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Fa uns quants anys, els programes europeus
de mobilitat de l’estudiant havien portat els
responsables d’Erasmus a pensar i redefinir
els sistemes d’acreditació dels estudis (conva-
lidació) entre els diferents països als quals es
traslladaven els estudiants. No era fàcil, ja que
les facultats i també les universitats tenien un
sistema diferenciat d’organitzar els seus cur-
sos i matèries.* Algunes carreres o matèries
eren només teòriques i altres eren més pràcti-
ques; algunes requerien treballs de l’estudiant,
altres avaluaven a través d’un examen, i en
alguns casos només existia un examen gene-
ral en finalitzar els estudis. Podríem dir que
això que actualment anomenem sistema de
crèdits europeus és conseqüència de la volun-
tat d’articular aquesta situació en un espai uni-
versitari europeu comú.

Però no és només això. Seria relativament fàcil
posar-se d’acord en la manera de «comptabi-
litzar» les assignatures. El problema és què
«hem de comptabilitzar»: les hores de docèn-
cia a l’aula?; les hores d’estudi a la biblioteca,
o en la resolució d’un problema?; la prepara-
ció d’una exposició o, fins i tot, d’un examen?

Aquestes preocupacions han donat lloc als
documents de la Sorbona (1998), Bolonya
(1999) o Praga (2001), amb l’objectiu de crear
un espai europeu d’ensenyament superior
basat en el principi de la mútua confiança uni-
versitària que permeti la mobilitat de tots els
estaments universitaris, la integració dels titu-
lats en un mercat laboral unificat i un incre-
ment de la competitivitat del mercat europeu
en el mercat internacional. Aquests docu-
ments suggereixen i puntualitzen qüestions
relatives a les titulacions, i deixen entreveure
que això aconseguirà la seva implantació en la
mesura en què tots puguem construir un

espai comú a partir de l’experiència, el conei-
xement de la realitat i la creativitat de cada una
de les persones i les institucions implicades.

A què fan referència els ETCS?
Els ECTS són un sistema de crèdits basats en
el treball dels estudiants, que s’usaran a tot
l’espai europeu tant per a la transferència com
per a l’acumulació, i que, per tant, té implica-
cions per als europeus i les institucions edu-
catives de la Comunitat.

Cada universitat i cada estudi haurà de repar-
tir els crèdits entre les diferents assignatures,
tenint en compte les competències del futur
professional i les classes teòriques i pràcti-
ques, els seminaris, les tutories, els treballs de
camp, les hores d’estudi, els exàmens i les
diferents maneres d’avaluar.

El Consell de Ministres del 5 de setembre
passat va aprovar un reial decret que esta-
bleix el nou sistema europeu de crèdits i el
de qualificacions en les titulacions univer-
sitàries, amb l’objectiu de facilitar l’homolo-
gació de títols i mobilitat. S’estableix una
reconversió senzillament numèrica. Els dife-
rents plans d’estudis hauran de tenir 60 crè-
dits per a cada curs acadèmic. Si tenim en
compte les setmanes d’un curs i fent la divi-
sió corresponent, obtindrem el valor del crè-
dit (30 hores).

Però el més important és l’èmfasi posat en el
significat del crèdit, que fa d’aquest sistema
una possibilitat de canvi. El crèdit ja no té res
a veure amb les hores del professor a l’aula,
(abans, un crèdit equivalia a deu hores de
docència del professor), sinó amb l’aprenen-
tatge de l’alumne (un crèdit actual són trenta
hores en les quals s’inclouen la docència i el

Aquesta secció presentarà temes el contingut dels quals reverteixin en l’actualització informativa del
professorat. El contingut de la secció tractarà sobre temes preferentment d’actualitat acadèmica i
es donarà prioritat a aspectes que puguin incidir en la qualitat de l’exercici docent.

* Per exemple, un arquitecte a Alemanya té el títol amb tres anys i pot anar a treballar als Països Baixos, on el títol requereix sis anys.

