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Instituí de Ciéncies de /'Educacíó UB ~ Memóría del curs 2006-2007 

INTRODUCCIÓ 

D'acord amb alló que estableix l'Estatut de la Unlversitat de Barcelona 1, l'lnstitut de 
Ciéncies de l'Educació exerceix funcions de formació i de perfeccionament del 
professorat, de recerca i d'assessorament técnic en els diferents nivells educatius i 
ambits de formació i té les competéncies en materia de formació académica del 
professorat d 'universitat. 

Per atendre les funcions que té assignades, l'ICE s'organitza en : 

Seccions: Ambits d'actuació 

Secció de Formació del professorat d'universitat 

Secció de Recerca 

Secció de Formació del professorat d'educació infantil, primaria, secundaria 
formació professional 

Secció d'lnnovació en formació 

Secció d'Educació i Comunitat (Formació de formadors de persones adultes i de 
professionals d'intervenció sociocomunitaria) 

Secció d'Administració i serveis 

Serveis: Publicacions i documentació, i Assessorament a la Recerca (SAR) 

L'equip de direcció, caps de secció i responsables de les seccions han estat: 

Director Miquel Martínez Martín 

Director adjunt lñaki Echebarria Aranzabal 

Secretaria 

Caps de Secció 

Carmen Buisán Serradell 

Salvador Carrasco Calvo 

Begoña Gros Salvat (fins el 9 d'abril de 2007) i Antoni Sans 
Martí (des de 1'1 de juny de 2007) 

Carmen Albaladejo Marcet 

Maite Colén Riau 

Angel Forner Martínez 

Marta Ollé Figueras (des de 1'1 de man; de 2007) 

Coordinador general del Certífícat d'Aptítud Pedagógica (CAP): Josep M. Gutiérrez 
González 

1 Article 45 de l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Claustre de la UB el dia 21 de maig de 
2003. Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre de 2003). 
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D'acord amb els objectius proposats per l'equip directiu al llarg d'aquest curs: 

1. S'ha continuat amb les línies de treball de cada ambit i servei , i s'ha prestat una 
especial atenció a les que conformen l'ambit de formació del professorat 
d'universitat, amb noves ofertes formatives i de suport adrec;:ades al professorat 
de la UB, i al desenvolupament de l'ambit d'Educació i Comunitat. 

2. S'ha continuat l'actuació en el Pla de formació de 22 zones educatives realitzant 
tasques d'assessorament i orientació per a la formació i s'han incrementat les 
accions de formació de formadors i els grups de treball d'innovació docent. S'ha 
continuat amb la formació del professorat novell del Departament d'Educació 
(professorat interí d'educació infantil, primaria i secundaria) iniciada el curs 
passat. 

3. S'ha ampliat !'oferta de cursos vlrtuals en conveni amb UB Virtual. S'ha seguit el 
projecte amb l'lnstitut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3). 

4. S'esta desenvolupant el contracte programa signat el curs passat amb el 
Departament d'Educació i que afecta a les actuacions de les seccions de 
Formació del professorat d'educació infantil, primaria, secundaria i formació 
professional, d'lnnovació en formació, i de Recerca. 

5. En col·laboració amb l'lnstitut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona 
(IMEB} s'ha dut a terme el procés d'avaluació del Projecte educatiu de ciutat 
(PEC-B 11). L'informe es troba en fase de publicació. 

El nombre de persones que han rebut formació durant aquest curs és un indicador del 
volum d'activitats formatives dutes a terme des de l'ICE de la Universitat de Barcelona 
que, al llarg del curs académic 2006-07, ha atés 22.977 persones. Aixó ha estat 
possible per l'esforv i el compromís d'un extens i ric grup de professionals de tots els 
nivells educatius, adscrits o col·laboradors de l'ICE, als quals des d'aquestes ratlles, 
volem felicitar i agrair la seva col·laboració. 

Aotivitats format/ves Matriculats 

Formació permanent professorat d'educació infantil, primaria, secundaria i rormació professional 14.478 

Formació inicial del professorat d'educació secundaria (CAP) 1.880 

Formació del professorat d'universitat 4.008 

Normalització lingüística 401 

Postgraus I masters 228 

Altres: congressos, jornades, tallers, etc. 1.982 

Total 22.977 

Del total de professorat que ha participat en les activitats de formació deis diferents 
ambits, 1232 ho han fet en activitats de formació de formadors, quadruplicant la 
matriculació de l'any passat. 

Perdura terme les tasques de formació, d'investigació, d'assessorament i de producció 
de materials i, en definitiva, de presencia de la Universitat de Barcelona, a través de 
l'ICE en tots els contextos educatius als quals es fa referencia al llarg de la memoria, 
hem comptat amb: 

Professorat amb adscripció a l'ICE: Maite Colén Riau, del departament de Didactica i 
Organització Educativa; Ester Casals Grané, del departament de Teoria i Historia de 
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l'Educació; Angel Forner Martínez, M. José Rubio Hurtado i Antoni Sans Martí (des 
de 1'1 de juny de 2007), del departament de Métodes d'lnvestigació i Diagnóstic en 
Educació; Joan Perera Parramon, del departament de Didactica de la Llengua i la 
Literatura; Albert Batalla Flores, del departament de Didactica de l'Expressió Musical 
i Corporal; Salvador Carrasco Calvo, del departament de Sociología i Analisi de les 
Organitzacions; Amelia Díaz, del departament d'Economia Política i Hisenda Pública; 
Liliana Tolschinsky Brenman, del departament de Lingüística; i el professorat que 
forma part de l'equip directiu, el director Miquel Martínez Martín del departament de 
Teoria i Historia de l'Educació, i la secretaria Carmen Buisán Serradell del 
departament de Métodes d'lnvestigació i Diagnostic en Educació. També ha estat 
entre nosaltres, fins l'abril, Begoña Gros Salvat del departament de Teoria i Historia 
de l'Educació. Va deixar la direcció de la secció de Recerca de l'ICE per ocupar el 
carrec de vicerectora d'lnnovació a la Universitat Oberta de Catalunya. Li volem 
agrair molt especialment la tasca desenvolupada en aquest lnstitut i la felicitem per 
aquesta nova etapa professional. 

• Professorat amb dedicació a l'lnstitut: Marta Fernández-Villanueva del departament 
de Filologia anglesa i alemanya; Elena Cano García i Ferran Candela García del 
departament de Didactica i Organització Educativa; Juan Antonio Amador Campos, 
del departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicológic; Enrie Prats Gil, 
del departament de Teoria i Historia de l'Educació; José M. Gutiérrez González i 
Josep Palos Rodríguez, del departament de Didactica de les Ciéncies Socials. 

• Professorat del Departament d'Educació que es traba en comissió de serveis: 
Enguany hem comptat amb la dedicació de deu professionals d'aquestes 
comissions, per tal de coordinar i desplegar les activitats de formació permanent 
encarregades pel Departament d'Educació, i els diferents programes de formació. 
Aquestes persones han estat: el director adjunt lñaki Echebarria Aranzabal, la cap 
de la secció de Formació el professorat d'educació infantil, primaria, secundaria i 
formació professional Carmen Albaladejo Marcet i els formadors i formadores Adolfo 
Ariño Domínguez, Blanca Barreda Gutiérrez, Antoni Giner Tarrida, Dolors López 
Sans, Mercé Martínez Martínez, Teresa Mases Giné, Josep Palos Rodríguez í Maria 
Rosa Pena Fíguls. 

• Professorat que ha col ·laborat amb el Servei d'Assessorament a la recerca (SAR): 
Margarita Bartolomé Pina, Francesc Martínez Olmo, Marta Sabariego Puig i Ruth 
Vila Baños (Departament de Métodes d'lnvestigació i Diagnóstic en Educació), 
Teresa Anguera Argilaga, Ángel Blanco García i Montserrat Freixa Blanxart 
(Departament de Metodología de les Ciéncies del Comportament). També hi fan 
tasques d'assessorament el professorat ja esmentat Antoni Sans, M. José Rubio i 
Liliana Tolschinsky. 

• Altre personal: També han col·laborat amb l'ICE: 
- Els professors i professores Amélia Tey Teijón i lolanda García González, del 

departament de Teoria i Historia de l'Educació; Joaquín Prats Cuevas, del 
departament de Didactica de les Ciéncies Socials. 

Els becaris i becaries Francesc Balagué, Laura Campo, Marc Fuertes, Vania 
Guerra i Mónica Mato; vinculada a l'ambit d'lnnovació en formació: Mar Prats; a 
la revista Temps d'Educació: Angel Bravo i Míriam Pérez; al grup de recerca 
GRERLI: Milagros Albert, Rachid Lamartí, Naymé Salas, Agustín Zapatero i 
Mane! Rodríguez hi ha col·laborat com a técnic especialitzat. Muntsa Planas ha 
col-laborat en el Programa d'Educació Infantil. 

- El professorat i altre personal vinculat als diferents programes i projectes 
d'investigació de l'ICE: Otília Defis, Yolanda Díez i Dolors Ferrer. Ha 
desenvolupat tasques de documentalista: Yolanda Saló. 
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• Personal d'administració i serveis: L'1 de mar9 de 2007 es va incorporar Marta Ollé 
Figueras com a cap de la Secció d'Administració i Serveis. Durant el curs 2006-07 
hem comptat amb el suport administratiu de Laura Belmonte Monroy, Albert Coines 
Vicente, Hermínia García Pérez, Roser Gázquez Mansilla, Marisa Herrero Serrano, 
Maíte Hurtado Torre, David Oliva Albaladejo, Luís Ramos del Río, M. Angels Segura 
Ricart i Crrstina Rojas Martínez. Evangelína González Fernández i Milagros 
Rodríguez Martínez han treballat a la secció de Formació del professorat 
d'universitat, i Lissette Fernández Núñez a la secció de Recerca. Rafael Becerra 
Machado ha tingut carrec del suport informa.tic i hem comptat amb l'ajut técnic de 
Ferran Sellés Mompart des del novembre de 2006. Xavíer Foix Rafols ens ha donat 
suport en l'ambit de serveis. Francisco Pérez Lozano ha col·laborat en el 
manteniment de la web de l'ICE. 

Volem fer una menció especial a les administratives M. Antonia Civantos Herrera, 
Núria Llaberia Pastor i M. Pilar Navarro Morera que van estar prestant serveis a 
l'ICE fins al 4 de juny de 2007, data a partir de la qual, per concurs de trasllat, es van 
incorporar al seu nou lloc de treball. Nosaltres, i tot el personal de l'ICE, els hi 
desítgem el millor en aquesta nova etapa laboral pero sentím perdre la seva 
professional col·laboració i la seva companyia en el treball diari de l'ICE. Per cobrir 
les seves vacants es van incorporar a l'lnstitut Juliana Gómez Peñalba (5 de juny), 
Julia Rodríguez Cámara i Assumpta Ruiz Sánchez (7 de juny). 

Finalment volem agrair molt especialment a Cristina Madrenas Tomas el seu suport 
administratiu i técnic, durant quasi un any (des del 15 de man; de 2006 a l'i de mar9 
de 2007) per atendre l'etapa de transit fíns a la cobertura de la plai;a de cap 
d'Administració i Serveis. 

S'ha col·laborat amb les arees d'Educació i Cultura de la Diputació de Barcelona i amb 
les arees educatives de l'Ajuntament Barcelona. També amb el Parlament de Catalunya, 
la Secretaría General de l'Esport, Transports Metropolitans de Barcelona, i altres 
institucíons o entitats, com ara l'Ateneu, el MACBA, CosmoCaixa, La Fundació Bofill, la 
Fundació Congrés de Cultura Catalana, el Consell Catala de !'Audiovisual, l'lnstitut del 
Teatre, el Centre promotor d'Aprenentatge (APS), la Fundació Catalana de l'Esplai, l'IES 
Anna Mundet, UB-Solidaritat, l'Organització d'Estats lberoamericans pera l'Educació, la 
Ciencia i la Cultura (OEI), etc. Durant aquest curs l'ICE ha rebut visites de professorat 
d'altres universitats, institucions i páisos els quals han estat interessats per la nostra 
tasca, organització i funcionament i han formulat consultes sobre formació permanent 
desenvolupament professional del professorat 

Com cada any volem agrair el treball de tots els col·laboradors i col·laboradores amb els 
quals l'ICE compta per dur a terme les diferents activitats: coordinadors/es i professorat 
del CAP i de Norma!ització Lingüística, formadors i formadores del Programa de 
Formació Permanent del Departament d'Educació i de les activitats d'iniciativa ICE, 
seminaris, assessoraments, investígació i especialment els centres educatius amb els 
quals necessariament hem hagut d'estar en contacte per poder aconseguir els nostres 
objectius. Agra"fment que també volem fer arribar a totes aquelles institucions que han 
confiat en nosaltres i ens han encomanat tasques docents, d'assessorament i 
d'investigacíó. 

