enseignement supérieur: l’accès d’un 
pourcentage accru de classes d’âge suppose des innovations dans les 
méthodes d’enseignement. Mais et surtout innover cela doit être aussi 
favoriser la créativité chez les étudiants. Le triangle de la connaissance 
«éducation-recherche-innovation« ne doit pas être lu que dans un 
sens: l’innovation ne termine pas le triangle et ne succède pas sim-
plement à la recherche, elle doit aller, comme la recherche, aussi vers 
l’éducation et l’imprégner si l’on veut développer et rendre fructueu-
ses les activités de recherche.

Là à nouveau il faut élargir le champ d’application du mot inno-
vation et donner toute son importance à l’innovation pédagogique 
pour soutenir les deux processus européens.

La seva conferència planteja la superació del que significa el mot 
innovació, molt relacionat fins llavors amb les activitats de recerca 
i transferència de coneixement per tal de promoure la competència 
empresarial, per traslladar-la al món de l’educació que és com s’ha 
anat treballant des de la primera edició dels CIDUI, tal com ja 
indiquen les mateixes sigles del seu acrònim.

A més de la conferència esmentada es troben un total de 24 
comunicacions que porten el nom innovació de manera explícita al 
títol. D’entre elles, hi ha 19 comunicacions (79,17 %) que tracten 
innovacions docents aplicades a assignatures, projectes, pràctiques 
o al conjunt d’una titulació. Cal dir que 5 són aplicacions directes 
de recursos TIC (webquest, portafoli digital o virtualització de part 
de l’assignatura). De les 5 restants una planteja una innovació en 
l’àmbit de les tutories, tres en aspectes d’avaluació i només una 
planteja l’impacte dels projectes d’innovació docent, objecte prin-
cipal de l’anàlisi d’aquest capítol.

L’any 2008, en la cinquena edició del CIDUI que porta per títol 
«El canvi en la cultura docent universitària» i que es va celebrar a 
Lleida, hi trobem la conferència del professor Claudi Alsina de la 
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Universitat Politècnica de Catalunya amb el títol «La innovación 
docente universitaria: una forma de vivir la profesión». A més de la 
conferència hi ha un total de 25 comunicacions que, repartides per 
primer cop en 4 àmbits, porten explícitament el nom innovació al 
títol. Els àmbits que agrupen les comunicacions són els següents:

1. Metodologies pel canvi docent a la Universitat, amb un total de 
14 comunicacions; 7 d’elles amb propostes concretes adreçades 
a disciplines diverses, a facultats i grups d’estudis, tres d’elles 
avaluant l’impacte de la innovació i quatre de caràcter metodo-
lògic més general (i amb propostes innovadores no només per a 
assignatures concretes sinó a estudis en el seu conjunt). 

2. Ús de plataformes interactives avançades i de materials digitalit-
zats innovadors en la docència universitària, amb 4 comunicaci-
ons que tracten aquests aspectes aplicats a assignatures diverses 
(química, informàtica o llengua àrab).

3. Treball en equip dels docents universitaris. La tutoria. En aquest 
àmbit hi trobem amb 7 comunicacions que tracten aspectes 
transversals, grups d’innovació, xarxes i treball col·laboratiu en-
tre grups de professors.

4. En el quart àmbit, que porta per títol Planificació i avaluació de 
la docència per competències a la Universitat. El pràcticum, no hi 
detectem cap comunicació.

El CIDUI de l’any 2010 a Barcelona, amb el títol «Nous espais 
de qualitat en l’Educació Superior», recull un total de 35 comuni-
cacions que porten el nom innovació o impacte al títol i que, com 
en l’edició anterior, estan agrupades en diferents àmbits:

1. Avaluació i qualitat a l’Educació Superior. Tot i que la majoria de 
les comunicacions fan referència a l’avaluació de competències i 
de diferents tècniques d’avaluació que en si mateixes constituei-
xen en molt casos una innovació docent hi ha 5 comunicacions 
que porten de manera explícita el mot innovació o bé impacte al 
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títol, quatre que plantegen innovacions en avaluació i una que 
analitza l’impacte de l’aprenentatge actiu i cooperatiu.

2. Dinamització dels grups d’ interès d’ innovació i/o investigació a 
l’Educació Superior amb 13 comunicacions que fan referència 
a projectes d’innovació, plantejaments d’innovació per xarxes 
docents, ús innovador d’eines TIC i algunes amb plantejaments 
de caràcter més general i transversal.

3. Planificació, estratègia i recursos docents a l’aula universitària. Tot 
i que la majoria de les comunicacions d’aquest àmbit presenten 
recursos innovadors, hi trobem 13 comunicacions, 8 de les quals 
es refereixen a innovacions en assignatures concretes i diverses 
(matemàtica actuarial, microeconomia, escultura…) i les altres 
5 s’ocupen de qüestions més transversals adreçades a col·lectius 
més amplis (xarxes i estudis).

4. L’aprenentatge autònom dels estudiants. En aquest àmbit trobem 
4 comunicacions, dues de les quals presenten estratègies virtu-
als i les altres dues recursos interactius en àmbits tan diferents 
com són la traducció audiovisual, la titulació de pedagogia, la 
biologia o la gramàtica grega.

5. En l’últim àmbit, el de la Internacionalització, no trobem cap 
comunicació que parli explícitament d’innovació o d’impacte.

Les dades comentades per aquestes sis primeres edicions dels 
congressos CIDUI ha estat possible a partir de la informació con-
tinguda ens els diferents CD editats dels diferents CIDUI. Per a 
les tres darreres edicions, les que corresponen als anys 2012, 2014 
i 2016, ha estat possible fer una cerca a partir de l’anàlisi de les 
comunicacions a les revistes digitals del CIDUI. Així doncs, i per 
a les tres darreres edicions, es mostren els resultats de les cerques 
fetes a la revista no només en els títols de les comunicacions sinó 
també dins el text. S’ha fet la cerca de les dues paraules clau en 
català, castellà i anglès. 

L’any 2012 a Barcelona el CIDUI porta per títol «La Univer-
sitat: una institució de la societat» i en la cerca realitzada s’han 
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obtingut un nombre de 96 comunicacions amb la paraula impacte 
o innovació als títols o als textos de les comunicacions, que es varen 
presentar en els diferents àmbits del congrés:

1. Avaluació i qualitat institucional. 
2. Dinamització de grups d’interès, d’innovació i/o recerca en 

Educació Superior.
3. Planificació, estratègies i recursos docents a l’aula universitària.
4. L’aprenentatge autònom dels estudiants.
5. Internacionalització.

Amb el títol «Models flexibles de formació: una resposta a les 
necessitats actuals», s’arriba a la vuitena edició del CIDUI l’any 
2014, celebrat a Tarragona. En aquest cas s’han trobat un total de 
42 comunicacions amb la paraula impacte o innovació als títols o 
als textos de les comunicacions. Els àmbits de treball van ser els 
següents: 

1. Models flexibles de l’organització de la formació
2. Programes formatius emergents
3. Participació dels estudiants i contribució a la vida universitària
4. Metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge

La darrera edició del CIDUI, celebrat a Bellaterra (Barcelona), 
correspon a l’any 2016 sota el títol genèric de «Impactes de la in-
novació en la docència i l’aprenentatge» títol que coincideix amb 
el tema que ens ocupa i que, per tant, és en el que ens centrarem 
d’una manera més especial en la resta del capítol.

Els àmbits en què s’han agrupat les comunicacions han estat: 

1. Anàlisi de l’ impacte en la docència i l’aprenentatge universitari, 
amb 22 comunicacions que porten el nom d’innovació o impacte 
al títol.

2. Nous escenaris formatius, amb 5 comunicacions.
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3. Desenvolupament professional, amb 21 comunicacions.
4. Metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge, amb 5 co-

municacions.

La taula 1 mostra l’evolució del nombre de comunicacions a 
través de la cerca de les dues paraules clau en les comunicacions 
presentades en les diferents edicions dels CIDUI i permet obser-
var com a partir de l’impacte inicial que va provocar el procés de 
Bolonya sobre la docència ha anat augmentat l’interès no només 
per la introducció de metodologies innovadores i bones pràctiques 
docents sinó també per la necessitat d’avaluar-ne el seu impacte 
sobre l’aprenentatge dels estudiants. 

Taula 1. La innovació i el seu impacte al llarg de les edicions del CIDUI

Edició del CIDUI Comunicacions 
acceptades

Comunicacions sobre innovació i el seu impacte 
N (%)

2000 227 0 (0,0)

2002 275 11 (4,0)

2004 452 8 (1,8)

2006 665 24 (3,6)

2008 502 25 (5,0)

2010 510 35 (6,9)

2012 507 108 (21,30) 

2014 372 47 (12,63) 

2016 298 51 (17,11)

Font: Elaboració pròpia

2. La innovació en els diferents àmbits de coneixement

De l’apartat anterior es desprèn que l’interès per la innovació ha 
anat creixent notablement des del primer congrés CIDUI. Però ens 
preguntem si aquest interès és específic dels estudis de les facultats 
d’educació, o si és més generalitzat. Per respondre aquesta pregunta 
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cal mirar amb més deteniment les comunicacions presentades als 
congressos al llarg d’aquests 16 anys. Les bases de dades treballades 
a l’apartat anterior no permeten accedir a aquest nivell de profun-
ditat, i per això hem consultat la base de dades de l’organització 
dels congressos del CIDUI, que recull no sols els treballs presen-
tats (títols, autors, afiliació), sinó també en quins àmbits es van 
presentar i les paraules clau. Només disposem d’aquesta base de 
dades per a les darreres tres edicions, per la qiual cosa hem optat 
per centrar-nos en aquestes.

Per àrees de coneixement, la de les Ciències de l’Educació i la 
Psicologia és la que més participacions ha tingut (del 38,36 % al 
51,35 %), amb treballs relacionats amb la innovació docent i l’im-
pacte que aquesta té en el procés d’aprenentatge, i ho ha fet de 
manera destacada i molt per davant de la resta d’àrees de coneixe-
ment. En segon lloc trobem l’àrea de les Ciències Socials, que en 
els tres anys analitzats ha tingut una participació molt activa (del 
16,44 % al 19,28 %).

Taula 2. Comunicacions relacionades amb la innovació i el seu impacte, per àrees de 
coneixement

2012 2014 2016

Ciències de la Salut 8 9,64% 5 13,51% 13 17,81%

Ciències 2 2,41% 1 2,70% 3 4,11%

Ciències Socials 16 19,28% 6 16,22% 12 16,44%

Ciències de l’Educació i Psicologia 37 44,58% 19 51,35% 28 38,36%

Lletres i Humanitats 9 10,84% 4 10,81% 7 9,59%

Arquitectura i Enginyeria 7 8,43% 2 5,41% 8 10,96%

Altres 4 4,82% 0 0,00% 2 2,74%

83 100,00% 37 100,00% 73 100,00%
Font: Elaboració pròpia

En tercer lloc, volem destacar la participació de les Ciències de 
la Salut, pel notable increment que mostra la seva participació en 
els CIDUI, i que passa de representar un 9,64 % al 2012 fins al 
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17,81 % al 2016. Seguidament trobem les Humanitats, la partici-
pació de les quals sempre se situa al voltant del 10 %; i, finalment, 
l’Arquitectura i Enginyeria i les Ciències. Sota l’epígraf d’«Altres» 
hem agrupat els treballs presentat per xarxes d’innovació docent 
amb participació de professors que pertanyen a diferents àrees de 
coneixement, per les oficines de qualitat, o per altres organismes o 
entitats no vinculats específicament a un àmbit concret.

Gràfic 1. Participació als congressos CIDUI per àrees de coneixement

Font: Elaboració pròpia

A la taula 3 mostrem aquelles temàtiques en què s’han presen-
tat un mínim de tres comunicacions en almenys un dels tres anys 
estudiats; aquelles temàtiques que no arriben a aquest mínim les 
trobem agrupades en l’epígraf «Altres». 

Per temàtiques, podem observar l’existència d’una gran diversitat 
d’interessos. En el congrés CIDUI 2012, l’interès principal es va cen-
trar en les metodologies docents innovadores, amb 20 comunicaci-
ons presentades: Aprenentatge cooperatiu, ABP, Aprenentatge-servei 
i Altres metodologies innovadores. En les dues primeres temàtiques 
sembla que l’interès decau amb el pas dels congressos; no així amb 
l’Aprenentatge-servei i amb les Altres metodologies innovadores. En 
aquest darrer grup hi trobem experiències relacionades amb la uti-
lització del joc a l’aula, la flexibilitat metodològica, la utilització dels 
espais públics, els jardins de salut, les històries de vida, etc.
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Taula 3. Comunicacions relacionades amb la innovació i el seu impacte per temàtica

2012 2014 2016

ABP 3 3,61 % 1 2,70 % 1 1,37 %

Aprenentatge-servei 3 3,61 % 3 8,11 % 4 5,48 %

Aprenentatge cooperatiu 5 6,02 % 2 5,41 % 1 1,37 %

Altres metodologies innovadores 9 10,84 % 6 16,22 % 18 24,66 %

Avaluació 5 6,02 % 2 5,41 % 1 1,37 %

Competències 7 8,43 % 0 0,00 % 2 2,74 %

Projectes d’innovació docent 9 10,84 % 2 5,41 % 5 6,85 %

Interdisciplinarietat 3 3,61 % 0 0,00 % 0 0,00 %

Pràctiques professionals 9 10,84 % 4 10,81 % 10 13,70 %

Qualitat 2 2,41 % 1 2,70 % 3 4,11 %

TFG 3 3,61 % 3 8,11 % 1 1,37 %

TIC 7 8,43 % 3 8,11 % 13 17,81 %

Altres 18 21,69 % 10 27,03 % 14 19,18 %

83 100,00 % 37 100,00 % 73 100,00 %

Font: Elaboració pròpia

Per temàtiques, podem observar l’existència d’una gran diversi-
tat d’interessos. En el congrés CIDUI 2012, l’interès principal es 
va centrar en les metodologies docents innovadores, amb 20 comu-
nicacions presentades: Aprenentatge cooperatiu, ABP, Aprenentat-
ge-servei i Altres metodologies innovadores. En les dues primeres 
temàtiques sembla que l’interès decau amb el pas dels congressos; 
no així amb l’Aprenentatge-servei i amb les Altres metodologies 
innovadores. En aquest darrer grup hi trobem experiències relacio-
nades amb la utilització del joc a l’aula, la flexibilitat metodològica, 
la utilització dels espais públics, els jardins de salut, les històries de 
vida, etc.

Seguidament, els projectes d’innovació docent, amb 9 comu-
nicacions presentades, i les competències, amb 7, però en ambdós 
casos sembla que l’interès per aquesta temàtica decau en els con-
gressos posteriors.
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Gràfic 2. Comunicacions presentades als congressos CIDUI per temàtiques

Font: Elaboració pròpia

En el congrés CIDUI 2014, el nombre de comunicacions pre-
sentades va disminuir notablement respecte del 2012, i el mateix 
succeí amb les relacionades amb la innovació i el seu impacte. En 
aquella edició l’interès es va centrar en l’aplicació de les metodolo-
gies innovadores, amb 12 comunicacions, seguit de les pràctiques 
professionals amb 4, i el treball de final de grau i la utilització de les 
tecnologies de la informació i la comunicació en la docència amb 3.

