MEMÒRIA 2003

La Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior es va crear a la reunió del Consell
de Govern del dia 24 d’abril de 2003. Durant els mesos següents es va treballar en la
determinació de les línies d’acció i en l’adequació i dotació dels espais i equipaments.
Funciona plenament des del passat setembre.
La present memòria recull les accions portades a terme entre els mesos de setembre i
desembre de 2003, així com el resum econòmic d’aquest període.
Accions de difusió/ informació
Triptic IDES
S’ha editat un tríptic informatiu en el que hi ha una presentació de la Unitat i on
s’expliciten els seus objectius. També s’exposen els objectius i serveis que la unitat
ofereix a la comunitat universitària tant de Formació com d’Innovació i Avaluació.
Full IDES
La Unitat IDES ha editat dos números del seu Full d’Innovació Docent en Educació
Superior – el núm. 0 i el núm. 1 – el qual arriba a tota la comunitat universitària
docent.
Creació Web IDES
L’IDES disposa d’una pàgina web en la que hi ha tota la informació pertinent a la
unitat. També s’hi troba informació referent a activitats d’interès per a professorat i
alumnat universitari.
La pàgina web va ser presentada oficialment a les Facultats i Departaments de la
universitat.
Conferència inaugural
El 10 de novembre de 2003 va tenir lloc la presentació oficial de la Unitat IDES a la
Universitat Autònoma de Barcelona. La conferencia inaugutral que es portar a terme
fou a càrrec del Dr. Guy Haug i portava el títol de “Universidades europeas: nuevos
retos,nuevas oportunidades estratégicas". Retos y condiciones de una renovacion
curricular eficaz.
Accions d’innovació
Transformació de crèdits ECTS
S’ha endegat una experiència en relació al tema de la conversió al “Sistema Europeu
de Transferència de Crèdits (ECTS)” en la qual s’han implicat cinc titulacions de la
universitat (Pedagogia, Geologia, Matemàtiques, Relacions Laborals i Art i
Disseny). El treball realitzat en aquestes cinc titulacions, amb el suport i
assessorament de l’equip IDES, ha de permetre desenvolupar una reflexió

compartida susceptible de ser transferida a altres titulacions a mesura que
l’experiència es desenvolupi.
Accions de formació
Disseny del pla de formació professorat UAB
La Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES) fa una oferta permenent
de formació en la que s’inclouen seminaris catalogats com “A” d’estratègies
d’ensenyament i aprenentatge i seminaris “B” d’avaluació. També s’ofereixen
activitats catalogades com a tipus “C” que són tallers didàctics i com a tipus “E” que
són específics per a col·lectius determinats.
Pla de formació Gener/Febrer: 1ª edició
En la seva primera edició, l’IDES compta amb 300 professors inscrits a les seves
activitats formatives, les qualas són :
Seminaris d'estratègies d’ensenyament i aprenentatge
–
–
–
–
–

El desenvolupament d'unitats de programació mitjançant l'organització
cooperativa del treball dels alumnes inscripció oberta
La tutoria a la universitat
L’aprenentatge per problemes i l’espai europeu d’educació superior
Pràctiques sobre el discurs oral en l’àmbit acadèmic: estratègies de comunicació
a l’aula
Resoldre problemes per aprendre ciències inscripció oberta

Seminaris d'avaluació
–
–

Instruments de regulació i d’avaluació estratègica dels aprenentatges dels
alumnes
L'avaluació de coneixements

Seminaris específics
–
–
–

Competències curriculars inscripció oberta
Eines i mètodes per a entorns bimodals d'aprenentatge inscripció oberta
La direcció d’equips de treball a la universitat contemporània. Consideracions i
instrumentació a la pràctica creadora inscripció oberta

Tallers de Recursos Didàctics
–
–
–
–
–

Acrobat 5.0 inscripció oberta
Campus virtual
Creació de presentacions inscripció oberta
Educació de la veu i fonatria
Introducció a Dreamweaver

Documentació
Reorganització del Fons Documental de Qualitat Universitària i trasllat
El CDU es trasllada a la biblioteca d’humanitats de la UAB.
Les accions realitzades en relació al Fons són les següents:
–
–
–
–
–
–

Actualització: compra de llibres i manteniment de les subscripcions de les
revistes.
Ressenya de les principals adquisicions bibliogràfiques.
Selecció d’articles en funció de diferents temàtiques i elaboració de dossiers
monotemàtics.
Selecció d’instruments (per exemple qüestionaris per avaluar la satisfacció dels
estudiants, la docència dels professors o les pàgines web).
Assessorament i suport bibliogràfic a professors i grups d’innovació docent.
Incorporació de documents d’interès general a la web de l’IDES