Barcelona, juliol de 2007 
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1. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA 
SECUNDARIA 

Aquesta secc10 es la responsable de la coordinació de la formació permanent del 
professorat d'infantil, primaria i secundaria i formació professional, i com a tal és 
l'encarregada de dissenyar i avaluar tates les accions formatives adregades a aquest 
col·lectiu . 

A més de la formació Permanent del professorat, la secc10 es la responsable de la 
formació Inicial del professorat d'educació secundaria i deis cursos de normalització 
lingüística . 

El personal responsable d'aquesta formació és professorat del Departament d'Educació 
en comissió de serveis, amb dedicació exclusiva, i professorat adscrit de la U.B., amb 
dedicació parcial. El número total de professorat amb dedicació a l'ICE és de 28, a més 
d'un gran nombre de formadors i formadores externs contractats, aproximadament 1250 
professionals. 

1.1. Educació infantil, primaria, secundaria i formació professional 

L'origen de les activitats de formació sorgeixen, o bé pels encarrecs del Departament 
d'Educació, o perla iniciativa propia de l'ICE, o amb conveni amb altres entitats. 

Deis encarrecs del Departament d'Educació en destaquem dos: 

1. La formació del professorat interí (2ª edició) que enguany han cursat 1.807 persones, 
quasi el triple de l'any passat. Aquesta formació esta adregada al professorat 
d'lnfantil, Primaria, Secundaria, Formació Professional i d'Adults en el seu primer any 
de treball en un centre2• Aquesta formació inclou tres aspectes: 

- La formació de l'interí amb l'objectiu principal d'aportar un espai de reflexió per tal 
d'acompanyar-lo en la construcció de la seva identitat com a docent, 

- la formació de formadors/res d'interins per tal de donar eines i recursos al 
prof essorat formador ( 150 formadors/res) i 

- la formació deis tutors/res deis centres acollidors (320 docents) per tal de preparar 
l'acompanyament del novell en el centre. 

2. L'actuació en els Plans de formació de zones educatives, realitzant la tasca 
d'assessorament i orientació per a la formació, amb la responsabilitat de buscar el 
professorat formador. El número de zones en les quals íntervé aquest lnstítut són 22 
( 16 de la província de Barcelona i 6 de Barcelona ciutat), amb un total de 676 
actívitats. 

2 Curs d'iniciació a la tasca docent prevíst al 3.4 de l'article 2 del decret 172/2005, de 23 d'agost, de 
modificació del decret 133/2001, de 29 de man;:, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis 
amb carácter temporal com a personal interí docent. 
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Per iniciativa propia de l'ICE es porten a terme activitats de formació permanent 
sorgides per iniciativa deis diferents Programes, qt.Je es concreten en la programació de 
la formació adre9ada als diferents nivells educatius i al professorat de formació 
professional. L'ICE té convenis o col·laboracions amb altres institucions (MACBA, 
MNAC; Museu Marítim, IL3, etc.) per realitzar algunes de les activítats de formació. 

Així mateix, els Programes són els responsables de formar i coordinar grups de treball 
d'innovació, organitzar jornades, taules rociones, conferencies i propugnar recerques 
educatives. Actualment el nombre de Programes és de 18. 

En la taula següent es presenta la relació deis Programes abans esmentats, que han 
desenvolupat 676 activitats amb un total de 14.478 estudiants matriculats. En la mateixa 
taula es poden consultar les activitats de Normalització Lingüística que s'han dut a terme 
aquest curs académic 2006-07. 

Programes 

Audiovisual 

Ciéncies Experimentals 

Ciencies Socials 

Coeducació 

Educació Ambiental 

Educació Física 

Educació Infantil 

Ed. Visual i Plastica 

Formació Professional 

Informatice 

lnnovació 

Llengoes - Llegües 
estrangeres 

Materna tiques 

Metodología, Organització i 
Avaluació 

Música 

Normalització lingüística 

Professorat I nterí 

Projectes de Treball 

Tutoría , Convivencia i 
lnclusió (*) 

TOTAL 

Zones 

13 

3 

4 

4 

14 

50 

7 

30 

54 

16 

73 

9 

8 

78 

365 

Activitats 

lnícíatíva ICE 

Programes TOTAL Zones 
i grups de Tardar Hivem 

treball 

4 

9 

8 

7 

2 

7 

2 

2 

11 

15 

3 

2 

19 

94 

2 

4 

2 

7 

11 

4 

4 

4 

7 

29 

7 

15 

2 

23 

80 

9 

13 204 

12 

34 

15 

12 

6 

20 

63 

16 

29 

40 

12 

88 

21 

79 

10 

24 

80 

9 

106 

676 

43 

290 

134 

37 

72 

399 

1224 

150 

636 

808 

247 

1586 

255 

31 

200 

2218 

8330 

Alumnat matriculat 

Iniciativa ICE 

Programes 
i grups de Tardar Hivem 

treball 

92 

14 

26 

12 

12 

108 

15 

254 

242 

24 501 

73 

40 152 

50 103 

280 

1158 

56 141 

39 

23 

40 

99 

26 

12 

120 

1807 

97 532 

TOTAL 

285 

907 

221 

63 

72 

591 

1389 

442 

1158 

833 

147 

907 

296 

1638 

255 

151 

1807 

215 

3101 

533 369 5246 14478 

(*) El programa de Tutoría, Convivencia i lnclusió dóna resposta a les demandes d'Acció Tutoría!, Educació en Valors, 
Diversitat, Educació Especial, lnterculturalisme i Multiculturalisme. 

A l'annex 1 es presenten l'alumnat matriculat i les activitats desenvolupades en aquesta 
secció en taules i grafiques més especifiques. 
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1.2. Formació inicial del professorat d'educació secundaria 

El curs del CAP s'ha desenvolupat dintre del caleridari previst amb normalitat, i a nivell 
general amb qualitat i eficacia. Els alumnes matriculats han estat 1880, aproximadament un 
12 % més que l'any passat. Un any més s'ha assolit l'objectiu prioritari: dotar l'alumnat d'un 
mínim de coneixements i aptituds que ll permetin una capacitació per a l'exercici de la 
docencia a l'ensenyament secundari. 

La realització del curs es va portar a terme dintre del període compres deis mesas 
d'octubre a maig del curs 2006-2007. Els principals problemes detectats han estat de tipus 
logístic: infrastructura insuficient respecte a l'aulari, canons i ordinadors; accés del 
professorat al parking del Campus Mundet, etc. 

S'ha incorporat el CAP de Formació professional, que es dirigeix principalment als 
alumnes Diplomats de la Universitat de Barcelona. El curs ha estat coordinat per les 
professores Blanca Barreda i Mercé Martínez i la valoració general ha estat molt positiva. 
També per quart any consecutiu hem continuat l'experiéncia de les "Practiques guiades de 
Psicopedagogia", model de formació inicial desenvolupat en centres de secundaria dirigit 
només a alumnes de Psicologia o de Psicopedagogia que es matriculen en el CAP. La 
valoració d'aquesta experiencia per part del professorat i alumnat participant continua sent 
molt positiva. La professora Victoria Badia en va assumir la coordinació. 

Com cada curs, la direcció de l'ICE va enviar una carta a la direcció deis centres de 
secundaría i de les institucions adscrites al CAP demanant la seva col·laboració per tal que 
les practiques d'observació i intervenció siguin un auténtic eix vertebrador del curs. En 
aquest sentit, les practiques ens han permés establir una millar connexió entre aspectes 
teórics i practics del curs, i un acceptable nivell pel que fa a la profunditat, extensió i 
flexibilitat en les activitats d'ensenyament/aprenentatge desenvolupades . 

Per últim, els alumnes varen realitzar una enquesta d'avaluació del CAP via internet. 
Durant el proper mes de setembre es fara el buidat i la valoració deis resultats obtinguts. 

Els móduls i professors/es coordinadors/es del CAP 2006-07, han estat els següents: 

Carmen Albaladejo i M. Luisa Rubio 

Victoria Badia 

José Mª Barragan 

Mercé Martínez i Blanca Barreda 

Caries Bastons 

Aureli Caamaño i Damia Obach 

Caterina Cuerda 

Carmen Fonseca 

Cristina Fuertes 

Ferran Gadea 

lolanda Guevara 

José Mª Gutiérrez 

Javier Hernández 

Montserrat Jufresa 

Dolors López 

Ramon Masriera 
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José Palos i Miquel Albert 

Joana Vidal 

Ciéncies Socials 

Francés 

En la taula següent es presenta un breu resum de les especialitats, nombre d'alumnes i 
professors del curs del CAP 2006/07 

Professorat 

Materias A/umnat Teoría Tutors 

Alemany 27 2 5 

Anglés 140 10 40 

Castella 131 8 32 

Catala 74 6 24 

Ciéncies 215 14 52 

Classiques 6 10 3 

Económiques 72 5 16 

Educació Física 152 20 30 

Educació Visual i Plastica 171 14 35 

Filosofia 127 8 26 

Física/ Química 132 12 27 

Formació Professional 19 3 5 

Francés 32 3 8 

Historia/ css 360 28 76 

Matematiques 91 3 15 

Música 44 6 14 

Psicopedagogia 87 4 27 

Total 1.880 156 436 

1.3. Normalització lingüística 

L'ICE organitza la formació del professorat en llengua i cultura catalanes, per tal de 
garantir el procés de normalització lingüística en els diferents nivells de l'ensenyament 
no universitari. S'organitzen cursos reglats, de perfeccionament, grups de suport a la 
!lengua oral, sortides culturals i grups de trebalL S'han realitzat 401 matricules i hi han 
col·laborat vint-i-tres professors i professores. Enguany s'ha ofert la possibilitat de fer la 
matrícula per internet. 

Les activitats que es fan en aquest ambit són: 

a) Cursos presencials: llengua oral i escrita 

b) Cursos semipresencials: llengua escrita; didactica; i historia i geografia 

c) Cursos intensius: !lengua oral i escrita 

d) Formació deis propis formadors: seminaris i conferencies 

10 
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2. PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ AMB UB VIRTUAL/ IL3 

Durant el curs 2003-2004 es va iniciar, mitjarn;:ant un conveni, la col·laboració amb UB 
Virtual per tal d'oferir un nou sistema de formació en !legua catalana del professorat 
d'infantil, primaria i secundaria basat en cursos virtuals. Posteriorment s'ha seguit el 
projecte amb l'lnstitut de Formació Continua (IL3) . 

Des de l'inici fins al moment actual s'han creat 35 cursos adreyats al professorat deis 
diferents nivells educatius que treballen aspectes relacionats amb didactiques, temes 
transversals, actualització de coneixements, etc. D'aquests cursos se n'han fet 8 
edicions (dues per any académic) en les quals hi han hagut 2853 alumnes, alguns deis 
quals de fara del territori catalá 

Enguany, Antoni Sans Marti, del departament de Métodes d'lnvestigació i Diagnóstic en 
Educació, amb el suport de Joaquín Prats Cuevas, del departament de Didactica de les 
Ciéncies Socials, ha coordinat les accions de formació semipresencial i a distancia en 
l'area d'Educació i de formació que puguin ofertar ambdós lnstituts (ll3 i ICE) 

Durant el curs académic 2006-07 s'ha dut a terme una línia comuna d'oferta formativa 
virtual i semipresencial adrevada a l'ambit deis professionals de l'educació, de la 
formació i afins integrada per cursos de postgrau (veure apartat 7.3.) i altres ofertes 
formatives . 

