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Hackathon saludable: una experiencia en la formación inicial de Maestros de educación primaria 
en la URV 

Luis Marqués Molías, Ignasi Duch Gavaldà 

Universidad Rovira iVirgili, Espanya 

Un hackathon promueve el trabajo en equipo buscando resolver problemas con gran efectividad en poco tiempo. El 
objetivo era que 32 alumnos, después de sus prácticas, formaran grupos de trabajo para crear propuestas viables para 
la promoción de la salud en primaria. Los profesores ejercieron de consultores externos para cuestiones técnicas o 
metodológicas. Los resultados se ajustaron a los criterios establecidos y el proceso permitió abordar competencias del 
perfil del maestro de primaria. 

 

De una tabla de datos a una noticia: La educación estadística en la formación de maestros de 
Primaria 

Francisca M. Ubilla, Núria Gorgorió, Lluís Albarracín 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Los futuros maestros de primaria aprendieron estadística de una forma distinta a la que tendrán que enseñarla. Por ello, 
les proponemos una actividad que requiere que planteen y respondan preguntas a partir de datos de EUROSTAT, 
analizándolos e interpretándolos. Presentan sus conclusiones como noticia breve. De esta forma a prenden a construir 
una noticia y a generar su contenido mediante procedimientos estadísticos. La actividad permite un tratamiento 
interdisciplinar del contenido matemático. 

 

Aprenentatge des de l’experiència de ser aprenents.Una proposta d’aprenentatge basat en 
projectes a la universitat: actualitat i matemàtiques. 

Montserrat Prat1, Kaouthar Boukafri2, Yuly Vanegas3 
1Blanquerna-Universitat Ramon Llull, España; 2Universitat Autònoma de Barcelona, España; 3Universitat de Lleida 

La proposta que presentem es va dur a terme amb futurs mestres del Grau d’Educació Primària. L’objectiu era que 
coneguessin la potencialitat de l’aprenentatge basat en projectes a partir de la pròpia experiència. A partir d’una notícia 
d’actualitat cada grup va formular una pregunta investigable, donant-li resposta mitjançant continguts matemàtics propis 
de l’etapa d’educació primària. Es va organitzar per fases: des de la selecció de la notícia a la reflexió i l’anàlisi de la 
pròpia pràctica. 

 

Perfil del professorat UVic-UCC segons l’ús de les TIC a la docència 

Eulàlia Massana-Molera, Cristina Vaqué Crusellas 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, España 

La societat actual està sotmesa a una transformació digital que afecta a tots els seus processos, i les universitats no en 
són alienes. 

Per assolir els reptes d’aquest canvi, a la UVic-UCC es posa en marxa el projecte Diversity, sent Diversity Acadèmic la 
seva vessant docent. 

Per tal de conèixer la situació actual de la UVic-UCC, s’ha dut a terme una enquesta sobre els usos que es fa de les TIC 
a la docència. Amb els resultats d’aquesta es descriu, també, el perfil del professorat actual. 

 

La creació de tercers espais en el Pràcticum de Psicologia: l’ús de la videoconferència per a 
hibridar diferents cultures institucionals i acadèmiques en la formació de l’estudiantat de 

Psicologia a la UdL 

Marc Clarà, Ana Blasco, Raquel Garcés, Judit Janés, Vanessa Pera, Sònia Ramos, Clara Sansó, Sandra 
Subarroca, Cristina Torrelles, M. Concepció Vendrell, M .Assumpció Vilarasau 

Universitat de Lleida 

La generalització de la video-conferència com a conseqüència de la pandèmia obre noves oportunitats per a l’educació 
superior. Aquesta contribució presenta una experiència en el Pràcticum de Psicologia de la UdL, en la que, a través del 
recurs de la video-conferència, es generen nous espais que hibriden diferents cultures institucionals (acadèmica i 
professional) i acadèmiques (psicologia educativa, clínica, social i de les organitzacions) per a la formació 
professionalitzadora de l’estudiantat. 

 
 
 


