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És ben conegut per tots nosaltres el fet
que la Universitat Autònoma de Bar-
celona, al seu moment, va apostar per ser
la capdavantera dels programes Erasmus i
de l’intercanvi entre els estudiants i els
professors de les universitats europees;
que ha desenvolupat una estratègia de
potenciació de la recerca de qualitat i que
disposa de programes de doctorat de qua-
litat que avalen la seva trajectòria. L’eix ha
estat el fet de pensar en la millora de la
innovació i de la qualitat de la Universitat
en general.

Des d’aquesta perspectiva s’inicia el des-
envolupament de la Unitat d’Innovació
Docent en Educació Superior (IDES), que
tots coneixem, i que en aquests darrers
anys ha intentat desenvolupar i afavorir
les iniciatives que els docents de la nostra
universitat han posat en marxa amb sug-
geriments i amb la formació en noves me-
todologies docents, per exemple, acom-
panyant sempre el procés d’adaptació a
l’espai europeu.

Estem en una nova etapa i l’IDES vol con-
tinuar estant present en aquest procés. El
nostre objectiu en acceptar la responsabi-
litat encomanada és clar: donar veu al
professorat, treure a la llum totes aque-
lles activitats docents que es fan al cam-
pus perquè tots puguem compartir els
coneixements. Cadascú de nosaltres, des
de la responsabilitat que sempre hem
manifestat i que fa de la UAB el que és,
estem fent innovacions silencioses, dedi-
cant-hi moltes hores de treball i molts
esforços, sovint sense tenir suports visi-
bles. L’IDES, com a unitat de suport, es
proposa treure a la llum aquestes expe-
riències per compartir-les, per poder
aprendre dels nostres companys i per
poder enriquir els nostres coneixements
amb les aportacions fetes des d’altres
perspectives.

Som conscients que no tenim coneixe-
ment, almenys fins ara, de tot el que es fa
al campus, i sovint pensem que altres uni-

versitats del país o europees són pioneres
en experiències que s’han de considerar.
Nosaltres estem convençuts que aquí, a la
mateixa UAB, s’hi fa una tasca docent molt
valuosa. Cal, però, conèixer-la i donar-li su-
port. Aquesta és una de les fites que s’ha
proposat l’IDES per a aquests anys que
queden fins a la plena incorporació euro-
pea. Ens proposem estar més a prop dels
docents, amb la intenció d’afavorir i poten-
ciar tot allò que, des de les diferents titula-
cions, s’està desenvolupant. 

Una de les primeres idees que posem a la
vostra disposició és la de publicar, de
forma periòdica, les vostres innovacions
docents. Per això, hem pensar fer una
doble publicació de l’IDES. La primera se-
rà la continuïtat d’aquest full que ara teniu
a les mans, amb les informacions gene-
rals que siguin d’interès per al campus. La
segona serà un altre full que recollirà les
experiències del campus, i en el qual ens
proposem publicar les innovacions do-
cents que fan els professors de la UAB. El
seu títol pot ser similar a Avui, la titulació
de... ens informa de...; l’objectiu és anar
deixant constància d’allò que s’està treba-
llant, donar la possibilitat de poder con-
tactar amb els autors i poder compartir les
experiències docents, que de segur seran
molt enriquidores.

L’espai europeu serà molt més suggeridor
si compartim i construïm la nostra realitat
docent, si som capaços d’adaptar a la nos-
tra realitat les idees, els suggeriments, les
metodologies innovadores i les experièn-
cies que se’ns presenten des d’altres
àmbits. Només amb la complicitat de tots
podrem definir la nostra realitat docent.

Estem oberts a rebre i a canalitzar qualse-
vol suggeriment que pugui anar en aques-
ta línia. Des de l’IDES no podem fer-ho
tot. Necessitem que siguis la veu que ens
permeti actuar.

Maite Martínez, directora de l’IDES
Elena Añaños, responsable de l’Àrea d’Innovació

Yemiko Kanashiro, Àrea de Formació
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Què en podeu dir de...

Formació per a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES): gener–febrer de 2006

El Pla de Formació de l’IDES té com a
objectiu oferir a tot el professorat de la
Universitat diverses eines i recursos que
ajudin a aplicar iniciatives d’innovació i
de millora de la qualitat de l’activitat
docent, i contribuir, d’aquesta manera, a
concretar el repte que suposa el procés
d’adaptació de les titulacions a l’EEES.
Amb aquest pla també es pretén
potenciar l’intercanvi i la difusió d’expe-
riències de bones pràctiques portades a
terme pels docents mitjançant la
realització de tallers.