En el congrés CIDUI 2016 trobem que de nou que les meto-
dologies docents encapçalen l’interès dels participants al congrés, 
amb 24 comunicacions, seguides de l’ús de les TIC, amb 13, i de 
les pràctiques professionals, amb 10. En aquest darrer cas, volem 
indicar que sota aquest epígraf hem englobat els treballs relacionats 
amb les pràctiques en empreses i institucions, la simulació profes-
sional i l’emprenedoria.

Per acabar, si relacionem les diferents temàtiques per àmbits de 
coneixement, també podem observar molta diversitat. En ciències 
de la salut el 23,81 % dels treballs presentats estan relacionats amb 
les pràctiques professionals i també el 23,81 % amb metodologies 
docents innovadores. En l’àmbit de les ciències el 54,55 % són so-
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bre metodologies docents innovadores. En el de les ciències socials, 
el 23,53 % tracten sobre metodologies docents innovadores i el 
17,65 % sobre pràctiques professionals. En el d’educació i psicologia 
l’interès és similar a l’anterior, amb un 30,95 % de treballs relacio-
nats amb les metodologies docents innovadores i un 17,52 % amb 
les pràctiques professionals. En el d’humanitats el 20,00 % són 
sobre metodologies docents innovadores i també el 20,00 % sobre 
projectes d’innovació docent; mentre que en el d’enginyeria i ar-
quitectura el 35,29 % són sobre metodologies docents innovadores.

Taula 4. Comunicacions que relacionen les diferents temàtiques amb els àmbits de 
coneixement

Ciències 
de la 
salut

Ciències Ciències 
socials

Educació 
i Psico-
logia

Humani-
tats

Engi-
nyeria

Altres

ABP 4,76 % 9,09 % 2,94 % 2,38 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Aprenentatge-servei 9,52 % 0,00 % 2,94 % 8,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Aprenentatge cooperatiu 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,57 % 10,00 % 11,76 % 16,67 %

Altres metodol. 
innovadores

4,76 % 54,55 % 17,65 % 16,67 % 10,00 % 23,53 % 0,00 %

Avaluació 9,52 % 0,00 % 0,00 % 4,76 % 5,00 % 5,88 % 0,00 %

Competències 4,76 % 0,00 % 5,88 % 4,76 % 5,00 % 0,00 % 16,67 %

Projectes d’innovació 4,76 % 9,09 % 8,82 % 7,14 % 20,00 % 5,88 % 0,00 %

Interdisciplinarietat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,38 % 5,00 % 0,00 % 0,00 %

Pràctiques professionals 23,81 % 9,09 % 17,65 % 9,52 % 10,00 % 5,88 % 0,00 %

Qualitat 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,57 % 0,00 % 5,88 % 33,33 %

TFG 4,76 % 0,00 % 2,94 % 4,76 % 0,00 % 5,88 % 0,00 %

TIC 9,52 % 0,00 % 17,65 % 13,10 % 10,00 % 11,76 % 0,00 %

Altres 23,81 % 18,18 % 23,53 % 19,05 % 25,00 % 23,53 % 33,33 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Font: Elaboració pròpia
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3. L’impacte de la innovació i la seva avaluació al CIDUI 
2016

En els darrers punts ens centrarem en l’anàlisi del IX CIDUI, que 
es va realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) entre 
el 5 i el 7 de juliol de 2016, i que va estar dedicat específicament al 
tema que ens ocupa: reflexionar sobre l’impacte que la innovació 
té en la docència i en l’aprenentatge. Presentem a continuació una 
selecció d’allò que es va tractar a les conferències plenàries en rela-
ció amb aquest tema i que va servir de marc de referència per a les 
diferents aportacions que es van presentar durant aquest congrés.

L’impacte de la innovació i la seva avaluació va ser el tema cen-
tral de la conferència inaugural impartida per Dochy (2016), en la 
qual va plantejar, en primer lloc, quines són les condicions bàsiques 
perquè la docència innovadora incrementi l’impacte en l’aprenen-
tatge dels estudiants. Com a primera condició, el Dr. Dochy con-
sidera que seria necessari abandonar les classes expositives com a 
únic mètode d’ensenyament, ja que segons la seva pròpia recerca i 
la d’altres investigadors com el Dr. Carl Wirman, professor de Fí-
sica de Stanford i premi Nobel que ha estudiat el tema, el que són 
capaços de recordar els estudiants de les classes expositives a mitjà 
i llarg termini és molt poc, entre un 10 i un 20 % del contingut. La 
segona condició que apunta el conferenciant és que els estudiants 
han de ser capaços d’utilitzar, almenys dos idiomes en els quals 
poder comunicar-se. 

Argumenta aquestes condicions tenint en consideració les noves 
demandes socials i professionals: les empreses i el mercat laboral 
no demanen que es recordi el que s’ha aprés, sinó que es pugui uti-
litzar en el context professional el que s’ha aprés a la Universitat, i 
posen especial èmfasi en competències tranversals com el treball en 
equip, la creativitat, la capacitat de solucionar problemes, de recollir 
i destriar informació rellevant, de compromís, de responsabilitat i 
capacitat per aprendre al llarg de la vida, etc. Aquestes competèn-
cies no s’aprenen linealment, a partir d’un sol llibre o font d’infor-
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mació sinó que s’aprenen lateralment, és a dir, utilitzant diferents 
recursos en diferents moments i això, conseqüentment, requereix 
nous i diversos mètodes d’ensenyament. 

Després d’assentar aquestes bases el conferenciant planteja el 
dubte de si el professorat està preparat per a fer aquesta innovació i 
com s’ha de formar i donar suport al professorat per tal que pugui 
afrontar aquest repte. És a dir: com incrementar l’impacte de la 
innovació en l’ensenyament i en l’aprenentatge? 

Dochy dóna resposta a aquesta qüestió a partir dels resultats de 
dos estudis fets pel seu grup de recerca. En el primer s’analitzen més 
de 25 programes de formació de diferents universitats i en el segon 
es recull l’opinió d’empreses i d’estudiants respecte als programes. 
Els resultats d’aquests estudis mostren 10 diferències bàsiques entre 
els programes per tal de produir impacte en l’aprenentatge dels 
estudiants. Tenen més impacte els programes en els quals el pro-
fessorat treballa en equip; té una visió compartida sobre què vol 
dir ensenyar i aprendre; treballa per projectes i aprenentatge basat 
en problemes; considera l’aprenentatge recíproc (entre alumnes i 
entre professors i alumnes); ofereix feedback (els professors diuen 
que no tenen temps, però els investigadors proposen menys classes 
i més feedback); es produeix una comunicació fluida entre els grups 
i durant els projectes; quan es comparteix coneixement; quan hi 
ha confiança mútua (és el factor més important en el treball en 
equip); quan l’objectiu principal és l’aprenentatge dels estudiants 
(no només el coneixement científic que nosaltres considerem); quan 
es promou la reflexió i quan es demana la responsabilitat dels estu-
diants en el seu propi aprenentatge: han de fer coses, responsabilit-
zar-se i sentir-se involucrats.

El conferenciant clou el seu discurs plantejant que per acon-
seguir un gran impacte en l’aprenentatge (High Impact Learning, 
HILL) cal tenir en compte 7 principis:

1. Començar plantejant quelcom que els estudiants percebin com 
un problema o una incògnita que vulguin o hagin de resoldre. 
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De vegades costa de trobar des de les nostres matèries, però si 
s’aconsegueix despertar la curiositat, l’interès i la motivació dels 
estudiants, creix l’impacte en l’aprenentatge.

2. Afavorir l’acció. D’aquesta manera s’aprèn millor i l’aprenentatge 
serà més durador. Si es comparteixen idees amb els companys 
i el professor, si es genera coneixement des de la discussió o si 
es desenvolupa un projecte es poden aprendre més coses, ja que 
són més funcionals i significatives. 

3. Utilitzar mètodes híbrids, aprenentatge semipresencial i classe in-
vertida. La informació del professor hauria de facilitar i orientar 
l’activitat de l’alumne. Amb aquest sistema els estudiants apre-
nen millor i recorden el que han après molt de temps després.

4. Donar responsabilitat als alumnes. Que hagin de prendre deci-
sions, que tinguin autonomia, sentiment de pertinença a un 
projecte i reconeixement de la seva competència. Donar-los con-
fiança en les seves possibilitats.

5. Promoure la col·laboració. Treball en equip. També en xarxa o 
amb un coach. 

6. Crear oportunitats per aprendre de manera informal, fora de l’au-
la.

7. Plantejar l’avaluació com un component de l’aprenentatge. Donar 
feedback positiu durant el procés per motivar, no únicament 
feedback negatiu, ja que produeix frustració. 

Finalment, respecte a aquest darrer principi, Dochy considera 
que les universitats actuals tenen tres problemes que haurien de so-
lucionar per aconseguir que la innovació tingui impacte més gran: 

1. els professors dediquen molt de temps a preparar, fer i corregir 
exàmens; 

2. els estudiants només estudien el dia abans de l’examen;
3. l’avaluació formativa generalment no s’utilitza per a la qualifi-

cació. 
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A partir d’aquest marc de referència aportat per Dochy, altres 
conferenciants del CIDUI 2016 plantegen aspectes més específics i 
complementaris en relació amb la manera com es pot incrementar 
l’impacte de la innovació en la docència i en l’aprenentatge. Un 
d’ells és Sharples (2016), que considera que cal basar els mètodes 
docents en evidències, és a dir, que es pugui demostrar que són 
efectius. També posa èmfasi en la necessitat de dissenyar bé els pro-
grames, de manera que siguin sostenibles i fets a escala, i pensar no 
únicament en un professor i una aula ,sinó també en tota una Uni-
versitat o en l’ensenyament universitari en general. Sharples també 
destaca el valor de les eines informàtiques disponibles com els mas-
sive open online courses (MOOC), els quals, a més de promocionar 
les universitats, ofereixen una mostra d’aquestes metodologies.

En un sentit similar es manifesta Mejlgaard (2016) quan plan-
teja que el repte de les Institucions d’Educació Superior és assolir 
l’excel·lència en la docència. Hi ha d’haver, al seu parer, polítiques 
nacionals i cal tenir en compte l’interès de l’educació per la societat, 
així com la interacció entre la societat i la ciència. També proposa 
canvis més específics com incentivar els equips de professorat i 
crear espais per a la innovació educativa, fomentar l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació (TIC), planificar activitats 
educatives que promoguin el pensament crític i la reflexió, tenir en 
compte els resultats d’aprenentatge i desenvolupar activitats parti-
cipatives i estimulants. La responsabilitat de l’aprenentatge s’ha de 
donar a l’alumne.

La darrera aportació seleccionada com a representativa del tema 
que ens ocupa és la feta per Peat (2016). En l’entrevista realitzada 
l’autora presenta el projecte SoTL (Scholarship of Teaching and Le-
arning) desenvolupat en algunes universitats del Regne Unit amb 
l’objectiu d’ensenyar per afavorir l’aprenentatge. Aquest projecte té 
com a objectiu integrar teoria i pràctica i portar l’aprenentatge a 
un meta nivell. És a dir, quan es posa el coneixement en pràctica, 
cal reflexionar sobre aquesta pràctica i disseminar-la perquè altres 
puguin aprendre de i amb nosaltres, del què fem i com ho fem, que 
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puguin construir, millorar l’ensenyament i promoure l’aprenentat-
ge. L’objectiu final és l’aprenentatge dels estudiants. Es treballa en 
equips institucionals i les facultats compromeses comparteixen les 
seves experiències sobre com ensenyar per promoure l’aprenentatge. 
SoTL ofereix una plataforma que ajuda als professors col·legues a 
valorar les diferents alternatives per portar a terme la seva pràctica. 
El repte és aconseguir que els professors reconeguin que, encara 
que portin molts anys ensenyant, poden aprendre dels companys, 
posar-ho en comú i treballar de manera interdisciplinària.

4. L’impacte de la innovació i la seva avaluació en les 
comunicacions presentades al CIDUI 2016

Si bé, tal com hem vist en els apartats anteriors, són nombroses les 
comunicacions presentades que tenen com a element central la in-
novació, en aquest apartat farem referència a com valoren l’impacte 
i l’avaluació algunes de les experiències innovadores realitzades en 
aquesta darrera edició. La font d’informació utilitzada ha estat la 
Revista del CIDUI núm. 3 (2017).

Observem com els treballs presentats al CIDUI 2016 abasten 
experiències d’aula, de centre, universitàries i interuniversitàries, 
de diferents àmbits, temàtiques i cicles de l’educació universitària.

Un dels aspectes que té una presència destacada en aquestes co-
municacions és la utilització de les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge, 
aspecte també ressaltat com a important en les conferències plenà-
ries. Molt especialment s’hi plantegen treballs sobre la utilització de 
MOOC. Aquests es plantegen com un repte per a les universitats, 
el professorat i l’educació a distància, i les comunicacions abasten 
diferents temàtiques i plataformes. Els resultats dels estudis presen-
tats mostren com els MOOC poden transformar l’educació i re-
percutir en el rendiment acadèmic, en la satisfacció dels estudiants 
i en el rol dels docents i de les institucions que apostin per aquest 
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model. Per tal d’avaluar la qualitat d’aquesta tipologia de cursos al-
guns treballs aporten criteris d’avaluació consensuats per diferents 
institucions que contribueixen a establir indicadors de qualitat en 
el desenvolupament i implementació de MOOC. Des d’una veu 
més crítica, alguns autors plantegen que a pesar de l’eufòria gene-
rada per aquesta opció, encara resta pendent fer una avaluació en 
profunditat del valor educatiu d’aquesta modalitat educativa.

També es presenten experiències que utilitzen altres modali-
tats tecnològiques com el desenvolupament d’un espai virtual que 
permet fer docència compartida, amb la integració d’estudiants i 
professorat de diferents països i universitats en un mateix mòdul 
docent; un estudi que avalua, des de la perspectiva de l’estudiant, 
l’impacte que té en l’aprenentatge una eina virtual que té com a 
finalitat fomentar l’autonomia; l’ús del feedback opcional en proces-
sos d’aprenentatge col·laboratiu en línia; l’aportació d’una web cre-
ada específicament per a millorar alguns aspectes de la producció 
oral; o els videojocs com a eina metodològica. L’impacte d’aquestes 
propostes innovadores, segons els autors, és molt positiu sobretot 
després de contrastar-ne els resultats amb els estudiants que han 
usat altres recursos. Aquests consideren que les TIC faciliten el 
procés d’aprenentatge i els permet afrontar els reptes professionals 
actuals. També obtenen una valoració positiva dels professors, que 
poden ajustar millor el seu feedback a les necessitats dels estudiants.