En l'ambit de la formació permanent del professorat d'educació infantil, primaria i 
secundaria, s'ha complet la sisena i la setena edició de CLIP-ICE, curs académic 2006-
07, amb un total de 31 cursos de formació realitzats via Internet en els quals s'hi han 
matriculat 801 persones . 

11 
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3. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'UNIVERSITAT 

3.1. Resum quantitatiu de les activitats de la secció 

Des de la secció de formació del professorat d'universitat s'han organitzat 152 activitats 
formatives (33,9 % més que el curs passat) amb un total de 4008 participants, la qual 
cosa representa un augment del 53,7% respecte al curs anterior. 

Activitat 

Formació Inicial: 
Diploma de postgrau lniciació a la docencia universitaria 

Formació permanent 

Activitats coorganitzades 

Activitats acred itades 

Master Política Academica Universitaria (PAU) 

Totals 

Nombre 
d'activitats 

46 

54 

52 

154 

Participants 

29 

891 

1583 

1486 

19 

4008 

Quadre resum de les activitats de formació de la Secció de Formació del professorat d'universitat 

Percentatge d'assistents per activitat 

Activitats 

acreditad es 

37% 

Jl.ltres 

2% 

Formació 

Permanent 

22% 
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3.2. Breu descripció de les actuacions 

De les accions dutes a terme en destaquem les següents : 

a) Formació inicial per a professorat novell. Consta d'un curs de postgrau de 
formació semipresencial amb mentoria de professorat experimentat, adre9at a 30 
professors/es novells de la Universitat de Barcelona. Aquest curs és la sisena edició 
del curs de Postgrau d'lniciació a la Docencia Universitaria, de 200 hores. 

L'objectiu basic d'aquest curs és proporcionar al professorat novell de la UB una 
formació pedagógica inicial per a la planificació, desenvolupament i avaluació de la 
seva tasca docent, així com el coneixement relacionat amb les peculiaritats de la 
lnstitució Universitaria i les responsabilitats del seu professorat. El programa s'articula 
al voltant d'Accions de Formació i de Mentorització. El conjunt d'actuacions de la 
mentoria és essencial en el Programa i s'orienta sobretot cap a tres aspectes basics 
de la funció docent: la planificació deis continguts de l'assignatura i de l'ensenyament; 
l'observació, analisi i discussió de l'actuació del professor novell a l'aula; i l'elaboració 
de criteris i procediments pera l'avaluació de l'aprenentatge deis estudiants. Enguany 
han seguit aquest cursos 29 professors i professores novells. 

El mes de gener, en un acte académic presidit pel Rector, es van lliurar els diplomes 
de les cinc promocions de professorat novel! que ha cursat els postgraus de formació 
en docencia universitaria entre els anys 2001 i 2006. S'han expedit un total de 221 
diplomes, deis quals 141 són de professorat que ha cursat el postgrau d'lniciació a la 
docencia universitaria entre els anys 2001 i 2006 (cinc promocions) i els 80 restants 
de professorat que ha ampliat la seva formació amb el postgrau d'Especialització en 
docencia universitaria impartit entre els anys 2002 i 2006 (quatre promocions). 

b) Formació permanent. S'ha estructurat a partir de diferents blocs d'activitats que 
s'han ofert en dues edícions i en modalitats de formació de curta durada (entre 4 i 30 
hores). 

• Formació pera tutors: 3 cursos 

• Planificació de la docencia: 5 cursos 

• Metodología: 22 cursos 

• Avaluació d'aprenentatges: 6 cursos 

• Actualització de coneixements instrumentals i desenvolupament professional : 8 
cursos 

A l'annex 2.1 . es presenta la relacíó detallada d'aquestes activitats. 

També s'han desenvolupat de manera específica accions d'assessorament i formació 
adrec;ats al professorat de la UB en relació a: 

• La planificació docent deis nous masters oficials, especialment adre9ades als 
coordinadors de master 

• L'ambit de la innovació docent especíalment adre9ades als Grups d'lnnovació 
Docent 

e) Suport al professorat tutor de la UB: Durant aquest curs académic s'han realitzat 
les activitats següents relacionades amb els Plans d'Acció Tutorial de la Universitat 
de Barcelona (PAT-UB): 

F ORMACIÓ ADRE CADA A TUTORS 

- Dins de la formació permanent a l'edició de gener/febrer es van realitzar 3 
activitats 
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- Com activitats a demanda, i per tant, adrec;ades a tutors de centres determinats 
es van realitzar 9 activitats 

GRUP DE TREBALL 

S'ha constitu'it un grup de treball finam;at per l'AGAUR amb el títol de Formació pera 
la tutoría Universitaria en el marc de /'EEES a la UB. El projecte va comenc;ar 
l'abril de 2005 i va finalitzat el febrer de 2007. 

El grup ha estat integrat per: Manuel Álvarez i Angel Forner (coordinadors), Salvador 
Carrasco, Albert Díaz, lmma Dorio, Gemma Fonrondona, Evangelina González, 
Mercé Gracenea, Maribel Peró, Mila Rodríguez, Sebastián Rodríguez i Mercé 
Torrado . 

El producte final ha estat una Guia practica pera la tutoria universitaria, on es fa 
un plantejament de les tematiques que cal treballar amb els estudiants des de l'inici 
fins al final deis estudis universitaris amb un seguit de recursos i materials de suport 
en aquesta tasca orientadora. 

d) Activitats coorganitzades amb els centres: Formació a partir de les peticions dutes 
a terme per departaments o grups de professors d'un mateix centre, i d'acord amb el 
Coordinador de Formació del Centre. S'han realitzar 54 activitats coorganitzades 
entre l'ICE i els diferents centres de la UB, que han quadruplicat les tetes l'any 
anterior. A l'annex 2.2. es presenta la relació d'aquestes activitats. 

e) Acreditacions d'activitats formatives: Durant el curs 2006-2007 s'han acreditat 51 
activitats de formació. A l'annex 2.3. es pot consultar la relació d'activitats. 

f) Master en Política Academica Universitaria: Finalitzada la primera edició del Master 
en Política Academica Universitaria, s'han lliurat els diplomes al professorat que va 
cursar. S'ha iniciat una segona edició amb 19 participants que ha finalitzat aquest 
curs académic. 

g) Consell de Coordinació de Formació deis Centres: Amb la voluntat de garantir que 
les activitats de formació responguin a les necessitats reals deis centres i de 
contribuir a la línia estratégica de millora de la qualitat docent en els ensenyaments 
de la UB, des de l'ICE s'ha creat el Consell de Coordinació de Formació deis Centres, 
que durant el curs 2006-2007 ha continuat treballant activament en l'organització 
d'activitats de formació a demanda en els Centres, les anomenades activitats 
coorganitzades, de les quals se n'han realitzat 54 en aquest curs. 

h) Seminari Permanent sobre Formació del Professorat de la Universitat de 
Barcelona: E! Seminari té al finalitat de reflexionar i debatre temes relatius a la 
formació del professorat de la UB. Els seus membres són especialistes en l'ambit de 
la formació i l'avaluació en educació superior i de l'aprenentatge universitari. 

S'ha reunit dues vegades: 

El 12 de setembre 2006: Sessió coordinada per la Dra. Rosa Sayós, per analitzar 
"L'experiéncia d'adaptació deis ensenyaments de mestres a l'Espai Europeu". 

El 6 de juny de 2007: Sessió de treball coordinada per la Dra. Lynn Me Alpine 
(Me Grill University Canada) amb el tema "Aplication of zones to teaching". 

i) Transició secundaria-universitat: A petició del Vicerectorat de Política Docent i del 
d'Estudiants s'ha fet una proposta per impulsar una serie d'accions i continuar amb 
les que s'estan duent a terme, per abordar, prioritariament, el transit de l'educació 
secundaria a la universitat amb l'objectiu d'aconseguir que la Universitat de Barcelona 
sigui un referent de qualitat peral professorat de secundaria. 

15 
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Les propostes d'accions futures són les següents: 

- Constitució de Grups de Treba/1 Transíció Educació Secundaria-Universitat: 
Estaran formats en la mateixa proporció per professorat d'universitat i de professorat 
batxillerat. 

- Jornades d'intercanvi d'experiencies: Organitzar unes jornades d'intercanvi 
d'experiéncies de les activitats que es realitzen en els diferents ensenyaments de la 
UB adre9ades a l'alumnat de secundaria i que tenen l'objectiu de donar a conéixer 
cadascuna de les titulacions que s'imparteixen a la UB, així com conéixer !'impacte 
que tenen en els estudiants de secundaria. 

- Formació: Existeix la voluntat per part de l'ICE de participar activament en la 
formació deis professors col·laboradors de la Unitat d'Atenció a l'Estudiant, peró 
abans s'ha de definir molt bé el perfil de competéncies d'aquests professors per tal de 
dissenyar conjuntament els continguts i la metodologia. 

j) Publicacions: S'han editat tres títols més de la Col·lecció "Educación Universitaria": 
La carpeta de aprendizaje del alumnado universitario (M. Colén, N. Giné, F. 
lmbernon), Propuestas para el cambio docente en la universidad (M. Martínez i S. 
Carrasco (coord.)), Aprender en la universidad: el punto de vista estudiantil (N. Giné). 
S'han editat tres números més de la col·lecció Quaderns de docencia universitaria: La 
recerca sobre la docencia a la universitat: /'ús d'entorns electrónics en /'educació 
superior (B. Gros i P. Kirschner), Avaluacíó continuada i ensenyament de les 
competencies d'autoregulacíó (C. Coll i altres), Campus Virtual UB: un nou entorn 
d'ensenyament-aprenentatge (J. Simon). 

k) Congrés Internacional sobre Docencia universitaria i lnnovació (CIDUI): El día 27 
d'abril de 2007, en el marc del CIDUI i coma activitat entre Congressos, s'ha celebrat 
un Simposi Internacional sobre "El disseny de les titulacions per competéncies". 

Al Simposi hi va assistir personal académic i técnic (230 persones) que van assumir 
responsabilitats de coordinació o dinamització deis processos de canvi, formació i 
innovació de les titulacions, en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior. La 
trabada va comptar amb la participació de ponents i experts, nacionals i 
internacionals, amb els quals es va establir el debat i la reflexió sobre un tema 
d'actualitat, directament relacionat amb el procés de convergencia entre les 
universitats europees. 

Tant el Simposi com el mateix CIDUI, s'organitzen per part deis ICES i altres unitats 
encarregades de la formació del professorat de les universitats públiques de 
Catalunya. 

1) Red Estatal de Docencia Universitaria (REDU): L'ICE, membre institucional 
d'aquesta xarxa, ha participat en els seminaris i les assemblees convocades per la 
REDU, a Valencia (UPV}, els dies 18 i 19 de gener de 2007 i a Barcelona (UPF), els 
dies 5 i 6 de juliol de 2007. 
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4. EDUCACIÓ I COMUNITAT (FORMACIÓ DE FORMADORS DE PERSONES ADUL TES 1 

DE PROFESSIONALS D'INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÁRIA) 

La secció es traba en plena fase de reordenació, iniciada el curs anterior, ateses les 
modificacions i noves orientacions que afecten la universitat, la legislació educativa, i els 
acords pera la intervenció i la gestió en activitats educatives no formals i informals, 

La universitat es traba immersa en un procés d'estructuració interna per adequar-se a 
l'Espai Europeu d'Educació Superior, la qual cosa comporta la implantació deis títols de 
grau i de postgrau, i aixo esta relacionat amb aspectes formatius, prafessionals i de la 
formació continuada de professionals dedicats a l'ambit educatiu no formal, de persones 
adultes i d'intervenció sociocomunitaria, 

La legislació educativa també es traba en una fase d'intensa producció, que afecta a 
lleis organiques i també a disposicions i reglaments que s'ocupen de temes relacionats 
amb la gestió educativa no formal, l'aprenentatge al llarg de la vida, la formació 
professional, l'educació permanent, l'educació de persones adultes, """ 

Finalment, la gestió educativa des de la praximitat, ha pravocat l'íncrement de 
coresponsabilitat entre administracions per gestionar plans o actuacions de marcat 
caracter transversal per abordar noves necessitats educatives generades en els darrers 
anys com, per exemple, atenció als nouvinguts, suport per a la conciliació de la vida 
familiar i laboral, accions per facilitar la transició escola-treball, etc . 