European Credit Transfer System 
(ECTS), de què parlem?
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Per poder conèixer una primera opinió ràpida dels alumnes de la
nostra universitat, hem procedit a entrevistar de forma aleatòria un
total de trenta estudiants en entorns diferenciats del campus. Es va
entrevistar estudiants de setze titulacions diferents, dels quals la
meitat eren homes i l'altra meitat, dones. Es va prendre com a pre-
missa que fossin estudiants com a mínim de segon curs cap enda-
vant, per assegurar que tinguessin criteri suficient en les seves opi-
nions. La pregunta que els vam fer era ben simple alhora que inte-

ressant en contingut: «Com creus que ha de millorar la docència a
la nostra universitat?». Aquesta pregunta oberta va generar un total
de 51 respostes diverses. Les respostes, les hem organitzat en vuit
blocs temàtics diferenciats, tots ells pensats per optimitzar la qua-
litat docent. El valor atribuït a les respostes és el d’una opinió genè-
rica i de resultats, per descomptat, parcials.
Les propostes que han fet els nostres estudiants han estat les que
ens mostra la taula següent: 

ÍTEM TOTAL

Més pràctica i menys teoria: menys classes magistrals, més vinculació amb el món laboral, més classes participatives, etc. 21 %

Organització del curs: canviar dates d’exàmens, exàmens menys comprimits, horaris no tan dispersos, recuperacions, etc. 19 %

Recursos didàctics del professorat: avaluació, recursos a l’hora d’ensenyar, a les pràctiques, etc. 18 %

Millorar l’àmbit tutorial: millor relació, més seguiment dels alumnes, etc. 16 %

Satisfet 10 %

Motivació del professorat vers la docència, la matèria, etc. 6 %

Coneixement de la matèria per part del professorat 6 %

Condicions de l’aula: menys alumnes per classe, millor emplaçament, etc. 4 %

N = 51

Opinions dels estudiants sobre la qualitat de la docència
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Avui parlem... (continuació)

Què en podeu dir de...

Aquesta secció s’ha creat perquè el professorat pugui enviar consultes sobre la seva activitat docent. Aquí es podran trobar idees i evidències i dema-
nar o donar respostes.

temps d’estudi, de pràctiques, de resolució de
problemes i d’exàmens). Si el crèdit europeu
(ETCS) és una unitat de valoració del volum
de treball total de l’alumnat, la relació entre el
professor i l’alumne es converteix en una
espècie d’«acord» que està per sobre del sim-
ple control i que suposa un reconeixement del
temps que l’alumne utilitza per superar una
determinada assignatura.

És obvi que no podem determinar a priori el
que un estudiant necessita per superar les
assignatures actuals. Caldrà «indagar» o
preguntar (escoltar) la forma i manera d’a-

prendre, però el que serà realment important
és que haurem de «pensar» d’una altra
manera per tal que els alumnes aprenguin el
que considerem imprescindible per a la seva
formació. Haurem de seleccionar, per a cada
titulació, els materials més interessants
(resolució de casos, solució de problemes,
tutorització de projectes...), que, juntament
amb la docència teòrica, configuraran les
noves matèries que l’alumne ha d’aprendre
en un espai i temps determinats.

Tal com ha quedat aprovat en el Reial
Decret, tenim fixat el termini de l’any 2010

per implementar-ho totalment. Ara bé, per a
la concreció de tot això, anteriorment caldrà
realitzar proves «pilot» per, abans d’imple-
mentar-ho definitivament, estudiar bé, expe-
rimentar els nous aprenentatges i generar
els materials i les maneres d’aprendre dife-
rents per tal que el nou sistema de crèdits
no sigui una mesura imposada sinó portada
a terme entre tots i acceptant la diversitat de
situacions que defineixen el nostre àmbit
universitari.

Maite Martínez
carmen.martinez.gonzalez@uab.es

En síntesi, les dades obtingudes manifesten que la proposta més considerada dels nostres estudiants mostra l’expectativa d’una major correla-
ció entre les classes rebudes i l’aplicabilitat dels continguts apresos. Segueixen en ordre d’importància aspectes de caràcter organitzatiu, com la
dispersió dels horaris lectius i la poca distància en temps entre els dies d’exàmens i els altres. 
En tercer lloc, apareixen amb menor freqüència aspectes relacionats directament amb la intervenció docent, tals com els escassos recursos didàc-
tics utilitzats i la tasca tutorial. 
Finalment, exposen temes referents a les condicions d’infraestructura de les instal·lacions. Malgrat tot, un 10 % de les respostes donades mos-
tren una total satisfacció i manifesten que no cal fer cap canvi qualitatiu en la docència de la UAB.

Unitat d’Innovació Docent en Educació Superior (IDES)
ides@uab.es
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Coneixes...?

Introducció
Aquesta experiència d’Innovació Docent s’ha
portat a terme a l’EUI de la Vall d’Hebron
durant el curs 2002/2003 amb els estudiants
de nou ingrés. El mètode utilitzat ha estat el
PBL.

El PBL és un mètode d’aprenentatge centrat
en l’estudiant a través de grups petits (8-10
estudiants i un tutor). 