Un altre grup de treballs presenten projectes innovadors per tal 
d’implementar i avaluar les competències transversals. Aquestes 
aportacions es centren en el context de l’aula i s’avaluen a través de 
l’autoavaluació o de la percepció dels estudiants per mitjà de diaris, 
tutories, autoinformes o qüestionaris. Les valoracions dels estudi-
ants són positives i manifesten que aquestes innovacions augmen-
ten el seu interès i motivació. Sembla, però, que encara queda camí 
per recórrer en el treball més sistemàtic d’aquestes competències i 
la seva inclusió en els programes de les titulacions.

L’impacte de la innovació en el pràcticum o pràctiques externes 
de diferents titulacions és un altre centre d’atenció dels treballs 
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presentats. Aquestes comunicacions posen de relleu la relació entre 
la Universitat i la societat, la necessitat d’aproximar el coneixement 
acadèmic i la pràctica professional, aspecte també destacat en les 
conferències plenàries com a decisiu en l’impacte de la innovació 
educativa. Els autors proposen diferents plantejaments que van des 
d’argumentar el valor de la reflexió col·laborativa dels estudiants, 
professors i professionals en l’anàlisi de casos reals i el valor que 
aquesta reflexió conjunta té, tant en el model de pràcticum com 
en el desenvolupament professional posterior dels estudiants, fins 
a un estudi comparatiu de l’impacte de les pràctiques en empreses 
locals o internacionals on, a partir d’un qüestionari respost pels 
estudiants que han participat en aquestes dues tipologies de pràc-
tiques, es consideren com a més satisfactòries les pràctiques inter-
nacionals, encara que veuen en les empreses locals més possibilitats 
d’obtenir posteriorment una feina a l’empresa. També el model 
d’aprenentatge-servei es planteja com una opció que facilita la rela-
ció teoria-pràctica, ja que té una potencialitat professionalitzadora 
considerable i afavoreix el desenvolupament de competències espe-
cífiques i transversals. 

Amb l’objectiu d’apropar el món universitari i el món professi-
onal i fomentar l’empleabilitat, algunes comunicacions es centren 
en els treballs de final de màster o en el doctorat. Les valoracions 
basades en les opinions dels estudiants són positives, ja que con-
sideren que la tipologia de treballs proposats s’ajusten a l’activitat 
professional. També s’aporten instruments per tal de ser compartits 
i utilitzats en línia pels diferents actors del context acadèmic i pro-
fessional, cosa que facilita la comunicació. 

Des d’una perspectiva més institucional, un altre aspecte des-
tacat, també coincident amb els punts assenyalats pels conferen-
ciants, és la qualitat dels programes de formació i la formació del 
professorat. Les comunicacions que presenten aquestes experiències 
se centren en l’anàlisi i seguiment de les titulacions, en la coordi-
nació d’assignatures, o en la formació de professors, i posen de 
manifest la importància de desenvolupar mecanismes que facilitin 
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l’avaluació institucional i assegurin la millora contínua i sostenible 
de les titulacions. Els treballs conclouen que aquestes innovacions 
permeten impulsar el pensament crític i reflexiu dels docents, que 
faciliten l’adquisició de competències específiques i transversals i 
que impacten en el grau de motivació dels estudiants. Es posa de 
manifest, però, la necessitat d’implicació institucional per tal que 
aquestes innovacions arribin realment a tenir impacte. 

Finalment, farem referència a dues comunicacions que fan una 
anàlisi més genèrica de l’impacte de la innovació educativa. La 
primera presentada per Torres, Sala i Farré (2017) fa una anàlisi 
bibliomètrica de la innovació educativa entre l’any 2008 i el 2014 
prenent com a mostra quatre revistes que se centren en la temà-
tica, que es publiquen actualment, que són de lliure accés a la 
xarxa i que no se circumscriuen a un únic àmbit de coneixement. 
Els resultats mostren que dos terços de les activitats publicades es 
fan de forma col·laborativa entre dos o més professors i que estan 
editades en les pròpies universitats de procedència. Únicament un 
12,6 % dels articles analitzats estan signats per autors que perta-
nyen a diferents institucions, i aquest percentatge disminueix quan 
s’analitza la cooperació entre universitats espanyoles i estrangeres 
(3,5 %). Si bé les publicacions analitzades accepten articles en cas-
tellà, català, gallec, anglès, francès, portuguès i italià, el 60 % han 
estat publicats en castellà mentre que l’anglès ha estat la llengua 
vehicular en aproximadament un 4 % dels estudis. Respecte a la 
temàtica, el 56,6 % dels treballs analitzats es centren en les TIC 
i un 16,3 % d’aquests s’han desenvolupat de manera transversal 
entre diferents àmbits de coneixement. L’anàlisi de les referències 
bibliogràfiques dels articles de les revistes analitzades indiquen, 
segons els autors, l’obsolescència i l’aïllament de la producció en 
innovació docent. 

La segona comunicació que fa una anàlisi de l’estat de la qüestió 
és la presentada per Feixas, Martínez, Pallás i Quesada-Pallarès 
(2017), en la qual es descriuen els factors condicionants de la imple-
mentació de les innovacions docents i el seu impacte en la cultura 
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de l’aprenentatge a la Universitat. Els autors presenten un model, 
desenvolupat en estudis previs, que identifica un conjunt de catorze 
factors, agrupats en sis escales, potencialment facilitadors de l’im-
pacte de la innovació: el disseny de la innovació, les característiques 
del docent que la implementa, la cultura docent del grup que hi 
participa, les condicions del context, els estudiants i l’impacte en la 
institució. Si bé els resultats es basen en un qüestionari respost per 
dues-centes persones entre responsables acadèmics i participants en 
projectes d’innovació d’una Universitat pública, i es podria consi-
derar no transferibles a altres contextos, aquests poden servir de 
punt de partida per a posteriors anàlisis. Els autors conclouen que 
cal intervenir principalment en dos factors per tal de millorar l’im-
pacte de la innovació: d’una banda, cal millorar les «condicions fa-
cilitadores», que inclouen les condicions administratives i tècniques 
que permeten implementar de manera sostenible la innovació, i, de 
l’altra, cal garantir el reconeixement i la visibilitat de la innovació, 
de manera que s’institucionalitzi i doni lloc a una nova cultura de 
l’ensenyament i l’aprenentatge.
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8. LA UNIVERSITAT: UNA INSTITUCIÓ DE LA 
SOCIETAT

— Núria Ruiz, Manel Fandos
Universitat Rovira i Virgili

1. Introducció

En els darrers anys ha augmentat molt la pressió política, social i 
econòmica per a la modernització, la «posada al dia», la «renovació» 
o, fins i tot, el «renaixement» de les universitats europees. La presa de 
consciència que l’ensenyament superior europeu travessa una etapa 
difícil, o una «crisi», s’ha aprofundit a mesura que s’ha reconegut, 
simultàniament, el seu paper com a factor essencial de desenvolupa-
ment de les societats en l’edat del coneixement i de la globalització.

Per aquestes raons, en la dècada anterior es van començar a 
desenvolupar dos corrents reformadors per fomentar les principals 
transformacions necessàries en l’ensenyament superior europeu:

• d’un costat, el procés intergovernamental de Bolonya, amb un 
enfocament centrat en potenciar una major convergència en 
l’estructura de titulacions, involucrant a gairebé tots els països 
d’Europa;

• i de l’altre, l’Estratègia de Lisboa de la Unió Europea, que posa 
l’èmfasi en la modernització de les polítiques universitàries dels 
països membres. 

El desenvolupament d’aquests dos processos organitza el nou 
marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i constitueix 
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una de les claus determinants del repte de modernització univer-
sitària europea.

A partir d’aquest moment, un dels principals objectius de les ins-
titucions educatives i, més concretament, de la Universitat, ha estat 
el de definir la seva relació amb la societat i les seves implicacions. 
Necessiten, si més no, incrementar i generar coneixement, millorar 
la competència del professorat universitari per a l’ensenyament i 
la facilitació de l’aprenentatge, implementar els nous paradigmes 
sobre la qualitat de l’ensenyament-aprenentatge i divulgar i mostrar 
els seus resultats (Brennan, King i Lebeau, 2004). En aquest sentit, 
és clau desenvolupar activitats d’investigació i innovació que ajudin 
a superar i renovar la visió tradicional de la funció de la Universitat. 

Un primer pas per a potenciar aquest fet és la integració dels 
resultats de la docència i de la recerca amb la pràctica i mitjançant 
l’impuls de la innovació. Aquest pas tindrà èxit en la mesura que els 
professors desenvolupin coneixement acadèmic-expert (scholarship) 
en la seva professió, sense obviar cada una de les seves fases: fer 
públic el coneixement; que aquest sigui objecte de revisió crítica i 
avaluació per la resta de la comunitat docent; i ser utilitzat per a 
generar més coneixença.

2. El CIDUI, un espai de construcció i diàleg

El professor Robert Cowen, de la Universitat de Londres, indica-
va en la conferència inaugural del CIDUI 2012 els elements que 
configuren la relació entre la Universitat i la societat. Destacava 
un primer nivell de relació marcat pel discurs econòmic i polític 
de cada país o regió que es reflecteix en la manera en què interac-
ciona la Universitat amb la societat. El professor Màrius Rubiralta 
(Universitat de Barcelona), que va compartir aquest debat amb el 
professor Cowen, va reconèixer aquest primer nivell dins el model 
universitari espanyol i català. Però més enllà de tots els factors que 
hi incideixen, feia èmfasi en un segon nivell de relació més influent 
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i que podia prevaler per damunt dels altres; comentava, en aquest 
sentit, que són les persones –amb les seves idees i creences, amb el 
seu coneixement i accions– les que defineixen el model de relació 
entre la Universitat i el seu context.

Estem segurs que aquesta darrera idea és la que forma part de 
l’essència del congrés i la que ens aplega en aquest escrit. Parlar del 
CIDUI és parlar de les persones que el configuren, de tothom qui 
ha participat, l’ha alimentat i l’ha fet créixer; del professorat, dels 
experts i de tota la comunitat educativa que ha contribuït al discurs 
i que han compartit en els diferents espais de trobada: conferències, 
tallers, debats, exposicions o un simple cafè.

És, doncs, a partir de l’anàlisi d’aquests espais i del treball que 
els assistents han desenvolupat al CIDUI, que ens atrevim a ana-
litzar el diàleg generat des de la Universitat. 

Sabem que el discurs Universitat-societat s’ha vist influenciat 
per «converses», que, segons Haug (2009), s’han centrat en:

• els diferents canvis educatius, especialment el generat a partir de 
la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES);

• l’auge en la implantació dels models de qualitat i de mesures per 
a la millora de la docència; 

• la redefinició del model competencial del professorat universi-
tari i de la trajectòria professional i acadèmica del professional 
de l’educació;

• entendre la reputació de la Universitat a partir de potenciar el 
paper social en la formació, selecció i socialització de la classe 
social;

• la seva implicació en la renovació del coneixement i la seva in-
fluència en l’impacte econòmic més local;

• la gestió i la governança.

D’altra banda, Rubiralta (2012) comentava que aquesta relació 
requereix una revisió ordenada dels diferents elements que confi-
guren la Universitat i, per tant, cal analitzar com s’ha arribat al 
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discurs pedagògic actual que envolta la Universitat moderna i que 
implica a aspectes relacionats amb el professorat, la formació per 
competències, l’aprenentatge o les estratègies metodològiques, entre 
altres. 

Si més no, també és important reflexionar al voltant de quina és 
la seva missió i si aquesta és transparent i compartida entre tothom. 
Una d’aquestes funcions és la necessitat de difondre el coneixement 
i esdevenir un model de transferència tecnològica –lligada al sector 
productiu industrial– i que la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 
1983) ja avançava entre les seves línies. L’evolució d’aquest paper 
que clarament havien de desenvolupar les universitats i el fet que 
cada vegada fossin més les iniciatives de participació en processos 
d’innovació i desenvolupament regional, va portar a ampliar el 
concepte de la transferència de coneixement i a la seva contextualit-
zació com a tercera missió de la Universitat, tot desenvolupant-se 
el model que relaciona la innovació, la Universitat i el seu context.

En el model espanyol s’ha definit la tercera missió de la Univer-
sitat com el conjunt d’activitats de transferència de coneixement de 
Responsabilitat Social de la Universitat (RSU). És una definició 
orientada a la transferència «responsable» de coneixement i tecno-
logia resultants de la recerca pública, tot incrementant l’aparició de 
nous sistemes d’innovació mitjançant la creació d’empreses (start-
ups, spin-off, etc.), i que, segurament, ha incidit directament en nous 
models de docència i l’increment de la innovació en aquest àmbit.

A partir d’aquest context, pretenem mostrar i reflexionar sobre 
alguns dels «diàlegs» que s’han generat en relació amb tres tipus de 
relacions (imatge 1): 

• docència i estudiants, en què parlem del discurs pedagògic que 
s’ha construït a partir d’elements de la renovació didàctica, la 
internacionalització o la formació del professorat, entre d’altres; 

• recerca i societat, entès com un espai on la Universitat esdevé 
un motor de la societat, del progrés i de la formació ciutadana 
a través de la ciència; 
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• docència i societat, en la mesura que les institucions univer-
sitàries tenen caràcter públic i defineixen accions socials dins 
l’anomenada tercera missió. A més, es duen a terme accions rela-
cionades amb la comunicació i la transferència de coneixement 
a la societat.

Figura 1. Relacions entre docència, societat i aprenentatge

Font: Elaboració pròpia

Ho fem, si més no, a partir dels gairebé vint anys del CIDUI; a 
través de la participació dels seus assistents, les ponències d’experts 
i el treball aportat per xarxes de recerca en docència, que han en-
riquit aquest congrés. 

3. Docència i estudiants: Aprenentatge-servei i 
internacionalització

3.1 Aprenentatge-servei

L’aprenentatge-servei respon a un projecte de caràcter singular en 
què el professorat i l’estudiantat desenvolupen activitats i/o projec-
tes en col·laboració amb entitats del territori, dins les assignatures 
del pla d’estudi, amb l’objectiu de millorar l’entorn i innovar pro-
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grames conjunts; més concretament, és una metodologia educativa 
de formació integral que permet desenvolupar el compromís cívic 
i social contribuint a l’abordatge de les necessitats socials i de la 
convivència ciutadana.

En la revisió dels treballs presentats en el marc dels diferents 
congressos, es mostra com aquesta metodologia està cada cop més 
vinculada als plans d’estudis, en diferents vies: Pràctiques Externes, 
Treballs Fi de Grau i Treball Fi de Màster, i altres activitats acadè-
miques vinculades a assignatures.

Per exemple, en el marc d’una assignatura del Grau de Farmàcia 
de la UB s’ha portat a terme una experiència amb projecció social, 
centrada en el Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric de la UB, 
que es va presentar al CIDUI 2016. Els resultats s’han concretat 
en l’elaboració d’una sèrie de fitxes botàniques accessibles a tothom 
(Simon, Benedí, Blanché i Bosch, 2016). Aquesta experiència ha 
culminat, doncs, en la creació d’un nou recurs didàctic en obert, 
disponible per tota la societat.

