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Introducció i Justificació del primer any
Aquesta carpeta docent és el resultat del primer any del “màster de novells” de la Universitat de Barcelona. 
En aquesta carpeta el lector hi trobarà les síntesis dels diferents tallers que he realitzat, una reflexió crítica 
sobre cada taller i una proposta dʼaplicació del contingut del taller a lʼassignatura en la qual imparteixo 
docència, que és fonamentalment Diferències Individuals, del grau de Psicologia.

Així, aquesta carpeta és un recull dʼevidències sobre les competències que he anat adquirint durant el curs 
2010-2011, però vull fer èmfasi en la capacitat de reflexionar sobre la pròpia pràctica docent i suggerir 
propostes de millora o aplicacions de dʼaltres experiències. 

Després dʼun any de màster i aprofitant la meva formació com a psicòleg bastant generalista, cada vegada 
tinc més el convenciment que el comportament educatiu, per part de lʼaprenent i per part de lʼensenyant, és 
com qualsevol altre comportament humà, un producte de les característiques individuals dʼambdós i de les 
característiques de la situació. Tanmateix, tinc la impressió que les primeres, malgrat que hi ha alguns tallers 
que se nʼocupen, queden una mica oblidades.

Al llarg dels tallers mʼhe anat trobant amb diverses aportacions i diversos professors que mʼhan ajudat a 
reflexionar i a esdevenir una mica més bon professor del que podia ser. Tot i així, també he pogut veure 
algunes de les febleses de lʼaproximació actual a la formació del professorat universitari, com ara la 
multiplicitat de termes que es fa servir per referir-se als mateixos conceptes. Així, serà una constant al llarg 
de la carpeta fer crítiques constructives i contribuir amb diverses aportacions als tallers des de la meva 
disciplina, la Psicologia Diferencial, i intentar fer molt dʼèmfasi en recuperar el paper de lʼindividu com a actor 
principal dels processos dʼensenyament i aprenentatge i avançar cap a una pràctica docent basada en 
lʼevidència. 

Aquesta és una carpeta que aspira a ser dinàmica en els continguts i en les meves aportacions, però 
mantenint una certa estructura constant al llarg del temps. Així doncs, espero que aquest recull mʼajudi en la 
pràctica i la reflexió docent en lʼinici de la meva carrera com a professor a la Universitat de Barcelona.

Dr. David Gallardo-Pujol,
Sant Vicenç de Castellet, a 30 de setembre de 2011
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Introducció i Justificació del segon any
Sóc professor ajudant de lʼassignatura de Diferències Individuals. Aquesta és una assignatura del segon 
semestre del grau en Psicologia. La cursen aproximadament uns 550 estudiants, distribuïts en grups de 
75-80 estudiants cadascun, i habitualment les classes es distribueixen entre classes magistrals, debats, i 
dʼaltres activitats. És en aquest context en el qual sʼhauran dʼemmarcar totes les reflexions a lʼentorn dels 
tallers i les potencials aplicacions que puguin tenir.

Aquesta carpeta docent inclou les evidències del primer i el segon any del “màster de novells”. Més enllà de 
moltes reflexions que ja vaig fer en el primer any i que comparteixo en el segon, mʼagradaria explicar molt 
breument quines són les característiques diferencials dʼaquest segon any i sobretot, quins han estat els 
canvis més rellevants que hi ha hagut en la carpeta. 

El primer, i més significatiu, és la inclusió de la programació de lʼassignatura dia a dia en la carpeta docent, 
com a annex. Aquesta és el resultat del desplegament del pla docent i el programa al llarg del curs.

En segon lloc vull destacar lʼexperiència de la observació docent. Habitualment no estem acostumats a 
tenir un company a classe que ens estigui avaluant mentre fem la nostra feina, però no passa absolutament 
res. Ens ajuda a progressar com a professors, mostrant-nos les nostres fortaleses i les nostres debilitats.

En tercer lloc, en general crec que els tallers dʼaquest any han estat molt orientats a lʼatenció a lʼestudiant, 
més que a recursos per al professorat. En la meva opinió, això és molt positiu, ja que al final de tot, són els 
estudiants els receptors finals de la nostra feina, i de qui depèn el futur del país. Per tant, la responsabilitat 
que tenim els professors és molt gran.

No mʼagradaria acabar aquesta breu reflexió sobre el segon any del màster sense mencionar alguns altres 
temes. Aquest any ha sigut un any especialment complex a nivell professional. Vaig guanyar un projecte de 
recerca com a investigador principal dʼuna fundació nord-americana força important, i això, 
conseqüentment, mʼha tret força temps que no he pogut dedicar al màster. Relacionat amb aquest fet, he 
intensificat molt lʼactivitat de recerca, però desitjo no abandonar la trajectòria docent encetada amb 
aquest màster.

En qualsevol cas, crec que la feina que he començat amb aquest màster va pel bon camí, i de fet, un bon 
indicador dʼaixò és que la principal innovació que vam incloure en el pla docent a resultes del màster, va ser 
triada per lʼICE com un exemple de bona pràctica docent1.

Per últim, vull agraïr al meu mentor, a la comissió de seguiment i a lʼInstitut de Ciències de lʼEducació de la 
UB el seu esforç, dedicació, coratge i valentia per tirar endavant projectes com aquest.
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Dr. David Gallardo-Pujol,
Sant Vicenç de Castellet, a 13 de setembre de 2012
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Taller 1: Jornades de política 
universitària

Síntesi del taller

En el primer dels tallers del Màster de Docència Universitària per a 
Professorat Novell impulsat per la Universitat de Barcelona, vàrem assistir a 
les Jornades sobre política universitària. En aquestes jornades, celebrades 
a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric de la UB, vàrem poder rebre un tastet del 
que és la UB i dels recursos que posa a disposició del professorat novell per 
tal de poder desenvolupar llur carrera acadèmica i investigadora.

En aquestes jornades vam poder escoltar tres vicerectors (de Política 
Docent i Científica, dʼEstudiants i Política Lingüística, i de Professorat), 
acompanyats de diferents responsables dʼalt nivell que van anar enfilant, 
una per una, cadascuna de les seves àrees dʼactivitat per tal que les 
coneguéssim. Per exemple, quins són els plans de futur pel que fa a 
lʼequipament de recerca de la UB (p.ex. complex de la Zona Franca), o bé 
quina és la política de la UB pel que fa a la promoció del professorat propi. 
Dʼaltra banda, vam poder conèixer de primera mà els recursos que posa la 
UB a la nostra disposició, especialment en relació a les TIC, així com la 
feina que fan el CRAI i el PMID, en relació a la recerca dʼinformació i a la 
qualitat de la docència i la innovació docent.

Finalment, la Dra. Pagès i el Dr. Amador van fer la presentació del màster i 
la seva estructuració, que no mʼentretindré a descriure, almenys pel que fa 
al primer any, ja que quedarà clarament de manifest en les pàgines que 
vénen a continuació.

Reflexió sobre el taller

Lʼarribada a una casa tan gran com la UB per a un professor novell és un 
esdeveniment excepcional. Probablement molts dels que maldem per 
accedir a la carrera acadèmica ja fa temps que voltem per la casa, 
especialment pel nostre departament, però sense “haver vist gaire món” 
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més enllà de les parets dʼaquest. Aquest taller és especialment útil per 
descobrir, dʼuna sola tacada, la immensitat de la UB i la multitud de punts de 
vista que hi ténen cabuda. També serveix, però per a descobrir que malgrat 
les incomptables diferències que hi ha entre diferents facultats, tots portem 
un segell identificador i una cultura pròpies, compartim un sentiment de 
pertinença a la millor Universitat de Catalunya i la il·lusió per assolir 
lʼexcel·lència en la tasca docent.

Sense cap mena de dubte, aquest taller ens dóna la benvinguda a la UB i 
ens serveix com un excel·lent punt de partida a lʼhora dʼenfrontar-nos al 
“màster de novells”.

Aplicació del taller

En la meva opinió, aquest no és un taller del qual seʼn puguin derivar 
aplicacions pràctiques a curt o mig termini en una assigntura. Ans al 
contrari, és un taller que tindrà aplicacions en el mig i llarg termini, però no 
en les nostres assignatures, sinó en la nostra carrera.

El fet de conèixer bé el funcionament de la UB, saber-ne les estructures o 
conèixer-ne els responsables ha de fer que el desenvolupament de les 
nostres carreres acadèmiques sigui més fluid, més, com diem els catalans, 
dʼ”anar per feina”.

12
 



Taller 2: Carpeta Docent

Síntesi del taller

La carpeta docent és la representació del saber (o competències) de 
cadascun dels aprenents (nosaltres, els docents) que es construeix i 
reconstrueix al llarg del procés reflexiu/formatiu. La finalitat de la carpeta 
docent que elaborarem durant el primer any té a veure, sobretot, amb 1) 
transferir els coneixements que adquirim a la nostra pràctica docent; 2) 
adquirir seguretat i autonomia en lʼelaboració de la nostra carpeta docent; i 
3) avançar en una proposta pròpia que consideri lʼús dʼestratègies i 
instruments centrats en lʼalumne. De fet, en aquest taller vàrem aprendre 
com construir i deixar escrita la reflexió sobre la nostra pràctica com a 
docents.

Lʼobjectiu principal del primer any del “màster de novells” és lʼelaboració de 
la carpeta i dʼun programa de lʼassignatura que impartim. Així doncs, aquest 
taller representa el pal de paller de la resta de tallers que veurem durant el 
curs, ja que a lʼentorn dʼaquest anirem afegint la palla que ha de bastir el 
paller.

Més formalment, la carpeta es defineix com un recull estructurat 
dʼevidències de competència i millora reflexionada que elabora (i 
selecciona!) el docent amb finalitat formativo i/o avaluativa. Tanmateix, més 
enllà de les deficions formals que vam veure, el que resulta realment 
interessant és la multiplicitat de formats que pot adquirir una carpeta docent, 
o portafoli, que semblantment de com ho fan els portafolis comercials, han 
de servir per mostrar la feina del docent i les seves competències. És a dir, 
en la carpeta docent han dʼencabir-sʼhi les evidències que anem recollin 
sobre la reflexió i lʼaplicació de diversos tallers (en el nostre cas) a la nostra 
pràctica docent. Mʼagradaria remarcar que cada carpeta docent és pròpia, 
individual i intransferible, i que ha de reflectir la idiosincràsia del seu creador. 
Això és especialment rellevant i en vàrem veure una aplicació pràctica amb 
la visita que van fer-nos els companys del segon any del màster, on vam 
poder veure que hi havia tantes carpetes docents diferents com alumnes, 
des de carpetes docents en format wiki fins a un portafoli artístic paregut a 
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un book fotogràfic. Entre tot aquest ampli ventall hi havia una miríada 
dʼopcions que reflecteixen la diversitat en les aproximacions a la carpeta 
docent.

Reflexió sobre el taller

Després de sentir-ne molt a parlar per diferents canals, gràcies a aquest 
taller vaig comprendre què són les competències, com es poden avaluar i 
què són les evidències. Lʼavaluació per competències ha representat un 
canvi molt important en el món de lʼeducació superior, i està estretament 
lligat al procés de Bolonya. Així, la carpeta és quelcom personal i ha de ser 
adient a com sóc jo i com és el meu entorn. En aquest sentit, veure diferents 
models de carpetes docents mʼha permès poder veure formes diferents de 
treballar i determinar quines són les més pràctiques o útils per a mi. Mʼha 
permès entendre què és el portfolio, i veureʼn diferents formats. Arrel dʼaixò, 
he pogut experimentar amb diferents formats, des de mahara o eduportfolio 
a wiki o un format tipus PDF o Word/Pages. Finalment he optat per elaborar 
la meva carpeta docent amb Pages, lʼeditor de textos de la suite ofimàtica 
iWork per a ordinadors Apple, amb la qual puc editar en qualsevol moment 
la carpeta i generar-ne un PDF en qualsevol moment. També per la seva 
plasticitat, facilitat dʼús i potència editorial, ja que els resultats finals 
acostumen a ser bons. Dʼaquesta manera puc combinar el fet de poder tenir 
la carpeta sempre a punt per la reflexió, com poder oferir un producte que 
sembli acabat en qualsevol moment.

Dʼaltra banda, en relació al pla docent de lʼassignatura que escollim i que 
haurem dʼannexar a la carpeta docent, és una aplicació de pràcticament tots 
i cadascun dels tallers que anirem realitzant durant tot el curs 2010/2011. 
Malgrat que la utilitat principal és la de marcar un pla docent “ideal” al qual 
poguem arribar, val a dir que també em podrà servir com a esquer per poder 
bastir el projecte docent el dia que hom plantegi lʼaccés a la titularitat.

Aplicació del taller

El fet dʼhaver vist la carpeta docent i la carpeta dʼaprenentatge (la carpeta 
de lʼalumnat) fa que em plantegi com es podria aplicar a lʼassignatura de 
Diferències Individuals del Grau de Psicologia, que és la meva assignatura 
de referència. Així, una carpeta dʼaprenentatge individual és difícilment 
viable degut a lʼelevat número dʼalumnes, però una carpeta on recollir 
evidències sobre treball en grup es podria arribar a plantejar.

És especialment rellevant també que aquesta carpeta dʼaprenentatge 
mʼobligarà a reflexionar sobre la meva tasca docent i això farà que en 
millorir la meva percepció, que detecti punts forts i punts febles i que pugui 
actuar sobre aquests últims. La principal aplicació del taller és la de posar 
en negre sobre blanc tots els coneixements, competències i habilitats 
adquirits sobre la feina de docent universitari. La concreció última, més enllà 
de la carpeta, és la realització dʼun pla docent en el qual incorporem algunes 
millores basades en el màster de novells (veure Annex 1).
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Taller 3: Planificació de la Docència 
Universitària

Síntesi del taller

Una bona planificació és imprescindible per a la pràctica del docent. No 
només perquè ajuda en la preparació de les assignatures, sinó perquè guia i 
acompanya al docent i a lʼaprenent durant tota lʼassignatura. Estar situat en 
tot moment és especialment important, ja que permet anticipar cap a on ens 
mourem i permet consolidar allò que ja hem deixat enrere.

Per això, aquest taller ha cobert aquesta àrea, la planificació. En aquest 
sentit vam començar el taller definint el que són les competències, els 
objectius, els continguts i els resultats dʼaprenentatge per tal dʼensenyar-
aprendre fets, conceptes, procediments o habilitats i valors o actituds. Així, 
en funció del pla docent, podrem desenvolupar un programa adient a les 
competències, objectius, continguts que pretenem ensenyar. Aquest 
programa, que sʼha de fer per a cada bloc temàtic, ha dʼincloure el títol, els 
objectius, els continguts, les activitats, els recursos i la durada aproximada 
en hores. No cal oblidar tampoc, lʼavaluació. Aquesta és especialment 
rellevant, ja que compleix tres funcions bàsiques. Una funció acreditativa o 
formativa, una funció formadora i una funció dʼavaluació continuada. 
Tanmateix, és important assenyalar que la metodologia dʼavaluació canviarà 
en funció de si ensenyem fets, conceptes, habilitats o actituds.

Malauradament no vaig poder assistir a una de les sessions dʼaquest taller 
degut a compromisos docents.

Reflexió sobre el taller

Aquest taller mʼha resultat especialment útil per dos motius. El primer, molt 
més pragmàtic, és que mʼha permès conèixer totes les parts del pla docent, 
com sʼestructura i com sʼel·labora aquest, així com la formulació de tres 
tipus dʼobjectius diferents (fets i conceptes, procediments o habilitats i 
actituds). El segon motiu, molt més de fons, però lligat amb això, és que 
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durant la classe encetem una discussió molt interessant a partir de 
comentaris anteriors amb el meu mentor sobre si realment la docència 
universitària ha dʼintentar canviar la forma de ser dʼuna persona, punt lligat 
als objectius actitudinals. En aquest punt és rellevant plantejar-se si la 
Universitat forma ciutadans o forma professionals-tècnics. Intentar canviar la 
forma de ser i la manera de pensar de lʼalumnat, en alguns casos podria ser 
considerat com a adoctrinament. Ara, en el context actual de la Universitat 
això no només està ben vist, sinó que a més a més és potenciat. Arrel 
dʼaixò, se mʼacuden multituds dʼexemples dʼaquesta polèmica, com el cas 
dʼun metge que treballi a la sanitat pública i que atengui a tothom per igual 
amb la mateixa professionalitat i les mateixes actituds, però que en la seva 
vida privada, per exemple, no toleri ni permeti que la seva filla sʼaparelli amb  
una persona de raça negra. La Universitat ha fracassat a lʼhora de formar un 
ciutadà exemplar? Podem dir que no ha fracassat a lʼhora de format un bon 
professional, i per tant ha aconseguit aquest objectiu. De fet, contribuïnt a la 
millora de les condicions sanitàries a través de la professionalitat dʼaquest 
metge ja està incidint en la millora de la societat. 

De fet, és curiós com en el moment de la revisió dʼaquest escrit, a 26 de 
setembre de 2011, ha aparegut una notícia amb molts paral·lelismes2 i el 
conseller Cleries ha estat acusat dʼintent dʼadoctrinament per entorns que 
defensen obertament les competències actitudinals.

Sense ànim dʼentrar més en polèmica, ja que lʼespai és limitat, mʼagradaria 
deixar escrit que considero que aquest és un tema lluny de tancar-se, com 
veurem més endavant en el tallers 8 i 11. De fet, per tal de sobrepassar 
aquests discussió i poder aplicar aquest taller, faré com alguns autors que 
consideren les competències actitudinals com una variant especial de les 
competències procedimentals. És a dir, el metge no ha de ser no-racista a la 
consulta, sinó que ha de comportar-se de manera no-racista. En tot cas, el 
debat es trasllada i es supera a la pràctica deontològica.

Aplicació del taller

Lʼaplicació dʼaquest taller és immediata, atès que he dʼelaborar el pla docent 
de lʼassignatura de Diferències Individuals, això sí, incorporant bona part de 
les recomanacions fetes en aquest taller. En qualsevol cas, resultaria també 
interessant reflexionar sobre alguna activitat relacionada amb les 
competències actitudinals, com per exemple el respecte a la diversitat.
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Taller 4: Com aprenen els 
estudiants?

Síntesi del taller

En aquest taller, impartit per la Dra. Tey, vàrem explorar de forma molt 
interessant les dimensions de lʼaprenentatge, ja siguin condicions 
intrapersonals o condicions de la situació dʼensenyament-aprenentatge. Pel 
que fa a les condicions intrapersonals, cal distingir entre una dimensió 
cognitiva i una altra dimensió afectiva. 

En relació a la dimensió cognitiva de lʼestudiant, convé citar alguns 
conceptes clau, com ara lʼenfocament de lʼaprenentatge (superficial, profund 
o estratègic), la concepció de lʼaprenentatge (directa o constructivista), lʼestil 
dʼaprenentatge (actiu, pragmàtic, reflexiu o teòric) i lʼestil congnitiu 
(reflexivitat-impulsivitat i dependent-independent de camp). La combinació 
dʼaquests quatre elements fa que cada estudiant esdevingui únic i per tant, 
fora bo tenir en compte aquesta diversitat a lʼhora de plantejar la docència.

Pel que fa a la dimensió afectiva de lʼestudiant, cal tenir en compte la seva 
personalitat i les seves motivacions. Així, la seva motivació pot ser 
intrínseca o extrínseca, amb locus de control intern o extern, pot tenir a 
veure amb lʼautoeficàcia percebuda.

Finalment, en aquesta tríada hi juguen un paper rellevant les condicions de 
la situació dʼE-A. Com hem comentat al taller de planificació docent, la 
definició dʼobjectius és molt rellevant perquè lʼestudiant se senti còmode. La 
definició de la tasca també, és a dir, com ho ha de fer. En tercer lloc, 
lʼavaluació i les representacions també juguen un paper prou rellevant.

Fet i fet, conèixer com aprenen els estudiants i conèixer les condicions 
dʼaprenentatge hauria de millorar tot el procés dʼE-A. En aquest sentit, és 
bàsic assumir la diversitat de maneres dʼaprendre, reconèixer el propi estil 
dʼaprenentatge i dʼensenyament i també donar un sentit més que 
instrumental a lʼestudi i a lʼaprenentatge.
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Reflexió sobre el taller

Aquest taller ha estat molt interessant, ja que ha presentat una perspectiva 
molt diferencialista del perfil de lʼalumnat. Tanmateix, per acabar de 
completar el taller, he trobat a faltar algun comentari més sobre 
lʼaprenentatge vicari i de les relacions entre personalitat, aprenentatge i 
reforç. Això seria especialment rellevant, ja que hi ha molta recerca empírica 
psicològica que relaciona aquestes tres variables. De totes maneres, crec 
que potser hauria de ser un taller una mica més de “psicologia general”, per 
tal dʼentendre “com són els estudiants”, més que no pas “com aprenen els 
estudiants” i opino que hauria dʼestar més al principi, per situar-nos una 
mica més, amb una durada una mica més llarga, de tres sessions, atesa 
lʼamplitud de la matèria. Crec que aquest és un punt especilment 
interessant, ja que conèixer la diversitat de lʼalumnat ha de servir per poder-
la manegar i respectar de la forma més adequada. En el fons, lʼalumnat es 
composa de multitud dʼalumnes, i el que serveix per un pot ser que no 
serveixi per un altre. De fet, aquesta és la principal aportació dʼaquest taller, 
i el fet dʼintentar trobar un equilibri entre la individualitat i la col·lectivitat, ja 
que com és força freqüent en la nostra universitat, en classes de 120 
alumnes és molt poc plausible lʼatenció a la diversitat.