1. Presentació de la situació/escenari
Es presenta la situació/escenari al grup, la
qual ha d’il·lustrar què li passa a un indivi-
du, a un grup o a la comunitat en el món
real. Un exemple d’escenari pot ser: «A la
premsa apareix publicada la notícia
següent: una gran nombre de joves ado-
lescents consumeixen èxtasi durant els
caps de setmana». 

2. Exploració de la situació
Els estudiants, per mitjà d’una pluja d’i-
dees, detecten àrees o temes de la situa-
ció que necessiten ser explorades (dades
no estructurades). Per un procés de rao-
nament i d’anàlisi de les dades, l’estu-
diant es fa preguntes i d’aquestes es
generen hipòtesis explicatives de la
situació, i es revisen els coneixements
previs que posseeixen i quines són les
seves necessitats d’aprenentatge. 

3. Desenvolupament d’un pla de treball 
Els estudiants desenvolupen de forma
individual o col·lectiva les estratègies de
recerca i d’informació i les fonts de con-
sulta que els permetin assolir els objectius
institucionals i els propis.

4. Aplicació de l’aprenentatge 
a l’escenari/situació 
El coneixement obtingut de les diverses
fonts consultades s’analitza de forma
crítica, discutint en grup. D’aquest
coneixement, se n’extreuen principis que
es puguin aplicar en situacions anàlo-
gues, siguin d’àmbit individual o comu-
nitari i amb un enfocament integral
(biològic, psicològic i social).

5. Avaluació 
Es realitza al final de cada sessió del grup
tutorial i més exhaustivament al final d’un
escenari; s’avalua, en aquest últim, la dinà-

mica de grup, els objectius i les habilitats
d’aprenentatge, com també els principis i
conceptes que s’han discutit, i es pregun-
tarà si aquests es poden aplicar o no a
altres situacions anàlogues. Cada estu-
diant s’autoavalua i, al seu torn, és avaluat
pels seus iguals i pel tutor. 

Implantació del PBL en el currículum
d’Infermeria de l’EUI de la Vall d’Hebron

El grau de satisfacció obtingut d’una prova
pilot realitzada en el curs 2001-2002, en què
es van integrar objectius de diverses assigna-
tures de primer curs treballant-los en grups
petits, ens va conduir a aplicar aquesta meto-
dologia a la totalitat del currículum, i a iniciar
el procés de canvi de l’estratègia docent de
manera gradual.

Formació dels docents 
La formació va passar bàsicament per un
curs de la metodologia de l’aprenentatge
basat en problemes. La segona part es va por-
tar a terme amb l’assaig de grups tutorials, en
què cada participant va passar pel rol d’estu-
diant i pel de tutor. El Dr. Luis Branda va guiar
i supervisar tota la formació. Un altre aspecte
formatiu no formal va consistir en la realitza-
ció de la prova pilot citada anteriorment. 

Elaboració de documentació
Paral·lelament al procés formatiu dels docents
es va iniciar la discussió i elaboració de: 

1. Fullet informatiu sobre la metodologia PBL,
que van rebre els estudiants en les xerrades
informatives prèvies a la matriculació. 

2. Competències i objectius d’aprenentatge.
No va resultar difícil acordar quines
haurien de ser les competències que han
d’adquirir els estudiants en els diferents
cursos. La dificultat més gran va sorgir en
traduir aquestes competències en objec-
tius d’aprenentatge, ja que això va implicar
una feina del conjunt de l’equip docent, on
la principal finalitat va ser l’elaboració
d’objectius encaminats a assolir la com-
petència, i no a posar en comú els objec-
tius específics de cada matèria 

3. Situacions/escenaris. Es van elaborar situa-
cions/escenaris amb la finalitat que perme-
tessin arribar als objectius d’aprenentatge
proposats en els diferents cursos. 

4. Programes. Vam considerar que, perquè
l’estudiant pogués treballar més còmoda-
ment en el grup tutorial abans de fer les
pràctiques clíniques, s’havia d’entrenar en
diverses habilitats, com per exemple:
maneig de la informació (fonts, mètodes
per accedir-hi), lectura crítica dels docu-

ments de treball; habilitats comunicatives
i habilitats clíniques. 

5. Metodologia d’avaluació. L’estudiant passa
per diversos processos d’avaluació. 
En el grup tutorial. És una avaluació for-
mativa individual dels aspectes següents:
responsabilitat, habilitats d’aprenentatge,
comunicació i relacions interpersonals.
Prova de coneixements. L’avaluació dels
coneixements és individual i també es fa a
partir d’un escenari.
Programes. S’avaluen per mitjà de la
demostració de les diferents habilitats. 
Pràctiques clíniques. S’avalua individual-
ment l’aplicació de coneixements i habili-
tats (clíniques, comunicatives...) en situa-
cions reals.