3.2 Internacionalització

Com a conseqüència del procés d’adequació i d’harmonització de 
les titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior, s’ha produït, 
inevitablement, tot un procés d’internacionalització de les nostres 
universitats. La mobilitat de l’alumnat, del professorat i dels titulats 
entre tots els països de la unió Europea és una realitat. Entre altres ac-
cions, s’han dissenyat nous programes docents internacionals on s’ha 
establert l’anglès com a llengua vehicular de l’ensenyament, s’han 
creat programes d’intercanvi i s’han regulat les pràctiques externes 
internacionals. El repte de la internacionalització ha requerit, i reque-
reix encara, que hi hagi espais de discussió i reflexió per poder esta-
blir noves metodologies educatives adequades al nou escenari docent.

En la major part dels plans d’estudi actuals és necessari el do-
mini de l’anglès com a llengua internacional. A més, en algunes 
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universitats, com és el cas de les universitats catalanes, es requereix 
l’acreditació d’una llengua estrangera en finalitzar els estudis amb 
un nivell equivalent al B2 del Marc Europeu Comú de Referència 
per les Llengües. És per tot això que les universitats han d’oferir 
els recursos necessaris perquè els estudiants adquireixin aquesta 
competència lingüística. Així doncs, les accions d’innovació que 
tenen per objectiu la millora d’aquesta competència resulten d’ele-
vat interès.

En l’edició 2016 del CIDUI es va presentar un projecte col·la-
boratiu entre la Facultat de Veterinària i el Servei de Llengües de la 
UAB, derivat de la confluència de dues iniciatives independents: el 
projecte per a la introducció de la docència en anglès en els estudis 
de grau que s’imparteixen a la Facultat de Veterinària i el disseny 
d’un programa de capacitació del professorat per impartir docència 
en anglès per part del servei de Llengües de la UAB (Solà i Martín, 
2016). D’aquest estudi, els autors extreuen, entre altres conclusions, 
que per garantir una docència en anglès de qualitat, el professorat 
implicat ha de tenir un nivell mínim equivalent al C1.

Pel que fa a la internacionalització dels estudis, en el CIDUI 
2014 es va presentar el pla pilot que s’estava portant a terme a la 
Universitat Rovira i Virgili: «La internacionalització dels estudis 
per treballar en un món global: quines competències, quina forma-
ció?». A partir de la idea que dotar als estudiants d’un currículum 
per a la internacionalització és també dotar-los de competències 
d’interculturalitat i de preparació per a una ciutadania global amb 
vinculació i responsabilitats locals, les autores d’aquesta comuni-
cació analitzen el grau d’internacionalització de tres titulacions de 
la URV i suggereixen accions a realitzar per promoure una major 
internacionalització de les mateixes (Iranzo, Ardèvol, Català i Po-
blet, 2014). 

Una altra experiència es va dur a terme en el marc del Grau de 
Farmàcia de la UB (Pujol i Escolano, 2016). Davant la creixent de-
manda per part dels estudiants per fer les pràctiques externes a l’es-
tranger, es van iniciar accions per ampliar l’oferta i per anar incre-
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mentant el nombre de places cada any. Tots aquests esforços es van 
veure reflectits en la millora de la formació pràctica i en l’ampliació 
de competències adquirides per part dels graduats, especialment en 
aquelles relacionades amb l’adquisició d’experiències professionals a 
l’estranger i en la millora de competències lingüístiques.

En l’àmbit de la mobilitat internacional és important adqui-
rir competències comunicatives de caire intercultural. En aquest 
sentit, la Secció d’Estudis Germànics del Departament de Llen-
gües i Literatures Modernes i d’Estudis Anglesos de la Facultat 
de Filologia de la UB, ha portat a terme un projecte a la Facultat 
d’Economia i Empresa amb la col·laboració de l’Oficina de Relaci-
ons Internacionals que té per objectiu oferir un espai d’interacció 
per desenvolupar de forma col·laborativa, autònoma i reflexiva la 
competència intercultural als estudiants de mobilitat internacional 
amb països de parla alemanya. En l’edició 2016 del CIDUI, els seus 
autors van presentar els resultats del disseny i implementació d’un 
model de tutories entre iguals (Panadès i Fernández-Villanueva, 
2016).

Una comunicació presentada al CIDUI 2014 posava de mani-
fest que els alumnes internacionals provenen de països ben diversos 
i que cal fer un esforç d’aprofundiment en la nova realitat cultural 
i adaptar la docència a les seves necessitats. Així, plantejava la do-
cència d’un màster de la UAB en el qual els estudiants provenien 
majoritàriament de la Xina i, tot i que la llengua vehicular era 
l’anglès, calia adequar la docència a les característiques de l’aula 
(Recoder-Sellarés, 2014).

4. Recerca i societat: Ciència Ciutadana i Ciència de la 
Sostenibilitat

La recerca que té lloc a les universitats ha de permetre ajudar a la 
societat a entendre el que passa en el seu entorn. Per aconseguir-ho 
no només cal investigar sobre allò que demana la societat sinó 
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també compartir amb ella el coneixement obtingut a partir dels 
resultats de les pròpies investigacions.

Un dels programes R+D+i del Pla Estatal 2017-2020, com el 
corresponent al període 2013-2016, està orientat als reptes de la 
societat. Es tracta d’una actuació que té com a finalitat promoure 
la generació de coneixement científic orientat a la cerca de solucions 
als problemes presentats en els reptes de la societat identificats en 
l’Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d’Innovació i en el 
Pla estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació.

A més, en els projectes de recerca finançats amb diners públics 
s’ha de preveure la difusió dels resultats perquè la societat hi tingui 
accés. Aquesta difusió es pot fer a través de la publicació dels re-
sultats en revistes especialitzades (si és possible, en revistes d’accés 
obert), en la publicació en obert en repositoris institucionals, en la 
participació a congressos, simposis, conferències o a través de l’ús 
d’eines i serveis propis de la web social (ciència 2.0). 

De fet, el mateix CIDUI és una oportunitat per difondre els 
resultats de les investigacions realitzades en l’àmbit de la innovació 
docent universitària.

Gran part de les activitats de recerca i innovació finançades amb 
diners públics per al període 2014-2020 es concentren en el pro-
grama Horitzó 2020. En aquest programa s’ha inclòs el nou terme 
Investigació i Innovació Responsable (RRI, Responsible Research and 
Innovation) per agrupar una sèrie de conceptes transversals que re-
lacionen ciència i innovació amb la societat. S’ha definit el progra-
ma «Ciència amb i per a la societat» amb els objectius de promoure 
i facilitar la comprensió de l’RRI mitjançant accions destinades 
a aconseguir una major participació ciutadana en la ciència i un 
major compromís dels investigadors amb la societat, i a augmentar 
la importància de les polítiques d’investigació i innovació per a la 
societat.

L’RRI s’ha estructurat en sis eixos clau: la participació i impli-
cació ciutadana, l’ètica, l’educació científica, la igualtat de gènere, 
l’accés obert i la governança d’R+D+i. 
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El primer d’aquests eixos, la participació i la implicació ciu-
tadana, és una pràctica que permet una participació pública més 
elevada i afavoreix la democratització de la ciència. L’Associació 
Europea de Ciència Ciutadana (ECSA) va elaborar l’any 2015 un 
document que recollia els deu principis clau que promouen les bo-
nes pràctiques en ciència ciutadana. Entre aquests principis destaca 
el que fa referència al fet que els ciutadans s’involucrin directament 
en tasques científiques que generen nou coneixement.

Un dels aspectes que cal tenir en compte a l’hora de disse-
nyar els projectes de recerca és la sostenibilitat. La ciència de la 
sostenibilitat té a veure amb la investigació i l’educació que pro-
dueixen nous coneixements que permetran a les societats afrontar 
millor els problemes mundials i locals relacionats amb la sosteni-
bilitat. Qualsevol tipus d’investigació pot tenir en compte aquest 
aspecte. 

Recentment s’ha redactat el document «Orientacions sobre la 
ciència de la sostenibilitat en la investigació i l’educació» a partir del 
projecte internacional de la UNESCO «Broadening the Applica-
tion of the Sustainability Science Approach» («Ampliar l’aplicació 
i l’enfocament de la ciència de la sostenibilitat»). La ciència de la 
sostenibilitat requereix nous enfocaments en l’àmbit de l’Educació 
Superior, i per això és tan necessària la reflexió al voltant d’aquest 
concepte. 

En aquesta línia, en el marc del CIDUI de 2014, la UPC pre-
sentava un projecte que promovia l’aprenentatge i la capacitat 
d’anàlisi en la intervenció urbana i les actuacions en infraestruc-
tures. Es tractava d’una experiència de ciència de la sostenibilitat, 
que estimulava el canvi social i la consciència ambiental dels seus 
participants a través del disseny d’una sèrie de propostes d’inte-
gració del Campus Nord en el seu teixit urbà (Roca, Villares i 
Oroval, 2014). 
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5. Docència i societat: Comunicació i innovació social

5.1 Comunicació

Tota activitat universitària genera comunicació (docència, recerca, 
relació amb la societat i gestió). Les universitats aproven periòdica-
ment els seus plans de comunicació globals però cada programa, 
cada acció i cada unitat incorpora el seu pla d’acció particular. Els 
plans de comunicació reuneixen les accions que la Universitat porta-
rà a terme en un període determinat, orientades tant al públic intern 
com a l’extern. Per exemple, el pla de la Universitat Rovira i Virgili, 
premiat com el millor Pla de Comunicació 2016 pel Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya, defineix els missatges que ha de transmetre la 
institució, els públics a qui van dirigits i els mitjans adients per fer-los 
arribar a aquests públics. Es basa en dos eixos: una generació descen-
tralitzada de continguts i la generació de procediments i protocols 
que donin coherència a la comunicació global de la Universitat.

Les xarxes socials també formen part del pla de comunicació. 
Es diferencien dels canals de comunicació tradicionals en què per-
meten converses entre els usuaris que formen part de la comunitat, 
fet que té un gran potencial d’interacció i col·laboració social. Un 
bon ús d’aquestes xarxes pot potenciar tant la docència com la 
investigació de la institució.

L’ús de les xarxes socials s’ha incrementat molt en els últims 
anys, tant per part de l’alumnat com del professorat. Això ha ge-
nerat una demanda d’integració d’aquestes eines en l’àmbit docent 
(Tess, 2013) i noves línies de recerca. Per exemple, en el CIDUI 
2012, es presentava una comunicació de la Universitat del País 
Basc que analitzava el potencial de Twitter en el món universitari i 
posava de manifest l’elevat interès que ofereix aquesta eina tant en 
l’àmbit docent com en l’investigador (Arana, Cabeudo, Morais i 
Peñalba, 2012). No obstant, la generalització d’aquesta eina depèn 
de l’ús que li donin els professors i investigadors com a protagonis-
tes iniciadors del canvi metodològic.
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5.2 Innovació social

En el document que es va elaborar l’any 2007 en la V cimera del 
procés de Bolonya, a Londres, es va fer incís en el paper essencial 
de l’Educació Superior en la promoció de la cohesió social, en la 
reducció de les desigualtats i en l’accés al coneixement de la societat 
(Villa i Villa, 2007). Apareixia la innovació social, un terme que 
feia referència a un ampli espectre de solucions innovadores a pro-
blemes socials i ambientals. 

Un exemple d’aplicació d’innovació social que es va presentar 
al CIDUI 2016 és el dels Horts Socials de la Universitat Rovira i 
Virgili. Aquest projecte fomenta l’aprenentatge basat en valors am-
bientals i socials i és una manera de revertir a la societat el que la 
societat inverteix en educació. A més, s’aconsegueix obrir el campus 
universitari a la ciutadania mitjançant la promoció del cultiu de 
productes ecològics i transmetre la cultura de la sostenibilitat global 
(Borràs i Villavicencio, 2016).

També l’any 2016, el grup Estructura y Dinámica de los Eco-
sistemas Acuáticos de la Universitat de Cadis va posar de manifest 
que havien detectat un desconeixement de la població local sobre 
els ecosistemes costaners de la badia de Cadis. Per apropar la ci-
ència a la societat van crear el programa de voluntariat i educació 
ambiental Fanerógamas Marinas, FAMAR (Egea, Jiménez-Ramos, 
Ramírez, Brun i Vergara, 2016).

Aquests i altres exemples ens permeten comprovar l’auge de la 
innovació social com a estratègia per a la millora de les competèn-
cies de l’alumnat, atès que: 

• suposa la col·laboració entre les entitats socials i la Universitat, i 
amb la finalitat de desenvolupar l’impacte social;

• potencia la innovació i ofereix l’oportunitat de contribuir a la 
formació d’una generació de ciutadans i ciutadanes, així com de 
futurs professionals amb un fort compromís social;
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• fomenta la dimensió docent des de la perspectiva de la Respon-
sabilitat Social Universitària, un instrument per a la formació 
de professionals amb esperit crític i humanista.

6. Conclusions

Avui en dia, parlar d’universitats és fer referència a una institució 
multidimensional (Segarra, Llop, Pablo, Piñol i Teruel, 2011), ober-
ta a l’exterior i receptiva als canvis econòmics, socials i polítics que 
l’envolten i que es defineix a partir de la interacció que es genera 
entre les persones, els recursos, l’entorn i la resta de la societat. Els 
diferents tipus de relacions que aquestes institucions generen amb 
l’exterior donen lloc a relacions de cohesió i confiança que incidei-
xen sobre la societat, la vida política, la cultura i l’economia, i que 
influeixen directament en la docència i en la recerca.

Analitzar els gairebé vint anys del Congrés Internacional de 
Docència Universitària (CIDUI) ens permet revisar els vincles que 
la Universitat pot generar a partir d’una de les seves funcions prin-
cipals, com és la producció de coneixement:

• és capaç de generar un producte (estudiants) amb incidència so-
bre l’eficiència del conjunt del sistema territorial. Incideix sobre 
la qualificació de la població activa perquè formar a persones 
implica preparar-les com a futurs treballadors;

• pot influir en la qualitat de vida de la societat, sobre la imatge 
d’una regió i la identitat d’una cultura;

• afecta la cohesió social, la projecció econòmica i la capacitat per 
cooperar i afrontar els reptes futurs del territori.

En aquests darrers anys, des de les universitats s’ha apostat per un 
canvi de paradigma per a l’ensenyament superior, tant en la seva actu-
ació didàctica com en el seu funcionament interior i en la seva postura 
competitiva, que ha suposat, entre d’altres, una redefinició del camp 
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didàctic, centrada en l’aprenentatge, les exigències de la societat, el 
desenvolupament de destreses i habilitats, i en una educació al llarg de 
la vida. Estem segurs, en aquest sentit, de la importància del paper que 
juguen espais de trobada com el CIDUI, el qual s’ha convertit en una 
finestra cap a la societat i un espai de retorn on la comunitat univer-
sitària té l’opció d’analitzar i debatre els resultats i l’impacte obtingut 
en els processos d’innovació docent. 

Si bé no és fàcil visibilitzar els productes que es generen en la 
millora dels aprenentatges, estem segurs que en aquest marc uni-
versitari facilita un diàleg que, segons Barnett (2008), és capaç de 
transformar la Universitat en noves formes i espais. 

