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Formes que no canvien

Bol neolític
4.000 anys

FÄRGRIK bol
actualitat



La forma ha d’estar adequada a la funció



Enric de Germània impartint una lliçó als estudiants de Bolonya (S. XIV)



700 anys més tard…



La docència a la 

Universitat està en 

crisi



El motiu principal que m'impulsa a assistir a classe és...

Socialitzar

Escoltar l'explicació del docent

Prendre apunts

Practicar casos/exercicis/problemes

Realitzar activitats avaluatives

Altres

Preguntar dubtes al docent

Algunes dades...
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Les classes no serveixen 
per resoldre dubtes

L’alumnat hi dona més importància

El professorat hi dona més importància

Poca 
participació a 

l’aula



Comparativa estudiants-professorat

% estudiants

0 10 20 30 40 50 60

%
 p

ro
fe

s
s
o
ra

t

0

20

40

60

Altres

Treball en equip

Coneixements específics

Autoresponsabilitat en l'aprenentatge

Cerca d'informació especialitzada

Redacció d'un document o informe

Comunicació oral

Valors ètics en la pràctica professional

Resolució de problemes/casos

L’alumnat creu que està poc format

El professorat creu que l’alumnat està poc format

En quines competències creus que els estudiants no 

estan prou formats?

Comunicació
Aplicar els 
coneixements

Valors ètics

Cerca d’informació



Quin tipus de modalitat docent prefereixes: online, presencial o 
combinada?

Presencial

Online

Combinada

Presencial

Online

Combinada

Estudiants Professorat
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Potenciar el campus virtual i recursos digitals com a espais addicionals 

d’aprenentatge 



El nou context d’ensenyament-aprenentatge

no tant

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES)

• Aprenentatge en base a competències

• D’una docència centrada en el docent (ensenyament) a una docència 

centrada en l’estudiant (aprenentatge)

Aspectes a potenciar

• Docència presencial més participativa

• Aprenentatge autònom

• Tutorització

• Avaluació continuada

• Elaboració de treballs i projectes individuals o en grup

• Utilització de les TIC



Docència universitària competencial: ara sí?

Docència passiva

centrada en el 

docent
Docència participativa

centrada en l’estudiant

Transformació educativa

• Què necessitem per fer-ho possible?
• Per on comencem?
• Com fem la transició?
• Quins recursos tenim disponibles?

A B



https://ddd.uab.cat/collection/innovet?ln=ca

• Guies de competències transversals
• Manuals d’orientació
• Presentacions de jornades d’innovació docent

Repositori de documents del grup InnoVet

https://ddd.uab.cat/collection/innovet?ln=ca


Guies de competències transversals

https://ddd.uab.cat/record/196287

https://ddd.uab.cat/record/196287


https://ddd.uab.cat/record/196288 • Col·laboració biblioteca Veterinària

https://ddd.uab.cat/record/196288


Ús de la Viquipèdia en projectes docents
(o com incrementar la motivació dels alumnes i la visibilitat dels treballs)

• Normativa TFG de la Facultat: TFG de divulgació, edició viquipèdia
• Guia d’orientació per realitzar un TFG a la viquipèdia 

(https://ddd.uab.cat/record/220775)
• Elaboració de vídeos divulgatius
• Organització d’una jornada de formació a la biblioteca de  Veterinària

https://ddd.uab.cat/record/220775


Ús de la web de biblioteques per docència

• Com es mesura la qualitat d’un article? Indicadors de qualitat de revistes i articles
• Tipologia de publicacions científiques (recerca primària, revisions,...)
• Orientació de la realització de cerques bibliogràfiques



Bones pràctiques en la col·laboració entre el PDI i les biblioteques

Les biblioteques com a recurs per promoure la transformació educativa

• Oferta d’espais de treball pels estudiants orientats a l’autoaprenentatge

Són suficients els espais actuals? Quina ocupabilitat tenen? Els estudiants coneixen 

aquest recurs? I el PDI? Els espais estan condicionats segons les necessitats dels 

estudiants i de la docència que es realitza? Aquests espais poden potenciar la 

innovació docent? 

• Complements formatius pels estudiants i el PDI en cerca i gestió de la 

informació

L’oferta formativa actual arriba a la totalitat dels estudiants de grau i postgrau? Es realitza 

al moment adequat? El contingut de la formació és adequat? Quina formació té el PDI en 

les eines de gestió de la informació? La informació del web és de qualitat i està 

actualitzada? Les biblioteques poden aportar recursos formatius en altres competències 

transversals (p.ex. Comunicació)?



• Oferta de recursos educatius en obert

El PDI sabem quins hi ha? L’oferta és adequada a les necessitats docents? L’accés a 

aquests recursos és senzill? Hi ha un excés d’oferta? Les biblioteques poden donar 

suport a la creació i el manteniment d’aquests recursos?

• Crisi en el sistema de publicacions

Les biblioteques ens podeu ajudar a navegar en els canvis en el sistema de 

publicacions? Com potenciar un sistema més obert i accessible? 

• Creació d’entorns d’aprenentatge flexibles (presencial-digital)

Les biblioteques podeu contribuir a la cogeneració d’entorns digitals per a 

l’aprenentatge?



Cal millorar la comunicació entre les biblioteques i el PDI

• Què en sabem el PDI dels recursos que aporteu les biblioteques? 

• Què en sabeu les biblioteques sobre les necessitats del PDI?

Reflexió final



Hokusai (1830)La gran onada de Kanagawa