Per poder dur a terme les diferents avalua-
cions, hem elaborat diversos instruments sot-
mesos a revisió per millorar-ne la validesa i la
precisió.

Conclusions 
La innovació docent que suposa la implanta-
ció del PBL és un procés molt obert al nostre
centre, la qual cosa ens obliga a revisar cons-
tantment el que es fa per proposar els canvis
necessaris que s’hi hagin d’introduir.

Com a conclusions destacaríem les següents:

• Com a docents, un dels reptes i esforços
més grans ha estat el canvi de rol que
suposa adoptar aquesta metodologia
d’ensenyament/aprenentatge, ja que, de
ser el principal referent del coneixement
per a l'estudiant, passa a ser el facilitador
en el seu procés d’aprenentatge.

• Malgrat que resulta un camí difícil per al
professorat, ha estat capaç d’integrar els
coneixements de les diferents matèries i
de proposar objectius d’aprenentatge rela-
cionats amb les competències. 

• L’avaluació continuada i formativa permet
a l’estudiant tenir un control del progrés
en el seu aprenentatge.

• Tenim evidència pels informes dels tutors
que els estudiants treballen i aprenen amb
un alt grau de satisfacció i que han demos-
trat una alta motivació prenent la respon-
sabilitat del seu propi aprenentatge.

• Una avaluació total de resultats sobre la
millora que esperem no la podrem realit-
zar fins que els estudiants no hagin acabat
els seus estudis, i una avaluació més fina-
lista tampoc no la podrem fer fins que
aquests no actuïn com a professionals. 

M. Teresa Carulla
tcarulla@vhebron.net

Innovació docent: aplicació del Problem Based Learning
(PBL) a l’Escola Universitària d’Infermeria de la Vall d’Hebron 
M. Dolores Bernabeu Tamayo, M. Teresa Carulla Musons, Manuel Quintanilla Martínez, Maria Cònsul Giribert*

Aquesta secció està destinada a explicar experiències generadores de qualitat docent. És oberta a qualsevol agent universitari que desitgi exposar una
experiència acadèmica.

0 Full d’Innovació Docent en Educació Superior

* Professorat de la l’Escola Universitària d'Infermeria de la Vall d’Hebron, de Barcelona, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
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Aquesta secció està destinada a informar el professorat de totes les convocatòries tant formatives com 
d’investigació relacionades amb la qualitat docent.

L’apartat d’enllaços informarà sobre pàgines web i la documentació de consulta disponible sobre la qualitat
docent.

Congressos, jornades i simposis

� III Symposium Iberoamericano de Docencia Universitaria
21-24 de gener de 2004, Bilbao

¬ www.ice.deusto.es/SIDU/

� 11th International Ottawa Conference on Medical Education
6-8 de juliol de 2004, Barcelona

¬ www.bcmedic.com/ottawa

Fonts d’informació sobre innovació educativa en educació
superior

Adreces electròniques 

¬ www.unige.ch/eua

¬ www.let.rug.nl/TuningProject

¬ www.uam.es/ICE/redu

Bibliografia rebuda sobre innovació educativa en educació superior

Cebrián, M. 2003. Enseñanza virtual para la innovación universitaria. 
Madrid: Narcea.

Zabalza, M. A. 2003. Competencias docentes del profesorado universitario. 
Madrid: Narcea. 

— 2003. La enseñanza universitaria. El escenario y sus protagonistas.
Madrid: Narcea. 

Fonts d’informació sobre metodologies d’aprenentatge
basat en problemes/projectes PBL

Adreces electròniques

¬ www.udel.edu/pbl/

¬ www.auc.dk/fak-tekn/stform.htm

Bibliografia rebuda sobre metodologies d’aprenentatge basat en problemes/
projectes PBL*

Branda, L. 2001. Aportes para un cambio curricular en Argentina. 
Buenos Aires: Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. OPS.

Alavi, C. 1995. Problem-based Learning in a Health Sciences Curriculum. 
Londres: Rouledge.

Heijne, R. 2001. The process of problem-based learning META. Heerlen, Maastricht,
Sittard-Geleen: Hogeschool Zuyd.

Reverte Cejudo, D. 2000. «Medicina basada en la evidencia (MBE). ¿Un gran 
avance o un nuevo instrumento de la “globalización”?». Salud, 88, 8-10.

* Bibliografia aportada per: M. Dolores Bernabeu Tamayo, M. Teresa Carulla Musons, Manuel Quintanilla
Martínez, Maria Cònsul Giribert, professorat de l’Escola Universitària d'Infermeria de la Vall d’Hebron, de
Barcelona, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.Edició i impressió
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