No volem finalitzar aquest escrit sense proposar-nos algunes 
idees i recomanacions que, d’una manera o altra, ens orientin en 
possibles reptes del futur: 

• traslladar la docència a la societat; ampliar la divulgació de la 
innovació docent que permeti fer arribar els resultats de la do-
cència a la societat, fer-la més partícip i millorar, d’aquesta ma-
nera, el sentiment de pertinença de les universitats cap al seu 
entorn més pròxim;

• fomentar la cooperació multidisciplinària, el treball col·lectiu, 
que impliqui a professors, alumnes i participants de l’entorn i 
aplicar la investigació acadèmica per innovar, cada cop més, en 
temes socials i tecnològics que responguin a les demandes de la 
societat; 

• compartir esforços i intensificar la cooperació amb diferents ins-
titucions d’Educació Superior d’altres regions o països, i conso-
lidar un sistema universitari internacionalitzat. 

Animem tots aquells que formen part de la «família CIDUI» 
a formar part d’un espai d’intercanvi i de diàleg que enriqueixi el 
discurs científic al voltant del binomi Universitat-societat i que ens 
serveixi de mirall per reflexionar sobre allò que fem. 
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9. LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA MÉS ENLLÀ 
DEL 2020: TENDÈNCIES, REPTES I NOUS 
ESCENARIS

— Cristina Girona, Lourdes Guàrdia, Xavier Mas
Universitat Oberta de Catalunya

1. L’educació en la plena transformació de la societat 
digital 

El 30 d’abril del 1993 el CERN3 va declarar la web de domini pú-
blic. Des d’aquest moment, podem considerar que allò que comu-
nament coneixem com a societat digital no ha parat d’evolucionar 
a un ritme vertiginós. Aquest procés ha comportat una transfor-
mació profunda dels hàbits d’ús i consum de béns i serveis en la 
població tant a nivell socioeconòmic, sociocultural com sociotec-
nològic. Això ha implicat la modificació radical de diversos àmbits 
d’activitat que afecten la vida diària de les persones i l’evolució de 
sectors industrials, econòmics, científics i culturals.

En aquests temps marcats pel signe del canvi, no és gens ba-
nal reflexionar sobre quin paper hi juga l’educació, i concretament 
en aquest capítol ens centrarem en l’Educació Superior, i pregun-
tar-nos si aquesta també està sent transformada pel procés de di-
gitalització –tal com està succeint amb l’economia, els processos 
industrials, la cultura o les relacions socials– i plantejar-nos també 
quins escenaris de futur podem començar a esbossar. En aquest 

3.  El CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) és l’organització on va néixer 
la web, entesa com a xarxa de documents hipertextuals enllaçats i elaborats a partir d’un llen-
guatge de marcació textual anomenat HTML.
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sentit, alguns informes com Aprender con tecnología: Investigación 
internacional sobre modelos educativos de futuro (Fundación Telefó-
nica, 2012) o Escenarios de futuro para los digital learners: Tenden-
cias sobre la experiencia digital de los usuarios de la red y su impacto 
en la Educación Superior en línea (Moyano, Bouchet, Paniagua i 
Mas, 2016) es basen en la identificació de macrotendències de caire 
sociocultural per a la predicció d’escenaris educatius futurs, o per 
identificar factors de canvi que tinguin un potencial d’incidència 
elevat sobre el futur de l’educació.

Atenent al contingut d’aquests, és possible identificar factors de 
canvi que poden posar en tensió l’ecosistema educatiu actual en 
les properes dècades, especialment l’Educació Superior, en sacsejar 
alguns dels seus elements fonamentals com ara el rol dels docents, 
les metodologies i modalitats formatives, el contingut de l’oferta, 
l’avaluació i l’acreditació, i fins i tot el paper de les institucions en 
el conjunt de la societat. Aquests factors a què ens referim poden 
ser més o menys nombrosos i la seva tipologia diversa. Hi trobem 
factors de naturalesa tecnològica, altres relacionats amb usos de la 
vida diària, i altres vinculats a canvis en l’economia i la indústria. 
En el nostre cas n’hem seleccionat quatre, els que considerem que 
des de la perspectiva actual poden tenir una incidència més gran 
sobre el futur de la Universitat, i n’hi hem afegit un cinquè referit 
a les tecnologies exponencials, ja que pensem que actua com a teló 
de fons. Els veiem a continuació. 

1.1 El gap competencial i l’obertura de la segona bretxa digital

Hi ha un gap competencial entre les necessitats la demanda del 
mercat laboral i el món professional, i la capacitació dels estudi-
ants titulats que surten de les institucions educatives, especialment 
pel que fa a habilitats tecnològiques (Moyano, Bouchet, Paniagua 
i Mas, 2016: 124). Així mateix, s’espera un increment de la de-
manda de treballadors amb habilitats científiques, tecnològiques, 
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d’enginyeria i matemàtiques, a causa del procés d’automatització 
i digitalització que tenen lloc a escala global (OIT, Organització 
Internacional del Treball, 2017). D’altra banda, està apareixent 
una nova bretxa digital que ja no està relacionada amb l’accés a la 
tecnologia, sinó amb el seu domini efectiu i avançat. Com a dada 
il·lustrativa, cal advertir que el 40 % de la població activa de la UE 
no té un domini suficient de la competència digital i que el 14 % 
no en posseeix cap domini, mentre que el 90 % de llocs de treball 
en un futur proper requeriran dominar diversos àmbits d’aquesta 
competència (Ansip, 2015; Moyano et al., 2016: 92). Cal afegir 
també que alguns estudis indiquen la possible existència de diferèn-
cies importants en la capacitat i ús de la tecnologia digital entre els 
joves, i s’hi detecta a grans trets un grup majoritari, constituït per 
individus que duen a terme un ús molt bàsic de la tecnologia, i un 
altre de minoritari digitalment molt actiu i competent (Kennedy, 
Judd, Dalgarno i Waycott, 2010; Mas, 2014; Moyano et al., 2016).

1.2 L’automatització

Ens trobem a l’inici d’una segona machine age en què el procés 
d’automatització afecta no només treballs físics i rudimentaris, sinó 
també a tasques intel·lectuals avançades. Amb el suport de la tec-
nologia digital, la robòtica i especialment la intel·ligència artificial 
(IA), aquesta nova onada d’automatització ens condueix a un es-
cenari en què només tres àrees requeriran la intervenció humana, 
gràcies al fet que són resistents a la computarització, els treballs cre-
atius, la interacció social i feines que requereixin destreses físiques 
i una capacitat de mobilitat molt elevades (Brown-Martin, 2017a, 
2017b). El desenvolupament d’algoritmes d’IA avançats, amb la 
capacitat d’autoprogramar-se i aprendre de la seva experiència 
(machine learning i deep learning), fa preveure un avenç important 
en la capacitat de les màquines d’interactuar amb els humans, tant 
pel que fa a la capacitat d’analitzar contextos i situacions com per 
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l’ús del llenguatge natural. En l’àmbit educatiu aquest fet podria 
impulsar el desenvolupament o l’adopció de tecnologies emergents 
com ara l’adaptative learning, els assistents virtuals, la computació 
afectiva o les interfícies naturals d’usuari (Adams Becker et al., 
2017; Johnson et al., 2016; Johnson, Adams Becker, Cummins, 
Estrada i Freeman, 2014; Johnson et al., 2015b). Anant més enllà, 
l’impacte de l’automatització en l’àmbit educatiu podria desen-
cadenar l’aparició de nous agents com ara edubots que donessin 
suport tant a estudiants com a professorat, o sistemes capaços d’au-
togenerar continguts i cursos basats en algoritmes especialitzats a 
partir de la demanda, del comportament d’usuaris de l’evolució 
de tendències i dels continguts disponibles a la xarxa. Finalment, 
els efectes que l’automatització pot exercir sobre la societat poden 
forçar l’adaptació dels portafolis i currículums acadèmics a un 
entorn social i professional on la creativitat i les anomenades soft 
skills hagin guanyat pes respecte de les habilitats tècniques i on la 
quantitat de treball disponible s’hagi reduït dràsticament, cosa que 
ha generat grans col·lectius de població dedicats a l’oci i a altres 
activitats (Coll i Ferràs, 2017).

1.3 La ubiqüitat i la immediatesa

Els dispositius mòbils, les apps, la computació al núvol, les xar-
xes socials i la missatgeria instantània han convertit l’entorn on 
es desenvolupa la nostra vida diària en un espai ubic on l’activitat 
humana tendeix a deslocalitzar-se. Les fronteres que delimitaven la 
vida personal i l’activitat professional es difuminen cada cop més. 
El món físic i el digital, l’àmbit públic i el privat, o el context indi-
vidual i el social es confonen i se sobreposen. Tot pot esdevenir en 
qualsevol moment i en qualsevol lloc, de forma que es defineix una 
realitat caracteritzada per la ubiqüitat i la immediatesa. En relació 
amb l’educació, la utilització de dispositius mòbils de qualsevol 
tipus està cada vegada més acceptada com a eina d’aprenentatge, 
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fet que du aquesta ubiqüitat i immediatesa al centre de l’activitat 
formativa, la qual cosa els converteix en una qualitat necessària 
percebuda pels estudiants, tal com té lloc de forma natural en altres 
àmbits d’activitat. En aquest sentit, segons una enquesta realit-
zada per la companyia Bradford Networks (Coulombe i Miche-
lle, 2013), el 85 % de les institucions educatives permeten tant al 
professorat com als alumnes utilitzar els seus propis dispositius, i 
alguns informes com Diseñando el aula del futuro. Bring your own 
device (BYOD): una guía para directores y docentes (INTEF, Insti-
tuto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Pro-
fesorado, 2016) identifiquen diferents avantatges que l’ús d’aquests 
dispositius comporta per a alumnes i professorat com ara facilitar 
als docents la creació d’activitats innovadores i personalitzades, l’ac-
cés permanent a recursos i activitats d’aprenentatge, l’aprofitament 
de les potencialitats dels dispositius (fer fotos i vídeos, compartir i 
publicar contingut, comunicar-se de forma immediata, geolocalit-
zar-se, etc.), o la millora de la competència digital.

1.4 El blockchain

Existeix la possibilitat que en els propers anys disposem de sis-
temes de certificació d’aprenentatges a nivell global al marge de 
l’acreditació que ofereix l’educació reglada (Moyano et al., 2016). 
La combinació dels anomenades open badges i el blockchain en po-
drien ser la clau. Des de la seva integració a l’IMS Global Learning 
Consortium, la Badge Alliance es postula com a futur estàndard 
internacional d’acreditacions obertes, sobretot si l’obtenció de ba-
dges per part dels aprenents estigués suportada per una tecnologia 
que en garantís la fiabilitat, la seguretat i la traçabilitat, elements 
que pot aportar el blockchain. Utilitzada inicialment per registrar 
les transaccions realitzades amb bitcoins, aquesta tecnologia apli-
cada a l’educació podria permetre emmagatzemar de manera fiable 
diversos tipus de registres i evidències com ara títols i certificats 
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emesos per institucions reglades i no reglades, textos escrits o vídeos 
elaborats per estudiants, entre d’altres, en cadenes de dades encrip-
tades distribuïdes de forma segura en múltiples ordinadors a través 
de la xarxa, en què es genera un registre universal descentralitzat 
i independent de qualsevol institució educativa (Sharples et al., 
2016; Watters, Long i Eshleman, 2016). Així mateix, unit a un sis-
tema d’open badges, el blockchain podria tenir aplicacions en àmbits 
com l’aprenentatge al llarg de la vida, l’acreditació de l’aprenentatge 
informal, el reconeixement de itineraris personalitzats o la fiabilitat 
de les dades del curriculum vitae professional, cosa que facilitaria 
la incorporació en aquest document d’assoliments relacionats amb 
competències complexes i procedents de fonts heterogènies (Bar-
tolomé, Bellver, Castañeda i Adell, 2017). Alguns projectes i insti-
tucions ja han començat a aplicar aquestes tecnologies als sistemes 
d’acreditació. En destaquem, entre d’altres, la Universitat de Nicò-
sia, per la utilització del blockchain per emmagatzemar certificats 
d’examen (Sharples et al., 2016); el MIT, pel projecte Blockcerts 
consistent en l’establiment d’estàndards per a la certificació de pro-
grames educatius mitjançant blockchain i open badges; i la l’Open 
University per la iniciativa d’OpenBlockchain un marc de reflexió 
al voltant d’aquesta temàtica (Bartolomé et al., 2017).

1.5 La societat exponencial

El desenvolupament de determinades tecnologies com ara la com-
putació ubiqua, els dispositius mòbils, la IA, la robòtica, els vehicles 
autònoms, la neurotecnologia, o l’edició genètica, fa evident que 
un canvi de gran magnitud està tenint lloc al nostre voltant a una 
velocitat exponencial (Brown-Martin, 2017a). Alguns autors adver-
teixen que el procés de transformació digital que afecte als diversos 
àmbits d’activitat humana està sent fortament accelerat pel que 
coneixem com a tecnologies exponencials. Aquest concepte que es 
basa en la constatació que, gràcies a la digitalització, l’anomenada 
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llei de Moore pot ser aplicada a qualsevol camp de desenvolupa-
ment tecnològic (Coll i Ferràs, 2017; Diamandis i Kotler, 2013; 
Ismail, Malone i Van Geest, 2016). A més, d’acord amb aquest 
plantejament, el patró de desenvolupament tecnològic es produeix 
de forma simultània a una reducció de costos també exponencial, 
i a una dinàmica de combinació entre aquestes tecnologies, la qual 
cosa desemboca en l’aparició de nous models i activitats. Aquestes 
tecnologies actuen com a factors de canvi lligats al procés de di-
gitalització que empenyen les activitats humanes cap a horitzons 
de disrupció. Segons Coll i Ferràs (2017), el desenvolupament tec-
nològic genera un flux d’esdeveniments disruptius que afecta a la 
configuració de productes, serveis i models de negoci en quasi tots 
els sectors econòmics, fet que desencadenarà en un futur proper 
un flux d’innovacions disruptives que modificaran dràsticament 
la configuració dels mercats.

La presència d’aquests i altres factors fa pensar que ens trobem 
davant d’un escenari de canvi amb un càrrega d’incertesa elevada. 
En els propers anys i en les properes dècades la societat digital pot 
plantejar reptes insospitats a l’educació, i de forma particular a la 
Universitat. Ser capaç d’identificar-los és el primer pas per a resol-
dre’ls satisfactòriament.

2. Desafiaments de l’Educació Superior en el món digital

D’acord amb l’Horizon Report Higher Education Edition, que 
analitza les edicions d’aquest informe entre 2010 i 2017 (Adams 
Becker et al., 2017; Johnson et al., 2013, 2016; Johnson, Adams i 
Cummins, 2012; Johnson, Adams Becker, Cummins, Estrada i 
Freeman, 2014; Johnson, Adams Becker, Estrada i Freeman, 2015; 
Johnson, Smith, Levine i Stone, 2010; Johnson, Smith, Willis, Le-
vine i Haywood, 2011), veiem que afloren nou reptes, alguns dels 
quals es van repetint al llarg de diverses edicions. Vegem-los de 
forma resumida, com planteja Mas (2017: 142-149):
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1. Els rols docents. Està present entre 2010 i 2013, i reapareix el 
2017. Expressa la necessitat de que el professorat actuï com a 
guia del contingut més que no pas com a transmissor. Tanma-
teix, quan torna a aparèixer el 2017 s’hi afegeixen nous aspectes 
com ara l’adaptació a noves pedagogies actives, a la formació per 
competències, i a l’aprenentatge social i col·laboratiu.