Informatització del fons documental per a la seva consulta
S’ha creat una base de dades en format Acces en la que es detallen els continguts de
cada document (títol dels capítols i autors) i s’usen descriptors per facilitar-ne la
cerca. Es preveu que aquesta base de dades estigui disponible a la pàgina web de
l’IDES per tal de propiciar-ne la seva consulta a tota la comunitat universitària.
Dossier de consulta i de treball
S’ha elaborat un dossier de consulta d’estratègies docents on-line des de la pàgina
web de l’IDES on es tracten els temes següents:
– El programa d’una assignatura, què hauria d’incloure?
– L’aprenentatge basat en problemes com a mètode docent
– El treball cooperatiu a la universitat
– Una aplicació de les TIC en la millora de la docència
– La primera classe d’un curs
– La lliçó magistral
– Com prenen apunts els estudiants
– La biblioteca, una eina imprescindible per a la docència
– El Campus Virtual de la UAB
– Criteris per al disseny dels plans d’estudi i programes
– La participació dels estudiants en un grup gran
– Entorn els exàmens
Redacció del dossier per la transformació crèdits ECTS
L’equip IDES està elaborant un dossier per a la transformació del crèdits ECTS que
es titula “Model d’elaboració i de desenvolupament dels perfils de les titulacions
UAB mitjançant competències en el model del Sistema Europeu de Transferència de
Crèdits (crèdits ECTS). Aquest document està en fase d’elaboració i constarà entre
d’altres, de les implicacions a la universitat de les noves directrius europees, el

procediment per a la configuració d’un perfil de titulació mitjançant l’aproximació
per competències, disseny curricular dels ECTS i l’elaboració del Pla d’intervenció.
Estudis de prospecció
Opinió alumnes sobre la millora docent
Per poder conèixer una primera opinió ràpida dels alumnes de la nostra universitat,
es van entrevistar de forma aleatòria un total de trenta estudiants en entorns
diferenciats del campus sobre les seves opinions respecte la millora docent. En
concret la pregunta que els fèiem era ben simple alhora que interessant en contingut:
«Com creus que ha de millorar la docència a al nostra universitat?». Aquesta
pregunta oberta va generar un total de 51 respostes diverses que vam organitzar en 8
blocs temàtics diferenciats, tots ells pensats per optimitazar la qualitat docent que es
presentà al primer full informatiu IDES.
Criteris selecció projectes innovació docent DURSI/ UAB
S’ha realitzat un estudi de prospecció sobre els projecte d’innnovació docent que
han obtingut suport del DURSI i/o UAB tenint en compte els criteris establerts a les
convocatòries corresponents i el posterior anàlisi dels trets compartits per tots ells.
La comissió IDES va rebre l’encàrrec d’informar sobre aquests projectes per la qual
cosa va suggerir diferents criteris de prioritat. La informació relacionada amb tot
aquest estudi es feu arribar a tota la comunitat educativa de la UAB a través del Full
informatiu núm. 1 que edita l’IDES.
Aproximació als criteris avaluatius dels exàmens del campus
S’ha portat a terme un estudi aproximatiu sobre el tipus de contingut de caire
cognoscitiu que es demanen en el s exàmens de cinc facultats agafades
aleatòriament. Aquestes dades ens donen un dels principals indicadors de les
facultats estudiades.
Grups i xarxes d’ interès
S’ha incentivat la creació de dues xarxes i tres grups d’interès IDES dedicats a l’estudi i
promoció de la innovació docent en educació superior.
Servei d’ assessorament
Assessorament al professorat sobre projectes d’ innovació docent
Es facilita suport i assessorament al professorat que vol presentar projectes
d’innovació docent a les convocatòries del DURSI amb una primera revisió dels
pre-projectes i unes sessions posteriors d’intercanvi entre l’IDES i els responsables
de cada un dels projectes.

Representació de la Unitat IDES a seminaris , jornades i congressos sobre
innovació docent
Bilbao-Deusto
Seminari Internacional sobre “Orientaciones pedagógicas para la convergencia
europea de educación superior” organitzat pel Vicerectorat d’Innovació Pedagògica
amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Deusto.
Universitat de les Illes Balears
Congrés “Los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en los
Procesos de Innovación Docente”, organitzat per la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas.
Madrid
El 5è. Seminari de la RED-U sobre “La formación de profesores universitarios en
el contexto de la LOU y la armonización europea” que es va portar a terme a la
Universitat Autònoma de Madrid els dies 10 i 11 de setembre de 2003. Organitzat
per la “Red Estatal de Docencia Uiversitaria” amb la participació, entre d’altres de,
Pedro Chacón, Concepción Yaniz, Jim Ridgway, Miguel Ángel Zabalza i P.
Bouhuis.
Granada
La conferència internacional sobre “Networked E-learning for european
Universities” organitzada per la European Virtual University (EVU) els dies 23, 24 i
25 de novembre del 2003 a Granada on es tractaren les noves propostes conceptuals
i experiències sobre e-learning en l’àmbit universitari.
III Congrés CIDUI, Secretaria tècnica
L’IDES participa en el III Congrés CIDUI que es celebrarà a Girona durant els dies
30 de juny, 1 i 2 de juliol de l’any 2004, com a secretaria tècnica. Aquest tercer
Congrés té per objectius el fomentar l’intercanvi d’experiències docents, contribuir a
la millora de l’activitat docent a les universitats i afavorir la cooperació entre
universitats en temes de qualitat docent.

IDES
Memòria Econòmica a 31 de desembre de 2003

Pressupost d'ingressos
Concepte
Pressupost inicial funcionament
Pressupost Secretaria 3r. Cong. Int. Docencia Universitaria e Innovación (Transferència UB)(2003-2004)

Import en €
30000,00
7300,00

Total ingressos

37300,00

Pressupost de despeses
Concepte

Import en €

Personal
Becàries IDES
Docència
Becari 3r. Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI)
Total despeses de personal

4800,00
1050,00
1200,00
7050,00

Equipament i manteniment

13004,07

Funcionament

5000,83

Inscripcions a Congressos, jornades i simposis
Inscripcions
Viatges
Total despeses inscripcions

614,00
1399,14
2013,14

Subscripcions a associacions

360,61

Altres

1755,63

Total despeses

29184,28

Ingressos - Despeses

8115,72

