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5. Publicacions 2012                               

• 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”. 

• 2003-2004: “Avaluació de les motivacions, actituds i perfils professionals desitjats”. 

• 2003 – 2009: “Creació, desenvolupament i avaluació de materials docents per a entorns semipresencials”. 

• 2010-2012: “ Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències FASE I”. 

• 2012-2013: “ Projectes en CAV: Un entorn de treball col·laboratiu per a l'avaluació de competències FASE II”. 

Si bé l’objecte d’estudi i de recerca està focalitzat en la matèria Projectes del Grau 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. 

 

• Anàlisi de la definició nominal i operativa de les competències transversals  

• Anàlisi de les activitats i tasques demandades pels empleadors que ofereixen pràctiques en l’ensenyament per tal d’establir un perfil de 

competències adaptades al mercat laboral  

• Desenvolupament i posada en marxa d’un seminari prospectiu per tal de generar imatges del futur desitjat i perfilar les línies estratègiques 

orientadores que guiïn el desenvolupament i avaluació de la matèria obligatòria Projectes  

• Pre-disseny del desenvolupament i avaluació de la matèria obligatòria Projectes. A partir de les imatges del futur desitjat i de les línies 

estratègiques orientadores se han establert les directrius acadèmico-docents de l'assignatura de projectes Projectes I 

Marina Romeo, Montserrat Yepes, Silvia Burset, M. Ángeles García, M. Vicenta González, Lydia Sánchez y Rita Berger (2012) Desarrollo de la 

materia Proyectos. Grado de Comunicación Audiovisual. Universitat de Barcelona. Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria 

(REFIEDU). Vol. 5, nº 2, 122-132. 

Pla Docent de l’assignatura Projectes I http://hdl.handle.net/2445/17742 

Document de treball per a l’elaboració de l’assignatura Projectes I http://hdl.handle.net/2445/17743 

Document de treball per a l'elaboració de les directrius acadèmico-docents de l'assignatura de projectes Projectes I 

http://hdl.handle.net/2445/20902 

Fitxa base de l’assignatura Projectes I http://hdl.handle.net/2445/21113 

La nostra proposta té com a objectiu la creació d’un entorn d’ensenyament-aprenentatge, concebut com a un procés d’investigació-acció, 

fonamentat en el treball col•laboratiu i en el desenvolupament i avaluació de les competències transversals en els Projectes del grau de 

Comunicació Audiovisual. 

Un dels aspectes més innovadors del projecte és que les propostes d’acció reverteixen, no només en la formació de l'estudiant  sinó també en 

l’activitat docent. Aquesta activitat es desenvoluparà en el marc del treball cooperatiu i compartit a partir de l’organització d’equips docents. D’altra 

banda, el projecte permet l’avaluació formativa de les competències transversals, atenent molt especialment al treball en equip. Establirem els 

indicadors per tal d’avaluar en quina mesura aquestes accions comporten una millora en la qualitat docent. 
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