Entre el 23 de gener i el 10 de febrer de
2006, va tenir lloc el Pla de Formació 
de l’IDES. En aquesta edició, van par-
ticipar-hi 327 professors dels diferents
departaments de la Universitat, alguns
dels quals van participar a més d’un
curs.

Amb aquesta edició, van començar el
procés d’acreditació FDES (Formació
Docent en Educació Superior) setanta-
nou professors, que formen la tercera
promoció FDES.  

Es van fer en total 21 cursos: nou semi-
naris d’estratègies d’ensenyament-

aprenentatge, quatre seminaris d’ava-
luació i vuit tallers de recursos didàctics.  

Als seminaris d’estratègies d’ensenya-
ment-aprenentatge es van treballar
estratègies innovadores que responen a
l’aplicació dels ECTS, com per exemple:
aprenentatge mitjançant la resolució de
problemes (ABP), aprenentatge co-
operatiu, el portfoli  de l ’estudiant,
elaboració de projectes i desenvolupa-
ment de casos, entre d’altres. 

Els seminaris d’avaluació es van centrar
en les modalitats d’avaluació de l’alumne
i les innovacions sorgides a partir de les
exigències dels ECTS, com per exemple:
el portfoli de l’alumne, l’avaluació de les
competències i  l ’ús d’eines infor-
màtiques per facilitar l’elaboració de
proves d’avaluació.

Finalment, l’objectiu dels tallers de
recursos didàctics va ser facilitar al
docent eines pràctiques que li permetran
millorar la qualitat de la seva docència,
com per exemple: l’ús de recursos vir-
tuals, l’elaboració de pàgines web i de
presentacions en Power Point, tècniques
d’expressió oral, així com també el dis-

seny i la planificació de programes de les
assignatures en el marc de l’EEES.

En termes generals, els resultats de les
enquestes d’avaluació dels cursos han
estat molt positius. Pel que fa al nivell de
satisfacció dels participants, s’ha obtin-
gut una puntuació mitjana general de 8,1
punts sobre un màxim de 10. Aquesta
puntuació ha estat homogènia en els
diferents tipus de cursos.  

Aquest resultat també es fa evident
amb altres respostes dels participants.
A ix í ,  e l  91 ,8  % de ls  par t i c ipants
considera que els cursos han estat
d’utilitat per a la seva tasca docent i,
d’altra banda, el 81,5 % està interessat
a aprofundir més els temes tractats en
els cursos.  

A partir d’aquestes respostes, pensem
que, per a la pròxima edició, es poden
programar els cursos en diferents
nivells (bàsic, avançat), per tal de do-
nar resposta a les propostes, apro-
fundir temes ja treballats amb expe-
riències concretes i treballar conceptes
bàs ics  amb e ls  qu i  comencen la
formació. 
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El Programa FDES (Programa d’Acreditació en Formació Docent en Educació Superior) té com a finalitat potenciar les competències
docents referides a la planificació del procés d’ensenyament-aprenentatge, la utilització d’estratègies i recursos didàctics i el sistema d’a-
valuació dels estudiants, en el marc del Espai Europeu d’Educació Superior. Va destinat a tot el professorat de la UAB que desitgi obtenir
aquesta acreditació i es recomana especialment al professorat novell (aquells que faci un trienni com a màxim que són a la UAB com a
docents), per tal d’enfortir les seves competències docents. 

El Programa FDES inclou dos tipus d’accions diferents: 

a) La participació en tres seminaris (dos d’estratègies d’ensenyament-aprenentatge 
i un d’avaluació) i en un taller de recursos didàctics.

b) L’elaboració i la presentació del portfoli docent d’una assignatura impartida 
en què s’hauran aplicat les estratègies i els recursos tractats als cursos. 

Amb la realització d’aquestes activitats s’obté una acreditació, equivalent a 6 crèdits ECTS. 

Ara fa tres anys que es va iniciar la primera edició del Programa FDES, en la qual es van inscriure 51 professors de la Universitat. El febrer
del 2006, un 53 % d’aquests inscrits ha obtingut l’Acreditació en Formació Docent en Educació Superior. Aquests professors provenen de
diferents departaments de la Universitat i categories docents, tal com veiem a continuació. 