En segon lloc, a tall de reflexió spbre aquest taller, durant la discussió a 
classe vàrem fer una reflexió molt interessant sobre si la motivació lʼhan de 
portar els alumnes des de casa o no, és a dir, si han de venir motivats 
intrínsecament o extrínsecament. La meva postura és que a la universitat, a 
classe, vénen perquè volen. Ningú els obliga a que vagin a classe, etc. Per 
contra, la Dra. Tey diu que sʼhan de motivar continuament per a que vinguin. 
En el fons probablement hagi de ser una combinació dʼambdues fonts de 
motivació la que creï una atmosfera més favorable per a la situació dʼE-A. 
És a dir, alumnes, com a mínim mitjanament motivats intrínsecament, en els 
quals la motivació extrínseca pugui ser efectiva.

Finalment, no mʼagradaria passar per alt que he trobat a faltar un 
component molt important en lʼaprenentatge i que és conditio sine qua non 
per a que aquest es doni. Es tracta de la intel·ligència. A més intel·ligència, 
combinat amb les variables anteriors, més aprenentatge. Em fa la impressió 
que en el món de lʼeducació es reprodueix el debat entre persona i situació 
com a determinants del comportament que es va donar fa quaranta anys en 
la psicologia social. És a dir, si creem la situació ideal dʼE-A, llavors els 
alumnes aprendran de manera significativa, tenint en compte algunes 
característiques personals. Però en tot aquest debat, sempre sʼobvia, com 
he comentat, les capacitats, sense les quals no es dóna aprenentatge 
possible, i val a dir que fins i tot a dins de la universitat, hi ha una gran 
variació pel que fa a aquesta variable.

Aplicació del taller

La realització dʼaquest taller mʼha suggerit dues aplicacions directes a 
Diferències Individuals: 1) Incloure dins el pla docent les relacions entre la 
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psicologia diferencial i la psicologia de lʼeducació, simplement introduïnt 
conceptes, sense aprofundir-hi massa per una qüestió òbvia dʼespai; i 2) 
buscar o recerca empíricament sobre les relacions entre estils 
dʼaprenentatge i el model de personalitat dels Big Five.
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Taller 5: Estratègies de Treball a 
l’Aula Universitària

Síntesi del taller

En aquest taller sʼaprofundeix en alguns dels temes introduïts en el taller de 
Docència, Avaluació i Comunicació. Així, el Dr. Imbernon fa èmfasi en com 
sʼha dʼestructurar i executar una classe expositiva, bo i proposant-ne 
alternatives. Concretament, proporciona deu regles i vuit suggeriments per 
tal dʼaconseguir una bona classe magistral. Dʼaltra banda, ens proporciona 
una guia estructurada per tal dʼobservar la pràctica docent, i en 
conseqüència, ens permeti extreure valoracions de la nostra pròpia 
observació.

Així, en aquesta guia i estructuració que dèiem, el Dr. Imbernon ens 
proporciona una sèrie de documents de lectura per tal dʼajudar-nos a 
desenvolupar una classe magistral més enllà del bust parlant al qual es 
referia al principi de les sessions. Aquesta guia passa per planificar i 
executar cada classe amb una sèrie dʼaccions dʼentrada (motivació, 
plantejament dʼobjectius, tècniques exploratòries), accions de 
desenvolupament (exposició, formulació de preguntes, activitats 
dʼaprenentatge) i accions de sortida (síntesi, aplicabilitat i transferència). Per 
tal de veure la relació dʼaquest apartat amb dʼaltres tallers podeu consultar 
lʼapartat de reflexió sobre aquest taller.

Dʼaltra banda, i també en aquest taller, el Dr. Imbernon aprofundeix en 
estratègies de treball alternatives a la classe expositiva magistral. En aquest 
sentit, ofereix diferents alternatives, des de lʼelaboració dʼun projecte per 
part dels alumnes, passant per lʼestudi dirigit, el debat dirigit, la discussió 
ràpida, el fòrum, la demostració, el joc de rols, el seminari, el mètode de 
cas, lʼincident crític, la confecció dʼorganitzadors previs, la roda 
dʼintervencions, els diàlegs simultanis, la tècnica quatre, les quatre 
cantonades, el trencaclosques de grups, el ral·li de grups, la tècnica Philips 
6/6, lʼentrepà, el sandvitx, la tècnica de col·locar estructures, la xarxa de 
conceptes, lʼaquari, el rodament de boles o cercles concèntrics, el taller 
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directiu; fins al remolí o pluja dʼidees. Com es pot veure, dʼaquest taller en 
podem treure un receptari de tècniques i estratègies de treball a lʼaula de 
més de vint-i-cinc ítems i que proporciona alternatives a la típica classe 
magistral expositiva. En aquest punt és interessant remarcar que lʼelecció 
dʼuna estratègia o una altra depèn de factors com la mida del grup, els 
objectius, la maduresa del grup, lʼambient, la durada del professors, les 
característiques de lʼalumnat o la personalitat del professor. Relacionat amb 
aquest punt, el Dr. Imbernon també ofereix una petita lectura de com 
superar les dificultats en la participació de lʼalumnat. Aquí també és rellevant 
recuperar lʼexposició sobre el clima a lʼaula i la comunicació que es va 
produir en el taller 7 de Docència, Aprenentatge i Comunicació. Un bon 
clima i que els estudiants tinguin clar què és el que han de fer, amb 
instruccions concretes i precises, és absolutament necessari per tal 
dʼaconseguir la participació de lʼalumnat.

Al final del taller, es torna a fer èmfasi en la planificació i en lʼadequació de 
les activitats i el tipus dʼestratègia que utilitzarem als objectius que volem 
assolir. En aquest sentit, es dóna un cert solapament amb el taller 3 sobre 
planificació.

Malauradament no vaig poder assistir a una de les sessions dʼaquest taller 
degut a compromisos docents.

Reflexió sobre el taller

Malauradament, per causes alienes he pogut atendre poc a aquest taller, tot 
i que per sort, és un taller molt ben documentat, la qual cosa mʼha permès 
poder adquirir els coneixements i les diferents estratègies i competències 
que va exposar el Dr. Imbernon. És remarcable que vaig poder assistir a la 
sessió on es va fer una demostració pràctica dʼalgunes dʼelles, a més a més 
de les explicacions pertinents dels companys del màster. Val a dir, també, 
que en aquests casos és quan es posa a prova la capacitat 
dʼautoaprenentatge del professorat universitari, que també és una 
competència a tenir en compte.

En qualsevol cas, els conceptes que considero més rellevants en aquest 
taller i que més mʼhan fet reflexionar sobre la pràctica docent són, més enllà 
del receptari dʼestratègies, la importància de la sintonia i la seqüència. Així, 
lligant-ho amb el que hom ens va exposar en el taller de Docència, 
Aprenentatge i Comunicació, el fet de planificar tres fases, és perfectament 
coherent, almenys en el meu cas, amb planificar tres mini-classes de trenta 
minuts. Una mini-classe dʼactivitats introductòries o motivadora, una mini-
classe expositiva o de desenvolupament, i finalment una mini-classe per 
tancar la classe.

Aplicació del taller
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Lʼaplicació per a Diferències Individuals de la majoria dʼaquestes estratègies 
no és plausible, ja que treballem amb grups molt grans. Malgrat tot, si que 
puc proposar petites activitats en grup, o lʼaproximació de la bola de neu, o 
per exemple fer debats dirigits sobre temes polèmics en la nostra 
assignatura.
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Taller 6: Materials i Eines Docents

Síntesi del taller

En aquest taller vàrem veure com elaborar els materials docents i les eines 
que tenim a lʼabast per poder realitzar la nostra tasca docent. Dʼentrada, és 
especialment rellevant el canvi que hi està havent en els estudiants respecte 
les generacions anteriors. De fet, en aquesta generació ja són nadius 
digitals. Se senten més còmodes en entorns digitals que no pas en entorns 
analògics. Ha de dur això a una reelaboració de tots els materials dels que 
disposem? Malgrat aquesta no és la qüestió que sʼaborda en aquest taller, 
sí que ens dóna eines per, en cas dʼhaver de redissenyar els materials per a 
la pràctica docent, poguem fer-ho de forma adient a aquesta nova generació 
nadiua digital (en podem veure un exemple al video “A vision of K-12 
students today3”). Aquesta generació comporta una sèrie de canvis, 
especialment a nivell organitzatiu, a nivell tecnològic i a nivell pedagògic, 
que haurem de gestionar.

Els resultats dʼaprenentatge del taller eren seleccionar materials i 
documents de treball amb els objectius en el marc de lʼassignatura i les 
competències de la titulació; elaborar materials docents que promoguin 
diversos tipus de sabers i que afavoreixin un aprenentatge significatiu; i ser 
capaç dʼexplicitar els beneficis dʼuna finalitat formativa dels materials i les 
activitats de treball i avaluació, tot preveient el possible feed-back que seʼn 
derivi de cadascuna dʼelles. Per primera vegada hom introdueix formalment 
el concepte de material didàctic, com escollir-los i dissenyar-los dʼacord amb 
una sèrie de criteris (de contingut, de correcció, de conveniència, etc).

Així, en el taller també sʼanalitza quin ha de ser el paper del professor on-
line i es llisten tota una sèrie dʼactivitats (com lʼaula virtual, les wikies o els 
blogs) que serveixen per crear els Personal Learning Environment (PLE). En 
aquestes diferents formes dʼactivitat val la pena destacar que cadascuna 
dʼelles té una utilitat concreta, com en el cas de les estratègies per a lʼaula 
tradicional (que hem vist en el taller anterior, el 5, amb el qual està 
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relacionat). Tots els recursos disponibles estan en el material del taller, on, 
de fet, hi ha un recull dʼenllaços en els quals es pot recollir més informació, 
actualitzar-se, etc.

Reflexió sobre el taller

Aquest taller, malgrat entendreʼl com un taller eminentment instrumental, 
mʼha servit per entendre que triar i elaborar un material no és fàcil, i sʼhan 
de tenir en compte molts factors, com quins han de ser els resultats de 
lʼaprenentatge, el nivell previ, el grau de simplificació, la contextualització. 
Fer un material docent no té res a veure amb fer un article o un llibre, sinó 
que és quelcom més, ja que hem de tenir en compte tots els factors que 
acabem de comentar. Així, és important conèixer els alumnes (vist al taller 
“Com aprenen els estudiants”) per tal de poder fer un material que 
“sintonitzi” amb ells.

En qualsevol cas, arrel dʼaquest taller em plantejo fins a quin punt és bo tant 
de canvi en la tecnologia docent? Actualment Moodle ja és out, i ara venen 
els PLE, però què vindrà demà? Aquest esforç que hem de fer a lʼhora 
dʼaprendre tecnologies o eines noves, va en detriment de la recerca que 
també hem de fer? O de la gestió? Sense cap mena de dubte són elements 
de reflexió i de discussió  molt rellevants per al professorat novell, ja que 
hom ens demana que siguem excel·lents en recerca, que siguiem 
excel·lents en docència, i que comencem a fer gestió. Malgrat tot, i la 
precarització de les nostres carreres, aconseguim tirar endavant, però és 
difícil trobar lʼequilibri, i deixo com a pregunta oberta fins a quin punt tenir un 
equilibri en aquestes tres àrees no perjudica que hom pugui despuntar en 
alguna. És molt difícil congeniar una recerca dʼexcel·lència i una docència 
dʼexcel·lència.

Val a dir, però, que cal fer els canvis mica en mica. No podem ser 
excel·lents ni podem canviar una assignatura en un any de dalt a baix per tal 
dʼadaptar-la a les noves tecnologies. Hem de pensar què volem que els 
estudiants aprenguin. Dʼaltra banda, encara que per a nosaltres els canvis 
siguin progressius, lʼalumne percep aquests canvis com un tot o res.

En definitiva, és una qüestió molt interessant, ja que les noves metodologies 
ofereixen moltes possibilitats, però vull deixar oberta deliberadament la 
pregunta de fins a quin punt això és bo, per poder-la contestar dʼaquí uns 
anys.

Aplicació del taller

Les aplicacions dʼaquest taller en lʼassignatura de Diferències Individuals 
són infinites, però em limitaré a tres de molt senzilles i breus. En primer lloc, 
per tal de sintonitzar, crec que és una bona idea portar les notes de lʼany 
anterior el primer dia de classe per tal de motivar-los. En segon lloc, com 
hem suggerit en una aplicació del taller anterior, els nostres estudiants faran 
debats dirigits i molt formals. Així, hom hauria dʼelaborar o seleccionar un 
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material en xarxa per tal que els alumnes poguessin preparar la preparació 
dels debats, és a dir, com debatre, retòrica, etc. Finalment, i com a aplicació 
més directa, la de fer entrades a la viquipèdia com a activitat 
complementària.
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Taller 7: Docència, Aprenentatge i 
Comunicació

Síntesi del taller

En aquest taller, els conceptes principals que sʼhan treballat han estat els 
dʼaprenentatge i ensenyament, la transmissió del coneixement i la 
comunicació. Va desenvolupar-se en tres sessions en les dues primeres de 
les quals vàrem assentar les bases mentres debatíem aspectes relacionats 
amb la classe expositiva i les seves variants. En la última sessió vàrem 
posar a prova el que havíem après en les dues primeres sessions en una 
sessió de microteaching.

Pel que fa als conceptes principals, són especialment rellevants el cercle de 
lʼaprenentatge: fer/aplicar-escoltar/veure-provar-fer/aplicar. Quadrar aquest 
cercle ens ha de dur a un aprenentatge significatiu per part de lʼalumne. 
Dʼaltra banda, un bon aprenentatge significatiu ha dʼestar basat en la 
sintonització prèvia i la poster acomodació entre professor i alumne. En 
altres paraules, avaluació i feedback previ, planificació, metodologia 
adequada i posterior avaluació i feedback han de ser els pilars de la nostra 
docència. És important assenyalar que aquest fet dʼha de reflectir en en pla 
dʼestudis, el pla docent i la programació del docent, reflectint aquesta els 
objectius docents i lʼavaluació dels resultats dʼaprenentatge, que són els 
canvis que veurem en els estudiants després dʼexecutar les activitats 
dʼaprenentatge dissenyades pel docent.

Per tal dʼaconseguir un aprenentatge significatiu, és rellevant mencionar la 
importància de sintonitzar i saber simplificar adequadament els diferents 
tipus de coneixement en funció de lʼalumnat, ja que és una de les claus de 
la docència. Tanmateix, hi ha un conjunt de variables concretes que són 
característiques dʼuna sessió dʼaprenentatge efectiu:

•Significativa (“perquè” més que “què)
•Connectada a coneixement previ/futur
•Centrada en lʼexperiència
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•Motivadora
•Determinada pels resultats dʼaprenentatge
•Amb implicació activa
•Amb feedback equilibrat
•Iterativa i reflexiva
•No sobrecarregant

Aquestes i dʼaltres variables de tipus cognitiu, com per exemple els diferents 
tipus de memòria, ens han dʼajudar en la labor que tenim encomanada.

Finalment, en aquest taller vam veure com estructurar una classe 
expositiva, amb la seva introducció, desenvolupament i síntesi, i també 
diferents recursos que podem fer servir per tal que no sigui monòtona ni 
tradicional i sigui més efectiva. Aquests recursos van des de fer servir 
monòlegs teatrals en grups grans, pensar les classes com tres mini-classes 
de 15 minuts, implicar els estudiants amb activitats concretes, intentar evitar 
que prenguin apunts. En definitiva, no només es tracta de transmetre els 
coneixements adequats, sinó fer-ho amb la metodologia adient i amb un 
clima de comunicació a lʼaula facilitador de tot el procés dʼensenyament-
aprenentatge.
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Finalment, en aquest taller ens vam adonar de la importància dʼobservar la 
nostra pràctica docent, principalment per tal dʼidentificar punts forts i punts 
febles i poder corregir-nos, fet que en tornarem a parlar durant el segon any 
del màster.

Malauradament no vaig poder assistir a una de les sessions dʼaquest taller 
degut a compromisos docents.
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Reflexió sobre el taller

La principal aportació dʼaquest taller és que perment sumar el coneixement 
pedagògic al coneixement disciplinar. Alguns aspectes, donat que sóc 
psicòleg, ja mʼeren coneeguts, però mʼha servit per recontextualitzar-los i 
poder aprofitar-los millor. De fet, si el taller de la carpeta docent era el pal de 
paller del màster al voltant del qual hem dʼanar bastint la resta de tallers, 
aquest taller esdevé el pal de paller de la docència per se, ja que nʼidentifica 
els elements bàsics i en dóna el nostre principal argument, encara: la classe 
expositiva. Aquest és un punt que acabarem de tractar en el taller 
dʼavaluació (taller 8) i en el taller dʼestratègies de treball a lʼaula. Tot i així, 
donada lʼevolució dels temps i els canvis en els alumnes, ens ha permès 
conèixer variacions de la classe expositiva tradicional. També és útil per tal 
de planificar més bé les sessions de classe. Així, una classe de 90 minuts 
és més fàcilment planificable com a tres mini-classes de 30 minuts 
cadascuna. Finalment, i aquesta és una de les principals fortaleses dʼaquest 
taller en relació a la resta, mʼha permès aconseguir un millor coneixement 
dels meus punts forts i febles a lʼhora dʼ”actuar” a classe.

Val a dir que del treball complementari que he hagut de realitzar per a 
aquest taller en sortirà molt probablement un article que enviaré a una 
revista dʼinnovació docent.

Aplicació del taller

Pel que fa a les aplicacions dʼaquest taller en la meva pràctica docent, són 
directes, diàfanes i immediates. Així, més enllà de la idea de sintonitzar al 
començar cada classes amb els alumnes, veure què saben del tema i crear 
un bon clima, se mʼacuden variacions a la classe expositiva tradicional per a 
cadascun dels temes que tractem a lʼassignatura de Diferències Individuals:

Que els alumnes facin presentacions.
Activitats curtes en grup.
Posar videos dʼexemples, com per exemple el “The Big Personality Test”.
Llegir petites lectures a classe i fer-ne preguntes.
Demostracions empíriques, com per exemple, que mesurin alguna cosa i fer 
una corba normal per explicar el fenomen de la variabilitat.

En definitiva, aquest és un taller que el la programació diària de 
lʼassignatura tindrà un pes important.
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Taller 8: Avaluació dels 
aprenentatges

Síntesi del taller

Aquest taller està situat després dels de planificació docent, estructuració de 
les classes, preparació del material docent i les activitats i estratègies que 
volguem utilitzar. Arribats a aquest punt, ja estem en condicions de 
plantejar-nos les avaluacions dʼaquests aprenentatges. Avaluacions, que 
com dèiem en el taller de Docència, Aprenentatge i Documentació, tenen 
fonamentalment una funció formativa, però també formadora. En aquest 
taller ho veurem amb més detall.

Així, quan avaluem, els nostres alumnes, el primer que fem és certificar que 
han assolit les competències del perfil de formació. A fi i efecte ha de ser 
una avaluació connectada als objectius del curs, i alhora relacionada amb 
les competències específiques que treballem en lʼassignatura. Per a avaluar 
disposem de proves tradicionals (les objectives) o bé proves mixtes (orals, 
de resposta oberta, etc). Com en tots els tallers que hem vist fins ara, 
escollirem la metodologia dʼavaluació en funció dels objectius que volguem 
aconseguir, és a dir, si per exemple només volem que els alumnes recordin 
o reconeguin dades bàsiques o terminologia concreta, amb una prova 
dʼelecció múltiple en tindrem prou. És precisament aquí on rau la nostra 
expertesa, ja que dependrà dels nostres propis criteris aquesta elecció, 
malgrat lʼampli ventall dʼopcions que els Drs. Amador i Cano ens donaren en 
aquest taller.

Una de les eines més imprortants en lʼavaluació que hem vist és 
precisament la rúbrica o matriu de valoració. És important perquè explicita 
els criteris dʼavaluació i afegeix transparència en tot aquest procés. De fet, 
aquest mateix treball que estic redactant ara serà avaluat amb una rúbrica, 
que puc consultar en qualsevol moment. Tot i així, lʼavaluació de lʼalumne 
per part del professor no és la única avaluació possible. També hi ha auto-
avaluacions, o avaluacions per parells, que compleixen amb la funció 
formadora de lʼavaluació a lʼanar pautant el procés formatiu, i fins i tot 
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mobilitza competències de treball en equip, dʼhabilitats socials o auto-
aprenentatge (Life-Long Learning). És aquí on cal destacar la importància 
de lʼavaluació formadora, la que es dóna durant el procés de lʼaprenentatge i 
que serveix per pautar-lo.