2. La personalització de l’aprenentatge. Apareix en les edicions de 
2015 i 2016. Manifesta la necessitat d’adaptació de la formació a 
les característiques personals, al perfil competencial i les expec-
tatives dels estudiants. Per a fer-hi front, es proposa aprofundir 
en l’aplicació de tècniques de learning analytics, desenvolupar 
tecnologies d’aprenentatge adaptatiu i revisar els portafolis aca-
dèmics incorporant modalitats formatives més àgils, persona-
litzables i de curta durada.

3. La ubiqüitat. Està present entre 2010 i 2012, i s’expressa en 
l’expectativa real de treballadors i estudiants de poder treballar i 
aprendre en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, amplifica-
da per la tecnologia digital. No només inclou l’ús de dispositius 
mòbils, xarxes socials i canals de comunicació immediata, sinó 
també d’entorns i aplicacions de computació al núvol. Planteja 
a l’educació la necessitat d’estendre el seu camp d’acció cap a 
aquest espai ubic utilitzant els mateixos entorns, canals i eines 
digitals que operen en els àmbits personal i professional.

4. La competència digital. Està present entre 2015 i 2017. Expressa 
la necessitat d’alfabetització digital tant d’estudiants com de pro-
fessorat. El desenvolupament d’aquesta competència entesa en un 
sentit ampli més enllà dels aspectes merament instrumentals, és 
imprescindible per al desenvolupament i la consolidació de pràc-
tiques educatives basades en pedagogies emergents, que aprofitin 
tot el potencial de la xarxa i de la tecnologia digital en general.

5. El treball col·laboratiu. Apareix entre les edicions de 2010 i 2012. 
Està referit a la intel·ligència col·lectiva i a la capacitat de col·la-
borar amb els altres, enteses com a qualitats cada cop més valo-
rades en el món professional. Expressa la necessitat d’incorporar 
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en els currículums educatius metodologies col·laboratives que 
fomentin el desenvolupament de soft skills com ara el lideratge, 
el treball en equip, la comunicació interpersonal o la gestió de 
rols, entre d’altres.

6. L’aprenentatge informal. Es mostra sense interrupció entre les 
edicions de 2013 i 2017. Es refereix a l’activitat d’aprenentatge 
autodirigit, no estructurat i sovint no intencional que realit-
zen les persones impulsades per la curiositat, els seus interes-
sos o altres motivacions. Amb la tecnologia digital aquest tipus 
d’aprenentatge es veu dràsticament amplificat, ja que els usuaris 
tenen a l’abast un arsenal gairebé il·limitat d’instruments, con-
tinguts, canals de comunicació, aplicacions i dispositius que el 
faciliten de forma immediata. D’altra banda, en els àmbits no 
formals i corporatius, aquestes formes d’aprenentatge són cada 
cop més valorades i fins i tot potenciades. Aquest repte planteja 
la necessitat que els àmbits formals com la Universitat apliquin 
estratègies que permetin integrar l’aprenentatge informal en el 
sí de l’activitat formativa, i trobin fórmules que permetin reco-
nèixer-lo i acreditar-lo.

7. L’aprenentatge en línia. Està present entre 2012 i 2014 i té a veure 
amb l’hàbit generat per la xarxa i la tecnologia digital en general, 
d’interactuar en línia, tant amb aplicacions i serveis com amb 
d’altres usuaris. En l’àmbit formatiu cal afegir a aquest fet la pro-
liferació de cursos i oportunitats d’aprenentatge en línia. El que 
planteja aquest repte no és només donar resposta a l’expectativa 
de treballar a la xarxa, habilitant modalitats hibrides i en línia 
més enllà de les presencials, sinó també adoptar massivament 
la tecnologia digital per part de l’activitat educativa de manera 
semblant a com aquesta ha penetrat en el conjunt de sectors 
professionals i en la vida diària.

8. La competència entre models formatius. Apareix en les edicions de 
2015 i 2016. Es refereix a l’aparició de noves modalitats formati-
ves al marge dels sistemes reglats, que pretenen donar resposta a 
necessitats competencials dels estudiants, del món professional 
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i del mercat laboral. Aquestes modalitats formatives responen a 
una tendència que es va iniciar fa més d’una dècada amb l’apari-
ció dels MOOC, i que ha donat lloc a diverses plataformes amb 
models formatius molt diversos com ara els nanodegrees d’Uda-
city,4 les lliçons en vídeo de Khan Academy,5 els cursos elaborats 
a partir de continguts curats de LessonsPaths,6 o la plataforma 
de classes particulars inspirada en models d’economia col·labo-
rativa Sharing Academy.7 Aquesta proliferació d’oportunitats 
formatives en aquesta multiplicitat de dimensions, formats i 
metodologies, posa de manifest la dificultat per part dels pro-
grames universitaris, caracteritzats per la seva estructura rígida 
i llarga durada, d’oferir solucions formatives de manera àgil i 
adequada al mateix ritme en què evolucionen els àmbits profes-
sionals i sectors industrials.

9. Learning analytics. Apareix en les edicions de 2013 i 2014. Cor-
respon a una de les tecnologies emergents en educació de més 
llarg recorregut. Es relaciona estretament amb altres àmbits 
com les tecnologies d’aprenentatge adaptatiu. En aquest sentit 
el learning analytics es pot veure amplificat amb l’arribada dels 
algoritmes d’IA a l’àmbit educatiu.

El món universitari té feina. I molta. Si percebem i entenem la 
Universitat com a agent de canvi social, hauríem de poder afirmar 
que tot allò que hi passa és també garantia d’una més i millor edu-
cació, compromesa amb el món i amb la resposta que ha de donar a 
les necessitats de creixement transformador de la població, en el seu 
sentit més ampli: creixement personal, intel·lectual i professional 
d’una ciutadania global, i desenvolupament sostingut i sostenible, 
capaç d’empoderar aquesta ciutadania perquè pugui organitzar-se 
en societat. Una societat justa, inclusiva i rica en valors.

4.  Vegeu: <https://eu.udacity.com/nanodegree>
5.  Vegeu: <https://www.khanacademy.org>
6.  Vegeu: <http://www.lessonpaths.com>
7.  Vegeu: <https://sharingacademy.com>

https://eu.udacity.com/nanodegree
https://www.khanacademy.org
http://www.lessonpaths.com
https://sharingacademy.com


2019. la docència universitària més enllà del 2020  ❚

Replantejar-se posicions i maneres de fer adquirides i no re-
visades durant molt de temps, assumir noves concepcions del fet 
educatiu i tenir la voluntat d’obrir-se a incorporar perspectives in-
novadores de canvi, poden ser claus perquè la Universitat pugui 
abordar amb garanties els reptes als quals haurà de fer front en els 
propers anys, o fins i tot dècades.

Podem preveure que el camí s’assemblarà més a una llarga cur-
sa d’obstacles que a una passejada planera o de suaus pendents. 
Així i tot, les institucions d’Educació Superior haurien de voler i 
poder adoptar concepcions de màxims, si pretenen realment tenir 
recorreguts de millora llargs i respostes adequades a la realitat que 
afronten. Una posició institucional d’implicació i compromís amb 
una educació per al canvi i la millora de les persones, que es troba, 
però, amb grans dificultats alhora de traduir-lo en propostes d’acció 
concretes.

Dels reptes descrits anteriorment, recollits en els diferents in-
formes Horizon Report Higher Education Edition, se’n desprenen 
o plantegen d’altres, vinculats al perfil dels estudiants i a les seves 
necessitats formatives, al binomi recerca / docència i fins i tot al 
replantejament del paper de la Universitat. Vegem quins poden ser 
també aquests desafiaments:

a) Aprenents amb expectatives ambicioses respecte del que la Uni-
versitat els pot oferir, perquè volen trobar una sortida a les seves 
vocacions i tenen unes necessitats formatives molt diferents de 
les que tenien fa tan sols uns anys: aprenentatge més pràctic que 
no pas teòric, adaptat a les característiques del món del treball, 
formació en habilitats tecnològiques, creatives i empresarials 
(Moyano, Bouchet, Paniagua i Mas, 2016), així com en habili-
tats socials i interpersonals vinculades a professions de l’àmbit 
de la salut o l’educació, entre d’altres. Aquestes necessitats es 
veuen, a més, modificades al llarg del temps de durada dels 
estudis, i la docència no sempre hi està vinculada. Reconèixer 
que aquesta realitat existeix no és tan difícil com conèixer-la a 



❚  docencia universitaria e innovación202

fons, acceptar-la i donar-hi resposta. Quins aprenents tenim i 
tindrem al davant? Com aprendran més i millor? Perquè? Els 
coneixem i comprenem, en el fons, els estudiants? Posar el focus 
en les seves necessitats com a aprenents al llarg de la vida i no 
només com a clients a qui hem de satisfer, ha d’ajudar la Uni-
versitat a posar l’esforç en el canvi que se li demana. 

b) L’estudiant desconnecta de la Universitat quan no el satisfà. L’es-
tudiant reclama aprendre des de la realitat per a transformar-la 
i viure en primera persona l’experiència d’aprendre. Quan l’ex-
periència universitària no li representa una vivència significativa, 
experimenta un desencís que el porta, sovint, a abandonar els 
estudis. Entre els que segueixen, molts tendeixen a fer allò que 
els assegura una acreditació. La necessitat de titular-se, doncs, 
els manté vinculats a la Universitat. S’hi adapten tot adoptant 
un rol conservador, molt poc actiu i tradicional. Però finalit-
zen els estudis insatisfets i decebuts per l’experiència viscuda 
(la Universitat no ha resultat ser el que imaginaven) i sentint-se 
poc preparats per exercir en el món laboral (la Universitat no ha 
cobert les seves expectatives en aquest sentit).

A la Universitat, els estudiants hi han de trobar opcions 
per al seu desenvolupament personal i intel·lectual. Generar 
oportunitats i donar opcions: d’això va l’educació. Les insti-
tucions d’Educació Superior afronten el repte d’assegurar que 
els estudiants se’n sentin part, de mantenir-los permanentment 
vinculats a l’aprenentatge, engrescats en la construcció de noves 
realitats i de la pròpia transformació personal, professional i de 
l’entorn. 

Segurament, la dificultat més gran d’un docent és despertar 
en els estudiants la passió per al coneixement, per un àmbit 
d’estudi o per una ocupació. Si donem espais perquè puguin 
expressar-la lliurement, haurem plantat la llavor perquè gaudei-
xin aprenent (Pastor, 2010). I aquest gaudi és el que generarà les 
actituds de responsabilitat i compromís en les seves activitats 
futures, professionals o ocupacionals.
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Les persones que estan movent el món per canviar-lo són les 
persones culturalment creatives. La Universitat solament ha de 
generar aprenentatges de caràcter tècnic, o bé ha de poder anar 
més enllà?

c) Preparar per a professions que encara no existeixen, i fins i tot àm-
bits professionals desconeguts fins al moment, però en els quals 
els estudiants desenvoluparan la seva activitat. Davant d’aquesta 
realitat, costa saber com la Universitat serà capaç de dissenyar 
un currículum que garanteixi un perfil de sortida que s’adeqüi 
a àmbits professionals canviants que ni tant sols coneixem avui. 
Segons informes recents sobre el futur del món del treball (World 
Economic Forum, 2016) un 65 % dels alumnes que avui inicien 
l’etapa d’educació primària treballaran en l’etapa adulta en ocu-
pacions que avui són inexistents. L’any 2030, fins a 375 milions 
de treballadors necessitaran canviar de categoria ocupacional.8 
D’altra banda, com ha hem comentat, l’automatització de molts 
sectors del món laboral és ja una realitat. El 30 % de les hores tre-
ballades a tot el món podrien haver-se automatitzat l’any 2030. 
Segons estudis de l’OCDE (Arntz et al. 2016), en les dues prope-
res dècades un 12 % dels treballadors espanyols (uns 2 milions de 
persones) estaran en risc de perdre la feina per culpa d’un robot.

Acomplir la missió d’afavorir que els estudiants es mantin-
guin actius i al dia respecte dels canvis tecnològics i desenvo-
lupin altes habilitats socials i de treball i amb altres és un dels 
reptes d’una Universitat que ha de preparar-los per a estar per-
manentment actualitzats i tinguin la capacitat d’adaptar-se a un 
entorn canviant.9 

d) Formar en allò que no es veu. Les societats actuals plantegen ne-
cessitats de coneixement que van més enllà dels currículums es-

8.  Observatorio de Innovación Educativa, TEC Monterrey (Mèxic). ¿Los robots robarán 
nuestros trabajos? (desembre del 2017). Disponible a: <https://goo.gl/jQFWmH>

9.  «The Future of Work Jobs and Skills in 2030». Evidence Report, 84 (febrer del 2014) 
European Commission for Employment and Skills. Vegeu: <http://www.ukces.org.uk/thefu-
tureofwork>

https://goo.gl/jQFWmH
https://www.gov.uk/government/publications/jobs-and-skills-in-2030
https://www.gov.uk/government/publications/jobs-and-skills-in-2030
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tablerts. Si podem estar d’acord que tot «allò que no s’explica és 
tan important com allò que s’explica» (Eisner, 1994): perquè la 
Universitat no es planteja la necessitat de fer explícit allò que no té 
un paper rellevant en el currículum? Com participar de forma ac-
tiva i crítica en la construcció de projectes col·lectius, com conèi-
xer-nos millor per a poder prendre decisions sobre el nostre futur, 
com exercir la ciutadania, com plantejar-nos reptes personals i 
què fer per assolir-los, en serien alguns exemples (Subirats, 2015).

Tampoc no és visible, si no es fa explícit, l’aprenentatge infor-
mal, al qual ja hem fet referència anteriorment. L’àmbit formal 
de l’educació ha d’integrar necessàriament les aportacions de les 
experiències de vida i de socialització que proporciona l’àmbit 
informal. Si no és així, el sistema educatiu perd una grandíssi-
ma oportunitat de definir el seu paper. Els coneixements i les 
experiències adquirides fora dels contextos educatius formals 
esdevenen evidències en termes de reconeixement i/o acredita-
ció. La Universitat ha d’aprofitar tot allò que les persones són 
capaces de fer i mostrar.

