
P r e s e n t a c i ó

Un any més, la Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior 
(IDES) organitza les Jornades d'Innovació Docent a la UAB. 
L'augment i la qualitat de les innovacions presentades l'any 
2006 i l'anàlisi de les avaluacions fetes pels assistents ens han 
fet pensar que, en aquesta quarta edició, era convenient ampliar 
els dies dedicats a la presentació de les innovacions docents 
de la UAB. 

Atès que més de la meitat dels projectes d'innovació docent 
tenen com a punt de partida les tecnologies de la informació 
i de la comunicació (TIC), ens ha semblat apropiat dedicar uns 
espais específics a aquest tipus de presentacions per afavorir-
ne, així, la qualitat de la difusió: el racó de presentació de 
programari (software) i materials digitalitzats innovadors i el 
racó de l'autoaprenentatge.

Aquest CD conté, entre d'altres, les comunicacions presentades 
a les Jornades, la conferència impartida pel Dr. Zabalza, els 
resultats de l'enquesta d'avaluació i les conclusions de les 
Jornades. Com a novetat, aquest CD també conté vídeos 
corresponents a la presentació de les Jornades, les dues 
conferències i la cloenda, i el contingut dels pòsters presentats.

En l'organització de les Jornades, hi ha participat activament 
el professorat responsable de projectes de millora de la qualitat 
docent finançats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris 
i de Recerca (AGAUR) o bé pel vicerectorat d'Estudis i Qualitat 
de la UAB.

És, però, la participació directa del professorat de la nostra 
universitat el que dóna sentit a les Jornades i les omple de 
contingut. El camí cap a l'espai europeu d'educació superior 
ens dóna l'oportunitat d'implantar noves metodologies docents, 
utilitzar nous recursos, compartir i optimitzar l'ús dels recursos 
existents. Les Jornades ofereixen l'oportunitat d'aprendre dels 
nostres companys, de les bones pràctiques que s'estan duent 
a terme, dels seus encerts i dels seus suggeriments.

Volem agrair especialment el suport rebut del vicerector 
d'Estudis i Qualitat. També agraïm el suport de tot l'equip de 
l'IDES, de l'administració de l'edifici del rectorat i de l'Àrea 
de Comunicació de la UAB.

En una docència centrada cada cop més en l'aprenentatge de 
l'estudiant i en l'assoliment d'objectius formatius i competències, 
és bàsic conèixer els recursos existents, les noves metodologies 
d'ensenyar i aprendre, les noves formes d'avaluar, etc.

Esperem que les innovacions i les experiències que us presentem 
us encoratgin a enriquir la vostra pràctica docent i a encaminar-
la cap a una docència de qualitat, adaptada a les noves exigències 
de l'EEES, de la societat i dels futurs professionals que estem 
formant.
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