També vam veure alternatives a les tradicionals pel que fa a lʼavaluació, com 
per exemple lʼavaluació per matèries o mòduls. Això és especialment 
interessant per a lʼavaluació de les competències en els cursos més alts de 
la titulació o en el projecte de final de carrera.

Fet i fet, un dels aspectes més rellevants i clau dʼaquest taller és la 
importància de donar feedback a lʼestudiant. En vàrem veure diverses 
aplicacions i diversos formats. Diversos estudis empírics remarquen la 
importància del feedback en la millora del rendiment acadèmic, ja que 
repercuteix en un aprenentatge més significatiu. 

Reflexió sobre el taller

Aquest taller, donada la meva formació diferencialista, en avaluació 
psicològica i en psicometria lʼhe trobat especialment interessant. De fet, vaig 
aportar un article al debat, publicat per Karpicke & Blunt (2011) en el qual 
proven empíricament diferents formes dʼestudi i diferents formes 
dʼavaluació, i el que posen de relleu és que lʼaprenentatge reconstruït (en 
forma de tornar a explicar una lliço) és molt més efectiu que no pas 
lʼaprenentatge per mitjà de dʼaltres tècniques dʼestudi més elaboratives (fer 
resum, esquemes, mapes conceptuals, etc). De fet, això és plenament 
coherent amb els coneixements provinents de les neurociències segons les 
quals la memòria es potencia a força de fer servir els mateixos circuits (el 
fenomen conegut com a potenciació a llarg termini o LTP, per les sigles en 
anglès). En aquest raonament, és rellevant pensar en el paper del feedback, 
atès que torna a activar els mateixos circuits que es van activar en 
lʼaprenentatge. Qui sap si potser és aquest el mecanisme explicatiu del 
funcionament del feedback? En aquest sentit, crec que encara calen moltes 
aportacions de les neurociències a lʼensenyament i la pedagogia.

No mʼagradaria deixar de mencionar un aspecte del qual ja nʼhe parlat en el 
taller 3, sobre planificació de la docència universitària, en el qual he 
mencionat la dificultat de formar en competències actitudinals i posava un 
exemple dʼun metge racista. De fet, ha sigut en aquest taller dʼavaluació on 
nʼhe trobat el desllorigador ja que, si és difícil formar en competències 
actitudinals, com les podem avaluar? La resposta més clara, directa, 
pragmàtica i operativa és que els aprenentatges actitudinals poden 
“transformar-se” en aprenentatges procedimentals. És molt interessant. 
També mʼagradaria afegir que convindria arribar a una situació dʼavaluació 
personalitzada, en funció de les característiques individuals de lʼaprenent 
que vam veure al taller 4.

Aplicació del taller
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Per finalitzar les evidències dʼaquest taller mʼagradaria parlar de les 
possibles aplicacions en la docència de Diferències Individuals. De fet, 
aquest ha sigut un dels que mʼha suggerit més aplicacions, probablement 
perquè aquest taller forma part del nucli dur de la professió de professor 
universitari (recordem allò de la funció acreditativa de lʼavaluació). Així, com 
a exemples dʼalgunes aplicacions dʼaquest taller a grans grups com poden 
ser els nostres són:

• Al final de cada tema, incloure un parell dʼexemples pràctics.
• Fer que els alumnes elaborin preguntes tipus test després dels debats 
dirigits que faran.
• De fet, seria ideal planificar el programa en funció del que vull que 
aprenguin i com ho hauré dʼavaluar.
• Donar feedback als alumnes després dels exàmens (pel Moodle i 
físicament).

Finalment, i a aquest punt li vull donar una importància especial, fer una 
rúbrica per avaluar els debats i penjar-la el primer dia de classe. He decidit 
que aquesta serà la principal innovació que aplicaré al Pla Docent de 
lʼassignatura de Diferències Individuals per al curs 2011/2012.
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Taller 9: Suport i tutorització 
acadèmica de l’estudiant

Síntesi del taller

En aquest taller varem veure quin és el marc de referència de la tutoria a la 
Universitat, la tutoria en el procés dʼensenyament i aprenentatge i la tutoria 
individual. De la tutoria de carrera acadèmica en parlarem durant el segon 
any.

Així, el Dr. Rodríguez Espinar va començar la seva intervenció aclarint les 
diferències conceptuals entre els termes que estan relacionats amb la 
tutoria: el teaching, el tutoring, lʼacademic career and advising, el 
counselling, la tuoria i la orientació. També ens va parlar de les funcions de 
la tutoria, des dʼuna ajuda per a recuperar i consolidar aprenentatges, 
passant per la tutoria com a estratègia didàctica, com a referent relacional 
que faciliti la integració acadèmico-social de lʼestudiant, o com a informació i 
orientació curricular (a lʼhora dʼescolllir assignatures), sense oblidar la funció 
dʼajuda al desenvolupament acadèmico-professional de lʼestudiant, o fins 
arribar a la tutoria com a ajuda al desenvolupament integral de lʼestudiant, 
incloent les dimensions personals i socials. En aquesta primera secció del 
taller ens va parlar també dels actors de la tutoria i ens hi va fer reflexionar, 
per exemple, sobre quin és el perfil ideal dʼun professor de la meva titulació, 
o quin és el perfil real, i també dels alumnes.

Un dels punts més interessants que va tractar el Dr. Rodríguez és quan vam 
discutir el rendiment i si aprenentatge equival a rendiment. Vam parlar de 
diferents formes de rendiment i quins són els possibles factors que 
lʼinfluencien, des de factors personals (capacitats, o estils de lʼestudiant, 
com vem veure en el taller 4, sobre com aprenen els estudiants) fins a 
atribucions al sistema (per exemple el pla de formació), i és en aquest 
segon punt on lʼacció tutorial té més incidència. Vam parlar també de quines 
són les “columnes” que sustenten aquest assoliment acadèmic al qual feiem 
referència fa uns moments: les característiques de la disciplina, les 
característiques de lʼensenyament, les característiques de lʼestudiant i les 
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característiques del modus operandi del que aprèn. En aquest sentit, la 
tutoria forma part indestriable del que ell anomena “el triangle de la veritat” 
entre objectius, activitats i assoliment, ja que gràcies a la tutoria, els 
estudiants poden assolir els objectius a través de les activitats que realitzen, 
òbviament, tutoritzats.

En un altre punt molt interessant, el Dr. Rodríguez ens va exposar quins són 
els aspectes de la preparació dʼun projecte dʼaprenentatge com a referent 
tutorial. Des dʼaprendre a decidir un projecte a executar-lo pròpiament. fins a 
avaluar-lo correctament.

Per últim, vàrem fer role-playing i varem aprendreʼn com enfocar la tutoria 
individualitzada, fonamentalment centrada en dificultats o decisions 
acadèmiques o amb problemàtiques de desenvolupament o situacions 
especials. Vam parlar també del procés de lʼentrevista i la comunicació 
verbal en lʼentrevista. En aquesta secció del taller vàrem plantejar diverses 
situacions difícils en forma de rol playing i vam observar com ho feiem a 
lʼhora dʼafrontar aquestes indicacions, corregint-nos entre nosaltres si era 
necessari.

Ja per acabar, el Dr. Rodríguez ens va demanar que fessim una recerca 
documental sobre possibles opcions de tutoria en la nostra especialitat. Així, 
com que la meva especialitat és la psicologia de la personalitat i les seves 
relacions amb la psicologia social, he trobat un recurs molt interessant a la 
Social Psychology Network4.

Malauradament no vaig poder assistir a una de les sessions dʼaquest taller 
degut a compromisos docents.

Reflexió sobre el taller

Aques és un taller del qual en podem extreure bastantes lliçons, essent la 
més important que, pel que fa als grans grups, la tutorització és cascada és 
una excel·lent idea. Com a contrapartida té que hem de donar eines als 
alumnes per tal que puguin fer aquesta tutorització per parells.

És interessant també la defensa que ha fet el Dr. Rodríguez de lʼexpedient 
acadèmic com a eina per a discriminar en un lloc de feina. De fet, això va 
generar un debat molt intens a classe sobre la necessitat de criteris clars. I 
de fet, aquest és un tema que també es dóna en la meva pròpia disciplina. 
Sense un criteri clar no podem fer un bona predicció, però és evident que un 
bon rendiment acadèmic, o una bona nota, poden ser considerats un proxy 
de les capacitats dʼalgú per accedir a un lloc de feina. Alguns dels companys 
diuen que això pot ser injust, ja que per exemple, els millors al laboratori pot 
ser que no siguin els que tenen la millor nota, i de fet, no els hi falta raó. 
Però en aquest punt cal remarcar que per fer una selecció dʼun candidat per 
a un lloc de feina, hom hauria de fer servir eines ben validades i que la 
decisió la faci un expert, especialment un psicòleg. Si no, hom prendrà 
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decisions basades en la intuïció o en lʼexperiència i a vegades poden fallar. 
De fet, crec que caldria fer més divulgació dʼestudis empírics que han 
abordat aquesta qüestió. Per exemple, és interessant que a mida que 
augmenta el nivell acadèmic es produeix un descens en la influència de les 
capacitats cognitives en el rendiment i un augment en la influència de la 
personalitat. A nivell laboral això també es dóna i sʼha de tenir en compte, 
juntament amb els efectes de lʼentrenament en el rendiment acadèmic 
(Chamorro-Premuzic, 2007; García-Forero, Gallardo-Pujol, Maydeu-Olivares 
& Andrés-Pueyo, 2009).

És interessant comparar aquests estudis empírics on només les capacitats i 
la personalitat prediuen bona part de la variància del rendiment acadèmic 
amb les columnes sobre les que se sustenta lʼassoliment acadèmic. Mentre 
que les segones són moltes més, molt variades, i fonamentalment centrades 
en lʼambient, les primeres són molt concretes, fàcilment mesurables i amb 
un poder predictiu comprovat. Definitivament unes estan molt allunyades de 
les altres, i crec sincerament que hauria dʼhaver-hi un acostament a aquests 
treballs empírics sense prejudicis.

Aplicació del taller

La principal aplicació dʼaquest taller a la meva assignatura és que en 
comptes de fer tutories individuals per als alumnes, podem fer tutories dʼ1 
alumne per cada 4 o 5 estudiants. És a dir, un representant de cada grup i 
poder fer la tutoria amb 4 o 5 grups alhora. Per exemple, els 6 grups dʼun 
debat. O les 3 postures iguals del mateix.
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Taller 10: Treball en equips docents

Síntesi del taller

En aquest taller, format per tres sessions vàrem treballar el que significa 
treball en equip, tant des del punt de vista de lʼalumne com des del punt de 
vista del professor. Dʼaltra banda, també vàrem veure diferents formes de 
treball en equip, la formació dʼequips docents i en què consisteix el lideratge 
i els diferents estils que hi ha, però anem a pams.

La primera sessió la vàrem començar amb una breu definició de què 
significa treballar en equip que és vàlida tant per al professorat com per a 
lʼalumnat, així com el que implica (definició clara dels objectius, distribució 
de funcions i compromís) i el que requereix (habilitats comunicatives, 
pensament analític-reflexiu-crític, habilitats de gestió de projectes, 
negociació i resolució de conflictes i capacitat de lideratge). Val la pena 
insistir en que un treball en equip és diferent dʼun grup de treball. Dʼaltra 
banda, és necessari recordar la necessitat del treball en equips docents a la 
Universitat, precisament pels darrers canvis que hi ha hagut en relació als 
plans dʼestudis. Són diverses les exigències internes i externes que han 
provocat aquest canvi de paradigma en la relació entre els docents a la 
universitat on hem passat dʼun model lligat a la tradició investigadora de la 
disciplina a un model centrat fonamentalment en lʼaprenentatge de lʼalumne 
i la professionalització de la seva carrera acadèmica. Aquest és un procés 
que requereix una molt bona planificació, un treball col·laboratiu i noves 
formes de tutorització. Aspectes que hem vist en els tallers sobre la 
organització del pla docent (taller 3, sobre planificació), el taller sobre 
tutorització (taller 9) i aquest mateix. Ha sigut molt interessant constatar les 
diferències entre un equip cooperatiu i un equip col·laboratiu, especialment 
en el grau dʼinteracció entre els membres de lʼequip i la creació de 
coneixement compartit. També hem vist com  iniciar un equip docent, i 
quines són les principals característiques en relació a la seva estructura, el 
seu funcionament, les relacions que sʼestableixen entre els seus membres i 
els aspectes emocionals de lʼquip docent.
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En la segona sessió del taller varem veure quines són les dimensions del 
treball en equip. Aquestes són la personal (que integra aspectes emocionals 
i intel·lectuals), la tècnica (que integra teoria de grups i tècniques 
psicològiques i de treball grupal), la cultural (que integra el sistema de 
normes, creences i valors) i la dimensió sistèmica (que integra la societat, el 
sistema educatiu, lʼestructura organitzativa de la institució, etc.). Així, també 
vàrem veure que lʼefectivitat dels equips de treball depèn de la complexa 
interacció entre diferents factors que integren aquestes quatre dimensions. 
A continuació, vàrem veure diferents exemples dʼequips docents, atès que 
nʼhi ha de matèria o disciplina o de cicle (verticals) curs (hortizontals).

Finalment, en la última sessió del taller vàrem poder veure el funcionament 
dʼun equip de treball equip docent al Departament de Fisiologia, amb la 
integració dʼuna mateixa matèria en diferents assignatures, diferents graus i 
diferents cicles, així com la organització docent amb coordinadors 
dʼassignatures, representats diversos i coordinadors de màster. Aquest 
exemple ha comportat canvis substancials en la docència de Fisiologia, com 
canvis en lʼelaboració dels plans docents i millores en les pràctiques. Aquest 
fet també ha permès millorar lʼavaluació del procés dʼaprenentatge (per 
exemple fent servir lʼavaluació per iguals) per part dels alumnes i la 
construcció de nous entorns dʼaprenentatge. Per acabar aquesta sessió i 
concloure el taller, vàrem veure en què consisteix el lideratge i quines són 
les característiques dʼaquest. Vam veure el lideratge com a procés i que 
com més gran és lʼautoritat concedida a una persona, més gran és la seva 
capacitat de lideratge, així com vam parlar de líders formals i informals. Per 
últim vam veure les dimensions del lideratge, en relació a la tasca, en 
relació als aspectes emocionals, vam parlar dʼestils de lideratge i del 
lideratge situacional. Aspectes tots que veurem amb més detall al taller 13 
sobre lideratge a lʼaula.

En definitiva, en aquest taller vam veure com poder treballar en un equip 
docent i quines són les característiques que ens han de permetre liderar 
aquest equip docent en un futur, esperem que no gaire llunyà.

Reflexió sobre el taller

Aquest taller mʼha elicitat una sèrie de reflexions a lʼentorn del treball en 
equip i del lideratge. Així ha estat una molt grata sorpresa descobrir que en 
lʼequip docent on em trobo integrat, a lʼassignatura de Diferències 
Individuals, a Psicologia, tenim una forma de treballar que es correspon al 
treball col·laboratiu, amb una alta implicació entre els seus membres i la 
compartició dʼobjectius, etc, que es correspon a aquesta forma de treballar. 
Ha estat una molt agradable sorpresa.

Dʼaltra banda, hi ha un parell dʼaspectes del desenvolupament de taler que 
també mʼhan fet pensar molt. En primer lloc mʼagradaria comentar que 
personalment no crec que un equip de treball es pugui crear del no res. És a 
dir, el taller ens ha estat plantejat com si crear un equip docent fos quelcom 
possible en qualsevol entorn, i crec que això no és així. Dʼentrada perquè hi 
ha dʼhaver unes certes afinitats personals, i en segon lloc, perquè dins dʼun 
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mateix context o una mateixa assignatura, com podem vèncer les 
resistències per fer aquests equips de treball? En aquest sentit em refereixo 
a resistències de tipus personal, a fílies i fòbies, que fan que el treball dins 
dʼuna assignatura no sigui tan fàcil ni plaent com hom podria esperar. Ara 
mateix no tinc resposta a aquestes preguntes, i malgrat al taller ens han 
comentat que hem de tenir capacitat de diàleg, tolerància, etc, sabem que 
encara que ho intentem, si un no vol, dos no col·laboren. Per tant, és un 
aspecte sobre el qual crec que aniré reflexionant a partir dʼara.

El segon aspecte del desenvolupament del taller que mʼha cridat lʼatenció és 
que sembla que tothom pugui ser un líder. No nʼacabo dʼestar del tot ben 
convençut. Dʼentrada, perquè on tothom qui vol pot, ni tothom qui pot vol. 
Així, malgrat que hi ha una certa recerca empírica sobre les característiques 
situacionals del lideratge, no hem dʼoblidar que són les característiques 
personals les que defineixen millor els líders, havent-hi fins i tot diferències 
de sexe (contrastades amb diverses meta-anàlisis), mostrant les dones més 
característiques de lideratge transformacional, i els homes característiques 
de lideratge transaccional i laissez-faire. En definitiva, les característiques 
de personalitat que millor defineixen el lideratge són lʼobertura a 
lʼexperiència, lʼextraversió i la cordialitat.

Crec que aquest fet hauria de dur-nos a una reflexió sobre els processos de 
selecció del professorat universitari i una reflexió encara més profunda 
sobre quin és el perfil que ha de tenir. Això, però, ha dʼanar després de 
pensar quina Universitat volem. Si en una empresa privada que funciona 
raonablement bé, els processos de selecció incorporen proves de 
personalitat per tal dʼavaluar la possible adaptació del candidat al lloc de 
feina, perquè no ens plantegem el mateix a la Universitat? Són ben 
coneguts els casos dʼexcel·lents investigadors que són un desastre fent 
classes, i el contrari també, però és clar, la Universitat demanda bons 
investigadors i bons docents alhora, i això és francament difícil de trobar. En 
fi, que aquesta reflexió queda oberta i també hi aniré reflexionant a partir 
dʼara, com en el cas de la convivència en un equip docent.

Aplicació del taller

Dʼaquest taller en puc treure diverses aplicacions. De fet, una ja està 
aplicada a la nostra assignatura, i és que tenim un pla docent i un programa 
comuns i tots fem uns quants temes en tots els grups. De fet, tenir un pla 
docent compartit i que cada professor faci el seu grup no és col·laborar, és 
coordinar-se.

En tot cas, aquest taller em pot ser de molta utilitat per tal de començar a 
plantejar una recerca empírica per un projecte MQD o similar.
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Taller 11: Ètica i responsabilitat 
docent

Síntesi del taller

En aquest taller, desenvolupat durant dues sessions, varem veure quines 
són les nostres responsabilitats com a professors dʼuniversitat. Varem veure 
breument ètica i moral, la necessitat i/o insuficiència dels codis deontològics, 
el compromís, les pràctiques, etc.

Per tal de contextualitzar la primera sessió, amb els responsables del taller 
ens vam començar a plantejar quin és el sentit de lʼaprenentatge a la 
universitat. Així, les claus estan en: aprendre a aprendre, aprendre a 
emprendre, aprendre a conviure en societats diverses i plurals, contribuir a 
la formació de professionals de qualitat, contribuir a consolidar estils de vida 
democràtics i contribuir a la creació de capital social. Com hom pot veure, la 
missió de la universitat és variada i un dels reptes que té és dʼesdevenir un 
espai dʼaprenentatge ètic, de valors i contravalors. A més a més, és 
interessant la relació entre competències, àmbits i dimensions ètiques en la 
formació universitària. Així, en molts plans dʼestudi trobem competències 
específiques relacionades amb la professió, competències específiques 
relacionades amb la pràctica dʼuna ciutadania activa i competències 
genèriques transversals. Sense cap mena de dubte, estan relacionades 
amb la ètica i vam aprofundir (tot i que poc) en els diferents papers del 
professor en aquesta auca. Finalment, vam començar a treballar les 
competències ètiques en totes les seves dimensions: emocional, cognitiva i 
social. Així, lʼobjectiu del treball de la dimensió cognitiva és la presa de 
decisions, mitjançant pràctiques deliberatives i segons els Drs. Martínez i 
Tey, desenvolupa la comprensió crítica i el raonament i el judici moral, però 
també adverteixen que està vinculada al nivell de maduració, a experiències 
anteriors i a conviccions personals. El treball de la dimensió social té per 
objectiu desenvolupar les capacitats per actuar, i lʼeix central en són les 
pràctiques normatives per tal de desenvolupar emptia i perspectiva social, 
habilitats socials i per al diàleg, seguiment i compliment de normes, i 
transformació de lʼentorn. Val a dir que està relacionada amb el grau 
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dʼesforç i motivació i la convivencialitat. Per últim, ens vam centrar en com 
treballar la dimensió emocional, que té per objectiu la presa de consciència 
a lʼentorn de pràctiques reflexives. Així, mitjançant el treball en aquesta 
dimensió es desenvolupa lʼautoconeixement i lʼautoregulació i està 
vinculada a creences i desitjos i relacionada amb lʼimpacte dʼexperiències 
sociomorals.

