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ELS GRUPS GI-IDES 

Els grups d'interès d'innovació docent en educació 
superior (GI-IDES) s'han creat per tal de mantenir, de 
manera activa i permanent, diferents grups d'investigació 
en matèria d'innovació docent en educació superior que 
generin aportacions a la comunitat universitària sobre el 
seu tema de treball. 

ESTRUCTURA 

Cada grup està representat per un coordinador i un equip de 
professors, d’àmbits diferents, departament i titulacions distintes, 
interessats en treballar un tema actual i relacionat amb l’EEES. 

RESPONSABILITATS  

 1.Desenvolupar un treball de reflexió i 
exper imentac ió a l ’ au la d ’un tema 
d’innovació docent en educació superior. 

2.Presentació de memòria de les activitats 
realitzades i dels aspectes que es consideren 
d’interès per al Campus.  

   L’IDES ajuda a la difusió i publicació dels 
treballs que serà materialitzat en un número 
de la Col·lecció EINES.  Aquesta publicació es 
farà a partir del 2008 en català, castellà i 
anglès, amb la finalitat d'arribar a diferents 
interlocutors de l’EEES.  
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Com formar un grup Gi-IDES? 
Els professors que compateixen un interès particular d’algun tòpic propi de la tasca docent i que desitgin 
analitzar-lo des de el nou paradigma educatiu, realitzaran un projecte que presentaran a la Unitat d’Innovació 
Docent en Educació Superior (IDES). Aquest analitzarà l’interès del mateix per a la comunitat universitària i 
acceptarà o no la creació del nou grup GI-IDES.  

•  Resoldre problemes per aprendre  
•  Estratègies d'Ensenyament i Aprenentatge 
•  "WIKI"  
•  Aprenentatge Cooperatiu en Ciències Socials  
•  Carpetes d'Aprenentatge en Educació Superior  
•  Carpeta Docent  
•  Pràctiques Professionals 
•  Imatge Digital Interactiva  
•  Moodle UAB 
•  Xarxa d'Aprenentatge Autònom 
•  Treball final de grau  

GRUPS D'INTERÈS D'INNOVACIÓ 
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Grups de professors a 
l’aula de formació 
amb interessos 
comuns  
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