Aquests tres factors comporten una serie d'oportunitats per a la secció d'Educació i 
Comunitat i han guiat les accions d'aquest curs 2006-07. S'ha treballat en el redisseny 
pel que fa a la gestió de la formació deis professionals vinculats a diferents ambits 
educati us i el replantejament deis ambits d'interés de la secció a la llum deis 
esdeveniments socials i polítics. S'han obert vies de cooperació amb institucions 
públiques i s'han generat línies de treball sobre temes emergents i estratégics, oferint 
propostes i resultats a les administracions públiques, 

S'han desenvolupat accions amb les entitats següents: 

• Area d'Educació de la Diputació de Barcelona 

• Departament d'Educació 

• Secretaria General de l'Esport 

• lnstitut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona 

• Fundació Bofill 

• Centre promotor d'Aprenentatge i Servei (APS) 

• lnstitut del Teatre 

• Fundació Catalana de l'Esplai 

• Organització d'Estudis lberoamericans 

• Transports Metrapolitans de Barcelona 

• Parlament de Catalunya 

17 
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S'ha continuat amb els assessoraments i han desenvolupat la seva tasca els grups de 
treball següents: 

a) Grup de Treball ICE/UB-Area d'Educació de la Diputació de Barcelona, sobre 
Polítiques Educatives en el marc local. Aquest grup de treball interdisciplinar, 
coordinat per Amelía Díaz, s'ha creat amb l'objectiu d'abordar una serle d'aspectes 
relacionats amb les polítiques educatives en el marc local, amb les línies de treball 
basiques següents: 

- Administracions i territori: polítiques territorials en educació; 

- Ambits d'intervenció educativa: límits i possibilitats de l'Administració local; 

- Analisi deis costos que assumeixen les corporacions locals, en la seva contribució 
al funcionament del sistema educatiu; 

- Xarxes educatives locals; Infancia i família: analisi de les polítiques municipals en 
aquest ambit; 

- Polítiques municipals pera la transició escola-treball i la inserció laboral; 

- Polítiques municipals per assegurar l'equitat educativa. 

b) Grup de treball sobre Formació de persones adultes, el qua! inicia l'activitat el 2006, 
i s'ocupa de la revisió i reflexió sobre alguns conceptes de la formació de persones 
adultes des de tres enfocaments: la percepció social, el concepte, i les 
conseqüéncies operatives. Hi participen, a títol personal, experts de la UB, UAB, 
Diputació de Barcelona, i CPNL. 

c) Grup de treball sobre formació de formadors en APS (Aprenentatge - Servei), liderat 
pel professor Josep Palos, i que, un curs més, continua la seva activitat. 

A/tres acc;ons dutes a terme 

L'ICE, en col·laboració amb l'lnstitut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona 
(IMEB, ha dut a terme el procés d'avaluació del Projecte educatiu de ciutat (PEC-B //). 
L'equip de treball l'han integrat: Antoni Sans, ICE-UB (director) , Angel Forner, ICE-UB, 
Carlos Lazares, UAB, Maria Manzano CSA, Mónica Mato, ICE-UB, i Araceli Vilarrasa, 
IMEB. 

El treball es traba en fase de publicació, i un avene; deis resultats es van presentar en la 
VII JORNADES DEL PEC DE BARCELONA ( Barcelona, Facultat de Geografía de la 
UB) el novembre de 2006. 
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5. INNOVACIÓ EN FORMACIÓ 

Les activitats d'aquest ambit estan orientades cap a la formació i el desenvolupament 
professional del formador de formadors. Les accions que s'han desenvolupat aquest 
curs es concreten en: 

1. Formació de Formadors: Promoció del treball col·laboratiu en les noves línies de 
formació de formadors/es de l'lnstitut des de les dimensions formatives d'innovació i 
recerca. 

S'han dut a terme díverses sessions del seminaris de Formació de Formadors per 
desenvolupar les competéncies específiques de la tasca assessora: 
L'assessorament com a procés d'indagació des de fa practica, i un seminari 
d'aprofundiment sobre Desenvolupament i Avaluació de les Capaótats Humanes. 

Planíficació d'una proposta integrada de Gestió de la formació, flexible, adaptada 
a les necessitats específiques del gestors i gestores deis Serveis Educatius 
lntegrats de Catalunya, que tenen la nova funció de planificar la formació del 
professorat de la seva zona, susceptible d'organitzar-se com a postgrau. 

Planificació d'una proposta integrada i professionalitzadora de formació de 
formadors/es modular, flexible, adaptada a les necessitats específiques del 
col· lectiu , des de l'enfocament del Model de Formació elaborat per l'ICE i 
susceptible d'organitzar-se coma postgrau. 

2. Dinamització de L'Espaí del Formador i la Formadora: Manteniment i difusió de 
l'espai del formador/a, vírtualment i físicament, entes com un suport institucional a 
l'acció deis formadors i formadores que col·laboren amb l'ICE, a partir de la formació, 
l'actualització, i la selecció i creació de recursos i de mares de discussió, de reflexió i 
millora de la seva tasca. 

S'han incorporat a l'espai els formadors i formadores del Programa de formació de 
professorat interí, encarregat a l'ICE per la Direcció General d'lnnovació del 
Departament d'Educació. 

L 'Espai del Formador í la Formadora es pot consultar a la pagina web de la secció: 
http://www.ub.edu/ice/innovacio/index.htm. 

3. Recerca: Desenvolupament de la recerca El perfil del formador i la formadora de 
formadors i formadores des de la perspectiva practícoreflexiva. Definíció del mapa 
competencia/ d'aquest professional í la seva formaóó (projecte ARIE 2005/10002). 
S'ha treballat paral·lelament amb la CA llles Balears que estan fent la réplica de la 
recerca. S'esta acabant d'elaborar !'informe final. 
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4. Planificació, difusió i realització del Simposi de Formació Permanent del Professorat 
a Europa. Barcelona, novembre de 2006. Van assistir-hi 200 persones, entre les 
quals hi havia una important representació de responsables de Serveis Educatius del 
Departament d'Educació. 

5. Secretaria técnica i académica i coordinació executiva del I Congrés Internacional 
,,Noves Tendencies en la Formació Permanent del Professorat". Barcelona, setembre 
de 2007. El congrés ha arribat al límit de matrícula que ens permet l'aforament del 
campus, 500 participants. S'han presentat més de 300 comunicacions, de les quals 
225 han estat acceptades pel comité científic. 
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6.RECERCA 

Aquesta secció ha dut a terme accions pera: 

✓ Desenvolupar la recerca en els ambits prioritaris de treball de l'ICE . 

✓ Impulsar la generació i difusió de coneixement de naturalesa interdisciplinar sobre 
formació en l'ambit educatiu . 

✓ Impulsar la generació i difusió de coneixement de naturalesa interdisciplinar sobre 
docencia universitaria . 

✓ Difondre els resultats i les activitats de recerca realitzades pels grups de l'ICE . 

✓ Incentivar la participació deis investigadors en projectes competitius (nacionals, 
europeus) . 

✓ Promoure la formació d'investigadors i grups de recerca de l'ambit educatiu . 

✓ Facilitar les tasques de gestió i administració de projectes . 

6.1. Serveí d'assessorament a la recerca (SAR) 

L'objectiu fonamental d'aquest servei és aferir a tata la comunitat universitaria de l'ambit 
educatíu un servei d'informació, assessorament i formació sobre temes de recerca 
educativa . 

Des del SAR s'han ates 75 consultes de caire metodol6gic i s'ha fet el procés 
d'assessorament deis grups de Recerca del Programa REDICE i del professorat de 
primaria i secundaria que gaudeix de llicencies d'estudi retribu·1des, que ha sol·licitat el 
servei . 

Aquest any s'han dut a terme dues activitats de formació sota demanda. Un taller dirigit 
als grups de Recerca del Programa REDICE i al professorat adscrit a l'lCE sobre 
"Elaboració d'articles científics" amb una durada de sis hores, i un curs dirigit al 
professorat de primaria i secundaria amb llicencies d'estudi retribu"fdes sobre "Bases 
metodol6giques pera la recerca educativa" amb una durada de 32 hores. A més, s'ha 
ofert una Jornada informativa sobre la convocatoria de llicencies d'estudi retribu"fdes pel 
curs 2007-2008. 

S'ha col·laborat amb la Biblioteca del Campus Mundet en l'organització de dues 
activitats formatives adre9ades als grups de Recerca del Programa REDICE i al 
professorat adscrita l'ICE. Una sobre "Aprofitament deis recursos digitals del CRAI-UB" 
amb una durada de dues hores, i una altra sobre "Ús del gestor de referencies 
bibliografiques REFWORKS" amb una durada de dues hores. 

A l'inici d'aquest curs, s'ha implementat un pla de difusió (campanya de promoció) del 
SAR que inclou l'enviament d'un tríptic informatiu i cartes dirigides a tots els Caps de 
Departament i Coordinadors de Doctorat de la UB. 

El SAR ofereix també alguns serveis complementaris: 

• lntroducció de dades quantitatives i qualitatives 

21 



lnstitut de Ciencies de l'Educació UB - Memória del curs 2006-2007 

• Anallsi de dades quantitatives i qualitatives 

• Codificació de registres 

• Categorització d'entrevistes 

El SAR disposa d'un espai web per fer consultes (http://ice.ub.edu/recerca/assess.htm) i 
d'un altre espai per obtenir informació documental i de suport sobre la recerca 
(http://ice.ub.edu/recerca/recursos.htm). 

6. 2. Butlletí electrónic sobre Recerca Educativa 

L'objectiu fonamental del butlletí electronic LaRecerca és difondre els resultats i les 
activitats de recerca realitzades pels projectes i grups de l'ICE i les activitats de recerca 
realitzades per col·laboradors externs relacionats ambla tematica de recerca de l'ICE. 

El butlletí, que es pot consultar a l'espai web http://ice.ub.edu/recerca/butlleti/llistat.htm, 
recull informació sobre recerques educatives, fitxes pera investigadors amb l'objectiu de 
difondre técniques basiques de recerca i ressenyes de !libres sobre metodologia de la 
investiga ció. 

Durant aquest curs s'han publicat els números 6, 7 i 8 del butlletí, s'ha fet manteniment 
de la llista de distribució deis subscriptors i el de la base de dades amb informació de les 
151 persones que actualment estan subscrites al butlletí. 

6.3. Programes de recerca í equíps de treball 

El Programa de Recerca en Docencía Universitaria de l'ICE de la UB, gestionat perla 
Secció de Recerca, té com a objectiu promoure la creació d'equips i xarxes de recerca 
que contribueixin a generar i difondre coneixement interdisciplinari sobre l'ensenyament 
universitari. 

A l'inici d'aquest curs es va fer la Convocatoria REDICE-06, aquesta vegada amb dues 
modalitats: La modalitat A per a equips que no hagin gaudit d'ajuts en la convocatoria 
REDICE-04 i la modalitat B per a projectes coordinats constitu'its per dos o més equips 
liderats per un grup que hagi estat seleccionat en la passada convocatoria REDICE-04. 

Van resultar seleccionats un nou equips de recerca en la modalitat A i cinc projectes 
coordinats en la modalitat B, presentats per un total de tretze equips. Així, aquesta 
convocatoria reuneix 22 equips de recerca de diferents ambits i departaments de la UB. 
Els equips han estat treballant durant aquest curs. En alguns casos, han requerit 
l'assessorament metodologic de l'ICE i s'espera tenir un primer informe del seu progrés 
durant el mes de octubre de 2007. 