Pel que fa a la segona sessió varem explorar els diferents contextos en els 
quals es pot donar aprenentatges ètics. Així, vam veure que hi ha múltiples 
oportunitats on es pot donar aquest, des dels continguts curriculars fins a la 
implicació comunitària de lʼaprenentatge acadèmic, passant per les 
relacions entre estudiants i professorat, la organització social de les tasques 
dʼaprenentatge o la cultura participativa i institucional.

En definitiva, lʼaprenentatge ètic hauria de permetre apreciar valors, 
denunciar contravalors, construir una matriu singular de valors, la pràctica 
dʼuna ciutadania activa i una adequada pràctica professional.

Reflexió sobre el taller

Arrel dʼaquest taller, hom es planteja diverses qüestions. La primera té a 
veure amb les expectatives que tenia dʼaquest mòdul. De fet, quan hom es 
planteja la ètica i la responsabilitat docents, es planteja el que pot afectar a 
la responsabilitat personal del docent, no a com aquest pot incidir en 
lʼalumne. Precisament mʼagradaria posar molt dʼèmfasi en aquest punt com 
una de les mancances del màster que podrien ser millorades en futures 
edicions. Hem parlat poquíssim o pràcticament gens sobre a quins dil·lemes 
ètics es pot enfrontar un professor, o quins són els valors que ha de tenir un 
professor. Crec que es dóna per suposat que un professor dʼuniversitat és 
una persona íntegra, recta i amb una moralitat absolutament respectuosa, 
però, què passa si un professor sʼenamora dʼuna alumna a la que està 
avaluant? Els dos són majors dʼedat i poden començar una relació 
lliurement. És ètic que comencin una relació després de lʼavaluació, per 
evitar lʼacusació de tràfic dʼinfluències? I què passa amb les tensions entre 
companys en un departament? És ètic que un professor li faci la vida 
impossible a un altre? Aquestes són situacions que es donen a la universitat 
i contra les quals no sabem com respondre, però que també plantegen 
interessantíssims debats ètics.

Dʼaltra banda, mʼagradaria recuperar unes reflexions que ja vaig començar 
en el taller 3 sobre la planificació universitària que he continuat en dʼaltres 
tallers, i que té a veure amb el fet de si hem de formar ciutadans, si hem de 
contribuir a una societat més democràtica o si hem de formar professionals. 
Personalment crec que aquest no és un debat que estigui tancat, i menys en 
ple debat sobre la governança de les universitats. Els principals arguments 
dʼaquest debat ja els he exposat, però mʼagradaria fer alguna aportació 
més. Bona part del materia que ens han proposat sobre lʼeducació en 
valors, no fa referència als valors. Els valors tenen contingut, i cap dels 
aspectes que ens han presentat tenen contingut. Els valors poden ser 

46
 



instrumentals o terminals, i tenen una funció motivadora, dirigidora del 
comportament (a mig camí entre el drive psicològic i el comportament real). 
Ara, entrar a ensenyar valors pròpiament dits crec que no és una tasca que 
ens correspon. Qui decideix quins són els valors més adequats? 
Probablement podríem arribar a uns mínims consensuats, però això també 
depèn de la opció política o les inclinacions ideològiques de qui fa aquesta 
tria. Per tant, són debats complexos, que no hem de defugir, però que 
ultrapassen les pàgines de reflexió dʼaquesta carpeta.

Hi ha un altre tema del qual vull parlar-ne, i que té a veure amb la ètica, els 
valors i el canvi dʼactituds. Els psicòlegs sabem des de fa molt de temps que 
les actituds es poden canviar i hem desenvolupat efectius programes de 
canvi dʼactituds. En aquest sentit, mʼagradaria explicar una experiència 
docent que aviat sortirà publicada en forma de capítol en un llibre 
dʼexperiències docents a la Facultat de Dret. Al Grau de Criminologia, jo 
mateix, una companya del departament, la Dra. Pereda, i una companya del 
departament de Sociologia, la Dra. Kappler, érem els responsables de 
lʼassignatura “Anglès Criminològic”. En aquesta assignatura vam fer una 
petita introducció a la criminologia, i ens vam quedar esparverats quan vam 
veure que els estudiants eren relativament favorables al que anomenem 
date rape, en la qual habitualment un noi viola a una noia en una cita, 
perquè pensa que el simple fet dʼhaver-li dit que sí a sopar ja vol dir un sí a 
tenir sexe plegats, i també actituds molt favorables a la pena de mort. 
Òbviament el primer és un fet penal, i el segon no sʼajusta a la legalitat 
vigent. Així, dʼun any per lʼaltre vam decidir explorar si aquestes actituds 
canviaven al llarg del curs. Tal és així, que vam decidir mesurarles actituds 
envers el date rape i la pena de mort el primer dia de classe i lʼúltim. La 
nostra sorpresa va ser veure que no hi havia canvis respecte la pena de 
mort, però sí respecte el date rape. Això ens obre un horitzó favorable a la 
intervenció en lʼeducació superior, però malauradament, vam acabar 
establint que els efectes eren deguts a un efecte del professor, ja que dos 
professors diferents havien tractat els dos temes diferents. Però això tampoc 
és desalentidor, ja que ens permet explorar quines són les característiques 
del professor que fan possible aquest canvi dʼactituds. I això ens torna al 
debat sobre la selecció del professorat universitari en el taller 10 sobre el 
treball en equips docents.

Aplicació del taller

Dʼentrada, dʼaquest taller crec que no seʼn desprenen gaires aplicacions en 
la nostra assignatura. Val a dir, però, que crec que ja treballem en alguns 
dels aspectes ètics, com per exemple, el respecte a la diversitat per tal de 
contribuir a una societat més heterogènia. Potser podríem fer més èmfasi en 
aquest respecte. Sí que és un taller, però, que té clares implicacions a títol 
personal.
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Taller 12: Propietat intel·lectual

Síntesi del taller

Val a dir que no vaig assistir a la primera sessió del taller, perquè ja lʼhavia 
realitzat com a curs de lʼICE titulat “Com afecta la propietat intel·lectual al 
professorat universitari?” realitzat pel mateix ponent, lʼIgnasi Labastida, els 
dies 8 i 10 de juny de 2009 (veure annex 3).

Pel que fa a la segona sessió, es va desenvolupar com un anàlisi de casos 
durant el qual vam anar exposant diferents materials docents aportats per 
cadascun dels particpants en el màster de novells.

Malauradament no vaig poder assistir a una de les sessions dʼaquest taller 
degut a compromisos docents.

Reflexió sobre el taller

Encara que pugui semblar el contrari, aquest ha estat un taller força 
productiu en termes de reflexió. Així, ha servit per posar de manifest que 
aquest és un tema molt rellevant, ja que en nom de la docència moltes 
vegades hi ha professors que sʼaprofiten del treball dels altres, la qual cosa 
és èticament reprobable, apart de ser penalment punible. Aquest taller mʼha 
servit per ser conscient dels límits de la nostra feina.

Dʼaltra banda, aquest taller també mʼha ajudat a pensar i planificar la difusió 
del coneixement que generem. Els professors dʼuniversitat generem 
contínuament coneixement, provinent de la nostra experiència docent i de la 
nostra experiència investigadora, però no només els professors generem 
coneixement. Els alumnes també ho poden fer. Així, mitjançant totes les 
eines que ens ha ofert aquest taller podem ajudar a difondre mitjançant els 
canals adequats el coneixement que generen tots els actors de la 
universitat.
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Aplicació del taller

La principal aplicació dʼaquest taller no és a lʼassignatura de grau que 
imparteixo, sinó que té sobretot a veure amb el màster on imparteixo 
docència també. Lʼaplicació seria crear una col·lecció al Recercat o al 
repositori de la UB amb els treballs de fi de màster dʼaquest màster de 
recerca. Moltes vegades, els treballs de fi de màster plantegen qüestions i 
respostes interessants, que sovint, per motius diversos, després queden 
oblidats més enllà de la sessió de defensa oral. Mitjançant aquesta 
col·lecció, podríem contribuir a la difusió del coneixement generat pels 
propis alumnes del màster.
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Taller 13: Lideratge i comunicació a 
l’aula

Síntesi del taller

En aquest taller, conduït pel professor Ernesto de los Reyes, de la 
Universitat Politècnica de València, vàrem veure com podem potenciar el 
lideratge del professor a dins de lʼaula i gestionar la comunicació amb els 
alumnes. Dʼentrada, ens va deixar molt clar que liderar és conduir a un grup 
o una persona cap a fites comunes. Va començar afirmant que els treballs 
de recerca indiquen que no existeixen trets que caracteritzin els bons líders, 
i que el professor, sens dubte, és líder. Així, assumeix que el seu estil de 
lideratge influeix sobre lʼaprenentatge dels seus alumnes. Un lideratge, com 
deiem, fonamentat en la congruència entre els objectius del professor i els 
objectius de lʼalumne. En aquest punt, vam parlar de fenòmens ben 
coneguts, com la profecia dʼautocompliment i vàrem veure un vídeo dʼuna 
TED Talk, concretament la dʼItay Talgam5, basat en el símil del director 
dʼorquestra com a líder. Del video se nʼextreu que un bon líder (un bon 
director dʼorquestra) ha de transmetre felicitat, interpretar històries, permetre 
el desenvolupament, fixar unes regles dʼinterpretació, donar instruments 
implícits, no donar instruccions, però crear el context, exercir lʼautoritat quan 
sigui necessari, reconèxer, donar significat i “fer” sense fer.

En el taller s'utilitzà com referencia el model denominat “Lideratge 
situacional”, de Hersey i Blanchard i àmpliament utilitzat en la formación de 
líders. Fonamentalment es basa en dues variables que caracteritzen la 
situació dels liderats (dʼaquí “situacional”), les directrius i el suport que el 
líder els hi proporciona. Partint dʼaquest model, varem veure diversos casos 
pràctics, basats en quatre professors diferents i quatre grups, per tal de 
discutir els factors que poden determinar els diferents estils de lideratge i 
veure què es pot fer per tal de canviar-ho.
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En resum, que una forma que té el professor per a avaluar el seu estil de 
lideratge i el mètode docent és en primer lloc amidar el grau que els seus 
alumnes assoleixen els objectius docents i a més a més observar lʼinterés 
per la matèria que desperta entre els seus alumnes. La proposta final que 
ens fa el professor de los Reyes és que el professor utilitzi un estil de 
lideratge amb els seus alumnes que progressa des d'un estil inicial amb 
elevat grau de suport i directrius, cap a un estil més participatiu -no només 
directrius- per a arribar a un suport sota demanda quan l'alumne arriba a la 
maduresa suficient per a fer-se càrrec de la seva pròpia formació. La clau, 
segons ell, està en la motivació adequada dels alumnes.

Reflexió sobre el taller

Amb aquest taller mʼagradaria ser eminentment crític. Tot i extreureʼn 
aquells aspectes positius, com la bona mà esquerre del professor de los 
Reyer per a conduir el grup, en trec la mateixa impressió que en vaig treure 
al taller 10, de treball en equips docents, amb el qual està francament molt 
relacionat, de que qualsevol pot ser un bon líder. Afirmació amb la qual estic 
en rotund desacord. És la mateixa afirmació que qualsevol nen pot 
esdevenir un Einstein. No tots els professors tenim qualitats per esdevenir 
professors brillants. Així ho diu la recerca empírica que he presentat alguns 
tallers més enrere. En tot cas, crec que la utilitat de taller, i la reflexió en 
positiu que nʼhe de treure, és que el màster ens ha de donar una formació 
mínima per tal dʼaconseguir una qualitat mitjana bona, i que llavors els 
professors excel·lents puguin despuntar entre aquests.

Aplicació del taller

La proposta que fa el professor de los Reyes és, de fet, el que hauria de ser 
lʼevolució natural dels alumnes. Així es dóna al llarg del grau. Les 
assignatures de primer tenen força directrius, i en les últimes assignatures 
(especialment el pràcticum en el cas de Psicologia) són més autònoms. De 
tota manera, una possible aplicació que tindria sentit en el futur en 
lʼassignatura de Diferències Individuals és integrar lʼavaluació de 
lʼassignatura amb altres matèries, com Psicologia de la Personalitat, 
Avaluació Psicològica i Psicopatologia, i dissenyar les activitats dʼavaluació i 
aprenentatge conjuntament, tenint en compte aquest fet, que comencin una 
mica més directives i acabin essent-ho menys.
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Taller 14: Recursos docents 
accessibles a la UB

Síntesi del taller

Com en el cas del taller sobre la propietat intel·lectual, els continguts 
dʼaquest taller ja els havia rebut en un curs de lʼICE intitulat “Bases de 
dades, factors dʼimpacte i Refworks” durant els dies 21 i 22 de gener de 
2010 (veure annex 4).

Val a dir, però, que aquest taller ha complementat i expandit els 
coneixements que ja tenia sobre el CRAI i com gestionar lʼaccés a recursos 
docents i de recerca, i sobretot, per saber que el professorat universitari de 
la Universitat de Barcelona sempre pot comptar amb el CRAI.

Reflexió sobre el taller

Com en el cas dʼaltres tallers instrumentals o metodològics (veure per 
exemple, el taller 12 sobre la propietat intel·lectual o el taller 6 sobre eines 
docents), aquest és un taller que pot tenir un rendiment més elevat en 
termes de futur. Així, aquests tallers són els que poder ser més útils per a la 
nostra carrera investigadora i acadèmica, perquè fan estalviar temps, que és 
el nostre bé més preuat. De fet, la utilització de Refworks, per exemple, 
simplifica moltíssim elaborar documentació i formatar-la adequadament amb  
lʼestil que nosaltres volguem, gràcies als plugin que en permeten la 
integració amb els programes dʼedició de textos més difosos.

Una de les altres reflexions que vull fer en veu alta no és tan una reflexió 
sinó un reconeixement a la feina que fan els bbliotecaris del CRAI. Sempre 
que he necessitat un document han estat prests i diligents a lʼhora 
dʼaconseguir-lo, sempre mʼhan ajudat en qualsevol informació que he 
necessitat per a la recerca o la docència i sempre han atès les peticions que 
jo o lʼequip docent en el qual estic integrat els hem fet. En definitiva, el CRAI 
sempre hi és i ens fa la vida més fàcil.
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Aplicació del taller

A nivell dʼaplicacions dʼaquest taller podem parlar-ne de diverses. La clara i 
més directa és en lʼelaboració de material docent o de textos docents. Així, 
si demanem als alumnes que facin els treballs i els informes en format APA, 
hem de predicar amb lʼexemple i mitjançant aquestes eines (Refworks), 
podem fer-ho fàcilment.

Una altra aplicació seria gestionar tota la bibliografia del curs mitjançant 
llistes de Refworks, dʼaquesta manera, podríem penjar la llista al campus 
virtual i la podríem actualitzar dinàmicament sense haver de modificar 
powerpoints, o dʼaltres materials que són més estàtics. Això pot ser 
especialment rellevant per a la bibliografia relativa als debats dirigits que 
volem implantar. La idea és que com que sʼhan de basar en literatura molt 
recent, pot ser que dʼun any per lʼaltre apareguin molts articles sobre un 
tema concret, ja que intentarem treballar temes molt “calents”. Aquest ús de 
les llistes en permetria una actualització fàcil, ràpida i dinàmica.

Finalment, no vull deixar de mencionar la possibilitat de suggerir als 
alumnes que també facin servir Refworks, o dʼaltres gestors tipus Mendeley, 
per tal de gestionar la bibliografia i lʼedició de les referències en els seus 
treballs. Precisament, una de les queixes constants que tenim i que 
escoltem en dʼaltres companys és que són molt desendreçats a lʼhora de 
presentar les referències. Lʼús dʼuna eina com aquesta permetria solucionar 
aquest problema i alhora permetria que sʼanessin familiaritzant mica en mica 
amb el format APA.
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Taller 15: Gestió de l’estrès

Síntesi del taller

La tasca de docent és una de les que genera més estrès i burnt-out 
actualment. En aquest taller, sens dubte un dels més importants a nivell 
personal, la responsable del taller, la Dra. Meritxell Obiols, ens va 
sensibilitzar sobre la importància de potenciar la intel·ligència emocional 
dins lʼàmbit docent, va afavorir lʼús estratègic de les emocions per prevenir 
lʼestrés i a utilitzar eficaçment les habilitats comunicatives en el treball 
docent.

Així doncs, la Dra. Obiols va glossar els beneficis de treballar les 
competències emocionals, centrant-se especialment en el docent. Ens va 
parlar de les emocions bàsiques i de com aquestes influeixen en les 
decisions que prenem a la vida i va presentar el concepte dʼintel·ligència 
emocional, especialment tractada des de Salovey i Mayer i des de Goleman, 
qüestió que no reproduiré aquí per no extendreʼm massa, però que es pot 
consultar en qualsevol manual.

Finalment vam tractar aspectes com la relaxació mitjançant hipnòsi 
eriksoniana, que vam practicar a classe, i diferents formes dʼescolta, com 
lʼescolta empàtica o lʼescolta de bones intencions.

Malauradament no vaig poder assistir a una de les sessions dʼaquest taller 
degut a compromisos docents.

Reflexió sobre el taller

Sense cap mena de dubte, aquest podria ser un dels tallers més 
interessants del bloc de tallers instrumentals (juntament amb els tallers 6, 12 
i 14), però jo el situaria més al principi, ja que tracta conceptes com el 
dʼintel·ligència emocional que sʼhan utilitzat en dʼaltres tallers, però que no 
sʼhan definiit operativament mai. Malgrat tot, aquest taller mʼha tornat a fer 
reflexionar sobre dos aspectes nuclears de la nostra feina que han anat 
sorgint al llarg de la carpeta. El primer és la gestió del temps i de la feina, i 
la segona és la selecció de professorat universitari.
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Respecte a la primera qüestió, en un món ideal hauríem dʼarribar a una 
situació en la que no calgués haver de gestionar lʼestrés, sinó que 
tinguessim temps per centrar-nos en les coses realment importants. 
Precisament, si molts docents tenim estrès és perquè a més a més de la 
docència que tenim encarregada i de la recerca (els que en fem), hem de fer 
multitud de papers i burocràcia i milions dʼaltres coses que ens compliquen 
la vida. En aquest sentit és necessària una reflexió i més que gestionar 
lʼestrés, caldria gestionar el temps i/o fer “project management”, així 
mʼagradaria proposar un taller de project management. Moltes vegades és 
aquesta sensació de multitasking, més que no pas les pròpies relacions 
interpersonals, les que generen aquestes emocions negatives que afecten 
el nostre rendiment i la nostra salut mental.

Respecte la segona qüestió, torno a donar-li voltes a un tema que ja he 
tractat en dʼaltres tallers, i que té a veure amb la selecció del professorat 
universitari. És a dir, si sabem que la feina de professor implica gestionar 
moltes relacions personals, una gran pressió, molta responsabilitat, etc, 
perquè no ens plantegem fer servir eines per triar les persones més 
indicades per a aquest lloc de treball? Fa molts anys que els psicòlegs tenim 
aquestes eines, i funcionen raonablement bé. De fet, fa molts anys que 
seleccionem a gent que pot suportar la pressió de dur una arma a sobre. 
Perquè no podem seleccionar aquells futurs professors que aguantarien 
millor la pressió? Em fa la impressió que es planteja que tothom pot ser un 
excel·lent professor, i em sap greu discrepar dʼaquest missatge tan 
optimista, però és un missatge irreal. En el màster hi ha moltíssimes eines, 
molt útils i pràctiques, i que fins a cert punt són efectives, però si la fusta no 
és bona, lʼarmari és corcarà aviat i no suportarà gaire pes. En la meva 
opinió, podem tenir un professorat mitjanament bo, però no podrem tenir un 
professorat mitjanament excel·lent fins que no sʼapliquin mesures com la 
que proposo arrel dʼaquesta reflexió.

Aplicació del taller

Des del meu punt de vista, aquest taller no té una aplicació directa a la 
docència o al grup de classe, sinó que afecta sobretot a la qualitat 
dʼaquesta. En altres paraules, un professor emocionalment intel·ligent 
gestionarà millor el seu grup, motivarà millor als seus alumnes, crearà un 
millor clima a la classe, sintonitzarà millor amb ells. En definitiva, ajudarà a 
crear tots aquells elements que hem vist que podien afectar el rendiment, 
entès com a assoliment, de lʼalumnat a la universitat.
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Taller 16: Disseny de projectes per 
a la millora i innovació docent i 
bones pràctiques

Síntesi del taller

La millora de la docència, i en conseqüència, de la qualitat dʼaquesta, ha de 
ser un aspecte primordial en la tasca del professor universitari. En aquest 
sentit, el taller ofert pel Dr. Albert Cornet es va centrar en el Programa de 
Millora i Innovació Docent, el PMID, dut a terme per la UB. Així, vam poder 
repassar les diferents convocatòries que hi ha hagut en els últims anys per 
tal de veureʼn les característiques principals. També vam poder repassar 
algunes de les memòries dels projectes seleccionats i veure amb detall 
algun dʼaquests projectes.

