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Nou GI-IDES d’Avaluació d’Aprenentatges
En aquest butlletí us volem presentar el nou grup d’interès 
de l’IDES de la UAB. Els objectius que s’hi plantegen es vin-
culen a la refl exió al voltant de les metodologies d’avalua-
ció, l’avaluació continuada, les metodologies de treball i les 
aplicacions d’aquestes en el procés diari de la tasca docent.

En el repte de la incorporació a l’EEES, se’ns ha presentat 
una oportunitat per explicitar els processos d’avaluació amb 
nous conceptes, de manera integrada en el procés d’aprenentatge. Tot això ha 
generat experiències i preocupacions, voluntats i incerteses, que es podran com-
partir obertament en l’espai que presentem.

L’avaluació de les competències requereix una nova perspectiva, una nova de-
dicació a un procés que tots els docents hem fet fi ns ara de diverses maneres. 
El GI-IDES d’Avaluació d’Aprenentatges sorgeix de la preocupació per estar al 
costat de tots els docents en la implementació de les metodologies d’avalua-
ció, l’anivellació i l’assoliment de les competències, valorant els resultats de 
l’aprenentatge i creant les eines de registre avaluatiu adequades per a cada 
competència.

D’ara endavant, tenim un espai de trobada, interdisciplinari i interuniversitari, 
per a integrar totes les experiències que s’han desenvolupat fi ns avui i les que 
sorgeixin. Potser el projecte sembla molt ampli, però ara comença un nou entorn 
que serà, creixerà i es desenvoluparà tal com els integrants del grup vulguin. Des 
d’aquí comencem a convidar els docents que hi vulguin participar.

Estem preparant una jornada de presentació del grup que aviat anunciarem. 
Confi em que us interessi. Us hi esperem.

Anna Capitán
Coordinadora del GI-IDES d’Avaluació d’Aprenentatges

Agenda
17 de març 
Jornada: Els programes europeus 
i la innovació docent 

29 de març 
Jornada: Les Matemàtiques en-
tre la secundària i la universitat

1 d’abril 
Inscripcions al Programa FDES

6 d’abril 
Jornada: avaluació 
d’aprenentatges

12 d’abril 
Jornada: Les assignatures de 
llengua i les competències com.

2 de maig
Inscripcions als cursos i tallers

Congressos 
Simposi internacional 
CIDUI-CESE
4 d’abril de 2011
Barcelona
http://cidui.upc.edu/simposi

UNIVEST’11 
16 I 17 de de juny de 2011 
Girona
http://univest.udg.edu

Foro de Evaluación de la 
calidad de la investigación y de 
la educación superior
Del 31 de maig a l’1 de juny
Santander
http://www.ugr.es/~aepc/VIIIFORO

Equip de la Unitat
Dolors Márquez 
Coordinadora per a la Formació del 
PDI i la Innovació
Núria Marzo
Àmbit d’Innovació
Sarai Sabaté
Àmbit de Formació
Ferran Ruiz
Adriana Pérez
Becaris col·laboradors
Jordi Grau
Suport administratiu

El proper dia 4 d’abril se celebrarà a 
l’Auditori del CaixaFòrum el Simposi 
Internacional CIDUI-CESE sobre el tema 
«Universitats, estats i mercats en una 
Europa que canvia: cap a una gover-
nança creativa de l’educació superior. 
Europa en el món, el món a Europa».

Des del comitè executiu del Congrés In-
ternacional de Docència Universitària i 
Innovació (CIDUI) s’organitza cada dos 
anys un simposi internacional adreçat 
a alts responsables acadèmics i de ges-
tió de les universitats coorganitzadores 
del CIDUI. En aquesta ocasió, la sise-
na edició es realitza en col•laboració 
amb la Comparative Education Society 
in Europe (CESE). Aquesta organització 
europea és, en el camp de l’educació 
superior comparada, un punt de refe-
rència internacional. 

El Simposi comptarà amb la participa-
ció de quatre conferenciants europeus 
que ens aportaran noves idees sobre 
el concepte de governança, el funcio-
nament dels sistemes educatius en al-
tres països, models educatius d’excel·-
lència d’arreu, etc. 