Primera Promoció del Programa d’Acreditació 
en Formació Docent en Educació Superior (FDES)

Departaments Acreditats

Enginyeria Electrònica 6
Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions 2
Enginyeria Química 2
Filologia Espanyola 2
Sociologia 2
Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes 2
Ciències Morfològiques 1
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 1
Dret Públic i Ciències Historicojurídiques 1
Dret Privat 1
Química 1
Psicologia de l’Educació 1
Art 1
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i Medicina Preventiva 1
Microelectrònica i Sistemes Electrònics 1
Comunicació Audiovisual i Publicitat 1

Volem donar l’enhorabona al professorat que ha obtingut l’Acreditació en
Formació Docent en Educació Superior: 

Aguilera Martínez, L., Badia Martín, M. M., Caminal Homar, J., Cortés 
Fité, A., De Lama Aymà, A., Fernández Córdoba, C., Fernández García, R.,
Freixas Alás, M., García Vílchez, F., Gibert Badia, F., Gil Galí, I., Jiménez
Jiménez, D., Jiménez León, M., Lorente Álvarez, B., Maranillo Alcaide, E.,
Menéndez Nadal, O., Palencia Villa, R. M., Parella Rubio, S., Portí Pujal, M.,
Sebastián Pérez, R. M., Sendra Sala, C., Solà Monells, X., Surribas
Casalprim, A., Uranga del Monte, A., Vié Riba, A., Villalba Méndez, G.



Unitat d’Innovació Docent 
en Educació Superior (IDES)

Edifici A
Campus de la UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel.: 93 581 41 66
Fax: 93 581 41 67

ides@uab.es

Informacions

La Unitat d’Innovació Docent en
Educació Superior (IDES), dintre
del seu Pla de Formació Perma-
nent, us convida a participar a les
activitats de formació que tindran
lloc els mesos de juny i juliol de
2006. Les característiques s’espe-
cifiquen a continuació. 

Dates: del 19 al 30 de juny i del 10 al
14 de juliol 

Horaris: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h, amb
alguna excepció

Lloc: Facultat de Psicologia (semi-
naris P-34, P-35, P-36, P-37 
i P-38)

Criteris d’inscripció

1 El Pla de Formació Permanent de
l’IDES és a l’abast del personal
docent investigador de la Universitat
Autònoma de Barcelona. 

2 Les inscripcions es faran a través de
la pàgina web de la UAB a partir de la
segona quinzena de maig.

3 Quan el nombre de participants ins-
crits hagi arribat a un màxim d’alum-
nes (30 participants), el botó d’ins-
cripcions es desactivarà.

4 Els cursos hauran de tenir un mínim
de 10 alumnes per poder realitzar-se.

5 Si esteu fent el Programa FDES, cal
especificar-ho en el moment de la
inscripció. 

6 Les activitats de formació són gratuï-
tes. 

Tipus d’activitats formatives

Les activitats formatives es classifiquen
en tres tipus: 

1 Cursos d’estratègies d’ensenya-
ment-aprenentatge: estratègies
innovadores que responen a l’aplica-
ció dels ECTS.

2 Cursos d’avaluació: noves mo-
dalitats d’avaluació dels aprenentat-
ges en l’EEES.

3 Tallers de recursos didàctics:
tallers que aporten al docent eines
que li permetran millorar la qualitat
de la seva docència a partir d’expe-
riències pràctiques d’altres docents. 

En aquesta edició hem implementat ni-
vells avançats d’alguns dels cursos, en
resposta als suggeriments rebuts a l’últi-
ma edició.

Acreditacions dels cursos 

Les activitats formatives que es duguin a
terme seran acreditades per l’IDES amb
un certificat d’assistència.

L’acreditació dels cursos del Programa
FDES serà la següent: 

Cursos d’estratègies d’ensenyament-
aprenentatge: un crèdit ECTS
Cursos d’avaluació: un crèdit ECTS
Tallers de recursos didàctics: mig crèdit
ECTS

Equip de la Unitat

Dra. Maite Martínez 
Directora

Dra. Elena Añaños
Responsable de l’Àrea d’Innovació 

Yemiko Kanashiro
Responsable de l’Àrea de Formació 

Lidia Arroyo
Sarai Sabaté
Equip col·laborador

Jordi Grau
Virtudes Guzmán
Suport logístic

Edició i impressió

Servei de Publicacions 
de la Universitat Autònoma de BarcelonaIDES

Pla de Formació Permanent IDES (juny – juliol de 2006)

Nota: recordeu que s’ha ampliat el període d’inscripció amb
tarifa reduïda fins al 22 de maig.