Així, ens vam centrar en la importància de lʼavaluació de la innovació i com 
aquesta última ha de ser duradora i ha dʼintroduir canvis substancials en la 
docència. Tanmateix, la innovació sʼha de basar en actuacions (fets, no 
paraules) en les quals intervenen persones i institucions, i ha de solucionar 
problemes basant-se la trasformació, ja sigui de materials, dʼhàbits, o 
dʼactituds.

Reflexió sobre el taller

 La principal reflexió a lʼentorn dʼaquest taller és que quan dissenyem i 
desenvolupem un PMID, no hem de fer experiments, sinó que 
deliberadament ho hem de tenir tot controlat i planificat. La innovació docent 
no és el lloc indicat per a realitzar recerca educativa en àmbits universitaris. 
Qualsevol canvi ha dʼestar ben planificat i hem dʼanticipar les conseqüències 
que aquest pot tenir. Així doncs, pensar molt bé qualsevol canvi és 
imprescindible per a la nostra pràctica professional.

Dʼaltra banda, també és interessant contraposar la innovació a la reforma. 
Mentre aquesta última representa un cavi estructural que impacta en el 
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curriculum, la innovació és un canvi conscient, producte dʼun procés, i que 
no canvia substancialment la pràctica docent, sinó que la millora 
gradualment. Aquesta gradualitat és la que ha de presidir la nostra pràctica.

Aplicació del taller

Personalment, crec que un dels objectius principals dʼaquest taller és que 
els professors novells ens impliquem amb la innovació i presentem projectes 
al PMID, ja sigui conjuntament o dins de les nostres facultats dʼorígen. En 
aquest sentit, personalment mʼagradaria poder dissenyar o participar en un 
PMID per tal de millorar la docència de lʼassignatura que imparteixo i del 
grau en Psicologia.

Així, val la pena destacar que durant aquest segon any he participat en el 
desenvolupament dʼun PMID per tal de coordinar la docència de totes les 
assignatures del segon quadrimestre del Grau en Psicologia. Dʼaltra banda, 
crec que els continguts dʼaquest taller són especialment aplicables a un 
projecte que tinc in mente per tal de coordinar la docència de diverses 
assignatures de cursos diferents en el grau en Psicologia, com són 
Diferències Individuals i Avaluació Psicològica, ja que comparteixen molts 
punts en comú i fins ara han treballat de forma bastant independent. Un títol 
temptatiu per al projecte fora “Avaluació i Diferències Individuals: avaluar 
per entendre la diversitat”.
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Taller 17: Política de qualitat a la UB

Síntesi del taller

Aquest taller, ofert pel Vicerrector de Política de Qualitat de la UB, el Dr. 
Gaspar Rosselló, va ser molt heterodox. Distribuït en dues sessions, es va 
centrar sobretot en el debat i anar desgranant mica en mica quins són els 
principals aspectes de la gestió de la qualitat docent.

Partint dʼuna analogia amb la introducció de lʼÈtica en àmbits de recerca, va 
fer molta dʼèmfasi en la qualitat en la docència. Així, des de la seva 
experiència com a director de lʼANECA, es va anar explicant fil per randa 
quins eren els principals aspectes a tenir en compte. Ens va presentar el 
SAIQU, o Sistema dʼAssegurament Intern de la Qualitat del programa 
formatiu de la UB, un sistema que ha de servir per poder fer un seguiment 
de tots els aspectes relacionats amb la qualitat docent en les titulacions que 
oferta la UB.

Finalment, un aspecte que em va cridar molt lʼatenció va ser la necessitat de 
fer oúbliques totes les dades relatives a les titulacions, especialment per a la 
AQU, i com aconseguir aquestes dades.

Reflexió sobre el taller

A nivell personal, un sempre procura fer les coses el màxim de bé possible, 
amb les limitacions que sempre imposa el temps i els recursos disponibles 
per fer-les, tot i que pràcticament sempre qualsevol feina és millorable. 
Aquesta premissa bàsica per a la feina personal, també ha de ser 
traslladable a la nostra feina institucional. La transparència, lʼavalaució de la 
nostra feina, i el seguiment dʼuns estàndards comparables són els que fan 
que poguem estar tranquils respecte la feina que fem.

Aplicació del taller

En lʼassignatura que realitzo al grau en Psicologia, no hi ha massa espai per 
aplicar els coneixements i les competències adquirides en aquest taller. Al 
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màster on també faig docència, però, he de dir que tot el contrari. De fet, 
haver realitzat aquest treball mʼha servit per poder seguir de prop el procés 
dʼavaluació de la titulació. Així, explicaré una petita anècdota que il·lustra 
com això va passar. El coordinador del màster en el que faig docència ha 
estat durant tot lʼany realitzant una estada sabàtica a Carolina del Nord, als 
EUA. En aquest període, però, el màster ha canviat de nom i tanmateix, ha 
canviat radicalment la seva estructura. Així doncs, el màster ha estat avaluat 
per la AQU seguint els procediments habituals. Doncs bé, després de 
lʼavaluació, hi havia alguns aspectes del màster que sʼhavien de canviar, i el 
VR de Qualitat va convocar una reunió amb el Degà de Psicologia i la 
Vicedegana de Recerca, per tal de comentar aquests canvis. Atès que el 
coordinador no podia assistir a la reunió, vaig haver dʼassistir-hi jo, i el fet 
dʼhaver fet el taller unes setmanes abans em va permetre de poder seguir, 
entendre, comprendre, discutir i implementar tots els canvis, recomanacions 
i 
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Taller 18: La tutoria universitària: La 
tutoria grupal i individual

Síntesi del taller

En aquest taller vam tractar diverses formes formes dʼacció tutorial i quines 
en són les seves diverses cares. També vam veure en què consisteix la 
tutoria de carrera, i com aquesta es pot desenvolupar, així com les diverses 
formes de relacions tutorials que hi ha.

Són especialment importants les diverses àrees o dimensions que abarca la 
tutoria de carrera. Des del desenvolupament de la identitat personal i 
professional, passant pel desenvolupament interpersonal, la orientació en 
les diferents situacions educatives, el desenvolupament dels processos 
dʼinserció sòcio-laboral fins al desenvolupament de recursos dʼaprenentatge.

Val a dir, però, que en aquestes àrees no es dónen dimultàniament totes les 
formes de tutoria possibles. Cadascuna té el seu tempo i dʼaltra banda 
sʼagrupen en diferents moments. Així, en lʼinici de la trajectòria de lʼestudiant 
universitari, són especialment importants els processos relacionats amb 
lʼacollida i lʼexperiència de lʼestudiantat. Durant el seu pas per la Universitat, 
són especialment importants fer un seguiment de la seva trajectòria així com 
el seu desenvolupament acadèmic, personal-social i professional. 
Finalment, quan lʼestudiant ja és a punt dʼabandonar “la casa” o ja ha acabat 
la seva relació amb la Universitat, llavors és el moment dʼoferir-li tutorització 
en aspectes relacionals amb la formació continuada, la inserció sòcio-
laboral i els contactes professionals.

Les formes i els tipus de tutories no és lʼúnic que vam veure en aquest taller, 
també vam veure el “com”, amb diferents metodologies per poder tutoritzar 
efectivament. Així, des de la tutoria en lʼaproximació de bola de neu (ideal 
per a grans grups) fins a tutories per iguals, vam veure diverses 
metodologies que podem fer servir per a tutoritzar el desenvolupament dels 
nostres estudiants, com la organització de sessions dʼacollida, sessions de 
desenvolupament professional, configuració de grups petits de tutories, etc. 
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Precisament amb totes aquestes activitats es tracten temes que no 
apareixen en els curricula acadèmics.

Finalment, vàrem poder veure diverses aproximacions en funció de la 
motivació i les capacitats de tutors i tutoritzats, que configuren diversos 
estils de tutoria, des dʼun estil directiu fins a un estil més aviat proper al 
coaching.

Reflexió sobre el taller

La tutoria universitària no és la primera vegada que es tracta en aquest 
màster. De fet, el el taller 9 ja la vàrem tractar, però des dʼun punt de vista 
fonamentalment de tutorització personal. En el present taller, lʼhem tractat 
des dʼun punt de vista del que podríem anomenar “tutoria de carrera”.

De fet, aquest va ser un taller molt interessant, ja que quan recordo la meva 
experiència com a alumne, no vaig tenir cap mena de tutoria de carrera 
institucionalitzada, més enllà dʼalguns consells que em van donar alguns 
professors amb els quals hi tenia molt bona relació. Així doncs, hom se 
nʼadona de com nʼés dʼimportant la tutoria de carrera en la vida universitària 
de lʼestudiant i del paper que aquesta té, ja que ajuda a prendre decisions 
que després resultaran molt importants. Dʼaltra banda, el fet que aquestes 
decisions es prenguin en estadis primerencs, facilita poder-se forma 
específicament o prendre decisions secundàries derivades de les primeres, 
de tal manera que lʼestudiant pot encarar el seu futur amb més garanties.

Aplicació del taller

Un dels aspectes que mʼha sorprès dʼaquest taller és que desconeixia que a 
Psicologia hi ha un programa de tutories per iguals. És a dir, els alumnes 
més avantatjats ofereixen tutorització als alumnes de nou ingrés. Així, 
lʼaspecte que havia trobat més interessant dʼaplicar en el meu entorn més 
proper ja està aplicant-se, i pel que sembla, amb bastant dʼèxit.
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Taller 19: Presentació del PAT de la 
UB i recursos accessibles a la UB

Síntesi del taller

En aquest taller, la Dr. Eva González va fer una presentació on ens va 
presentar els diferents recursos que tenim el professorat per tal de poder 
abordar les diferents formes de tutoria que hem vist en tallers anteriors, com 
el taller 18.

Així, va abordar els diferents recursos seguint la mateixa estructura que 
hem mostrat en el taller 18. Breument, aquests es poden distribuir en funció 
de lʼetapa temporal que cobreixen en relació a lʼestada a la universitat: a 
lʼinici dels estudis, durant i després dels estudis. 

A lʼinici dels estudis, lʼobjectiu és aconseguir la integració en a un nou 
context físic i a uns nous estudis, i els recursos tenen a veure amb 
lʼallotjament, lʼassegurança, lʼatenció individualitzada, les beques, i els 
serveis psicològics i lingüístics.

Durant els estudis, els esforços del PAT se centren en aconseguir el màxim 
rendiment dels estudiants, així com triar lʼitinerari més adequat en funció 
dels seus interessos i capacitats. En aquesta fase, els recursos a disposició 
del PAT tenen a veure sobretot amb els itineraris, la optativitat, la mobilitat, 
les beques i les pràctiques.

En la final final dels estudis, o fins i tot un cop acabats, el PAT se centra en 
la definició del perfil professional de lʼestudiant, perfilar-lo i conèixer les 
possibilitats de formació continuada. En aquest sentit, el SAE de la UB fa un 
gran servei, així com el Feina UB. Els programes dʼintegració, les jornades 
professionals a diverses facultats i altres recursos acaben de completar la 
fotografia.

Lamentablement no vaig poder assistir a la segona sessió, la de síntesi, 
atès que em trobava en un congrés a lʼestranger i que hauria de quedar 
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recollida en el taller 22. Malgrat no poder assistir-hi, si que vaig poder 
realitzar lʼentrevista al responsable del  PAT a Psicologia, el cap dʼestudis 
Dr. Del Cerro. Així, ja en destaco les principals conclusions ara, així com les 
reflexions. Com a notes curioses, val la pena destacar que Psicologia és 
una de les poques facultats de la UB on es dóna la tutoria per iguals i amb 
una ràtio dʼestudiants/tutors més baixes.

Reflexió sobre el taller

Val a dir que aquest és un dʼaquells tallers instrumentals que tanta aplicació 
tenen, com exposaré en el següent punt. De fet, tot i que ja coneixia alguns 
dels recursos que la Dra. González ens ha mostrat, el fet de tenir-los tots en 
un sol material, en un sol recurs, és dʼuna utilitat tremenda. És un taller que 
ofereix eines directes i dʼaplicació immediata i és el tipus de taller que a mi 
em resulta especialment atractiu.

Aplicació del taller

Actualment no formo part encara de cap PAT, però sí que sovint algun 
estudiant em demana informació sobre algun recurs, principalment perquè 
tinc la docència de grau concentrada a primer curs. En aquest sentit, aquest 
taller ens facilita molt la vida a lʼhora dʼorientar els estudiants. De fet, em 
plantejo seriosament la possibilitat dʼincloure alguns dels recursos explorats 
en la primera sessió de classe de lʼassignatura Diferències Individuals.
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Taller 20: Docència funcional: 
Disseny i elaboració d’activitats 
d’aprenentatge

Síntesi del taller

En aquest taller vam veure com elaborar correctament materials docents i 
fer activitats dʼaprenentatge que optimitzin aquest últim. De fet, la docència 
funcional es basa en coneixement inert i funcional, però també, i 
fonamentalment en lʼús de la informació, més que no pas lʼadquisició 
dʼaquesta. Es basa també en lʼaplicació dels coneixements i la informació i 
en fer activitats dʼaprenentatge. Per contra, la docència tradicional 
universitària, o expositiva, es fonamenta simplement en lʼadquisició 
dʼinformació i en la repetició i exposició dʼaquesta.

En aquest taller vam veure com organitzar la docència al voltant dʼunitats 
temàtiques, senzilles, i en vam elaborar una. Una unitat temàtica bàsica ha 
de contenir un índex, unes quantes idees principals (no més de tres), unes 
preguntes guia vinculades al text que en contenen la resposta, quatre o cinc 
preguntes dʼaplicació i activitats dʼavaluació, que vindria a ser una activitat 
dʼaplicació pràctica.

Tot plegat, molt ben trenat i molt ben desgranat, amb un material molt 
exhaustiu.

Reflexió sobre el taller

He de dir que malgrat lʼheterodòxia del taller, ha estat un dels més 
profitosos. Fins ara, pensava lʼelaboració dʼun material docent era una feina 
més o menys similar a la dʼescriure un capítol dʼun llibre, un llibre, o un 
article de recerca. Res més lluny de la realitat, he descobert que escriure un 
manual docent és una tasca dura, complexa i que a partir dʼara em 
mereixerà el respecte degut. Preparar bons materials docents és una tasca 
titànica, però és una tasca absolutament necessària per tal de millorar la 
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qualitat docent de les nostres universitats. De fet, en una recent estada que 
he fet als Estats Units dʼAmèrica, he pogut constatar que una de les coses 
que les Universitats promouen entre el seu professorat és lʼedició 
dʼexcel·lents manuals docents, perquè dʼaquesta manera, si la gent 
considera que són bons i els fan servir per a la seva docència, prestigien a 
la Universitat del professor que els ha elaborat, compensacions 
econòmiques apart. Fet i fet, es tracta dʼun altre gran taller instrumental, 
com el 19, o dʼaltres tallers com el de tecnologies docents, en el qual pots 
pensar aplicacions directes en la teva docència.

Aplicació del taller

A curt termini no contemplo dʼedició dʼun material docent amb les 
característiques del que hem après durant el taller de la Dra. Penzo, ja que 
en tenim un a punt de ser editat i que segueix els cànons dʼun manual més 
o menys clàssic. Però en un futur no gaire llunyà si que espero poder tenir el 
temps i els recursos per poder abordar lʼedició dʼun material seguint les 
indicacions del taller. Sense cap mena de dubte, farà els meus materials 
molt més útils per als meus estudiants.
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Taller 21: Adquisició de 
competències transversals a la 
Universitat: Quin paper hi pot jugar 
la tutoria?

Síntesi del taller

En aquest taller vàrem repassar el concepte de competència que ja havíem 
vist en tallers anteriors, especialment durant el primer any, i vam revisitar 
quines en son les seves implicacions. A diferència dʼaltres tallers en els que 
ens havíem centrat en competències específiques, en aquest ens vàrem 
centrar el les transversals i en quins han de ser els rols i les implicacions 
dʼaquestes en els processos dʼensenyament i aprenentatge.

Una part molt important de la sessió es va centrar al voltant de com sʼhan de 
tractar les competències tranversals i sobretot, en el debat al voltant 
dʼaquest punt.

Reflexió sobre el taller

Precisament pel que comentàvem en el paràgraf anterior, aquesta secció ha 
de ser una mica més important en aquest taller. En desenvolupament de la 
sessió va ser molt, molt dialèctic, des del meu punt de vista, la qual cosa és 
bona. Es va reproduir el debat a lʼentorn de les competències que havíem 
tingut en anys anteriors, però en aquesta ocasió arribem a un consens i 
decidim treballar amb la definició de competències del glossari de la UB.

De fet, la principal reflexió que hom pot fer dʼaquest taller, té a veure amb 
que hi ha hagut recentment un canvi de paradigma brutal en relació a 
lʼensenyament universitari. Ara, la competència és el centre. Lʼobjectiu és la 
competència, i les competències són les que ens han de guiar a lʼhora de 
triar els continguts i les habilitats que ensenyem. De fet, té molt de sentit 
que les competències anomenades transversals es treballin des de la 
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tutoria, ja que són independents de qualsevol matèria, i afecten a totes. En 
el taller del pla dʼacció tutorial, el 18 i el 19 nʼhem parlat i hem apuntat la 
idea, però aquesta es reforça arrel del debat en aquest taller.

De fet, alguns professors ja ho feien abans de la implementació del Pla 
Bolonya, però quedava en mans dʼaquest. En aquest sentit, la veritable 
revolució és que a hores dʼara, tots els plans docents sʼhan de 
desenvolupar, per normativa, a partir de les competències, que han passat a 
esdevenir el pilar central de la docència universitària.

Aplicació del taller

Aquest taller no és solsament aplicable a una sola assignatura, sinó que les 
competències que hem adquirit aquí haurien de ser aplicades per tot un 
conjunt dʼassignatures o tota la titulació en bloc. En aquest sentit, malgrat en 
el llibre blanc de Psicologia i en els plans docents de les assignatures 
sʼespecifiquen quines són les competències transversals que es treballen, a 
la realitat poques vegades es fa, ja que moltes vegades el llegir ens fa 
perdre lʼescriure. Cal fer passes decidides per poder treballar-les des de la 
tutoria.
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Taller 22: Anàlisi dels PAT de la UB. 
Debat i posada en comú.

Síntesi del taller

Malrauradament no vaig poder assistir a aquesta sessió, continuació lògica 
del taller 19, però nʼhe fet la síntesi conjunta en el taller 19.

Reflexió sobre el taller

La reflexió a lʼentorn dʼaquest taller també es pot trobar en lʼapartat 
corresponent del taller 19.

Aplicació del taller

De forma anàloga a lʼanterior, també trobarem les aplicacions dʼaquest taller 
en lʼapartat corresponent al taller 19.
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Complements de formació.

Docència i treball en equips grans

Dʼaquesta sessió em va resultar especialment interessant el treball fet pel 
Dr. Antoni Ibarz a la facultat de Biologia. De fet, les seves problemàtiques 
són molt similars a les nostres a Psicologia. Una de les idees que més em 
van agradar va ser la possibilitat de fer qüestionaris dʼautoavaluació que fan 
els propis alumnes. Ells mateixos les elaboren (10 preguntes per grup, 6 
grups, 4 alumnes per grup). Dʼaquesta manera fan créixer molt la base de 
dades de preguntes dʼelecció múltiple o “item pool”.

La Universitat: Una institució de la societat

En aquest interessantíssim debat, dut a terme a la facultat dʼEconomia i 
Empresa, entre la Dra. Amèlia Tey i el Dr. Enric Canela, es va reflexionar a 
lʼentorn del paper que ha de tenir la universitat en la societat actual. Després 
dʼun debat molt encès sobre quines havien de ser les polítiques de selecció 
de professorat, sobre el model de governança, i altres temes, el Dr. 
Salvador Carrasco ens va proporcionar un article de principis del segle XX, 
de la primera dècada, concretament, on sʼexposen els problemes dʼencaix 
de la Universitat en aquella societat. La notícia descoratjadora és que cent 
anys després estem absolutament igual. La bona notícia és que encara hi 
ha camí per recórrer. Cal un canvi radical en lʼentorn universitari i una forta 
sacsejada al model.

71
 



72
 



Observació de la pràctica docent

Síntesi i reflaxió personal

Malauradament no vag poder assistir a tota la sessió degut a compromisos 
docents, però afortunadament el material està molt ben treballat i estava a 
disposició de lʼestudiantat i i el mentorat en el campus virtual, de manera 
que vàrem poder fer les observacions i les reflexions sense problemes.

Val la pena destacar que la observació de la pràctica docent es va fer en 
base al que sʼanomena investigació-acció. Tanmateix, un fet que em va 
sorprendre molt és que per tal dʼobservar la nostra pràctica docent fem 
servir tècniques pròpies del segle XIX, de quan els antropòlegs anaven a 
lʼÀfrica a obervar tribus. Dʼaltra banda però, això entronca directament amb 
el fet que si posessim un professor universitari del segle XIX a fer classes 
en una aula actual, encara ho podria fer. Les classes, així com la 
observació, no han canviat en 100 anys.