Continuen la seva tasca els dos equips de treball que es van constituir fa dos anys3, i 
aquest any académic 2006-07 s'han constitu"it tres equips de treball per investigar sobre: 

3 

- "Creació d'Activitats d'Aprenentatge" dirigit per la professora Wilma Penzo del 
Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica. 

- "Ensenyanga de l'ética a Filosofía" dirigit per la professora Margarita Mauri, del 
departament de Filosofía Teorética i Practica. 

Any académic 2004-05: "El seguiment del Egresats de Bioquímica" dirigit per la professora Montserrat 
Busquets del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular; i "Farmacia Assistencial i Atenció 
Primaria" dirigit pel professor Eduardo Mariño, del departament de Farmacia i Tecno!ogia Farmacéutica. 
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- "Rendiment i Abandonament deis Estudiants de primer curs de la Facultat de 
Geología" dirigit pel professor Alex Marcuello, del departament de Geodinamica i 
Geofísica . 

6.4. Grups i projectes de Recerca de /'ICE 

L'ICE té adscrits dos grups de recerca consolidats: el Grup de Recerca pera I' Estudi del 
Repert.ori Lingüístic (GRERLI), dirigit pel professor Joan Perera i per la professora 
Liliana Tolchinsky, i el Grup d'Entoms í Materials per l'Aprenentatge, dirigit per la 
professora Begoña Gros. 

S'ha participat en els projectes de recerca i/o estudis següents: 

• "Academic developers across Europe: what's in a name?". lnvestigadors 
prlncipals: Roberto Di Napoli, H. Fry (Imperial College, London). Participants de 
l'ICE: Marta Fernández-Villanueva i Begoña Gros. 

• "Casos en xarxa per a la formació d'educadors i educadores que treballen amb 
adolescents". Projecte financ;at per l'ARCE. Investigador principal: Artur 
Parcerisa. Participants de l'ICE: Francesc Balagué ¡ Begoña Gros. 

• "ComConéixer: Construcció col.laborativa del coneixement". Departament 
d'Educació. Generalitat de Catalunya. ICE. Investigadora principal: Mireia 
Montaner. Participants de l'ICE: lolanda Gracia, Begoña Gros i Vania Guerra. 

• "El desarrollo del repertorio lingüístico en hablantes no nativos de castellano y 
catalán". Ministerio de Educación y Ciencia. SEJ2006-11083/EDUC. Investigador 
principal: Joan Perera. 

• "El perfil del formador i la formadora de formadors/res des de la perspectiva 
practic-reflexiva. Definició del mapa competencia! d'aquest professional i la seva 
formació". Projecte financ;at per l'AGAUR. Investigadora principal: Maite Colén 

• "Estudio de Estándares TIC para docentes". Ministerio de Educación-FONDEC 
(Chile). Investigadora principal: Begoña Gros. 

• Guia d'activitats per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en aules 
multilingües (ref. 2005 ARIE10029). Grup GRERLI. Projecte financ;at pel període 
05-06 en la Convocatoria d'ajuts peral desenvolupament de projectes de recerca i 
innovació en materia educativa i d'ensenyament formal i no formal (ARIE) del 
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la lnformació de la Generalitat 
de Catalunya. Investigador principal: Joan Perera. 

• "La adopción de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
construcción colaborativa del conocimiento". Ministerio de Educación y Ciencia. 
SEJ2006-01727. Investigadora principal: Begoña Gros. 

• "La universidad y la construcción de la ciudadanía. Un estudio comparado de las 
variables relevantes para los aprendizajes ético y ciudadano". Projecte financ;at 
per l'AECI. Investigador principal: Miquel Martínez. 

• "Las condiciones del aprendizaje inicial de la lengua escrita: influencia de las 
prácticas vigentes en el aula y de los conocimientos previos de los alumnos". 
Ministerio de Educación y Ciencia. SEJ2006-05292/EDUC. Investigadora 
principal: Liliana Tolchisnky. 

• "Living Memory". Projecte financ;at pel Programa e-learning de la comunitat 
europea. Coordinació: Area d'educació de la Diputació de Barcelona. Participants 
de l'ICE: Begoña Gros i Elena Noguera . 
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• "TMB Educa". Projecte financ;at per Transports Metropolitans de Barcelona. 
lnvestigadors principals: Amélia Tey i Enrie Prats. 

• "Paradoxes entre cultures: ús pedag6gic del WebQuest". Projecte financ;at per 
l'AGAUR. Investigador principal: Enrie Prats. 

• "Promoció i desenvolupament de valors democratics a secundaria". Projecte 
financ;at pel Parlament de Catalunya i l'ICE-UB. Investigador principal: Enrie Prats. 

• Obtenció de l'Ajut en equipament i infraestructures destinats a la recerca-PEIR 
2006. Subvenció per l'import de 14.395 euros. Mitjanc;ant aquest ajut s'ha millorat 
!'infraestructura de recerca de l'ICE amb nou equipament de lectura i 
processament de dades i nou equipament informatic. 

6.5. Participació en congressos 

S'ha partlcipat en les activitats següents: 

- Jornada formativa "El nou sistema de financ;ament en el 7é Programa marc de la 
UE" organitzada pel Servei de Projectes Europeus i lnternacionals (SPEI) de 
l'Agéncia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Reerca (AGAUR), al mes de 
novembre de 2006. 

- "X Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud", al mes de 
febrer de 2007. 

- Seminari "Investigación cualitativa: diseño de investigación y análisi de la 
información" organizat pel Grup d'Estudis en Psicologia Cultural i Política del 
Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona i dictat perla 
Dra. Emily R. lto Sugiyama, al mes de febrer de 2007. 

- Jornada Informativa del 7é Programa Marc: "Tecnologies de la lnformació i la 
Comunicació (TIC)" organitzada per Activa 7PM-Pla d'incentivació per a 
Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, al mes de marc; de 2007. 

- "Taula Rodana: Equips docents: Una forma diferent de fer docencia" dins les 
"Jornades de Reflexió Estratégica Horitzó 2020" de la Universitat de Barcelona, al 
mes de juny de 2007. 

- Sessió sobre "Gestió i desenvolupament de polítiques institucionals en recerca i 
docencia" dins les "Jornades de Reflexió Estratégica Horitzó 2020" de la 
Universltat de Barcelona, al mes de juny de 2007. 
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7. AL TRES ACTIVITATS 

7. 1. Premis d'Educació ICE-UB 

S'han convocat els Premis d'Educació de l'lnstitut de Ciéncies de l'Educació de la 
Universitat de Barcelona . 

- La 17a. Convocatoria del Premi Pau Vila, amb la col·laboració de la Fundació 
Congrés de Cultura Catalana, a treballs originals i/o experiéncies fetes en l'ambit 
educatiu que contribueixin al coneixement i respecte del medí geografic i natural. 

- La 3a convocatoria del Premi Jesús Garanto Alás, conjuntament arnb el Departament 
de Métodes d'lnvestigació i Diagnóstic en Educació ( MIDE). La finalitat del premi és 
reconéixer a institucions i/o persones que s'hagin significat per la seva contribució en 
ambits de l'Educació Especial. 

- La 3a convocatoria del Premi Francesc Xavier Gil i Quesada, a treballs inédíts 
d'innovació en educació que es caracteritzin per la seva qualitat metodológica . 

7.2. Jornades i congressos 

S'han organitzat setze activitats, arnb un total de 1982 participants. 

• VI Jornades de Música: Nous models d'aprenentatge musical. Barcelona, 6 i 7 de 
setembre de 2006 . 

• 1 Jornada de La família professíonal d'imatge personal. Barcelona, 7 de setembre de 
2006 . 

• XVII Trabada de Plastica: Co/ors, ímatges, paraules .... Barcelona, 21 d'octubre de 
2006. 

• 1 Jornada sobre Drogues i educació. Barcelona, 8 de novembre de 2006. 
(Organitzada pels departaments de THE i MIDE ambla col·laboració de l'ICE) . 

• 1 Simposi sobre la Formació permanent del professorat a Europa. Barcelona, 23 i 24 
de novembre de 2006. 

• 11 Jornades sobre la formació receptora. La lectura en l'educació secundaría: 
competencíes i estrategies. Barcelona, 22, 23 i 24 de novembre de 2006 . 

• 2ª Jornada de Pedagogía i Salut. Espais d'íntervenció educativa en la infancia amb 
mala/tía crónica. Barcelona, 13 de desernbre de 2006. (Coorganitzada amb la 
Facultat de Pedagogía i el departament MIDE). 

• VII Trabada de professorat de Ciéncies de la Terra i Medi Ambíent del Batxillerat. 
Consum energetíc, cap a on anem? L'energia vista per tecnics i polítics. Barcelona, 
26 de gener de 2007. 

• 111 Jornades d'Educació Emocional. Regulació emocional i convivencia. Barcelona, 22 
i 23 de man; de 2007. 
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• 11 Trabada de professorat de Biologia de Batxillerat. La Biologia actual. Barcelona 16 
de marc; de 2007. 

• V Jornada d'Educació Infantil. Com eduquem?. El repte de conviure. Barcelona 4 i 5 
de maig de 2007. 

• 1 Jornada de La família professional de Comunicació, imatge i so. Barcelona, 19 de 
juny de 2007. 

• 11 Jornada de La familia professional de Serveis Sociocu/turals í a la comunitat. 
Barcelona, 20 de juny de 2007. 

• 1 Trabada d'intercanvi d'experiéncies de La familia professional d'ímatge personal. 
Barcelona 21 de juny de2007. 

• 111 Trabada de professorat de Biologia: Evolució Humana. Barcelona 29 de juny de 
2007. 

• Jornades d' lntroducció al coaching pera tutors i tutores. Barcelona 2, 3 i 4 de julio! de 
2007. 

7.3. Masters i postgraus 

S'han desenvolupat, amb un total de 228 participants, els 1 O cursos següents: 

✓ Masters: 

- Master virtual Democracia y Educación en Valores en lberoamérica (ICE -
UBVirtual, sisena edició} 

- Política Académica Universitaria (PAU) (segona edició) 

- Master interuniversitari Educación Medica (Univ. de Barcelona - Universítat 
Autónoma de Barcelona - Universitat de Lleida - lnstitut d'Estudis de la Salut} 

✓ Diplomes de postgrau: 

- lniciació a la Docencia universitaria (sisena edició), 

- Educació Plurilingüe. Curs semipresencial (ICE - UBVirtual, cinquena edició) 

- La tutoria i fa seva practica (segona edició) 

- Aprofundiment en primer cicle d'Educació infantil (segona edició) 

- Trastorns de l'espectre autista: Diagnostic í íntervenció (segona edició) 

✓ Certificats d'aprafitament: - Ser tutor 

- Fonaments basícs de l'acció tutoría/ 

S'han elaborat propostes noves de tots els diplomes de postgrau per impartir les 
edicions del curs académic 2007-08 i es preveuen noves edicions de la resta de cursos. 

Finalment destacar que en el mes de julio! de 2007 s'inicia la primera edició del diploma 
de postgrau Gestíó de la Formació permanent, organitzat per encarrec del departament 
d'Educació. Esta adrei;at al personal deis Serveis Educatius que atenen la formació 
permanent del professorat des del curs académic 2007-08. El seu l'objectiu és formar 
professionals deis serveis educatius, amb criteris fonamentats i preparats per dur a 
terme la planificació, disseny, gestió i avaluació de la formació, d'acord amb les 
exigéncies del context. 
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8. PUBLICACIONS 

- Col·lecció "Educación Universitaria" 

Aquesta col·lecció, coeditada amb Editorial Octaedro, va adre9ada al professorat 
d'universitat i a futurs docents, i pretén contribuir a donar respostes adequades als 
reptes que plantegen tant els nous paradigmes sobre el procés de docéncia
aprenentatge com la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior i aferir el 
coneixements deis experts i l'experiéncia deis professors i professores. Se n'han editat 
tres títols: La carpeta de aprendizaje del alumnado universitario, de Maite Colén, Núria 
Giné i Francesc lmbernom. (2006); Propuestas para el cambio docente en la 
universidad, de Míquel Martínez y Salvador Carrasco (coord.) (2006); i Aprender en la 
universidad: el punto de vista estudiantil, de Núria Giné (2007) . 