De fet, no hi ha educació formal i informal: hi ha educació. 
e) Gestionar la sobreabundància de la informació. La informació 

i la comunicació massives informen sense orientar. Reduir-ne 
la complexitat, gestionar-ne l’excés i donar oportunitats per a 
convertir-la en coneixement orientat al desenvolupament de 
les persones s’ha convertit en una de les principals dificultats 
en l’actual societat del coneixement (Innerarity, 2010). És a les 
mans dels docents identificar la informació més significativa en 
cada moment o per a cada situació d’aprenentatge, definir crite-
ris orientatius de treball, i acompanyar els estudiants en l’adqui-
sició d’hàbits d’aprenentatge eficaços. Ja en els inicis de la seva 
creació, l’Espai Europeu d’Educació Superior plantejava la ne-
cessitat de formar els estudiants en competències informacionals 
i comunicatives, de gestió de la informació i de la seva valoració 
amb esperit crític. L’aprenentatge i l’avaluació de competències 
en aquests termes continuen sent unes assignatures pendents. 
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f) Afrontar el pes de la recerca en la carrera docent en detriment de 
la formació en docència. En un sistema que premia l’activitat de 
recerca molt per damunt de la docència i que empeny fortament 
el professorat a la carrera investigadora, és fàcil pensar que els 
docents no es dediquen suficientment a formar-se per a la mi-
llora dels processos d’ensenyament i aprenentatge. La carrera 
docent es veu determinada per les agències reguladores que, des 
d’una visió quantitativa de la qualitat de la docència, premien 
l’acumulació de mèrits enlloc d’incentivar la progressió i la mi-
llora en docència, evidenciable i reconegut institucionalment.

L’estudiant aprèn més i millor quan se li cedeix el protagonis-
me i se l’acosta al coneixement de forma experiencial, amb sentit 
i contextualitzat o vinculat fortament amb l’entorn. La realitat 
educativa actual reclama recuperar la figura del docent expert 
en didàctica i en el disseny de l’aprenentatge, i no únicament 
la d’investigador i expert en impartir una matèria. El disseny 
d’activitats autèntiques i la posada en escena de metodologies 
que permetin els estudiants treure el millor de sí mateixos per a 
millorar, prenen més sentit que mai. Alhora, la recuperació de la 
tradició pedagògica de «l’aprendre a ser», guanya força en aquest 
sentit, i caldria tornar a situar-la a la base dels models educatius, 
especialment en l’àmbit universitari. El mateix docent esdevé 
un agent de canvi si dissenya amb qualitat. Assumirà aquesta 
concepció del significat d’educar?

g) Continuar fent allò que ha fet sempre i com ho ha fet sempre: és el 
immobilisme com a tal l’amenaça de la Universitat? Si el docent 
és agent de canvi, com no ho ha de ser la mateixa institució 
educativa universitària?

Possiblement, la Universitat no ha fet tots els deures que ha-
via de fer. Però encara hi està a temps. Apuntem dos enfoca-
ments o maneres de fer que la Universitat està perpetuant i que 
li dificulten generar canvis.

D’una banda, ensenyar com ensenyava fa trenta anys. La 
Universitat no deixa de ser una organització, gegant i complexa. 



❚  docencia universitaria e innovación206

Sovint, poc flexible o massa lenta en els canvis que ha de viure, 
però no solament a nivell organitzatiu, sinó també pedagògic. 
Perquè molts professors ensenyen encara com ho feien els pro-
fessors que els van formar a ells a la Universitat fa més de 30 
anys? Com afirma Lluís Pastor, «Els professors tendeixen a per-
petuar els sistemes de formació que ells van conèixer» (Pastor, 
2010: 76). El fet d’haver crescut en una generació predigital no 
els excusa d’actualitzar-se per conèixer i formar els estudiants 
que han nascut en un món digital.

De l’altra, assumir una nova concepció de l’educació. Més 
enllà d’aspectes que recauen en el model de governança de les 
institucions, un dels primers reptes i alhora motor del canvi és 
assumir una altra concepció del fet educatiu. Aquesta concepció 
no és nova: és present en diferents nivells del sistema educatiu, 
però no a l’Educació Superior. Com entén la Universitat l’edu-
cació, la formació i la docència? Quina concepció en té? És im-
portant que la Universitat vulgui i pugui aturar-se a pensar-hi. 
En la base de la seva presa de decisions, tant organitzatives com 
pedagògiques com des del punt de vista de la seva posició ins-
titucional com a agent de canvi social, la Universitat ha d’estar 
disposada a fer un pas enrere, aturar-se i fer-se preguntes: sobre 
la base de quin/s model/s educatiu/s hauria de treballar? 

Finalment, algunes prospectives apunten a la possibilitat que, 
en els propers anys, assistim a la desaparició d’algunes univer-
sitats dels nostre entorn més proper. La Universitat ha de ser 
capaç d’assumir l’amenaça de la sostenibilitat, entomant el repte 
d’adaptar-se al món digital o especialitzar la seva oferta i excel·lir 
entre d’altres. Segurament li cal analitzar el context i el mercat, 
conèixer noves tendències i innovacions pedagògiques i tecnolò-
giques.10 Reconstruir-se i desaprendre per aprendre. 

10.  Vegeu, per exemple: <https://teachonline.ca/sites/default/files/pdfs/26_breakthrough_
innovations_at_the_worlds_open_universities.pdf>

https://teachonline.ca/sites/default/files/pdfs/26_breakthrough_innovations_at_the_worlds_open_universities.pdf
https://teachonline.ca/sites/default/files/pdfs/26_breakthrough_innovations_at_the_worlds_open_universities.pdf


2079. la docència universitària més enllà del 2020  ❚

3. En la línia de l’horitzó 

Com hem vist en altres apartats d’aquest capítol, hi ha reptes i 
necessitats que indubtablement influenciaran en la manera com 
la Universitat ha de donar-hi resposta en un futur immediat. A 
tots aquests reptes, cal afegir-hi que arreu del planeta les qües-
tions demogràfiques estan canviant substancialment, perquè les 
expectatives de vida augmenten, la natalitat decreix en la majoria 
de continents, alhora hi ha una necessitat de connectar millor la 
indústria amb l’Educació Superior, la demanda d’habilitats espe-
cífiques és cada cop més creixent, i, finalment, la necessitat de for-
mar-se permanentment al llarg de la vida ens obliga a no deixar 
mai d’aprendre. Aquest escenari fa que la Universitat hagi de traçar 
amb celeritat la línia de l’horitzó per saber cap a on hem de cami-
nar, decidir què cal fer per arribar-hi i donar resposta a tots aquests 
reptes amb el màxim encert.

En aquest sentit, en la darrera dècada s’han anat visualitzant 
diferent tendències pedagògiques, arran d’un debat continuat i 
controvertit sobre la missió de la Universitat en el segle xxi i de 
com s’hi ensenya i s’hi aprèn. Si bé la introducció de les TIC ha 
representat una revolució, perquè ha introduït elements de canvi 
i algunes innovacions, les metodologies i l’avaluació dels aprenen-
tatges continuen sent força tradicionals, ja que majoritàriament 
continuen sent rèpliques del que es fa en una classe presencial amb 
enfocaments molt transmissius, però a la xarxa. 

Aquest fet posa en qüestió el paper de les universitats, perquè tot 
i que s’han fet grans esforços per canviar aquests enfocaments cap 
a models de formació basats en competències útils per a la inserció 
en el món professional i per a la vida, tampoc esdevenen els únics 
mecanismes per desenvolupar-les; encara més, només representen 
una part del procés; tant el context social com professional són 
imprescindibles per assolir-ne la màxima qualificació i per aconse-
guir-ho cal contextualitzar millor l’educació, fer-la més real, útil i 
significativa. És aquí on entra en debat el valor dels títols i diplo-
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mes com a únic instrument de certificació, tal com hem vist en el 
primer apartat d’aquest capítol.

Per tant, ens cal repensar altres estratègies i fórmules educatives 
que no es limitin a seguir només els marcs reguladors actuals, per 
mitjà de metodologies més àgils, immediates i personalitzades que 
ens permetin avançar en una societat que està subjecta a canvis 
ràpids i continuats. Els governs, les institucions educatives, els edu-
cadors i les famílies es pregunten com es poden preparar les genera-
cions presents i futures, perquè les persones puguin desenvolupar-se 
en aquest món en constant transformació.

Quines són, doncs, aquestes tendències pedagògiques i com hi 
influeixen els canvis tecnològics? De quines pràctiques educatives 
fonamentades i contrastades podem inspirar-nos per ajudar a de-
linear un nou horitzó en l’educació universitària? Quines pràctiques 
han estat reeixides i poden servir d’exemple? Quins són els eixos clau 
en què ens hem de concentrar per a evolucionar els models clàssics?

Ens cal un sistema educatiu dissenyat per a una economia indus-
trial cada cop més automatitzada, i passar d’un sistema basat en fets 
i procediments a un que aplica de manera activa aquests coneixe-
ments en la resolució de problemes i sovint de manera col·laborativa. 

Vegem com aquest enfocament afecta a alguns dels eixos clau 
de l’educació.

3.1 Nous models i enfocaments pedagògics

3.1.1 Modalitats de formació amb suport important de les TIC i la 
formació en línia
Una modalitat que presenta aquestes característiques s’anomena 
d’aprenentatge distribuït, perquè les tecnologies permeten fer arribar 
a l’estudiant els components de la formació per diferents canals i en 
diferents formats, i l’estudiant, alhora, també pot utilitzar-los per 
interactuar i construir nous components i resultats d’aprenentatge. 
La modalitat permet esdevenir tant un suport a les classes presenci-
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als com un complement, un suplement (Sangrà, Guàrdia i Fernán-
dez-Michels, 2007) o esdevenir totalment en línia, cosa que dona 
més flexibilitat als estudiants, pel que fa al temps i el lloc d’estudi. 

En la mateixa direcció, Bates i Poole (2003: 127) i l’OCDE 
(2005) distingeixen clarament els diferents usos de la formació 
en línia en les diferents pràctiques educatives que es puguin dur 
a terme en cada situació particular, basant-se en el grau d’ús de 
la tecnologia i en la finalitat d’aquest ús. Per tant, podem parlar 
d’una tendència progressiva a les universitats a implementar models 
d’aprenentatge basats en la tecnologia que poden anar des d’un 
model d’aprenentatge i ensenyament presencial, a un model que 
consideraria les TIC com a suport, a un de mixt o híbrid anome-
nat també semipresencial o blended, o bé completament virtual o 
en línia. També Bach, Haynes i Smith (2007: 34) ens presenten el 
concepte de formació en línia com un contínuum que va de simple a 
complex i que es caracteritza per anar del que anomenen web suple-
mented a web dependent o fully online. Aquesta tendència afavoreix 
la implementació d’un dels principis bàsics del Pla Bolonya (1999); 
un model d’aprenentatge més centrat en l’estudiant.

Vegem com es podria representar aquesta visió del contínuum 
de la formació en línia o e-learning en un context universitari on 
les TIC cada cop estan més presents:

Figura 1. Visió del contínuum de l’e-learning adaptada per Guàrdia (2012: 45) a partir 
de les aportacions de Bates i Poole (2003), Bach, Haynes i Smith (2007: 34).
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3.1.2 Pedagogies i tecnologies emergents 
L’escenari descrit fa emergir pedagogies i tecnologies que fan re-
plantejar el disseny dels programes i les pròpies metodologies d’en-
senyament i aprenentatge, així com els models d’avaluació. Si el 
mercat laboral demana graduats preparats per a exercir des del ma-
teix moment que s’inicien en el món laboral, la Universitat els ha 
de proporcionar escenaris d’aprenentatge que continguin activitats 
autèntiques, que els apropin al context real, que simulin els proble-
mes que després hauran de resoldre en l’entorn de treball. 

Però com han de ser aquestes metodologies? Quines implicaci-
ons tenen en relació al model educatiu escollit per la institució o el 
programa? El disseny i l’avaluació per competències encara és un 
repte que no hem assolit amb prou èxit des de la implantació del 
Pla Bolonya, perquè continuem treballant des d’un enfocament 
més temàtic que competencial. 

Cada cop més es tendeix a treballar per projectes, amb reso-
lució de problemes i casos reals representats per realitat virtual 
i augmentada, simulacions de situacions, reptes gamificats, tre-
ball col·laboratiu i altres metodologies que tenen com a objectiu 
contextualitzar i apropar els estudiants a la realitat, perquè l’ac-
tivitat d’aprenentatge que realitzin esdevingui el més autèntica i 
significativa possible. Els avenços tecnològics estan facilitant la 
implementació d’aquestes metodologies, que tot i que algunes 
no són noves, el que sí que es novetat és que permeten simular 
cada cop més aquests entorns reals i alhora posen a l’abast eines 
de comunicació i producció que permeten una interacció que era 
impensable fa tres dècades, quan gairebé només utilitzàvem el 
paper i el telèfon analògic. En aquest sentit, esdevenen metodo-
logies emergents perquè el context i les condicions d’aprenentatge 
són diferents.

Vegem amb una mica més de detall algunes de les estratègies 
metodològiques que més es treballen per al desenvolupament de 
competències:
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Quadre 1. Estratègies metodològiques que agafen més força per a facilitar el 
desenvolupament de competències en un escenari mediat pel suport de les TIC

Estratègies Descripció/Definició

1 E-portafolis o 
carpetes digitals

És una estratègia metodològica que pot tenir diferents objectius: 
recopilar evidències digitals que mostrin com s’està desenvolupant o 
com s’ha desenvolupat un procés d’aprenentatge, per tal que siguin 
avaluades i rebre feedback dels docents i/o dels companys, o bé 
recopilar resultats concrets d’aprenentatge per tenir una galeria de 
treballs que es vulguin compartir en públic, o per presentar en una 
entrevista de feina o com a demostració del que s’ha après i del que 
un sap fer. És una estratègia dinàmica que permet la interacció entre 
diferents actors, flexible, personal, que fa possible emmagatzemar 
arxius de molts formats i que s’orienta tant a l’avaluació com a la 
presentació de competències.

2 Gamificació 
i activitats 
ludificades

L’ús del joc i d’activitats ludificades té com a objectiu motivar 
l’aprenentatge des d’una perspectiva més dinàmica, entretinguda 
i lúdica. Plantejar reptes i rebre recompenses, i si al mateix temps 
pot simular entorns reals, fa que l’aprenentatge sigui més divertit. 
A més, és una estratègia que posa en marxa l’exercitació de 
diferents habilitats alhora, raó per la qual esdevé una experiència 
rica i amena.

3 Comunitats 
d’indagació 
(inquiry-based 
learning)

Aquesta estratègia permet als estudiants experimentar els processos 
de creació de coneixement mitjançant la formulació de preguntes, 
problemes o situacions concrets, en comptes de simplement presentar 
fets establerts o de reproduir un coneixement.

4 Estudis de cas 
(case-based 
learning)

És una estratègia que s’utilitza sovint per presentar casos reals que 
caldrà resoldre tenint en compte una sèrie de consideracions. Poden 
ser de més a menys complexos i tenir una única solució o més d’una.

5 Aprenentatge basat 
en problemes
(problem-based 
learning)

És un enfocament que desafia els estudiants a aprendre mitjançant 
el plantejament d’un problema real i que els situa en el paper actiu 
d’esdevenir els actors que l’han de resoldre. Solen ser problemes que 
simulen el tipus de problemes als quals s’enfrontaran com a futurs 
professionals en situacions complexes.