Finalment, adjunto les reflexions sobre la observació la pràctica docent i de 
com aquesta lʼha millorat per fer-me més conscients de les meves 
limitacions com a annex.
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Annex 1: Pla Docent
Canvis a implementar en el curs 2011-2012

Com ja hem exposat en apartats anteriors de la carpeta docent, implementar canvis en un pla docent pot 
representar un salt qualitatiu important en la millora docent dʼuna assignatura. Malgrat tot, la disiponibilitat 
de recursos humans i materials, així com dʼaltres factors contextuals presents en lʼentorn (cultura 
departamental, etc.) fan que a vegades realitzar aquests canvis sigui molt complicat.

En aquest sentit, i després del primer any del màster, proposo dos canvis en el Pla Docent de lʼassignatura 
“Diferències Individuals”, una assignatura troncal de primer curs amb aproximadament 600 alumnes 
matriculats per curs distribuïts entre 6 grups. Val a dir que he assenyalat en negreta els canvis en el pla 
docent a lʼapartat dʼavaluació.

En relació al primer canvi, suposa el canvi en les formes dʼavaluació dʼuns debats dirigits que realitzem a 
lʼassignatura. Aquest canvi implica la publicació i instauració dʼuna rúbrica per tal dʼavaluar-los. Dʼaquesta 
manera, i com deiem en el taller 6, explicitem els criteris dʼavaluació i afegim transparència al procés 
dʼavaluació.

El segon canvi es tracta dʼuna activitat que enguany pretenem que sigui complementària i que és la 
realització dʼuna entrada a la viquipèdia en català, a més a més, adherint-nos a la Wikipedia Initiative6, de la 
Association for Psychological Science. Així, els alumnes que volguessin una puntuació extra podrien 
elaborar aquesta entrada, i la corregirien dos alumnes més mitjançant una altra rúbrica. Dʼaquesta manera 
també posarem en pràctica lʼavaluació per iguals.

Valoració ex-post-facto dels canvis implementats en el pla docent

Dels dos canvis que vàrem proposar el curs passat sobre el pla docent de lʼassignatura, el balanç és 
contradictori.

Per una banda, un dels canvis, concretament la inclusió dʼuna entrada a la viquidèdia com a activitat 
dʼavaluació, la van descartar degut a les dificultats organitzatives que implica. Malauradament implicava 
dificultats logístiques que no vam poder superar (limitacions de professorat, nombre dʼalumnes, etc). Malgrat 
tot, la bona notícia és que després de la sessió de formació complementària de treball per a grans grups 
vam poder recollir idees per tal de posar-la en pràctica més endavant, com ara lʼavaluació per parells.

Per una altra banda, i pel que fa a la introducció dʼuna rúbrica de valoració dels debats de lʼassignatura, la 
valoració és absolutament positiva. Després dʼuna certa recança per part dʼalguns companys a lʼhora 
dʼaplicar-la, val a dir que la seva introducció ha millorat sensiblement la nostra feina, però també la dels 
alumnes. En primer lloc, perquè facilita la feina la professor de quins són els aspectes en els quals sʼha de 
centrar en lʼavaluació, i en segon lloc, perquè facilita la feina dels alumnes. És a dir, compleix amb la doble 
funció de lʼavaluació, la funció acreditativa, que han dʼexercir els professors, i la funció formativa en els 
alumnes, ja que aquests aprenen a través a lʼavaluació.

Val a dir que la primera versió de la rúbrica la vàrem presentar al Dr. Juan Antonio Amador per tal que ens 
orientés, i presentava uns índexos de complexitat (tant per al professor com per a lʼalumne) que en 
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desaconsellaven el seu ús. Així, abans que comencés lʼassignatura vam treballar en una versió nova i 
simplificada de la rúbrica, que és la que finalment hem fet servir.

De fet, el treball fet amb lʼICE sobre aquesta rúbrica i lʼassignatura, ha permès incloure-la com un exemple 
de bona pràctica docent per part de lʼICE. Això ha fet que vinguessin a gravar algunes de les experiències 
docents de lʼassignatura en vídeo, i que el material que utilitzem per a lʼavaluació estigui disponible per 
dʼaltres companys professors de la Universitat de Barcelona i dʼaltres Universitats. Aquest és un fet que em 
fa estar molt orgullós. Adjunto la rúbrica com a un annex al pla docent. De fet, obrir una assignatura a tota la 
comunitat universitària és quelcom que hauríem de fer més sovint i que precisament amb aquesta 
experiència hem hagut de reflexionar sobre quins poden ser els punts forts i els punts febles de 
lʼassignatura. El resum del treball fet en col·laboració amb lʼICE es podrà trobar al portal de Bones 
Pràctiques docents i lʼenllaç al vídeo és el seguent: http://www.ub.edu/ubtv/ubtv_veurereg.cgi?
G_CODI=02460

Finalment, mʼagradaria mencionar que més enllà de la valoració dels canvis en el pla docent, hi hem 
incorporat la programació diària per tal que els estudiants i els professors sàpiguen en cada moment on es 
troben, què venia abans i què vé després.

Pla docent

Dades generals de l'assignatura

Nom de l'assignatura: Diferències Individuals
Codi de l'assignatura: 361018
Curs acadèmic: 2011-2012
Coordinació: ANTONIO ANDRES PUEYO
Departament: Dept. Personalitat, Avaluació i Tractament Psicol.
Crèdits: 6

Hores estimades de dedicació a l'assignatura: Hores totals 150

Activitats presencials: 60
 -  Teoria 25
 -  Tutorització per grups 10
 -  Seminari (format: debat public i dirigit) 25
Treball tutelat/dirigit: 40
Aprenentatge autònom: 50

Competències que es desenvolupen en l'assignatura

Transversals de la titulació

• Buscar, seleccionar i gestionar informació especialitzada de manera estratègica, fent ús de diferents 
tecnologies i fonts d'informació (utilitzar eficaçment xarxes de biblioteques, arxius i Internet per a la recerca 
d'informació / usar les noves tecnologies per a l'actuació acadèmica i professional).
 
• Conèixer i respectar la diversitat humana (mostrar sensibilitat cap a les diferències de gènere, cultura, 
capacitats i recursos / mostrar sensibilitat davant de les injustícies socials i econòmiques / adoptar una 
actitud de compromís personal i professional amb un procés permanent de canvi social).
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• Raonar de manera analítica i crítica (comparar i contrastar idees i conceptes / adoptar un enfocament 
científic i crític cap a les fonts d'informació / comprendre, sintetitzar i avaluar críticament texts i idees 
complexes).

• Comunicar-se oralment i per escrit a nivell universitari (mostrar capacitat de comprensió i expressió oral i 
escrita en català, castellà i en una tercera llengua / redactar informes i memòries / mostrar habilitats 
pragmàtiques superiors per a la conversa, l'entrevista, el debat i els intercanvis d'informació / exposar 
oralment de manera fluida temes acadèmics i professionals / argumentar les opinions pròpies).

Específiques de la titulació

• Conèixer, comprendre i analitzar el comportament (saber analitzar el comportament partint d'una 
comprensió del funcionament dels processos psicològics tenint en compte les bases biològiques, evolutives, 
socioculturals i contextuals).

• Mostrar habilitats bàsiques de recerca (utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia / mostrar un 
domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització 
documental / recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca (documents, històries clíniques, 
arxius, etc.) / conèixer les bases dels mètodes de recerca psicològica / analitzar i interpretar críticament les 
dades en el marc del coneixement disciplinari establert / conèixer els procediments i aspectes formals de la 
difusió del coneixement derivat de la recerca psicològica).

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Referits a coneixements

• Identificar un hàbit i un tret.
• Reconèixer les diferents fonts dʼinformació (autoavaluació davant dʼheteroavaluació).
• Reconèixer els conceptes bàsics de la mesura psicològica.
• Identificar i enumerar les aptituds mentals.
• Conèixer les diverses propostes per estructurar les aptituds mentals.
• Comprendre lʼestabilitat de les diferències individuals en aptituds mentals al llarg de la vida dʼun individu.
• Conèixer els principals models de les diferències individuals en personalitat. 
• Reconèixer les bases biològiques de les diferències individuals en personalitat.
• Comprendre lʼestabilitat o el canvi de les diferències individuals en personalitat al llarg de la vida dʼun 
individu.
• Identificar com es pot determinar la contribució de lʼherència i lʼambient en diferències individuals dʼun tret.
• Reconèixer lʼefecte de les influències genètiques i ambientals en les aptituds mentals.
• Reconèixer lʼefecte de les influències genètiques i ambientals en la personalitat.
• Reconèixer les aplicacions de la psicologia diferencial en aplicacions psicològiques.

Referits a habilitats i/o destreses

• Valorar la utilització de lʼanàlisi factorial per identificar hàbits i trets.
• Ser capaç dʼanalitzar els fonaments i les utilitats dels tests psicològics per mesurar les diferències 
individuals. 
• Valorar la utilització de tests dʼintel·ligència per determinar les aptituds mentals dʼun individu.
• Resoldre com es poden incorporar les diferències individuals en les aplicacions psicològiques. 
• Incorporar lʼestudi de diferències individuals en aplicacions psicològiques.
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Referits a actituds, valors i normes

• Plantejar-se lʼexistència de diferències individuals.
• Respectar lʼexistència de la diversitat humana.
• Plantejar-se la necessitat dʼincorporar diferències individuals en personalitat en la recerca i les aplicacions 
psicològiques.
• Plantejar-se la necessitat dʼincorporar diferències individuals en aptituds mentals en la recerca i les 
aplicacions psicològiques, particularment en tasques com la selecció de personal.

Programació de lʼassignatura

Setmana 1

Dia 1. Presentació

Què és la psicologia de les Diferències Individuals?

0. Panoràmica, història i actualitat de les diferències individuals
# 0.1 Història i panoràmica general
# 0.2 Les dues tradicions científiques de la Psicologia
# 0.3 Els temes propis de la Psicologia de les diferències individuals
# 0.4 Referències tema 0

Dia 2. Lliçó 1: Unitats bàsiques dʼanàlisi de les diferències individuals

# 1.1 Espècie, població, individu, persona i personalitat
# 1.2 Trets i hàbits
# # 1.2.1 Unitats dʼanàlisi de la variabilitat
# # 1.2.2 Disposicions i trets psicològics
# # 1.2.3 Mecanisme causal de la conducta
# 1.3 Determinisme situacional/personal
# 1.4 Indicadors, variables i constructes
# 1.5 Conducta i trets: recapitulació
# 1.6 Referències tema 1

Dia 3. Tutories.

Setmana 2

Dia 4. Lliçó 2: Anàlisi quantitatiu de les diferències individuals

# 2.1 Mesurar, quantificar, analitzar, predir.
# 2.2 Metodologia experimental versus correlacional
# 2.3 Qualitats de les dades: objectivitat, fiabilitat i validesa
# 2.4 Anàlisi factorial
# 2.5 Referències tema 2

Dia 5. Debats de la lliçó 2

# 2.6 Es pot mesurar la ment? (D1)
# 2.7 Tots som iguals? (D2)

Dia 6. Tutories
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Setmana 3

Dia 7. Lliçó 3: Intel·ligència, les capacitats, el QI i el rendiment cognitiu

# 3.1 Capacitats, aptituds, habilitats
# 3.2 En concepte dʼintel·ligència
# 3.3 El QI, la mesura i distribució de la intel·ligència
# 3.4 Bases psicològiques i biològiques de la intel·ligència
# 3.5 Referències tema 3

Dia 8. Debats de la lliçó 3

# 3.6 Té límit la intel·ligència humana? (D3)
# 3.7 La nota de la selectivitat és qüestió de capacitat? (D4)

Dia 9. Tutories

Setmana 4

Dia 10. Lliçó 4: Models estructurals de la inte·ligència

# 4.1 Spearman i el factor g.
# 4.2 Thurstone i les Capacitats Mentals Primàries (PMA)
# 4.3 Models jeràrquics de la intel·ligència
# 4.4 Models múltiples no-factorials
# 4.5 Referències tema 4

Dia 11. Debats de la lliçó 4

# 4.6 Poden més les emocions que els coneixements? (D5)
# 4.7 Tenim més dʼuna intel·ligència? (D6)

Dia 12. Tutories

Setmana 5

Dia 13. Lliçó 5: Estabilitat i desenvolupament de la intel·ligència i el QI

# 5.1 Estabilitat i desenvolupament de la intel·ligència
# 5.2 Estudis longitudinals de la intel·ligència
# 5.3 Increment secular de la intel·ligència
# 5.4 Referències tema 5

Dia 14. Debats de la lliçó 5

# 5.5 Nens llestos, adults exitosos? (D7)
# 5.6 Podem millorar la intel·ligència artificialment? (D8)

Dia 15. Tutories

Setmana 6

Dia 16. Lliçó 6: Diferències de grup i les capacitats humanes

# 6.1 Rendiment cognitiu i diferències de sexe
# 6.2 Sexe i gènere
# 6.3 QI i diferències de sexe
# 6.4 Aptituds específiques, canvi temporal i sexe
# 6.5 Referències tema 6
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Dia 17. Debats de la lliçó 6

# 6.6 Els nens dʼara són més intel·ligents que els dʼabans? (D9)
# 6.7 Laura, tu a física, i Pol, tu a infermeria? (D10)

Dia 18. Tutories

Setmana 7

Dia 19. Lliçó 7: Temperament i models biològico-factorials de la personalitat

# 7.1 Què és el temperament?
# 7.2 Una llarga història: el temperament grec
# 7.3 Més història: topologia física i personalitat
# 7.4 Estudi científic del temperament: Eysenck i Gray
# 7.5 Estudi científic del temperament: Cloninger i Zuckerman
# 7.6 Referències tema 7

Dia 20. Debats de la lliçó 7

# 7.7 Jo mai decapitaria un conill? (D11)
# 7.8 Els animals tenen temperament? (D12)

Dia 21. Tuories

Setmana 8

Dia 22. Lliçó 8: Models lèxic-factorials de la personalitat

# 8.1 Introducció
# 8.2 Llenguatge, lèxic i personalitat
# 8.3 El model dels Cinc Factors
# 8.4 Universalitat dels trets de personalitat
# 8.5 Aplicacions: Personalitat i predicció
# 8.6 Referències tema 8

Dia 23. Debats de la lliçó 8

# 8.7 Ser “neures” tʼajuda a la vida? (D13)
# 8.8 Els pols oposats sʼatreuen quan parlem de parelles sentimentals? (D14)

Dia 24. Tutories

Setmana 9

Dia 25. Lliçó 9: Canvi i estabilitat temporal de la personalitat

# 9.1 Tipus i formes dʼestabilitat i canvi de la personalitat
# 9.2 Estabilitat en adolescents i adults
# 9.3 Estabilitat dels trets en nens
# 9.4 És possible predir la personalitat futura: els estudis longitudinals de Dunedin i Hawaii
# 9.5 Referències tema 9

Dia 26. Debats de la lliçó 9

# 9.6 Tothom ho veia venir que acabaria així? (D15)
# 9.7 La personalitat pot canviar? (D16)
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Dia 27. Tutories

Setmana 10

Dia 28. Lliçó 10: Herència i genètica de les diferències individuals

# 10.1 Gens, hormones i SNC: tenim la personalitat determinada biològicament?
# 10.2 Paper de la genètica en les capacitats cognitives
# 10.3 Metodologia: estudis de bessons, adopcions i de genètica molecular
# 10.4 Principals estudis i troballes
# 10.5 Referències tema 10

Dia 29. Debats de la lliçó 10

# 10.6 “Soy rebelde porqué el mundo me ha hecho así”? (D17)
# 10.7 Hereus treballadors i fadrins malgastadors? (D18)

Dia 30. Tutories

Setmana 11

Dia 31. Lliçó 11: Societat, cultura i ambient en les diferències individuals

# 11.1 Determinisme ambiental i diferències individuals
# 11.2 Efectes de lʼambient i selecció ambiental
# 11.3 Lʼambient intra-familiar i entre-families.
# 11.4 Efectes de lʼeducació: familia, grup dʼiguals i mitjans de comunicació
# 11.5 Referències tema 11

Dia 32. Pràctica

Dia 33. Tutories

Setmana 12

Dia 34. Lliçó 12: Aplicacions de les diferències individuals

# 12.1 Per a què serveix lʼestudi de les diferències individuals?
# 12.2 Diferències individuals i relacions de parella
# 12.3 Diferències individuals i longevitat
# 12.4 Diferències individuals i rendiment laboral
# 12.5 Diferències individuals i educació

Dia 35. Debats de la Lliçó 12

# 12.6 Anar a una “bona” escola assegura lʼèxit a la vida? (D19)
# 12.7 Donar una bona imatge en una entrevista assegura una bona feina? (D20)

Dia 36. Pràctica

Setmana 13

Dia 37. Debats addicionals

# 13.1 Déu (o els gens) els crien i ells sʼajunten? (D21)
# 13.2 Els fills estan condemnats a repetir els pecats dels seus pares? (D22)

Dia 38. Debats addicionals
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# 13.3 Els francesos són uns arrogants i els japonesos molt tímids? (D23)
# 13.4 Facebook i Twitter milloren les nostres relacions socials? (D24)

Metodologia i organització general de l'assignatura

— Les metodologia que sʼutilitza es basa en: classes magistrals expositives, presentacions a classe, 
seminaris (debats dirigits), treballs escrits i treball autònom.
— La coordinació logística de lʼassignatura es duu a terme mitjançant el Campus Virtual de la UB.
— Tots els estudiants han dʼassistir a les sessions de presentació teòrica, presentar els treballs en el format 
de debat públic dirigit i assistir a les sessions de tutoria individualitzades i grupals al llarg del semestre.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges de l'assignatura

Avaluació continuada
— Un 20 % de lʼavaluació es basa en proves dʼopció múltiple sota els criteris del professor (quatre proves 
basades en preguntes dʼopció múltiple a través del campus virtual).
— Un 30 % de lʼavaluació global es basa en lʼavaluació del treball dirigit (aquesta avaluació es duu a terme 
a criteri del professor, per escrit, en forma de debat, etc.). Els criteris per a lʼavaluació dels debats 
dirigits i lʼinforme que en resulti els podeu trobar al campus virtual, en la rúbrica titulada “Avaluació 
dels debats dirigits”.
— El 50 % restant de lʼavaluació global es basa en una prova final basada en preguntes dʼopció múltiple).
— Les proves dʼopció múltiple es duen a terme a intervals regulars durant tot el curs, en dates concretes 
establertes per cada professor.
— Lʼavaluació del treball dirigit es duu a terme segons els criteris de cada professor.
— La prova final inclou tots els continguts del curs.
 
Avaluació única
— El termini per sol·licitar acollir-se a lʼavaluació única en substitució de lʼavaluació continuada és de 14 
dies després de lʼinici de les classes.

Activitats complementàries
— A banda de les activitats ordinàries, i solsament i només en cas dʼaprovar lʼassignatura segons 
els criteris establers a lʼavaluació continuada, podeu sumar 0,5 punts més a la vostra puntuació 
elaborant una entrada a la viquipèdia i avaluant les dels companys. Ho podeu fer en grups de tres. 
Els cirteris per a la realització i avaluació dʼaquesta activitat els podeu trobar al campus virtual, en la 
rúbrica titulada “Avaluació de les activitats complementàries”.

Fonts d'informació bàsiques de l'assignatura (per ordre de rellevància)

Ashton, M.C. (2007). Individual differences and personality. Burlington, MA. Elsevier.
Colom, R. (1998). Psicología de las diferencias individuales. Madrid: Pirámide.
Chamorro-Premuzic, T. (2007). Personality and individual differences. Malden, MA: Blackwell
Maltby, J., Day, L. & Macaskill, A. (2007). Personality, individual differences and intelligence. Harlow: 
Prentice Hall.
Andrés-Pueyo, A. (1997). Manual de Psicologia Diferencial. Madrid: McGraw Hill  
Brody, N. & Ehrlichman, H. (2000). Psicologia de la personalidad. Madrid: Prentice-Hall.  
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Annex 2: Curriculum Vitae

Dades personals

Cognoms: Gallardo Pujol
Nom: David
DNI: 77.737.871-X
Data de Naixement: 29/10/1977
Adreça: Rafael Casanovas, 110, 1r 2a.
             08295 Sant Vicenç de Castellet
Telèfon: 93 833 35 38
Telèfon alternatiu: 616 769 755
Correu-e:  gallardopujol@gmail.com
      david.gallardo@ub.edu

Títols acadèmics

Llicenciatura en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Expedit el 6 dʼOctubre de 2000.

Diploma dʼEstudis Avançats. Doctorat en Psicologia Clínica i de la Salut. Universitat de Barcelona. 26 
dʼoctubre de 2005. Qualificació: Excel·lent. Nivell equivalent a Màster.

Doctor en Psicologia. Universitat de Barcelona. 22 dʼoctubre de 2009. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.

Acreditat per a la contractació com a Professor Lector. 18 de juny de 2010. Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. 

Llocs docents ocupats

Professor associat.
Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut.
Universitat Autònoma de Barcelona. 12 hores setmanals.
Del 13/02/03 al 17/03/03.

Col·laborador docent.
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
Universitat de Barcelona. 
De lʼ05/04 al present.