Per a més informació i per poder seguir 
l’acte heu d’accedir a la pàgina web 
del Simposi 
http://cidui.upc.edu/simposi

Simposi internacional CIDUI-CESE

CIDUI

2011 Barcelona

Simposi
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Aplicació informàti ca per 
a guies docents (AGD)

Jornada temàti ca sobre 
matemàti ques

Jornada temàti ca: Les 
assignatures de llengua

Per tal de facilitar l’elaboració 
de les guies docents de la UAB, 
homogeneïtzar-ne l’aspecte i 
assegurar-ne la difusió, la OAID, 
en col·laboració amb l’IDES, ha 
desenvolupat una aplicació infor-
màtica de guies docents (AGD). 
Aquesta aplicació serà accessible 
a tots els graus de la UAB a 
partir del proper mes d’abril i es 
duran a terme diverses sessions 
formatives per explicar-ne el 
funcionament. 
Properament es podrà consultar  
tota la informació a la web de la 
Unitat IDES. 

L’IDES, en col·laboració amb 
el Programa Argó (ICE) i el 
representant de la Rectora per 
a la secundària, organitza la
II Jornada: “Les assignatures de 
matemàtiques entre la secundà-
ria i la universitat”, adreçat al 
professorat de matemàtiques de 
secundària i d’universitat. Els 
ponents seran professors univer-
sitaris que imparteixen  mate-
màtiques als primers cursos de 
diverses titulacions. La trobada 
es farà el dia 29 de març.

L’IDES i el Programa Argó (ICE), 
organitzen la jornada: “Les 
assignatures de llengua i les 
competències comunicatives 
en el pas de la secundària a 
la universitat”, dedicada a 
reflexionar i debatre sobre els 
coneixements i la formació en 
llengua  de l’alumnat que acaba 
el batxillerat. La jornada es farà 
el dia 12 d’abril.
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Jornada: Avaluació d’Aprenentatges
El proper 6 d’abril l’IDES organitza una jornada sobre avaluació d’aprenentatges. La 
jornada té com a finalitat donar resposta a qüestions relacionades amb l’avaluació i 
mostrar els mètodes i eines d’avaluació de competències disponibles, així com deba-
tre sobre els indicadores i procediments avaluatius. Al llarg de la sessió s’exposaran 
diverses experiències de bones pràctiques docents en matèria d’avaluació i la cap de 
l’Àrea d’Afers Acadèmics, Montserrat Masoliver, comentarà la nova normativa de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. 
A més, es presentaran les línies de treball del nou grup d’interès GI-IDES d’Avaluació 
dels Aprenentatges coordinat per Anna Capitán (Escola Universitària de la Creu Roja). 
La jornada tindrà lloc a la Facultat de Veterinària de les 9.30 a les 14 h.

Projecte com defi nir les competències del professorat
Les universitats públiques catalanes, a través de les seves 
unitats de formació (ICE-IDES-CQUID-ELC) i amb el suport 
del Ministeri d’Educació i Ciència en el marc del Programa 
de Estudios y Análisis (EA2010-0099), estem duent a terme 
un projecte conjunt que té com a objectiu defi nir les com-
petències docents del professorat universitari, amb el prò-
posit de redissenyar els plans de formació d’acord amb les
necessitats actuals. 

Considerem que establir un marc de referència comú a par-
tir del qual es desenvolupin els plans de formació aportarà molts avantatges, ja 
que permetrà el reconeixement de les activitats realitzades dins dels programes 
formatius de diferents universitats, facilitarà la mobilitat i l’intercanvi entre 
els docents, millorarà l’aprofi tament de sinergies, eines, activitats i materials, 
i suposarà una gestió més efi cient dels recursos destinats a la formació del pro-
fessorat universitari.

Aquesta acció està plantejada com un projecte del sistema universitari públic 
català, que incidirà en la qualitat i l’excel·lència de la formació del professorat 
i, consegüentment, en la formació proporcionada per les nostres universitats 
als estudiants. Els resultats que es derivin d’aquest projecte s’aplicaran a totes 
les universitats participants i podran transcendir a altres universitats nacionals i 
internacionals, pel gran interès que les universitats d’arreu tenen en els nostres 
programes formatius, i la importància i l’actualitat de la temàtica que tractem.

Jornada: Els programes europeus i la innovació docent
El proper 17 de març l’IDES organitza 
la jornada Els Programes Europeus i la 
Innovació Docent. L’objectiu d’aquesta 
jornada és oferir una perspectiva general 
de les accions europees adreçades a la 
innovació docent en l’àmbit de l’educació 
superior, els programes de mobilitat i 
cooperació docent, així com mostrar 
els organismes i les agències de gestió 
implicades en els diferents programes. 

La jornada tindrà lloc a la Sala d’Actes del Rectorat de les 9 a les 16.30 h. 

c?