- Co/·lecció "Quaderns de Docencia Universitaria" 

Aquesta col·lecció pretén posar a l'abast del professorat d'universitat documents i 
materials de treball referits a temes de docencia superior que facilitin la formació del 
professorat i permetin la difusió i l'intercanvi d'experiéncies. Durant aquest curs s'han 
publicat els números: 7. La recerca sobre la docencia a la universitat: /'ús d'entoms 
electrónics en l'educacíó superior, de Begoña Gros i Pau Kirschner; 8. Avaluacíó 
continuada i ensenyament de les competencies d'autoregulació, de César Coll i altres; i 
9. Campus Virtual UB: un nou entom d'ensenyament-aprenentatge, de Joan Simón . 

- Col-lecció "Cuadernos de Educación" (ICE-UB / Horsori) 

S'han editat tres obres: Del ritmo al símbolo. Los signos en el nacimiento de la 
inteUgencia, de Cintia Rodríguez, Investigar y aprender. Cómo organizar un proyecto, de 
Xus Martín García; i Matemáticas para todos. Enseñar en un aula multicultural, de 
Xavier Vilella Miró . 

S'han reeditat 8 obres: Enseñar y aprender tecnología en la educación secundaría, de 
Javier Baigorri; Aprendiendo a escribir, de Ana Teberosky; Claves para la organización 
de centros escolares, de Serafín Antúnez; La organización del currículum por proyectos 
de trabajo, de Fernando Hernández y Montserrat Ventura; Estrategias de lectura (Edició 
nº. 18), de Isabel Solé; El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales 
(Edició nº. 6) de Pilar Comes y Cristofol Trepat; Nuevas tecnologías en el aula, de 
Antonio R. Bartolomé; i La orientación a través del currículum y la tutoría, de Manuel 
Alvarez y otros . 

- Col-/ecció "Reflexions sobre el Sistema Educatiu" 

S'ha ini'ciat una nova col·lecció que, seguint el model deis "Quaderns de Docencia 
Universitaria", vol servir per analitzar i reflexionar sobre temes educatíus d'interés per 
posar-los a disposició de la societat catalana. El primer títol ha estat La formació inicial 
del professorat de secundaría. 
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- Revistes 

• Enseñanza de las Ciencias Sociales. Revista de Investigación. En col·laboració amb 
l'lnstitut de Ciéncies de l'Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona, s'ha 
impulsat aquesta revista amb l'objectiu de donar a conéixer treballs de recerca que es 
realitzen en didactica de les ciéncies socials, d'aprofundir en la seva base teórica i 
practica i presentar noves línies i nous temes d'investigació. S'ha editat el sisé títol , 
que es pot consultar a: http://161 .116.7.34/publicacions01/revistes.htm 

• Revista Temps d'Educació. Durant el present curs s'han editat el números 30 i 31 . 
Les monografies respectives han estat: 

:,... Formació de formadors 

• Infancia en situació de risc. 

- A/tres publicacions 

• L 'lnstitut-escola a Can Surell. Un assaig pedagógic al Montseny deis anys trenta 
(Col·leccíó Pau Vila), de Marta Avizanda Martínez. 
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ANNEXOS 

ANNEX 1. SECCIÓ DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMARIA 1 
SECUNDARIA. RESUM D'ACTIVITATS I ALUMNAT: TABULACIÓ I GRÁFIQUES 

En primer lloc es presenta un quadre amb la relació deis 58 grups de treball (9 més que 
l'any passat) que desenvolupen la seva activitat en aquest ICE, en el marc deis diferents 
programes, i que realitzen estudis i elaboren materials d'innovació docent pera la millora 
de l'educació. 

A continuació, es presenten les taules d'activitats i d'alumnat matriculat per zones i 
moda!itats, les taules i grafiques de la distribució de les activitats de cada programa 
(zones, oferta iniciativa ICE, tardar, etc.) i de l'alumnat matriculat en les mateixes i les 
grafiques corresponents al percentatge d'activitats organitzades per nivells educatius i 
d'alumnat matriculat en les diferents modalitats de formació. 

Les zones en les que intervé aquest lnstitut son 22. Enguany s'han continuat organitzant 
activitats de formació en 11 zones (6 menys que l'any passat) deixant de fer-ho 
directament en les 11 restants. Aix6 explica que en una primera analisi comparativa 
general de les dades d'aquest curs amb les del curs 2005-2006 s'observi una reduccíó 
global tant d'activitats desenvolupades (15%) com d'alumnat (11,5%). La reducció de 
zones esta motivada pels canvis en el model de formació permanent i de gestió 
realitzats pel Departament d'Educació que enguany encarrega als ICEs la formació del 
professorat formador. En la formació hi han participat 1232 professors deis diferents 
ambits, quadruplicant el nombre de matriculació del curs passat. Aquesta dada indica 
que s'avam;a en l'aplicació del nou Pla de formació i s'incrementen les accions de 
formació de formadors, assessorament i innovació docent. 

L'analisi de les dades que tan referencia a les activitats de formació dutes a terme en les 
11 zones abans esmentades ens indiquen que aquest any académic 2006-07 s'han 
incrementat les activitats desenvolupades en aquests plans de zona en un 35% i ha 
augmentat el nombre de persones matriculades en un 22,5%. 

També han augmentat en un 12% les activitats d'lniciativa ICE (de 278 a 312) amb un 
increment d'alumnat del 77% (de 3.535 a 6.251 matriculats el curs 2006-07). S'ha 
continuat la formació del professorat interí d'educació infantil, primaria i secundaria amb 
un curs d'lniciació a la tasca docent i que han cursat 1.807 interins, quasi el triple que 
l'any passat. 

Actualment, el nombre de Programes és de 18, amb un total de 14.478 professors 
matriculats en un conjunt de 676 activitats. Atesa la reducció de les zones d'actuació i 
les característiques específiques de les zones que enguany no porta l'ICE i que 
gestionen els Centres de Recursos, no es factible realitzar l'analisi comparativa 
detallada de les dades d'aquest curs 2006-07 amb les del curs 2005-06 pel que fa 
referencia a activitats desenvolupades en cada Programa, a nombre de matriculats i a 
tipus de modalitats formatives. 
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1.1. Llistat de Grups de Trebal/ 

59 grups de treball 

• Analisi científica pera l'elaboració de propostes i orientacions a partir de la practica 
quotidiana 

• lnterculturalitat i integració en societats multiculturals, i nous reptes 

• Resolució de conflictes: intervenció científica des de les primeres edats 

• Projecte d'innovació curricular i metodológica de la química del batxillerat 

• ltineraris geoambientals. ltinerari núm. 1: Dinamica fluviotorrencial de la riera de Les arenes 
(Terrassa) 

• Seminari d'innovació pera la millora de les eines de l'acció tutorial 

• El coaching com a eina pera l'acció tutorial 

• Avaluació de !'impacte de la formació sobre l'acció tutorial 

• Treballant el genere a través de pel·licules 

• La iconografia de la maternitat en l'art realitzat per les dones 

• Dones bíbliques, una visió feminista 

• La llibertat femenina en la historia del pensament 

• GIEFD. Grup d'investigació i experimentació en fonaments del disseny 

• Activitats de ciéncies de la terra 

• Biologia í esport 

• Seguint la pista del DNA 

• Seminari de CCSS pera professorat de secundaria 

• Aprendre i participar en la comunitat : lntroducció a l'aprenentatge-servei 

• Seminari d'innovació en educació pera la ciutadania: formació en aprenentatge-servei 

• El treball de recerca en el batxillerat: l'aplicació del metode científic 

• Grup d'innovació de ciéncies experimentals (primaria) 

• Índex pera la inclusió 

• Formació de formadors en conflictes i mediació 

• Seminari d'innovació en convivencia, mediació i acció tutorial 

• Seminari d'innovació: clima de centre i gestió relacional 

• La formació del professorat en els plans de millora : Pla de Formació de Centre 

• Guia de materials per a l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en aules multilingües 

• Analisi de practiques d'ensenyament de llengua escrita 

• El tandem anglés i arees 

• Com ensenyar avui una llengua estrangera 

• Histories amagades 

• Desenvolupament i avaluació de les capacitats humanes 

• Noves tendéncies en la formació del professorat 

• Ciéncies Socials i Arxius 
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lnstitut de Ciencies de l'Educacíó UB - Memoria del curs 2006-2007 

• Estratégies del formador/a en l'assessorament 

• Dinamització lectora a través del joc 

• Analisi de les necessitats de formació deis formadors i formadores en l'actualitat 

• Seminari d'innovació: aplicacions de les intel·ligéncies múltiples de H. Gardner en l'educació 
primaria i secundaria 

• L'educació emocional dins l'acció tutorial en l'ESO 

• Expressió oral a !'escala 

• La tipología textual 

• Elements d'ínterrelació en un context concret. Cicle 0-3 

• Filosofía i ciutadania 

• Coordinació del pas de primaria a secundaria a l'area de Matematiques en centres públics 

• Estratégies d'ensenyamenUaprenentatge amb alumnes sords 

• Seminari d'innovació en mediació a primaria 

• Elaboració d'un protocol d'atenció a l'alumne autista 

• Escala inclusiva, una manera millar de fer escala 

• Orientacions pera l'atenció deis alumnes amb TEA dins !'escala ordinaria 

• Competencia socioemocional del docent 

• Adolescencia i conductes de risc: el tractament deis valors a secundaria 

• Diversitat cultural i televisió 

• Educació cívicomoral pera la ciutadanía i en valors 

• Tractament de la diversitat cultural per part deis mitjans de comunicació 

• La formació del professorat en els plans de millora : Pla de Formació de Centre 

• Suport a la Familia de Serveis socioculturals i a la comunitat 

• Propostes d'aplicació de la metodologia ABP al CFMG de CAi 

• Análisis de la deteccíó de necessitats formatíves en la Famílía de Serveis socioculturals i a 
la comunitat 
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1.2. Activitats í alumnat matrículat per zones i moda/itats 

Activitats per zones i modalitats 

-e - Ql 

ro (1) (l) E (l) -o 
ZONA TOTAL :, ¡¡r .b ~ "O·-

t: ,._ e g ·e: ·e:~ (l) ·;;; -g fl CCI t'!! e 
C/) e: e:·- "O = .E -e L a. (ll rn 

C/) ~ me (1) .E ~ ~ '- =i :::, ~ 
:::, .o 

:, :, Q) CI.) g ro .... (1) 

~ o o o co (/) (/) u 1- 0t= 

EIXAMPLE 32 1 7 6 11 3 4 

CJUTAT VELLA 46 7 6 17 8 4 4 

NOU BARRIS 37 1 2 20 4 2 6 2 

SANT ANDREU 30 2 1 12 5 8 2 

AL T PENEDÉS - 31 5 3 10 2 5 4 2 
VILAFRANCA 

GARRAF - VILANOVA 1 52 4 9 12 8 3 13 1 2 
LA GELTRÚ 

BAIX LLOBREGAT - 11 3 1 4 1 2 
ANOIA 

SANT FELIU 30 3 2 7 4 4 7 2 1 
(Baix Llobregat 1) 

SANT BOi 27 2 4 7 5 4 3 2 
(Baix Llobregat 111) 

SANT VICENy HORTS 21 4 5 1 2 3 3 2 1 
(Baix Llobregat VI) 

MARTORELL 47 9 1 1 12 12 6 2 4 
(Baix Llobregat VII) 

TOTALZONES 364 40 1 34 106 36 36 67 18 26 

Iniciativa ICE 312 78 110 23 1 57 43 

TOTAL 676 118 111 34 106 59 36 68 75 69 
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Matriculats per zones i modalitats 

e: 
1i'í (]) 

(lJ 

-¡¡; E <ll •O 

ZONA TOTAL ::i o, L. 
~ "O ·-

t ~- ·e:: ·e:: ~ "O e o 
"5 ro ¡g U) ltl ro e 

r/) e e·-
~ -- "O 

~ U) ~ e (]) .E E.._ 
L. r/) Q) o :::¡ ::i ::i :::¡ U) al 1ii 

ü ü üm <( C/) (f.) 8 ..... 