Professor associat.
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut.
Universitat Autònoma de Barcelona. 6 hores setmanals.
Del 15/09/05 al 14/09/06.

Professor associat.
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. 
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Universitat de Barcelona. 12 hores setmanals.
Del 01/10/05 al 31/03/06.

Professor associat.
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. 
Universitat de Barcelona. 12 hores setmanals.
Del 15/09/08 al 14/09/09.

Professor Ajudant.
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic. 
Universitat de Barcelona. Dedicació completa.
Del 15/09/09 al present.

Activitat docent desenvolupada

Assignatura “Psicogenètica”.
Dept. de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut.
Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Del 13/02/03 al 17/03/03.

Assignatura “Introducció a la Psicopatologia del Nen i de lʼAdult”.
Dept. de Psicologia Clínica i de la Salut.
Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Del 09/05 al 09/06.

Assignatura “Psicologia de la Personalitat”.
Dept. de Psicologia Clínica i de la Salut.
Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Del 09/05 al 09/06.

Assignatura “Psicologia de la Personalitat”.
Dept. de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic.
Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.
Del 10/05 al 03/06.

Activitat investigadora desenvolupada 

Col·laborador de recerca pregraduat.
Línia de recerca “Bases neuroendocrines de la conducta: Diferències individuals”.
Laboratori de Psicobiologia.
Universitat Autònoma de Barcelona.
Tasques: Desenvolupament dʼuna recerca incloent proves conductuals (plus-maze test, boissier test, open 
field test, shuttle-box avoidance test i passive avoidance test), histològiques (mètode de Golgi) i 
bioquímiques (electroforèsi i cromatografia).
Del 1998 al 2001.

Col·laborador de recerca predoctoral.
Grup dʼEstudis Avançats en Violència.
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.
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Universitat de Barcelona. 
Tasques: Recollida i anàlisi de dades, adaptació i traducció de proves dʼavaluació. Anàlisi de dades 
genètiques amb Mx. Desenvolupament dʼinstruments de predicció de violència.  
De lʼ11/03 al 04/06.

Becari de recerca predoctoral.
Grup de “Desarrollo de nuevas metodologías de evaluación en Psicología”.
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.
Universitat de Barcelona. 
Tasques: Recollida i anàlisi de dades, programació de software de suport al psicòleg. Implementació de 
noves tècniques dʼanàlisi de dades (anàlisi factorial no lineal, ...) amb MATHEMATICA, MX i CMAT.
De lʼ11/03 al 04/06.

Becari de recerca predoctoral.
Grup de Recerca Consolidat “Personalitat: Avaluació i Predicció del Comportament (SGR2005-00911)”.
Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics.
Universitat de Barcelona.
Tasques: Recollida i anàlisi de dades, programació de software de suport al psicòleg. Implementació de 
noves tècniques dʼanàlisi de dades (anàlisi factorial no lineal, ...) amb MATHEMATICA, MX i CMAT; 
adaptació i traducció de proves dʼavaluació. Anàlisi de dades genètiques amb Mx. Desenvolupament 
dʼinstruments de predicció de violència. Anàlisi de polimorfismes genètics i Personalitat Antisocial.  
De lʼ04/06 al present.

Publicacions

Llibres

Clemente, I., Gallardo, D. (2001). Aplicacions de la Genètica de la Conducta. A Martí-Carbonell, A. (ed.), 
Genètica i Evolució del Comportament (Capítol V). Barcelona: EdiUOC. ISBN: 84-8429-353-X

Gallardo, D., Martí-Carbonell, A. (2001). Bases mol·leculars de la Genètica de la Conducta. A Martí-
Carbonell, A. (ed.), Genètica i Evolució del Comportament (Capítol I). Barcelona: EdiUOC. ISBN: 
84-8429-353-X

Suso, C.; Gallardo-Pujol, C.; García-Forero, C.; Maydeu-Olivares, A. i Andrés-Pueyo, A. (2008). El estudio 
de la agresividad desde una perspectiva transcultural: una comparación Americana-Española. A A. de 
Miguel i R. Marrero (Coord.). IX Jornada SEIDI. Documentos Congresuales, Servicio de Publicaciones, 
Universidad de La Laguna ISBN: 978-84-7756-727-1.

Gallardo-Pujol, D.; García-Forero, C.; Suso, C.; Maydeu-Olivares, A. i Andrés-Pueyo, A. (en premsa). 
Desentrañando el concepto de “agresión impulsiva”. A A. de Miguel i R. Marrero (Coord.). IX Jornada SEIDI. 
Documentos Congresuales, Servicio de Publicaciones, Universidad de La Laguna ISBN: 
978-84-7756-727-1.

Ezquerra, M. ; Gallardo-Pujol, D. & Robles, N. (2008). Metodología y técnicas en genetica del 
comportamiento. In Bartrés-Faz & Redolar-Ripoll (Eds.), Bases genéticas de la conducta. Barcelona: 
Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-771-7.
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Bartrés-Faz, D.; Gallardo-Pujol, D.; Lladó, A. & Solé, C. (2008). Perspectivas en cognición, personalidad, 
psicopatología y enfermedades neurodegenerativas. In Bartrés-Faz & Redolar-Ripoll (Eds.), Genètica i 
Evolució del comportament. Barcelona: Editorial UOC. ISBN: 978-84-9788-771-7.

Gallardo-Pujol, D.; Suso, C.; Jornet-Gibert, M.; Martínez-Catena, A.; Maydeu-Olivares, A.; Andrés-Pueyo, A. 
(2011). Los Rasgos de Personalidad Moderan el Impacto de la Exclusión Social en la Agresión. En 
Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales, Líneas actuales en la 
investigación de la personalidad y la inteligencia. Col·lecció Psique, nº 12. Castelló de la Plana: Editorial 
Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 978- 84- 8021- 825-2.

Muntada, S.; Suso, C.; Jornet-Gibert, M.; Gallardo-Pujol, D.; Andrés-Pueyo, A.; Maydeu-Olivares, A. (2011). 
La Responsabilidad Predice el Abandono del Experimento en una Réplica Virtual del paradigma de Milgram. 
En Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales, Líneas actuales en la 
investigación de la personalidad y la inteligencia. Col·lecció Psique, nº 12. Castelló de la Plana: Editorial 
Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 978- 84- 8021- 825-2.

Suso, C.; Jornet-Gibert, M.; Martínez-Catena, A.; Gallardo-Pujol, D.; Maydeu-Olivares, A.; Andrés-Pueyo, A. 
(2011). Dedos y personalidad: explorando la relación entre la razón 2D: 4D y variables de personalidad en 
una muestra de estudiantes universitarios. En Asociación Iberoamericana para la Investigación de las 
Diferencias Individuales, Líneas actuales en la investigación de la personalidad y la inteligencia. Col·lecció 
Psique, nº 12. Castelló de la Plana: Editorial Publicacions de la Universitat Jaume I. ISBN: 978- 84- 8021- 
825-2.

Articles

Gallardo-Pujol, D.; Kramp, U.; García-Forero, C.; Pérez-Ramírez, M. i Andrés-Pueyo, A. (2006). Assessing 
violence quickly and efficiently: the Spanish adaptation of Aggression Questionnaire-Refined version. 
European Psychiatry, 21(7);487-94. Factor dʼimpacte 2006: 1,463.

Gallardo-Pujol, D. i Andrés-Pueyo, A. (2006) Reanalysis of correlations among four impulsivity scales. 
Psychological Reports, 99(1);221-4. Factor dʼimpacte 2006: 0,364.

Gallardo-Pujol, D.; García-Forero, C.; Kramp, U.; Maydeu-Olivares, A. i Andrés-Pueyo, A. (2007). IQ 
heritability estimation: analyzing genetically-informative data with structural equation models. Psicothema, 19
(1);156-162. Factor dʼimpacte 2006: 1,083.

Gallardo-Pujol, D.; García-Forero, C.; Andrés-Pueyo, A. i Maydeu-Olivares, A. (2008). Monoamineoxidase A, 
gender differences and social exclusion: comment on “Eisenberger et al.”. Biological Psychiatry, 63(2);e9-
e10. Factor dʼimpacte 2006: 7,154.

Gallardo-Pujol, D.; Forero, C. G..; Maydeu-Olivares, A. & Andrés-Pueyo (2009). Desarrollo del 
comportamiento antisocial: factores psicobiológicos, ambientales e interacciones genotipo-ambiente. 
Revista de Neurología, 48(4);191-198.

Maydeu-Olivares, A.; Kramp, U.; García-Forero, C.; Gallardo-Pujol, D. & Coffman, D. (2009). The effect of 
varying the number of response alternatives in rating scales: experimental evidence from intra-individual 
effects. Behavior Research Methods, 41;295-308.
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García-Forero, C.; Gallardo-Pujol, D.; Maydeu-Olivares, A. & Andrés-Pueyo (2009). Disentangling 
Impulsiveness, Aggressiveness and Impulsive Aggression: An empirical approach from self-report measures. 
Psychiatry Research, 168(1);40-49.

Forero, C. G..; Gallardo-Pujol, D.; Maydeu-Olivares, A. & Andrés-Pueyo, A. (2009). A longitudinal model for 
predicting police performance with personality and behavioural data. Criminal Justice and Behavior, 
36:591-606.

Forero, C.G.; Maydeu-Olivares, A., & Gallardo-Pujol, D. (2009). Factor Analysis with Ordinal Indicators: A 
Monte Carlo Study Comparing DWLS and ULS Estimation. Structural Equation Modeling, 16;625-641.

Maydeu-Olivares, A.; García-Forero, C.; Gallardo-Pujol, D.; Renom, J. (2009). Testing cathegorized bivariate 
normality with two-stage polychoric correlation estimates. Methodology: European Journal of Research 
Methods for the Behavioral and Social Sciences, 5(4);131-136.

Maydeu-Olivares, A.; Coffman, D.L.; García-Forero, C. & Gallardo-Pujol, D. (2010). Hypothesis testing for 
coefficient alpha: An SEM approach. Behavior Research Methods, 42(2);618-625.

Gallardo-Pujol, D. & Andrés-Pueyo, A. (2010). Perfil dʼun grup de penats per delictes contra la seguretat del 
transit. INVESBREU Criminologia: Butlletí de difusió de recerques, 48;2-6.

DʼZurilla, T.J.; Maydeu-Olivares, A. & Gallardo-Pujol, D. (2011). Predicting Social Problem Solving Using 
Personality Traits. Personality and Individual Differences, 50(2011);142-147.

Pereda, N.; Gallardo-Pujol, D. & Jiménez Padilla, R. (in press). Trastornos de personalidad en víctimas de 
abuso sexual infantil. Actas Españolas de Psiquiatría.

Maydeu-Olivares, A.; García-Forero, C.; Renom, J. i Gallardo-Pujol, D. (under review). Testing reliability 
using coefficient alpha. Enviat per a revisió a “Structural Equation Modeling”.

*Nota: els factors dʼimpacte es refereixen a lʼany 2006 per no estar disponibles els de lʼany 2007 a lʼISI Web 
of Knowledge.

Divulgació

Gallardo, D.; (05/03/06). Del cànnabis a la psicòsi.  Article dʼopinió a “El Periódico de Catalunya” a la secció 
“Com funciona el món”.

Gallardo, D.; (25/06/06). Anàlisi contra accidents.  Article dʼopinió a “El Periódico de Catalunya” a la secció 
“Com funciona el món”.

Gallardo-Pujol, D. (en premsa). La genética de la violencia: ¿Nacemos violentos o nos hacemos violentos? 
A la secció “Mente, Cerebro y Sociedad” de la revista Mente y Cerebro.

Altres

Garcia i Sevilla, Ll.; Torrubia i Beltri, R.; Grande i Pérez, I.; Caseras i Vives, X.; Garau i Blanes, M.; Clariana i 
Muntada, M.; Gallardo i Pujol, D. (2003). Informe final del procés dʼavaluació. Mossos dʼEsquadra 2003. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia i Interior. Direcció General de Seguretat 
Ciutadana. Document de circulació limitada.
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Garcia i Sevilla, Ll.; Torrubia i Beltri, R.; Grande i Pérez, I.; Caseras i Vives, X.; Garau i Blanes, M.; Clariana i 
Muntada, M.; Gallardo i Pujol, D. (2004). Accés a la policia de la Generalitat. Cos de Mossos dʼEsquadra. 
Memòria Tècnica del procés dʼavaluació. Convocatòria 46/04. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
Departament de Justícia i Interior. Direcció General de Seguretat Ciutadana. Document de circulació 
limitada.

Garcia i Sevilla, Ll.; Grande i Pérez, I.; Garau i Blanes, M.; Clariana i Muntada, M.; Gallardo i Pujol, D. 
(2005). Accés a la policia de la Generalitat. Cos de Mossos dʼEsquadra. Memòria Tècnica del procés 
dʼavaluació. Convocatòria 46/05. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament dʼInterior. Direcció 
General de Seguretat Pública. Document de circulació limitada.

Garcia i Sevilla, Ll.; Grande i Pérez, I.; Garau i Blanes, M.; Clariana i Muntada, M.; Buscà i Safont-Trias, B.; 
Gallardo i Pujol, D. (2006). Accés a la policia de la Generalitat. Cos de Mossos dʼEsquadra. Memòria 
Tècnica del procés dʼavaluació. Convocatòria 46/06. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
dʼInterior. Direcció General de Seguretat Ciutadana. Document de circulació limitada.

Gomà-i-Freixanet, M.; Muro-Rodríguez, A.; Grande-Pérez, I.; Puntí I Vidal, J.; Wismeijer, A.J.; Albiol-
Matamoros, S.; Gallardo-Pujol, D.; Navarro-Pastor, J.B.; Oberst, U.; Chamarro-Lusar, A. (2006). Disseny 
dʼactivitats dʼautoaprenentatge I motivacionals per a lʼincrement del rendiment acadèmic I la convergència 
amb lʼEspai Europeu dʼEducació Superior. Al llibre dʼactes del 4rt Congrés Internacional Docència 
Universitària i Innovació : La competència docent, Barcelona, 5, 6 i 7 de juliol de 2006. Barcelona, 2006; 
p78-p78. ISBN: 84-7653-886-3.

Garcia i Sevilla, Ll.; Grande i Pérez, I.; Garau i Blanes, M.; Clariana i Muntada, M.; Buscà i Safont-Trias, B.; 
Gallardo i Pujol, D. (2007). Accés a la policia de la Generalitat. Cos de Mossos dʼEsquadra. Memòria 
Tècnica del procés dʼavaluació. Convocatòria 46/07. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament 
dʼInterior, Relacions Institucionals i Participació. Direcció General de Policia. Document de circulació 
limitada.

Participació en projectes dʼinvestigació subvencionats

Títol: Nuevas metodologías en Ciencias Sociales: desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones. Tipo de 
contracte/Programa: SPGC - Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento. Empresa/
Administració finançadora: MCTE - Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Entitats participants: --- Número de projecte/contracte: BSO2003-08507-C02-01 Import: 
68.080,00 Durada, des de: 2003 fins: 2006 Investigador Principal: Alberto Maydeu Olivares Nombre 
d'investigadors participants: 16 Paraules Clau: 002247 - LISREL / 000841 - Evaluación / 005967 - Modelos 
de ecuaciones estructurales / 000104 - Análisis factorial / 001617 – Personalidad.

Títol del projecte/contracte: Estudi de validesa predictiva del sistema de selecció i del perfil psicológic 
d'accés al cos de Mossos d'esquadra. Tipo de contracte/Programa: 0000 - Sense especificar Empresa/
Administració finançadora: EPCA - Escola de Policia de Catalunya (Generalitat de Catalunya) Entitats 
participants: --- Número de projecte/contracte: 303057 Import: 10.344,83 Durada, des de: 2004 fins: 2004 
Investigador Principal: Antonio Andres Pueyo Nombre d'investigadors participants: 4 Paraules Clau:

Tìtol del projecte/contracte: Personalitat: Avaluacio i Prediccio de la Conducta. Tipus de contracte/Programa: 
PIGC - Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats Empresa/Administració 
finançadora: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) 
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DURSI   Entitats participants: --- Número de projecte/contracte: 2005SGR00911  Import:   Durada, des de: 
19/10/2005 fins: 19/10/2009 Investigador Principal: Antonio Andrés Pueyo Nombre d'investigadors 
participants: 19 Paraules Clau:

Tìtol del projecte/contracte: Nuevas metodologías de evaluación en
psicología: Contribuciones estadísticas y aplicaciones. Tipo de contracte/Programa: NSEG - Programa 
Nacional de seguridad Empresa/Administració finançadora: MEDU - Ministerio de Educación y Ciencia 
Entitats participants: --- Número de projecte/contracte: SEG2006-08204/PSIC Import: 35.000,00 Durada, 
des de: 2006 fins: 2009 Investigador Principal: Alberto Maydeu-Olivares Nombre d'investigadors 
participants: 10 Paraules Clau: 000104 - Análisis factorial / 016091 – Evaluación psicoterapia / 006066 – 
Parkinson

Tìtol del projecte/contracte: Comportament antisocial: de la Biologia a l'Entorn social. Tipus de contracte/
Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca Empresa/Administració finançadora: AAUR - AGAUR. Agència de 
Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya  Entitats participants: --- Número de 
projecte/contracte: 2007 PBR 2  Import: 9.890,00 Durada, des de: 2007 fins: 2008 Investigador Principal: 
Alberto Maydeu-Olivares Nombre d'investigadors participants: 6 Paraules Clau:

Tìtol del projecte/contracte: La reincidencia en els delictes contra la seguretat del trànsit: factors individuals i 
psicosocials. Tipus de contracte/Programa: AJRE - Ajuts a la Recerca Empresa/Administració finançadora: 
CEJFE. Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada  Entitats participants: --- Número de projecte/
contracte:  Import: 3.000,00 Durada, des de: 2007 fins: 2008 Investigador Principal: David Gallardo-Pujol 
Nombre d'investigadors participants: 2 Paraules Clau:

Tìtol del projecte/contracte: Antecedentes y consecuentes del abuso sexual infantil: una aproximación con 
estudiantes universitarios. Tipus de contracte/Programa: Ajut a la Recerca Empresa/Administració 
finançadora: Fundación Banco Herrero  Entitats participants: --- Número de projecte/contracte:  Import: 
3.000,00 Durada, des de: 2007 fins: 2008 Investigador Principal: Noemí Pereda Beltran Nombre 
d'investigadors participants: 3 Paraules Clau:

Tìtol del projecte/contracte: Taking Evil into the Lab: Exploring the Frontiers of Morality and Individual 
Differences. Tipus de contracte/Programa: Ajut a la Recerca Empresa/Administració finançadora: John 
Templeton Foundation  Entitats participants: --- Número de projecte/contracte:  Import: 215.000,00 Durada, 
des de: 2011 fins: 2013 Investigador Principal: David Gallardo Pujol Nombre d'investigadors participants: 4 
Paraules Clau:

Participació en projectes dʼinnovació docent

Títol: Màster oficial en “RECERCA EN PERSONALITAT I COMPORTAMENT” Durada, des de: 2008 fins: 
2009 Investigador Principal: Alberto Maydeu Olivares.

Comunicacions i ponències presentades a congressos

Gallardo, D.; Márquez, C.; Martí-Carbonell, A.; Garau, A.; Balada, F. (2003). Two-way active avoidance 
learning and perinatal disthyroidism on Wistar rats. Poster presentat al 35th Annual General Meeting of the 
European Brain and Behaviour Society, del 17 al 20 de setembre a Barcelona.
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Gallardo, D.; Andrés-Pueyo, A. (2004). Familial studies on BIS-10 and AQ: Hereditary aspects. Poster 
presentat al VII European Conference on Psychological Assessment, Málaga (Spain), de lʼ1 al 4 dʼabril.

Gallardo, D.; Maydeu-Olivares, A.; Andrés-Pueyo, A.; Kramp, U. (2004). A Spanish adaptation of the 
Aggression Questionnaire-Refined (AQ-R). Poster presentat a la VII Jornada de la Sociedad Española para 
la Investigación en Diferencias Individuales, Lleida (Spain), 17 de setembre.

Maydeu-Olivares, A.; Gallardo, D.; Kramp, U. (2004). Parametric vs. non-parametric IRT modeling of Likert-
type personality data. Poster presentat a la VII Jornada de la Sociedad Española para la Investigación en 
Diferencias Individuales, Lleida (Spain), 17 de setembre.

Kramp, U.; Maydeu-Olivares, A.; Tous, JM.; Gallardo, D. (2004). Coping Strategy Indicator: Reliability and 
validity of the spanish adaptation and its relationship with personality and affectivity dispositions. Poster 
presentat a la VII Jornada de la Sociedad Española para la Investigación en Diferencias Individuales, Lleida 
(Spain), 17 de setembre.

Gallardo, D.; Viladoms, J.; Kramp, U. (2004). La intervenció psicològica en la Protecció Civil: una proposta 
dʼorganització. Poster presentat a les 2es Jornades de Psicologia Jurídica a Catalunya, Barcelona (Spain), 
30 dʼoctubre.

