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Qui som? 

 
GID-CAV és un grup d’Innovació 

Docent de Comunicació Audiovisual 

Reconegut l’any 2000 i Consolidat 

des del 2003 per la Universitat de 

Barcelona. 

 

GID-CAV és un grup interdisciplinar 

format per un conjunt de professores 

del Departament de Psicologia Social, 

del Departament d’Educació Visual i 

Plàstica – Àrea de Comunicació 

Audiovisual i Publicitat, i del 

Departament de Filologia Hispànica 

de la Universitat de Barcelona. 

Objecte d’estudi 

 

Si bé l’objecte d’estudi i de recerca 

està focalitzat en els estudis de 

Comunicació Audiovisual, els seus 

plantejaments i accions són 

transversals al conjunt d’estudis de la 

Universitat de Barcelona i 

especialment, a aquells interessats en 

la millora i innovació de les 

metodologies d’ensenyament-

aprenentatge. 

Actuacions específiques 
 

Eixos principals de la recerca   

2011 

 Grau de Comunicació Audiovisual  

-Entorn de treball col·laboratiu per a 

l'avaluació de competències  

  Grau de Relacions Laborals 

-Anàlisi i avaluació dels usos de les NT en 

els processos de formació-aprenentatge 

  Grau de Treball Social 

-Desenvolupament i avaluació de 

competències transversals 

 

 

ÀMBIT DISCENT 

 

 

ÀMBIT DOCENT 

 

(2003 – 04 – 05 …) 

 “PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PER A  

L’ENSENYAMENT  

DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL” 
 

 

Sessió d’acollida a l’alumnat 

   

Disseny, implementació i avaluació d’un pla formatiu 

anivellador d’introducció a les metodologies i recursos 

instrumentals en Comunicació Audiovisual 

   

Tutorització del procés de formació 

(Disseny de les fitxes d’avaluació  

de les competències dels alumnes) 

 

  

 

Facilitació del procés d’inserció professional: 

- Creació de la base de dades d’empreses 

- Establiment dels perfils professionals demandats  

pel mercat laboral 

- Determinació de les competències  

demandades pel mercat laboral 

 

 Estudi longitudinal de seguiment post-titulació 

 

PLA DE CAPTACIÓ DE L’ALUMNAT 

 

- (2003-2004): Avaluació de les  

   motivacions, actituds i perfils  

   professionals desitjats 

 

  

PLA FORMATIU PEL PROFESSORAT DE CAV EN NT 

 

- (1999-2001): “Projecte de formació continuada del professorat 

   de Comunicació Audiovisual, CAV-UB”.  

- (2000): “Propostes d’actuacions, any 2000, de formació  

   continuada pel professorat de Comunicació Audiovisual”.  

- (2001): “Formació del professorat en Noves Tecnologies  

   per als entorns semipresencials” 

 

(2000 – 2002). 

Anàlisi de les necessitats i percepcions 

referides als punts forts i punts febles 

percebuts pels docents en referència 

a: docència, recursos i Pla Estratègic  

de CAV-UB. 

(2003 – 2009) 

“Creació, desenvolupament i avaluació  

de materials docents per a entorns 

semipresencials” 

 

 

Conceptualització de la metodologia  

docent “semipresencial” i definició de  

les competències transversals i específiques. 

 

Pla formatiu pel professorat 
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PROJECTES 2008-2010 

• 2011: PRO-CAV. Projectes en CAV: Un entorn de 

treball col.laboratiu per a l'avaluació de competències. 

Codi del projecte : 2011PID-UB 

• 2010: ECAL 5. Espai comú d’aprenentatge de llengües 5. 

Codi de projecte: 2010PID-UB/35. 

• 2009: ECAL4. Espai comú d’aprenentatge de llengües 4. 

Codi de projecte: 2009PID-UB/24. 

• 2008-2010: GID-CAV. Grup d'innovació docent de 

comunicació audiovisual. Codi de projecte: 2008GID-

UB/20. 

• 2008-2010: Projecte d’Innovació Docent: Coordinació 

Interdisciplinar i Avaluació de Competències (CIAC). 

Codi de projecte: 2008 PID-UB/005. 

• 2008-2009: Projecte d’Innovació Docent (2008-09) per a 

la creació i la implantació del màster oficial “Educació 

Interdisciplinària de les Arts”, d’acord amb les directrius 

de l’EEES. 

• 2008: ECAL3. Espai comú d’aprenentatge de llengües 3. 

Codi de projecte: 2008PID-UB/01 

• 2008: Projecte de recerca I+D+I: La comunicación en la 

web 2.0: categorización de los cibergéneros para su 

aplicación en la didáctica de lenguas. Codi de projecte: 

EDU2008-05411/EDUC. 

• 2008: Projecte de recerca I+D+I: Análisis lingüistico y 

pragmático de la recomendación experta en documentos 

de ámbitos profesionales. Codi del projecte: FFI2008-

0083. 
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