EIXAMPLE 503 14 145 108 110 

CIUTAT VELLA 1015 317 104 244 147 81 

NOU BARRIS 811 17 27 312 115 22 85 

SANT ANDREU 606 36 30 235 103 124 

AL T PENEDÉS - 817 269 62 201 72 68 
VILAFRANCA 

GARRAF -VILANOVA 1 1259 63 184 249 253 111 344 
LAGELTRÚ 

BAIX LLOBREGA T - 61 27 28 6 
ANOIA 

SANT FELIU 558 93 43 129 38 51 142 
(Baix Llobregat 1) 

SANTBOI 382 72 158 79 40 
(Baix Llobregat 111) 

SANT VICEN(; HORTS 469 128 97 26 15 104 36 
(Baix Llobregat VI) 

MARTORELL 1746 457 33 27 268 295 11 O 
(Baix Llobregat VII) 

TOTALZONES 8227 1407 33 660 1995 794 725 1140 

Iniciativa ICE 6251 1528 2221 463 

TOTAL 14478 2935 2254 660 1995 1257 ns 1140 
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1.3. Actívitats per plans i programes. Distribució i alumnat matricu/at 

Distribució de les activitats de cada programa 

INICIATIVA ICE 

PROGRAMA ICE TOTAL ZONES TARDOR HJVERN Programes i 
(Oferta Central) Grups de Treball 

Audiovisual 12 1 7 4 

Ciéncies Experimentals 34 13 1 11 9 

Ciencies Socials 15 3 4 8 

Coeducació 12 4 1 7 

Educació Ambiental 6 4 2 

Educació Física 20 14 1 4 1 

Educació Infantil 63 50 2 4 7 

Ed. Visual i Plastica 16 7 7 2 

Formació Professional 29 29 

lnformatica 40 30 1 7 2 

lnnovació 12 1 11 

Llengües - Llegües estrangeres 88 54 4 15 15 

Matematiques 21 16 1 1 3 

Metodología, Organització i Avaluació 79 73 2 2 2 

Música 10 g 1 

~ 

Normalització lingüística 24 1 23 

Professorat lnterí 80 80 

Projectes de Treball 9 8 1 

Tutoría, Convivencia i lnclusió (*) 106 78 g 19 

TOTAL 676 365 13 204 94 

(*) El programa de Tutoría, Convivencia i lnclusió dóna resposta a les demandes d'Acció Tutorial, 
Educació en Valors, Diversitat, Educació Especial, lntercultura!isme i Multiculturalisme. 
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Matriculats a les activitats per Programes i Plans 

INICIATIVA ICE 

PROGRAMA ICE TOTAL ZONES TARDOR HIVERN Programes i 
(Oferta Central) Grups de Treball 

Audiovisual 285 43 242 

Ciéncies Experimentals 907 290 24 501 92 

Ciéncies Socials 221 134 73 14 

Coeducació 63 37 26 

Educació Ambiental 72 72 

Educació Física 591 399 40 152 

Educació Infantil 1389 1224 50 103 12 

Ed. Visual i Plastica 442 150 280 12 

Formació Professional 1158 1158 

lnformatica 833 636 56 141 

lnnovació 147 39 108 

Llengües - Llegües estrangeres 907 808 99 

Matematiques 296 247 23 26 

Metodologia , Organització i Avaluació 1638 1586 40 12 

Música 255 255 

Normalització lingüística 151 31 120 

Professorat lnterí 1807 1807 

Projectes de Treball 215 200 15 

Tutoría, Convivencia i lnclusió (*) 3101 2218 97 532 254 

TOTAL 14478 8330 369 5246 533 

(*) El programa de Tutoría, Convivencia i lnclusió dóna resposta a les demandes d'Acció Tutorial , 
Educació en Valors , Diversitat, Educació Especial , lnterculturalisme i Mu ltículturalisme. 
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1.4. Activitats per nivel/ educatiu 

Professorat formador Altres 

Educació Primária
Secundária 

9% 

Educació lnfantil
Primária 

23% 

7% 

1 

lnternivells : Educació 
lnfantil-Primária

Secundária 
17% 

1% 

1.5. Matriculats per modalitats 

Grup de treball_ 
3% 

Al tres: lntercanvi 
d'experiéncies, 

conferencies, trobades 
pedagógiques , 

jornades, 
21% 

Seminari 
9% 

Assessorament 
14% 

\ 

Seminari de 
coordinació 

5% 
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Educació Infantil 
11 % 

Educació Primária 
11% 

Educació Secundaria 
17% 

Form. Prof. Cicles 
, Formatiu s de Grau Mitja 

i Superior 

Curs 
: 19% 
1 

1 
1 

1 
1 

Taller 
8% 

4% 

Curs virtual 
16% 

Curs adre9at a un 
centre oZER 

5% 
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ANNEX 2. SECCIÓ DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT D'UNIVERSITAT. ACTIVITATS 

2.1. Activitats de Formacíó permanent 

FORMACIÓ PER A TUTORS 

• Tutoría universitaria • Recursos UB adregats a l'estudiantat 

• Tutoría grupal i individual 

PLANIFICACIÓ DE LA DOCENCIA 

Edició Gener/Febrer 

Elaboració i revisió del pla docent 

Planificació docent i utilització deis dossiers 
electrónics 

Planificació del trebalf en equips docents en el 
marc de l'EEES i el sistema de crédit europeu 

Metodologia 

• Aprenentatge reflexiu 

Cara a cara amb l'alumne: tutoría eficag 

Campus vlrtual amb Moodle (A) 

• Campus virtual amb Moodle (B) 

Les webquests: una metodología 
d'aprenentatge cooperatiu basada en la cerca 
guiada d'informació per la xarxa 

Moderar el debata l'aula 

• Dossiers electrónics: fonaments técnics (nivell 
basic) 

• Dossiers e!ectrónics: fonaments técnics (nivell 
avangat) 

lnnovació a l'aula universitaria 

• Quan, per qué i com elaboro una classe en 
Powerpoint 

• Material docent: ciar i argumental 

Avatuació d'aprenentatges 

La carpeta d'aprenentatge: experiéncies, 
possibilitats i límits 

• Redacció i validació de preguntes d'examens i 
proves objectives 

• L'avaluació deis aprenentatges en el marc de 
l'EEES: procediments i experiéncies 
d'avaluació continua. Avaluació de les hores de 
treball de l'estudiant i del professorat 

Actualització de coneixements instrumentals i 
desenvolupament professional 

Habilitats coordinadores d'equips de treball 

• Creació de pagines web amb les eines de 
Dreamweaver MX 

• Estrés i relaxació dinamica. Estalvi energétic i 
qualitat de vida 
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Edició Juny/Jullol 

Planificació del treball en equips docents en el 
marc de l'EEES i el sistema de crédit europeu) 

Elaboració i revisió del Pla Docent 

Metodologia 

• Aprenentatge reflexiu 

Cara a cara amb l'alumne: tutoría eficag 

• L'aula universitaria: millorar la sessió expositiva 
i estratégies de participació de l'alumnat 

• Campus virtual amb Moodle (A) 

• Campus virtual amb Moodle (B) 

• Campus Virtual amb Moodle (C) 

• Les webquests: una metodología 
d'aprenentatge cooperatiu basada en la cerca 
guiada d'informació per la xarxa 

Gestió de conflictes a t'aula 

• Material docent: ciar i argumental 

• Quan, perqué i com elaboro una classe en 
Powerpoint 

• Moderar el debata l'aula 

Avaluació d'aprenentatges 

La carpeta d'aprenentatge: experiéncies, 
possíbilitats i limits 

Redacció i validació de preguntes d'examens i 
proves objectives 

L'avaluació continua deis aprenentatges: 
procediments i experiéncies 

Actualitzaeió de coneixements instrumentals i 
desenvolupament professional 

Dinamica de grups i control emocional 

Prevenció de l'estrés per professionals de 
l'ensenyament 

Técníques de control de l'estrés 
Creació de pagines web amb les eines de 
Dreamweaver MX (nivell avarn;at) 

Competéncies étiques i ciutadanes en la 
formació universitaria 
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2.2. Activitats coorganitzades amb els centres 

RELACIÓ D'ACTIVITATS COORGANITZADES 

1. lntroducció a l'aplicatiu de plans docents del gr@g_ 

2. lntroducció a l'aplicatiu de Plans Docents 

3. Moodle i Campus Virtual UB 

4. Tutoria grupal 

5. 1 Jornada sobre innovació docent a la Facultat de Pedagogia 

6. La transversalitat en les titulacions d'Educació 

7. El projecte de transversalitat en Educació Social 

8. Jornada de Formació sobre Plans 0ocents i Avaluació 

9. Moodle i Campus Virtual UB 

1 O. Recursos UB per l'estudiantat 

11. Avaluació continuada (1) 

12. Avaluació continuada (11) 

13. La tutoria universitaria 

14. Cara a cara amb l'alumne: tutoría efica9 

15. Avaluació continuada 

16. Les tutories entre iguals 

17. Técniques i estratégies de revis ió de la planificació docent des de la perspectiva de 
l'ECTS 

18. Curs de JOOMLA 

19. Moodle i Campus Virtual UB 

20 . Tutoria grupal 

21. L'elaboració deis plans docents a la Facultat de Dret segons la normativa de la UB 

22. Tutoría universitaria 

23. Taller: Objectius docents i competéncies 

24. Moodle i Campus Virtual UB 

25. Jornada sobre el Pla Docent de la UB 

26. Tutoría individual i recursos UB adre9ats a l'estudiantat 

27. Avaluació deis aprenentatges en el marc de l'EEES: procediments i experiéncies 
d'avaluació continua. Avaluació de les hores de treball de l'estudiant i el professor 

28. La carpeta d'aprenentatge 
29. Planificació de treball en equips docents en el marc de l'EEES i el sistema de crédit 

europeu 

30. Moodle i Campus Virtual UB 

31 . Técniques i habits d'estudi 

32. Recursos UB adre9ats a l'estudiantat 

33. Tutoria grupal i individual 

34. Moodle i Campus Virtual UB (1) 

35. Moodle i Campus Virtual UB (11) 

36. Moodle i Campus Virtual UB (111) 

37. Orientacions per als tutors per millorar el treball en grup deis estudiants 

38. Jornada sobre els Plans Docents (1) 

39. Jornada sobre els Plans Docents (11) 
40. Moodle i CampLlS Virtual UB 

41. Parlem de competéncies. Noves perspectives pel disseny curricular del quimic 
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42. Tutoría grupal (1) 
43. Tutoría grupal (11) 

44. Gestió i planificació del temps 

45. Metodologies participatives i aprenentatge reflexiu 

46. Moodle i Campus Virtual UB 

47. Coneixement i saviesa 

48. Jornada de debat i intercanvi d'experiencies d'equips de treball docent 

49. Jornada d'intercanvi d'experiéncies deis Grups d'lnnovació Docent Consolidats a 
l'entorn de l'avaluació continuada deis aprenentatges 

50. Jornada de difusló d'experiencies d'innovació docents "Avaluació continuada deis 
aprenentages" 

51. Jornada de formació i intercanvi sobre docencia en els masters oficials de la UB 

52. Jornada pera Professorat Novell de la UB 

53. Comunicació a l'aula 

54. Escolta activa i comunicació assertiva 

2.3. Acreditacions d'activitats formatíves 

RELACIÓ o' ACTIVITATS ACREDITADES 

1. Jornada de conclusions de la transició a Matematiques 

2. Jornada de conclusions de la transició a Matematiques. Tardar 2006 

3. Jornada de seguiment de la transició a Matematiques: Tardar 2006 

4. Sessió de treball sobre la implantació de la metodología ECTS en el primer semestre 
curricular de Matematiques 

5. Sessió de treball sobre la implantació de la metodologia ECTS en el semestre zero de 
Matematiques 

6. Disseny i aplícació de qestíonaris on-line per a la innovació docent 

7. Jornada de Recerca del DOE. Programes de formació del professorat de reconeguda 
excel.lencia 

8. Aules d'acollida i bones practiques docents 

9. Seminari sobre avaluació d'aprenentatges deis estudiants universitaris 

1 O. Seminari de formació del DOE: "Promoure la transformació de l'ESO: resistencies í 
canvis" 

11. Jornada de formació docent del Departament de Didactica í Organització Educativa: 
compartir l'experiencia docent per mlllorar 