Gallardo, D.; Kramp, U.; Pérez-Ramírez, M.; García-Forero, C. i Andrés-Pueyo, A. (2005). ¿Cómo medir la 
agresividad de forma eficaz? Adaptación al castellano del AQ-R [How to assess aggressiveness efficiently? 
The Spanish adaptation of AQ-R]. Comunicació presentada al II Congreso Español de Criminología, 
Barcelona (Spain), 22 dʼabril.

Gallardo, D.; Kramp, U.; García-Forero, C.; Maydeu-Olivares, A. i Andrés-Pueyo, A. (2006). Estimando la 
heredabilidad del CI: Cómo analizar datos genéticos utilizando Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM). 
Póster presentat a la VIII Jornada de la Sociedad Española para la Investigación en Diferencias 
Individuales, Madrid, 27 de gener.

Kramp, U.; Maydeu-Olivares, A.; Gallardo, D. i García-Forero, C. (2006). Efectos del número de opciones de 
respuesta sobre las propiedades psicométricas de los cuestionarios de personalidad. Póster presentat a la 
VIII Jornada de la Sociedad Española para la Investigación en Diferencias Individuales, Madrid, 27 de gener.

Gallardo-Pujol, D.; García-Forero, C.; Maydeu-Olivares, A.; Andrés-Pueyo, A. (2006). The Brief Impulsivity 
Questionnaire (BIQ) as a really short measure of impulsivity: evidences from convergent validity with other 
measures. Athens (Greece), 25 de juliol.

García-Forero, C.; Maydeu-Olivares, A.; Kramp-Denegri, U. i Gallardo-Pujol, D. (2007). How should we 
estimate latent trait models for likert-type  data? Item response theory vs. Categorical item factor analysis. 
Comunicació presentada en el X Congreso de Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud, 
Barcelona, 9 de febrer.

Suso-Ribera, C.; Gallardo-Pujol, D.; García-Forero, C.; Andrés-Pueyo, A. (2007). The study of 
aggressiveness across cultures: an American-Spanish comparison. Póster presentat en el X Congreso de 
Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud, Barcelona, 9 de febrer.

Kramp-Denegri, U.; García-Forero, C.; Maydeu-Olivares, A.; Gallardo-Pujol i Antequera-Fariña, M. (2007). 
Optimal Number of Categories in Personality Rating Scales. Comunicació presentada en el X Congreso de 
Metodología de las Ciencias Sociales y de la Salud. Barcelona, 9 de febrer.
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Brito, C.; Álvarez, E.; Arbach, K.; Gallardo, D. i Andrés, A. (2007). Detección de la violencia de pareja. Póster 
presentat a la “Jornada de Violència de Parella: la realitat professional”. Barcelona, 18 de maig.
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16, 17 i 20 de juny de 2008.

14th European Conference on Personality
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Individual Differences and Antisocial Behavior
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Bases de dades, factors dʼimpacte i Refworks
Barcelona. Institut de Ciències de lʼEducació de la Universitat de Barcelona. 21 i 22 de gener de 2010.

Jornada sobre la victimologia del desenvolupament: recerca, intervenció i protecció dels menors dʼedat
Barcelona. Universitat de Barcelona i Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada. 6 de maig de 
2010.

Poly-victimization: An Important Concept in Understanding Risk And Trauma
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Barcelona. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona. 5 
de maig de 2010.

Myths and Realities of Online Sex Crimes against Children and Youth
Barcelona. Departament de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic de la Universitat de Barcelona. 7 
de maig de 2010.

22nd Annual Convention of the Association for Psychological Science
Boston, USA. Association for Psychological Science. 27-30 de maig de 2010.

15th European Conference on Personality
Brno, Czech Republic. European Association of Personality Psychology. 20-24 de juliol de 2010.

XII Jornada Científica de la SEIDI
Málaga, España. Modelos estructurales de la Personalidad, medida de la personalidad. Relaciones entre 
personalidad e inteligencia. 1 dʼoctubre de 2010.

I Jornada de la Asociación Iberoamericana para la Investigación de las Diferencias Individuales (AIIDI).
 Castelló de la Plana, España. Los Rasgos de Personalidad moderan el impacto de la Exclusión Social en la 
Agresión. 30 de setembre de 2011.

Organització dʼactivitats dʼI+D

La persona i els seus cervells.
Coordinació del curs en el marc dels Juliols de la Universitat de Barcelona. Del 9 al 13 de juliol de 2007.

Jornada sobre la victimologia del desenvolupament: recerca, intervenció i protecció dels menors dʼedat
Organització de la jornada en col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Centre dʼEstudis Jurídics i 
Formació Especialitzada. Presentació i moderació de la taula rodona “Experiències de recerca en lʼàmbit de 
la victimització infantil”. 6 de maig de 2010.

ISSID 2013
Responsable del comité organitzador del congrés internacional de Diferències Individuals que tindrà lloc a 
Barcelona el juliol del 2013.

Beques, ajuts i premis

Beca de col·laboració en projectes de recerca de la UB (projecte 62.5.41.00425WN6.8.9.21, IP: Alberto 
Maydeu Olivares). Del 01/03/2004 fins al 31/08/2004.

Beca de col·laboració en projectes de recerca de la UB (projecte BSO2003-08507-C02-01, IP: Alberto 
Maydeu Olivares). Del 01/09/2004 fins al 28/02/2005.

Beca de col·laboració en projectes de recerca de la UB (projecte BSO2000-0661, IP: Alberto Maydeu 
Olivares). Del 01/03/2005 fins al 31/12/2005.

Beca de col·laboració en projectes de recerca de la UB (projecte BSO2003-08507-C02-01, IP: Alberto 
Maydeu Olivares). Del 01/04/2006 fins al 30/08/2006.
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Beca BE per a realitzar estades curtes a lʼestranger de la Generalitat de Catalunya. Estada realitzada del 
juny a lʼagost del 2006 al Social, Genetic and Developmental Psychiatry Centre de lʼInstitute of Psychiatry at 
the Maudsley, a Londres. Sota la supervisió dels professors Avshalom Casi i Terrie E. Moffitt. Del 1/06/2006 
fins al 04/08/2006.

Beca predoctoral del programa propi de formació dʼinvestigadors FIG-UB de la Universitat de Barcelona. 
Ref. FIGB-00911. Del 01/04/2006 fins al 31/03/2007.

Beca predoctoral del programa propi de formació dʼinvestigadors FIG-UB de la Universitat de Barcelona. 
Ref. FIGB-00911. Del 01/04/2007 fins al 31/03/2008.

Ajut del Pla dʼAccions Especials de Recerca de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 
Dotació econòmica: 1.000 €. Curs acadèmic 06/07.

Dissertation Project Award. Premi al millor projecte de tesi doctoral de la Society of Multivariate Experimental 
Psychology. Dotació econòmica: 1.000 US$.

Beca de col·laboració en projectes de recerca de la UB (projecte Comportament antisocial: De lʼentorn social 
a la biologia, IP: Alberto Maydeu Olivares). Del 15/04/2008 fins al 15/07/2008.

Ajut del Pla dʼAccions Especials de Recerca de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 
Dotació econòmica: 1.000 €. Curs acadèmic 07/08.

EAPP Scholarship Winner. Beca per a assistir al 14th European Conference on Personality Psychology a 
Tartu (Estonia). Dotació econòmica: 400 €. Juliol 2008.

Premi a la millor Comunicació de les III Jornades de Psicologia Jurídica a Catalunya. 23 i 24 dʼoctubre de 
2009.

Finalista del 22è Premi Ferran Salsas i Roig – Salut Mental i Comunitat. 11 de juny de 2010.

Activitats en empreses i professió lliure

Director Tècnic
Self-Marketing Ulises, S.L. (Sant Vicenç de Castellet, Barcelona)
Desenvolupament i gestió dʼun software dʼafiliació a Internet, basat en la gestió de banners. Creació de 
bases de dades relacionals complexes. Escriptura i documentació dʼun component ActiveX en Visual Basic. 
(1/00-03/02)

Psicòleg Júnior
Serveis de Psicologia Aplicada i de Laboratori, S.L. (Sant Cugat del Vallès, Barcelona)
Mineria de dades, anàlisi factorial. Avaluació de programes. Orientació professional. Interpretació de proves 
de personalitat i dʼintel·ligència. Desenvolupament de software de suport al psicòleg. (06/02-12/02)

Consultor Sènior
Exercici lliure de la professió
Mineria de dades, anàlisi factorial. Avaluació de programes. Orientació professional. Interpretació de proves 
de personalitat i dʼintel·ligència. (01/04-Present)
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Formador Ocupacional.
Fundació EMI (Manresa, Barcelona)
Preparació i impartició de mòduls de Microsoft Access i Iniciación a Internet en cursos de Formació 
Ocupacional. (12/99-05/00).

Formador de Socorrisme.
Creu Roja Manresa (Manresa, Barcelona)
Preparació i impartició dels mòduls de Suport Emocional per a Socorristes (primers auxilis psicològics) i 
Drogues i Conducta en el Curs de Socorrisme. (03/05-Present).

Coordinador dels cursos de Seguretat Viària del Dept. de Justícia
Creu Roja Manresa (Manresa, Barcelona)
Coordinació, elaboració i impartició dels cursos imposats com a mesura penal alternativa en persones que 
han comès un delicte contra la seguretat del trànsit. (03/07-Present).

Altres mèrits

Membre de lʼAssociació dʼEstudiants de Neurociències de la UAB (1997-Present). Secretari del 1999 al 
2000.

Membre del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (2002-Present). Número 12.196.

Membre de la Association for Psychological Science (2008-Present). http://www.psychologicalscience.org.

Membre de la New York Academy of Sciences (2008-Present).

Membre de la Sociedad Española para la Investigación en Diferencias Individuales (2007-Present).

Voluntariat i servei social

Vocal de la Junta
Societat Coral lʼEstrella (Sant Vicenç de Castellet, el Bages)
Tasques de col·laboració amb el funcionament ordinari de lʼentitat i com a representant del grup musical “No 
Hi Som” (http://www.elbreny.com/breny251/poble251.htm#3), mentre va romandre vinculat a lʼentitat. 
(06/98-02/02)

Conseller de Comunicació i Noves Tecnologies
Federació de Cors de Clavé (Barcelona, el Barcelonès)
Creació i implementació del portal http://www.elcoro.net com a comunitat per als cantaires i les corals, tant 
lʼespai web com el correu electrònic corporatiu. Seguiment i coordinació de la revista lʼAurora de Clavé, amb  
una tirada de 2.000 exemplars, i membre de lʼAPPEC (3/03-12/09)

Membre fundador i Vicepresident
Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Vicenç de Castellet (Sant Vicenç de Castellet, el Bages)
Voluntariat de suport a les emergències. Planificació logística i prevenció: plans dʼactuació municipals, plans 
de prevenció. Tasques de sensibilització de la població: organització de taules rodones, etc. (1/00-Present). 
Felicitacions per diverses actuacions per part del president del Consistori, el Sr. Alcalde de Sant Vicenç de 
Castellet.
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Programari

Software estadístic:
Coneixement avançats de SPSS, MPlus i Mx i coneixements mitjans de MATHEMATICA i CMAT.

Software de programació:
# Coneixements avançats de Visual Basic i PHP.

Software ofimàtic:
Coneixements avançats de Microsoft Office, Navegadors dʼInternet i Clients de correu electrònic.

Idiomes

Català: Nivell D
Castellà: fluent
Anglès: fluent
Francès: Habilitats mitjanes (2n curs Escola Oficial dʼIdiomes)
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Annex 3: Propietat intel·lectual (ICE)
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Annex 4: Refworks (ICE)
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Annex 5: Observació de la pràctica docent i 
rúbrica
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Debats	  de	  Diferències	  Individuals	  –	  Quadrimestre	  Primavera	  
	  

Rúbrica	  de	  Valoració	  -‐	  Pàgina	  1	  de	  2	  

CODI	  DEBAT:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GRUP:	  	  	  	  	  	  	  	   Escala	  de	  valoració:	  A	  =Excel·lent,	  B=Notable,	  C=Suficient,	  D=Inscuficient	  

	  

	   Comunicació	   Materials	   Adequació	   Observacions	  

Comunicació	  i	  forma	   	   	   	   	  

	   Operativització	   Contingut	  i	  argumentació	   Observacions	  

Fase:	  Exposició	  

15'	  

GRUP:	  

Presentació	   	   	   	   	  

	   Comunicació	   Materials	   Adequació	   Observacions	  

Comunicació	  i	  forma	   	   	   	   	  

Fase:	  Rèplica	  

10'	  

GRUP:	  

	   Operativització	   Contingut	  i	  argumentació	   Observacions	  

	   Presentació	   	   	   	   	  

	   Comunicació	   Materials	   Adequació	   Observacions	  

Comunicació	  i	  forma	   	   	   	   	  

	   Operativització	   Contingut	  i	  argumentació	   Observacions	  

Fase:	  Contrarèplica	  

5'	  

GRUP:	  

Presentació	   	   	   	   	  

	  



Debats	  de	  Diferències	  Individuals	  –	  Quadrimestre	  Primavera	  
	  

Rúbrica	  de	  Valoració	  -‐	  Pàgina	  2	  de	  2	  

	   Indicadors	   A)	  Grau	  màxim	   B)	  Grau	  intermedi	   C)	  Grau	  mínim	   D)	  Grau	  insuficient	  
	   Formals	   	   	   	   	  

CO
M
U
N
IC
A
CI
Ó
	   Comunicació	   -‐	  Comunica	  als	  interlocutors	  i	  al	  públic.	  

-‐	  Parla	  ordenadament	  i	  amb	  un	  to	  de	  veu	  
comprensible	  i	  una	  velocitat	  adequada	  
-‐	  S'expressa	  assertivament	  i	  amb	  un	  
llenguatge	  apropiat.	  
-‐	  Han	  respost	  adequadament	  a	  les	  
preguntes	  

-‐	  La	  major	  part	  del	  temps	  comunica	  
als	  interlocutors	  i	  al	  públic.	  
-‐	  En	  general,	  parla	  ordenadament	  i	  de	  
forma	  adequada,	  però	  amb	  algun	  
episodi	  incromprensible	  o	  desordenat.	  
-‐	  En	  general	  s'expressa	  bé,	  però	  fa	  
servir	  algun	  mot	  inapropiat.	  

-‐	  Es	  comunica	  poc	  amb	  els	  
interlocutors	  i	  el	  públic.	  
-‐	  El	  discurs	  és	  mínimament	  
comprensible,	  encara	  que	  amb	  
dificultats.	  
-‐	  Fa	  servir	  un	  llenguatge	  poc	  adient,	  
encara	  que	  empra	  les	  paraules	  adients	  
quan	  calen.	  

-‐	  No	  comunica	  ni	  als	  interlocutors	  ni	  al	  
públic	  
-‐	  Parla	  de	  forma	  desordenada	  i	  no	  se	  
l'entén	  quan	  parla.	  
-‐	  Fa	  servir	  un	  llenguatge	  
completament	  inapropiat.	  

Materials	   -‐	  Fan	  servir	  un	  desplegament	  adequat	  i	  de	  
recursos	  materials	  (videos,	  alguna	  
activitat,	  etc)	  i	  amb	  un	  nombre	  adient	  a	  
l'exposició.	  	  
-‐	  Tots	  els	  materials	  tenen	  un	  estil	  
homogeni.	  	  
-‐	  Els	  materials	  presenten	  una	  estructra	  
explícita	  molt	  clara	  i	  ben	  definida,	  amb	  
una	  introducció,	  un	  nus	  i	  un	  desenllaç,	  
amb	  unes	  conclusions	  clares.	  

-‐	  Fan	  servir	  diapositives	  i	  les	  fan	  servir	  
de	  forma	  adequada,	  però	  sense	  cap	  
altre	  material	  de	  suport.	  
-‐	  Els	  materials	  tenen	  un	  estil	  
homogeni,	  amb	  alguna	  excepció.	  
-‐	  Els	  materials	  presenten	  una	  
estructura	  explícita,	  amb	  una	  intro,	  un	  
nus	  i	  un	  desenllaç,	  encara	  que	  pot	  
sembla	  una	  mica	  confusa.	  

-‐	  Fan	  servir	  molt	  poques	  diapos	  o	  molt	  
poc	  material.	  O	  masses	  diapositives.	  
-‐	  Els	  materials	  tenen	  poca	  
homogeneïtat	  estilística.	  
-‐	  Els	  materials	  no	  presenten	  una	  
estructura	  explícita,	  però	  si	  que	  estan	  
organitzats	  de	  forma	  implícita.	  

-‐	  No	  fan	  servir	  cap	  material	  
audiovisual,	  només	  porten	  escrit	  el	  
seu	  discurs.	  
-‐	  Si	  hi	  ha	  materials,	  tenen	  un	  estil	  gens	  
homogeni	  entre	  ells.	  
-‐	  Els	  materials	  no	  presenten	  una	  bona	  
estructura	  implícita	  ni	  explícita	  i	  la	  
informació	  està	  desordenada.	  

FO
R
M
A
	  D
E
L	  
M
A
T
E
R
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L	  

Adequació	   -‐	  La	  presentació	  s'adequa	  al	  temps	  
atorgat.	  
-‐	  L'aspecte	  visual	  és	  molt	  atractiu	  i	  dóna	  
la	  sensació	  d'haver	  estat	  força	  treballat.	  
	  

-‐	  En	  general,	  la	  presentació	  s'adequa	  
bastant	  al	  temps,	  ni	  sobra	  gaire	  ni	  falta	  
gaire	  (2	  diapos	  o	  3-‐4	  minuts).	  
-‐	  En	  general,	  l'aspecte	  visual	  és	  
atractiu,	  i	  està	  treballat.	  
	  

-‐	  En	  general,	  els	  hi	  falta	  temps	  o	  els	  hi	  
sobre	  temps	  (entre	  2	  i	  4	  diapos	  o	  
entre	  4-‐6	  minuts).	  
-‐	  En	  general,	  l'aspecte	  visual	  és	  pobre,	  
però	  correcte.	  
	  

-‐	  La	  presentació	  no	  s'adequa	  al	  temps	  
en	  una	  gran	  mesura.	  
-‐	  L'aspecte	  visual	  és	  extremadament	  
pobre.	  
	  

	   Contingut	  i	  argumentació	  en	  la	  presentació	  
Operativització	   -‐	  Han	  sabut	  transformar	  la	  pregunta	  que	  

els	  hi	  feiem	  en	  una	  pregunta	  relacionada	  
amb	  el	  tema	  específic	  que	  tracta	  el	  debat.	  
-‐	  El	  relacionen	  amb	  el	  que	  hem	  vist	  a	  
classe.	  

-‐	  Han	  operativitzat	  força	  bé	  la	  
pregunta	  que	  els	  hi	  feiem.	  
-‐	  Relacionen	  de	  passada	  i	  de	  forma	  
superficial	  el	  debat	  amb	  la	  teoria.	  

-‐	  Han	  transformat	  la	  pregunta	  que	  els	  
hi	  feiem	  en	  una	  pregunta	  científica,	  
però	  de	  forma	  superficial,	  sense	  
entrar	  gaire	  en	  materia.	  
-‐	  Relacionen	  molt	  poc	  teoria	  i	  debat.	  

-‐	  No	  han	  transformat	  la	  pregunta	  que	  
els	  hi	  feiem	  en	  una	  pregunta	  científica,	  
s'han	  quedat	  en	  la	  superficialitat	  del	  
debat.	  
-‐	  No	  relacionen	  gens	  el	  debat	  amb	  la	  
teoria.	  

P
R
ES
EN
T
A
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Ó
	  

Contingut	  i	  
argumentació	  

-‐	  Fan	  servir	  fonts	  científiques	  i	  diverses	  
(articles,	  llibres	  de	  la	  biblioteca,	  bases	  de	  
dades,	  etc).	  (>3)	  
-‐	  Citen	  autors	  de	  teoria.	  (>3)	  
-‐	  Fan	  servir	  molts	  dels	  arguments	  del	  
contrari	  i	  els	  debaten	  en	  la	  resposta.	  

-‐	  Fan	  servir	  fonts	  científiques	  i	  
diverses,	  tot	  i	  que	  no	  massa.	  (1-‐3)	  
-‐	  Citen	  algun	  autor	  de	  teoria.	  (1-‐3)	  
-‐	  Fan	  servir	  algun	  dels	  arguments	  del	  
contrari	  per	  debatre.	  

-‐	  Fan	  servir	  molt	  poques	  fonts	  
científiques,	  o	  només	  una.	  (1)	  
-‐	  No	  citen	  cap	  autor	  de	  teoria.	  (0)	  
-‐	  Responen	  a	  un	  o	  dos	  dels	  arguments	  
del	  contrari	  per	  tal	  d'entrar	  en	  el	  
debat.	  

-‐	  No	  fan	  servir	  fonts	  científiques	  i	  no	  
són	  diverses	  (p.ex.,	  només	  Wiki).	  (0)	  
-‐	  No	  citen	  cap	  autor	  de	  teoria.	  (0)	  
-‐	  No	  contra-‐argumenten	  ni	  agafen	  cap	  
argument	  del	  contrari	  per	  donar-‐li	  la	  
volta.	  
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