6 Aprenentatge basat 
en projectes
(project-based 
learning)

En aquesta estratègia els estudiants adquireixen coneixements 
i habilitats treballant durant un període prolongat de temps per 
investigar i respondre a una pregunta, problema o desafiament 
complicat i complex. Sovint la fórmula és desenvolupar un resultat en 
forma de projecte en què cal presentar un resultat ben documentat.

7 Serious games Són jocs basats en simulacions d’esdeveniments o processos del 
món real dissenyats amb la finalitat de resoldre un problema i 
educar els usuaris. Els serious games poden ser divertits, però no 
necessàriament.
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8 Jocs de rol i 
simulacions

Són formes d’aprenentatge experiencial. Els estudiants activen diferents 
funcions, assumint un perfil d’un personatge o personalitat i interactuen 
i participen en entorns d’aprenentatge diversos i complexos. És una 
estratègia que s›adapta bé als principis d›aprenentatge i ensenyament 
centrats en l›estudiant.

Les simulacions són escenaris educatius on l’estudiant es col·loca en un 
«món» definit pels docents, que són els que controlen els paràmetres 
per crear situacions d’aprenentatge. Representen una realitat en què els 
estudiants poden interactuar amb diferents elements de l’escenari. Els 
estudiants experimenten la realitat de l’escenari i aprenen de manera 
més significativa.

9 Treball col·laboratiu Es desenvolupa a partir d’un grup d’estudiants que han de fer una 
activitat de manera conjunta. El resultat que han de produir ha de sorgir 
de la discussió, la interacció i la construcció en col·laboració, no tant 
com a suma de parts aïllades, sinó fruït d’un coneixement que han creat 
plegats. Per obtenir un bon resultat, el grup ha de decidir el rols que 
assumirà cadascú: qui liderarà o coordinarà, per exemple, qui exposarà 
el treball, si és el cas, qui farà de secretari, etc. L’organització és clau 
per tal d’obtenir una experiència enriquidora i un bon resultat.

10 Laboratoris físics i 
virtuals

El laboratori és un entorn d’aprenentatge únic que permet i consolida 
el concepte d’aprendre fent. L’objectiu és millorar la comprensió 
conceptual dels estudiants en relació amb la teoria, que les habilitats de 
raonament esdevinguin superiors i perquè el desenvolupament de la seva 
competència pràctica en el treball de laboratori arribi a ser significativa.

Font: Projecte FUTURA coordinat per Guàrdia (2016)

3.2 Nous rols docents

Si l’escenari que hem descrit fins ara és el de noves modalitats edu-
catives i pedagogies emergents, els docents i la seva funció no en 
poden quedar enrere. És evident que Internet ha esdevingut una 
disrupció no només per als estudiants, sinó també per als docents, 
ja que els obliga a resituar-se i a modificar substancialment el seu 
rol. Quina funció han de fer els docents del nou escenari univer-
sitari? Quins rols i quines tasques concretes han de desenvolupar? 

En la darrera dècada, com hem mencionat en el primer apartat 
d’aquest capítol i tal com apunta Mas (2018), si ens fixem en les 
aportacions dels darrers Informes Horizon, passem al 2010 de la 
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necessitat que els docents esdevinguin més guies que transmissors 
del coneixement, a reconèixer i incentivar la funció docent del pro-
fessorat universitari, al 2015. Una funció que ha posat més èmfasi 
en la investigació i la producció científica que en la funció pedagò-
gica, cosa que ha provocat un dèficit d’especialistes en metodologia 
i innovació docent. I finalment, al 2017 se’ls demana que tinguin 
un rol més ambiciós en relació, ja no només a l’acompanyament 
que han de fer als estudiants, sinó també amb relació a l’ús de 
pedagogies més actives basades en l’experiència, un enfocament 
més basat en competències, i en l’aprenentatge social i col·laboratiu.

L’horitzó ens porta a concebre l’evolució del rol docent cap a 
la funció de dissenyador d’escenaris d’aprenentatge autèntics, de 
facilitador, acompanyant i coach, de curador de continguts, d’avalu-
ador del procés i dels resultats d’aprenentatge, i alhora certificador 
d’aquests aprenentatges.

No és casualitat, doncs, que recentment experts com García 
Pérez (2017) s’hagin referit als docents del segle xxi com a docents 
emergents per a pedagogies emergents: el professorat s’empodera amb 
els seus igual de manera horitzontal, entén l’aprenentatge com una 
experiència social i compartida, respon a la «desprofessionalització» 
mitjançant la innovació, la formació contínua, la constància i l’in-
conformisme professional, valora el potencial de les TIC i els nous 
entorns d’aprenentatge, la seva condició de formador va més enllà 
del currículum i els espais formals, així com el paper de l’avaluació 
formativa com a element clau de tot el procés educatiu.

3.3 Ofertes educatives d’estructura flexible

Cada cop més, observem com a les universitats, sorgeixen noves 
modalitats formatives que impliquen treballar els programes amb 
una estructura diferent, o bé que tenen per objectiu cobrir necessi-
tats molt específiques, que busquen l’actualització, l’especialització, 
o bé només establir una base sòlida que després condueixi de mane-
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ra progressiva a formacions més profundes i especialitzades, Guàr-
dia (2016). Trobem, per exemple, iniciatives com la de la Deakin 
University11 a Austràlia que ha implementat un sistema d’acredi-
tació de competències. Hi ha projectes finançats per Europa com 
l’European Short Learning Programs (ESLP),12 liderats per l’Euro-
pean Association for Distance Teaching Universities, on hi ha 12 
universitats europees implicades, que tenen per objectiu durant els 
propers tres anys (2018-2020) proposar un marc de col·laboració 
interuniversitària que permeti crear cursos curts que puguin ser 
reconeguts en el marc d’una titulació més gran i que alhora sigui 
reconegut també per altres universitats d’altres països europeus.

Amb el desenvolupament d’una economia basada en el conei-
xement, cada vegada més persones hauran d’aprendre coses noves 
després d’acabar la seva formació postsecundària. Per això, la Uni-
versitat ha de contribuir a oferir modalitats de formació diversa, de 
menys a més durada, pensada per a diferents necessitats i col·lec-
tius, que sigui flexible i es pugui cursar seguint diversitat d’itinera-
ris en funció de les necessitats de cadascú i que alhora formi part 
d’un programa de competències ampli i que es pugui acumular de 
forma progressiva i anar obtenint diferents tipus de reconeixements 
i acreditacions des de més micro a més macro com apunta l’estudi 
FUTURA realitzat per la UOC i coordinat per Guàrdia (2016).

3.4 Noves maneres d’entendre l’avaluació dels aprenentatges

Els models d’avaluació han de canviar necessàriament si es vol do-
nar resposta a aquesta necessitat transformadora. S’ha de garantir la 
coherència entre el disseny d’escenaris de formació més competen-

11.  Deakin University: <https://sites.google.com/site/openbadgesinhighereducation/deakin-
digital>

12.  European Short Learning Programs Project, liderat per European Association for 
Distance Teaching Universities: <https://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/servi-
ces/414-short-learning-programmes>

https://sites.google.com/site/openbadgesinhighereducation/deakin-digital
https://sites.google.com/site/openbadgesinhighereducation/deakin-digital
https://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/services/414-short-learning-programmes
https://eadtu.eu/home/policy-areas/lifelong-learning/services/414-short-learning-programmes
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cial i com avaluem els aprenentatges, que no són la suma de parts 
aïllades, sinó del seguiment d’un procés. Mentre no siguem capaços 
de concebre l’avaluació dels aprenentatges d’una altra manera, en-
cara que canviem les metodologies d’ensenyament i aprenentatge a 
activitats més autèntiques, no estarem implementant un canvi real. 
Si basem l’avaluació en exàmens tradicionals, continuarem perpe-
tuant un model basat en el model transmissor i de reproducció de 
continguts i no en el desenvolupament de competències per la vida 
i per a l’exercici professional.

En aquest sentit, a l’informe de la Quality Assurance Agency for 
Higher Education (2012) ja s’apunten algunes d’aquests aspectes, 
s’hi fa esment de l’avaluació com una de les parts més rellevants del 
procés educatiu i de que va més enllà d’assignar simplement una 
qualificació (Guàrdia, Crisp i Alsina, 2016).

La incorporació de la tecnologia ja ha provocat canvis en la 
manera de dissenyar els programes universitaris i de desenvolupar 
la docència, però el disseny de l’avaluació és contínua fent amb 
paràmetres molt tradicionals. Alguns estudis desenvolupats en la 
darrera dècada pel Joint Information Systems Committee (JISC)13 
al Regne Unit indiquen que ja hi ha innovacions interessants en els 
mètodes d’avaluació que s’apliquen en alguns entorns, si bé encara 
són limitats i no s’han transferit a gran escala. Aquests estudis 
posen de manifest que les TIC expandeixen el potencial de l’avalu-
ació, especialment sobretot quan donen suport en el seguiment dels 
processos d’aprenentatge dels estudiants quan es dissenya un cicle 
de vida d’avaluació i retroalimentació que consisteix a fer preguntes 
per estimular el pensament i fer reflexionar sobre l’aprenentatge; 
una avaluació completament formativa i que pretén ser més justa.

En aquesta línia, les tendències s’enfoquen més a potenciar l’ava-
luació del procés i no només el resultat final. Perquè així sigui, els 
docents han de proporcionar feedback als estudiants de manera con-
tínua, però no només per informar-los de com evoluciona els seu 

13.  Joint Information Systems Committee (JISC). Vegeu: <https://www.jisc.ac.uk>

https://www.jisc.ac.uk


❚  docencia universitaria e innovación216

procés, sinó també per demanar-los que aquesta informació sigui 
d’utilitat per transformar i millorar aquest procés ( feedforward). 
Alhora, estratègies com les carpetes digitals o e-portafolis perme-
ten recollir evidències dels aprenentatges (Guàrdia, Crisp i Hillier, 
2016), i crear aquest diàleg mitjançant el feedback i el feedforward 
que es pot produir entre docent i estudiant o entre els mateixos 
estudiants. L’e-portafoli, si ve no és una nova metodologia, si que ho 
és el fet que es dinamitzi en un context digital i que permeti la in-
clusió de tot tipus de mostres de treballs, en diferents formats, i que 
es puguin visualitzar per qualsevol dels actors del procés educatiu 
(Guàrdia, Maina, Barberà i Alsina, 2015), alhora que pot esdevenir 
l’aparador digital de les competències que els graduats desenvolu-
pen i que un dia necessitaran mostrar als futurs empleadors.

Com hem vist, hi ha moltes tendències que van esdevenint cada 
cop pràctiques més usuals, i d’altres que encara els manca anar més 
enllà o per a les quals possiblement caldran uns anys per determi-
nar que no són les més idònies per a implementar la visió i missió 
futura de la Universitat.

4. Més enllà del 2020

Hem vist que el procés de digitalització no s’ha limitat a millorar 
les eines i els processos en què s’ha basat l’activitat humana, sinó 
que ha estat i segueix sent el detonant de la transformació del món 
en què vivim en un sentit ampli. En aquest context, com ens ima-
ginem la Universitat del futur? Tenint en compte els canvis que 
s’estan produint empesos per la revolució digital, fins a quin punt 
la Universitat serà capaç d’orientar el seu propi canvi?

Els reptes que té plantejats són de dues naturaleses diferents. Per 
una banda, la societat digital exigeix donar resposta a unes neces-
sitats educatives diferents de les de la societat industrial. En el nou 
escenari, les competències tècniques perdran el protagonisme que 
han tingut fins ara a favor de coneixements i habilitats superiors 
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de caràcter transversal, relacionades amb la competència digital i 
amb les anomenades soft skills com ara la innovació, la creativitat, 
el pensament crític i reflexiu, la comunicació, el treball en equip o 
la solució de problemes complexos, entre d’altres. Caldrà, doncs, 
adequar els currículums a aquesta realitat. Així mateix, la velocitat 
i la naturalesa dels canvis que tenen lloc en l’àmbit científic, i en 
sectors professionals, exigeixen noves modalitats formatives i una 
organització educativa capaç de donar-hi resposta al ritme adequat.

D’altra banda, l’evolució del context sociotecnològic exigeix la 
incorporació d’eines i entorns tecnològics que permetin desenvo-
lupar la pràctica educativa disposant de les mateixes prestacions 
que en la vida diària i l’activitat professional. Hi ha una exigència 
d’innovació i actualització de les metodologies educatives perquè 
s’adeqüin a les necessitats competencials a les quals hem fet refe-
rència, afavoreixin la implementació de noves modalitats formati-
ves més àgils i flexibles, i consolidin la integració de la tecnologia 
digital a la Universitat.

Davant del panorama descrit, la Universitat podria limitar-se a 
ser un mer observador passiu de les transformacions que tenen lloc 
en tots els àmbits i esperar que els mateixos esdeveniments li ator-
guin el seu paper. Però també té l’opció d’esdevenir part d’aquest 
procés global proactivament, reinventant-se i reivindicant-se com a 
agent transformador de la societat i sent dipositària dels valors del 
coneixement, del bé comú i del progrés sostenible.

Potser la clau de tot plegat és descobrir de què cal desprendre’s, 
què cal conservar i què cal incorporar de nou.
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Con la colaboración de 

X Congrés Internacional  
de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) 
Girona, 4, 5 i 6 de juliol de 2018

Docència universitària i innovació

Al llarg dels darrers vint anys s’ha estès en l’Educació Superior l’interès per la docència, per 
la innovació docent i per l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes, i els Congressos 
Internacionals de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) han estat un bon catalitzador de 
l’esforç fet pel professorat universitari.

Els CIDUI han estat una resposta de les universitats públiques catalanes a l’arribada 
cada cop més nombrosa d’estudiants. Calia respondre a una heterogeneïtat creixent de 
l’alumnat, la qual cosa exigia canvis qualitatius en els models d’aprenentatge, en l’ús de les 
tecnologies de la informació i en la comunicació dins la pràctica docent, i aquests congres-
sos han mirat de fomentar l’intercanvi d’experiències de millora de la docència. La clau de 
la continuïtat dels congressos ha estat la cooperació interuniversitària i la coincidència en 
el temps d’una voluntat de transformació real de la institució, així com l’impuls de base dels 
professionals docents.

Els CIDUI sempre s’han organitzat tenint en compte el marc europeu i iberoamericà. En 
tot moment s’ha volgut una Universitat més preocupada pel què que pel com; més inte-
ressada en el coneixement i el saber que en la seva capacitat demiúrgica; amb una clara 
orientació científica, humanista i social, i no exclusivament pensada des dels mercats; no 
obsessionada pels sistemes «cerimonials generalitzats», sinó garantista de la qualitat dels 
aprenentatges i capaç d’harmonitzar dues lògiques tan difícils de combinar com la del món 
productiu i del treball i la del saber i el coneixement científic; i centrada en la formació de 
professionals i en la finalitat cultural de la institució. 

Amb la mirada posada en l’horitzó de les properes dècades, el llibre també analitza els 
desafiaments presents i futurs de la docènci. L’obra permet accedir a part de la memòria 
del present universitari i formular alguns reptes sobre el futur de la Universitat en aspectes 
cabdals de la docència universitària i la innovació.
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