12. Aplicacions de les competencies emocionals al lloc de treball 

13. 111 Seminari de formació i innovació: transdisciplinaríetat i ecoformació 

14. 1 Congrés Internacional d'lnnovació Docent: transdisciplinarietat i ecoformació 

15. Jornada de Docencia de la Facultat d'Odontologia 

16. IV Trabada de Professorat de Ciéncies de la Salut i XI Jornades de Docencia en 
Medicina 

17. 1 Seminario Nacional de Investigación en Enfermería de Salud Mental: "Investigación en 
Diagnósticos Enfermeros: tipos y diseños en investigación básica" 

18. 111 Jornada d'lnnovació Docent en l'especialitat d'lnfermeria de Salut Mental 

19. Experiéncies en l'ús de corpus textuals per a la docencia 

20. L'ensenyament de la literatura en el marc de l'EEES 
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21 . Curset d'introducció a l'estadística pera (socio)lingüístes 
22. Aprofundiment en !'estadística pera (socio)lingüistes (111) 

23. Aprofundiment en !'estadística pera (socio)lingüistes (IV) 

24. Aplicació de la tecnologia wiki (1) 

25. Aplicació de la tecnología wiki (11) 

26. Aplicació de la tecnología wiki (111) 
27. L'ensenyament de la Física a les Universitats Europees 

28. Formació de professorat de masters a la Facultat de Física 

29. Seminari d'equacions estructurals 

30. El perqué de l'absentisme de f'alumne 

31. L'elaboració deis plans docents a la Facultat de Dret segons la normativa de la UB 

32. Tercera Jornada sobre millora de la qualitat docent a la Facultat de Dret. Primera 
valoració deis grups adaptats i semipresencials i perspectives per al curs 2007-2008 

33. Tallers d'avaluació en el si del Master en lntervenció Psicosocial (1, 11 i 111) 

34. lntroducció a l'ús de la plataforma Moodle i Campus Virtual UB 

35. Adquisició de competencies d'autoregulació de f'aprenentatge en contextos 
d'ensenyament-aprenentatge mediats per les TIC 

36. L'elaboració deis plans docents com eina de coordinació en el context d'un master 

37. Jornada d'adaptació de l'ensenyament de metodología a l'EEES 

38. Tallers de docencia sobre competencies genériques i especifiques del grau en 
Psicologia 

39. Noves modalitats d'avaluació de l'aprenentatge deis alumnes a l'ambit de la Psicologia 

40. Disseny i aplícació de qüestionaris on-line pera la innovació 

41. L'adaptació de la Geografía a I' EEES: respostes des de l'experiéncia 

42. Jornada de Docencia a l'ensenyament d'História 

43. Seminari d'explotació deis dossiers electrónics (1) i (11) 

44. Taller sobre l'ús de la pissarra digital interactiva pera l'avaluació d'activitats realitzades 
pels alumnes en les matéríes de Matematiques 

45. lniciacíó a Moodle: casos practics 

46. Seminari de Coordinació deis Ensenyaments Pilot de Mestre. Treball sobre 
competéncies transversals 

47. Gestió de la qualítat a la universitat: dos models, dues experiéncies 

48. Detecció de problemes i trastorns emocionals en estudiants universitaris 

49. Jornada sobre el Pla Docent de la UB 

50. Jornada d'lnnovació Doceñt de Biología 

51. Jornada d'lnnovació Docent: Aplicació de l'EEES en la Facultat de Biologia 

52. Jornada sobre Plans Docents 
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ANNEX 3. QUADRE SINÓPTIC DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES 

Data 

Julio! 06 

2 a 14. 07. 06 

7.07.06 

Setembre 06 

Octubre 06 

2. 10.06 

2. 10. 06 

21. 10. 07 

Novembre 06 

4 - 5. 11. 06 

ACTIVITATS DESENVOLUPADES- CURS ACADEMIC 2006-2007 

Activitat 

Activitats de formació permanent pera la Formació Professional 
(14 cursos) 

Models, metodes i estrategíes d'ensenyament en situacions plurilingües. 
Curs de postgrau d'extensió universitaria 

I Jornada de la família professional d'imatge personal 

Activítats de formació perm~nént de formació professional 
Segon trimestre (6 cursos) 

CLIP-ICE 
12 Cursos en línia peral professorat - Formació via internet 

Aprofundiment en el 1er. Cicle d'Educació infantil. Conferéncia inaugural í 
inici del curs de postgrau 

lnici del Curs d'art i cultura contemporanis: Abstracció ca/ida i guerra 
freda. 1946.1956. Programa de Conferencies dirigit per Segre Guilbaut 
Coorganitzat amb el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) 

XVI 11 Trobada de Plastica. Co/ors, imatges, paraules ... 

Activitats de formació permanent d'infantil, primária i secundaría 
Cursos d'hivern (32 cursos) 

Seminario clínico: El diálogo estratég;co. La terapia breve evolucionada: 
Estrategias de comunícacíón 
Col·laboració en l'organítzació 

Com apren i recorda el cerve/I? 
8. 11. 06 Conferencia d'actualització de continguts curriculars pera professorat de 

ciéncies. Biología 

8. 11.06 

10. 11. 06 

17. 11.06 

22. 11. 06 

22. 11.06 

I Jornada sobre drogues i educació. Col·laboradó en l'organítzació 

Democrácia i educació en valors. lnici de la docencia del master 

lníci de L'Aula de tecnología i efs Objectius del Mil-len{ La tecnología per 
al desenvofupament huma al material doce/1t de secundaria 
CoHaboració en l'organització 

lniciació en docencia universitaria. lnici de la docencia del postgrau 

Jornada académica "Coneixement i saviesa". 
Universitat de Barcelona: Claustre de Doctors i lnstltut de Ciencies de 
l'Educació 

11 Jornades sobre la formació receptora. La lectura en l'educació 
22 a 24. 11. 06 secundaria: competéncies i estratégies 

Col·laboració en l'organització 

23 - 24. 11. 06 / Simposi sobre la Formació permanent del professorat a Europa 

23 - 24. 11. 06 
V Simposi: Lfengua, educació í immigració. Nouvinguts, fins quan? 

Col·laboració en l'organització 

4 Ámbit: (1) Infantil, Primária, Secundária i Formació Professional; (2) Formació de professorat universitari, 

Ambit4 

1-2-3 

1-2-3 

2 

2 

1-4 

(3) Formació de professorat d'adults i de professionals d'íntervenció sociocomunitaria; (4) lnnovació en formació; (5) Recerca. 
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Desembre 06 

13. 12.06 

Gener 07 
10. 01. 07 

11.01.07 
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Activitat 

Formació peral professorat de la UB 
Oferta de 22 cursos peral professorat de la UB 

2" Jornada de Pedagogía i Sa/ut. Espais d'intervenció educatíva en la 
infancia amb mala/tía crónica 

La tutoria avui: nous reptes 
Taula rodona inaugural del curs de postgrau La tutoria i la seva practíca 

L/enguatge, cognícíó í afectivitat: aportacions des de pera l'autisme 
Conferencia de la Ora. Mercedes Belinchón en l'acte inaugural del curs de 
postgrau E/s trastorns de l'espectre autista: Diagnóstf'c i íntervenció 

Els boscos animals marins: una manera diferent de coneixer el mar? 
Conferencia d'actualització de continguts curriculars pera professorat de 
ciencies. Biología 

17. 01 . 07 Ser tutor. lnici de la docencia del curs de postgrau amb certificat 
d"aprofitament 

20.01. 07 

24 a 26. 01. 07 

25.01.07 

26.01.07 

31.01. 07 

Febrer 07 

2. Man; 07 

7.03. 07 

16.03.07 

22 i 23. 03. 07 

24.03.07 

Abril 
21.04.07 

Jornada Índex pera la inclusió 

El cinema a /'aula. Jornades de cínescoJa 

Renovació docent a fa uníversitat 
Conferencia del Dr. Francisco Michavila en l'acte de lliurament de 
diplomes deis cursos de formació pera professorat novel! de la Universitat 
de Barcelona. 

VII Trabada de professorat de Ciencias de la terra i medi ambient del 
batxillerat. 
Consum energetíc, cap a on anem ?. L 'energía vista per tecnics i polítics 

Fonaments basics de /'acció tutorial. lnici de la docencia del curs de 
postgrau amb certifica! d'aprofitament 

CLIP- ICE 
16 Cursos en línia peral professorat- Formació via internet 

Educació i diversitat cultural. Bases pera la construcció d'un currículum 
intercultural 
Conferencia del Dr. Miquel Essomba en l'acte inaugural del curs de 
postgrau Educació plurilingüe. 

Sifenci en la cel·lula! 
Conferencia d'actualització de continguts curriculars pera professorat de 
cíéncíes. Biología 

La bio/ogia actual: actualitzeció de coneixements i noves tecnologies. 
11 Trabada del professorat de Biología del batxillerat 

/JI Jornades d'Educació Emocíonaf. Amb la col-laboració del grup de 
recerca GROP 

Educació física i a/umnat nouvingut. 
Jornada teorico-practica d'actuafització didactica del Programa d'Educació 
física. 

lncfusió d' afumnat amb discapacitat a l'educacíó física escolar. 
Jornada teorico-practica d'actualització didactica del Programa d'Educació 
física. 

5 Ambít: ('I) Infantil, Primária , Secundaria i Formació Professional; (2) Formació de professorat universitari, 

Ambit~ 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1-2-3 

1 

1 

(3) Formació de professorat d'adults i de professionals d'intervenció sociocomunitária; (4) lnnovació en formació; (5) Recerca. 
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27.04.07 

Maig 
4 i 5. 05. 07 

12.05. 07 

Juny 
8.06.07 

19. 06. 07 

20. 06.07 

21.06.07 

Juny - Juliol 07 

Juliol 07 
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Activitat 

El disseny de les titulacions per competencies. 
Simposi internacional organitzat pel V Congrés Internacional de Docencia 
Universitaria i lnnovació (CIDUI) 

Com Eduquem? El repte de conviure. 
V Jornada organitzada pel Programa d'Educació Infantil de l'ICE 

Competencies i Educació física. 
Jornada teorico-practica d'actualització didactica del Programa d'Educació 
física. 

Síndrome d'Asperger: aspectes neurológics i perfil de funcionament 
cognitiu. Conferencia de la Dra. Anna Sans en l'acte de cloenda de la 2a. 
edició del curs de postgrau Trastoms de /'espectre autista. Diagnóstic i 
intervenció 

I Jornada de la Famílía professíonal de comunicacíó i so 

fl Jornada de la Família professional de serveís sociocu/turals i a la 
comunitat 

1 Trobada d'íntercanvi d'experiencies de la Família professional d'imatge 
personal 

Activitats de formació permanent de formació professional 
Estiu 2007 (15 cursos) 

Activitats de formació permanent d'infantil, primaria i secundaria 
Cursos d'estiu (12 cursos) 

Seminari internacíonal Tau/a d'hisfória. El valor social i eduoatiu de la 
hisfóría. 

5, 9 i 10. 07. 07 Coorganitzat amb els grups de recerca DHJGECS - UB, DIDPATRJ- UB i 
[Contra] TAEDIUM -UB. 

6 Ambit: (1) Infantil, Primaria, Secundaria i Formació Professional; (2) Formació de professorat universitari , 

Ambit6 

2 

1 

(3) Formactó de professorat d'adults i de professionals d'intervenció sociocomunitaria; (4) lnnovació en formació; (5) Recerca. 
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