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Ponències 

Implementación de la metodología de Estudio de Casos en asignaturas de titulaciones de grado y 
máster de Química 

Anna Rigol Parera, Roger Bringué Tomàs, Anna de Juan Capdevila, José Francisco García Martínez, Oscar 
Núñez Burcio, Miquel Vidal Espinar 

UNIVERSITAT DE BARCELONA, España 

La implementación de la metodología de estudio de casos, impulsada por el programa RIMDA y la Facultad de Química 
de la Universitat de Barcelona en distintas asignaturas teóricas y prácticas de titulaciones de grado y de máster, ha 
supuesto una experiencia muy positiva tanto por los beneficios que, a nivel competencial, supone para los estudiantes 
trabajar con esta metodología, como por la reflexión conjunta de los profesores del equipo de trabajo sobre la actuación 
docente y su mejora.  

 

El professorat universitari en la societat digital: Avaluació diagnòstica i formativa de la seva 
competència digital docent 

Francesc Esteve, Mª Ángeles Llopis, Jordi Adell 

Universitat Jaume I, España 

Un dels factors clau per a la integració de les tecnologies en l’educació és la formació del professorat, és a dir, el seu 
nivell de competència digital docent (CDD). Tot i ser un tema emergent, existeixen pocs models conceptuals i 
investigacions que aborden aquesta temàtica en l’àmbit universitari. Aquesta comunicació tracta de delimitar 
conceptualment el model de CDD adoptat en la Universitat Jaume I, així com descriure el procés portat a terme per a la 
seva avaluació diagnòstica i formativa. 

 

Canviant la metodologia docent per a l’adquisició real de competències a Enginyeria Informàtica 

Aura Hernández-Sabaté, Lluís Albarracín, Debora Gil, Oriol Ramos, Carles Sánchez, Ernest Valveny, Gemma 
Sánchez, Alejandro Párraga, Enric Martí 

Universitat Autònoma de Barcelona, España 

Aquesta comunicació recull els primers resultats sobre un canvi de metodologia docent al Grau d’Enginyeria Informàtica. 
Exposem els canvis implementats dirigits a promoure l’adquisició de competències, tant a nivell d’organització a la 
facultat com de les estratègies docents. Explicitem les dificultats identificades per part de l’alumnat i el professorat i, 
finalment, les propostes de millora que es plantegen per seguir avançant i consolidant el model docent proposat. 

 

Superando la resistencia al cambio: el papel del profesorado en una intervención institucional 
para reducir el abandono en una universidad en línea. 

Loles González García, Julio Meneses 

Universitat Oberta de Catalunya, España 

Los cambios en la organizaciones son percibidos como un problema para los individuos implicados, porque los beneficios 
de las organizaciones son diferentes a los de los participantes. Analizamos las principales variables que influyen en los 
profesores universitarios en el proceso de implementación de un proyecto de innovación provocando dificultades o 
resistencias en el mismo, así como analizar aquellos aspectos que consideramos que favorecerían su implicación y 
participación en el proyecto. 

 

Projecte INEFC_inn@va: Implementació d'una proposta d'innovació docent a la universitat 

Meritxell Monguillot Hernando, Cati Lecumberri Gómez, Míriam Rocher Dolz 

INEFC-centre de Barcelona, España 

El projecte INEFC_Inn@va té com a finalitat dissenyar, implementar i avaluar diferents estratègies metodològiques a fi 
de millorar la docència. Els espais de reflexió docent i la observació entre iguals en entorns virtuals son constants del 
projecte. Els docents participants estan organitzats en un equip impulsor que es divideix en quatre comissions 



d’innovació. Cada comissió té uns objectius de millora a assolir al llarg del curs mitjançant accions formatives i 
d’intervenció a la pròpia aula. 

 
 
 
 
 
 

Aprenentatge col·laboratiu internacional en línia (COIL): eixos d'una estratègia institucional 
d’innovació docent. 

Alicia Betts, Andreu Pulido, Silvia Aznar 

Universitat de Girona, España 

La Universitat de Girona introdueix l’aprenentatge col·laboratiu internacional en línia (COIL) com a estratègia institucional 
d'innovació docent en la qual estan implicats diferents unitats, serveis i centres. L’aposta per aquesta estratègia 
institucional rau en la voluntat de fomentar sinergies entre iniciatives transversals i prioritats estratègiques amb l’objectiu 
de proporcionar als estudiants les habilitats i competències necessàries per afrontar els reptes del futur com a ciutadans 
globals. 

 

INDIe: un ecosistema para impulsar la creación de unidades online interactivas de aprendizaje 

Mathieu Kessler, Carmelo Reverte Maya, Daniel Pérez Berenguer 

Universidad Politécnica de Cartagena,, Espanya 

INDIe e INDIe4All son dos proyectos Erasmus +, coordinados por la Universidad Politécnica de Cartagena, que 
pretenden impulsar los recursos educativos digitales en la docencia, y favorecer la puesta en marcha en el aula de 
metodologías de aprendizaje activas, así como permitir la creación de material para docencia online o semi-presencial 
que pueda ser utilizado de forma abierta a modo de repositorio por la comunidad educativa 

 

Mercat virtual CREIX: Experiències de Creativitat i Innovació en Xarxa de la URV 

Noemí Rabassa-Figueras, Marta Romeu-Ferran, Ercilia García-Álvarez, Miquel Àngel Bové-Sans, Gloria Àvila- 
Martorell, Pau Sola-Morales 

Universitat Rovira i Virgili, España 

El principal objectiu de la Xarxa URV-ICE d’Innovació Docent CREIX és crear un mercat virtual en un entorn web on es 
puguin compartir les diferents propostes i experiències docents relacionades amb la competència transversal ‘Resoldre 
problemes de manera crítica, creativa i innovadora en l’àmbit d’estudi’. A més, CREIX pretén definir una mapa interactiu, 
interdisciplinari i dinàmic d’experiències de creativitat i innovació a la URV. 

 

Reconeixement de la innovació com a pràctica de gestió del coneixement en una facultat 
politècnica: Una experiència des de la Universitat Oberta de Catalunya 

Jordi Conesa i Caralt, Josep Cobarsí Morales, Eugènia Santamaría Pérez, Ferran Adelantado Freixer 

UOC, Espanya 

Presentem la nostra experiència de disseny i implementació d’un sistema de reconeixement de la innovació en els 
nostres Estudis de la UOC. El sistema recull innovacions fetes pels integrants de la facultat, les revisa mitjançant peer 
review, les valida quan escau i les comparteix. Discutim l’impacte d’aquesta experiència com a pràctica de gestió del 
coneixement del nostre departament. Pensem que la nostra experiència és extrapolable a altres departaments 
universitaris amb beneficis similars. 

 
 
 


