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1. CONTEXTUALITZACIÓ 

Aquest treball és la presentació de la carpeta docent realitzada en el màster de 

docència universitària per a professors novells. Aquesta carpeta m’ha servit 

com a eina d’aprenentatge per a formar-me com a professor d’universitat i a 

més, l’he utilitzat per a la meva pràctica docent. Així doncs, en aquesta carpeta 

hi podem trobar la síntesi dels tallers treballats en el màster de docència a més 

de la meva experiència personal.  

Durant la meva carrera professional he estat més implicada en la recerca que 

en la docència, però val a dir que ja des dels inicis de la tesi doctoral vaig estar 

en contacte amb la docència. Així doncs, quan em vaig establir per primer cop 

al departament de Farmacologia i Química Terapèutica vaig tenir l’oportunitat 

com a becaria del departament en aquells moments, d’impartir assignatures 

pràctiques de Farmacologia, val a dir que el primer cop que et poses davant 

d’una aula ets sents molt petit i a demés en aquells moments ningú t’havia 

donat un manual d’instruccions on expliqués el què, el com i on ho has de dir. A 

mesura que van passant els anys, amb la pràctica docent, vas adquirint 

coneixements i aprens a utilitzar diferents metodologies majoritàriament 

obtingudes de l’observació dels que havien estat professors meus durant la 

carrera o dels companys de departament. Així doncs, el meu primer contacte 

amb la docència va estar a principis de l’any 2000 quan vaig començar la meva 

tesi doctoral, des de llavors he estat, en contacte amb la docència. Tot i que 

alguns cursos no he impartit assignatures en una aula, he fet docència en el 

laboratori: direcció de treballs pràctics per estudiants de grau, de màster i de 

doctorat.  En tots aquest casos també estem exercint un paper de docents i a 

més de formació continuada per a nosaltres els docents, perquè amb els anys 

t’has d’anar actualitzant i buscant noves metodologies per a millorar en el 

procés d’aprenentatge dels estudiants i per a una millora de la teva docència.  

L’any passat quan em va sorgir la possibilitat d’assistir al màster de docència 

universitària, un dels factors pels quals vaig acceptar és que podria rebre una 

formació per a ser docent a la universitat, i això molt pocs professors ho poden 

dir. Ets docent sense haver-te format per aquesta competència. Aquest màster 

doncs, m’ha ofert la possibilitat d’integrar-me dins el marc docent de la 
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Universitat de Barcelona i veure com funcionen els seus organismes i com està 

estructurada. 

El meu contacte amb la docència, doncs, va començar als inicis de la meva tesi 

doctoral (200-2004) al departament de Farmacologia i Química Terapèutica de 

la Facultat de Farmàcia, on havia cursat els meus estudis universitaris. 

Posteriorment, després d’una estada postdoctoral a l’estranger, vaig impartir 

cursos a nivell internacional al CSIC-IDIBAPS, posteriorment em vaig 

incorporar altre cop a la Universitat de Barcelona en el departament de 

Farmacologia i aquí és on per primer cop em vaig iniciar en les classes 

teòriques de l’assignatura obligatòria de Farmacologia per a la llicenciatura de 

Farmàcia. A partir del Setembre de l’any 2010 vaig aconseguir una plaça de 

professor lector a la Facultat de Biologia en el departament de Biologia Cel·lular 

de la Universitat de Barcelona amb el grup de recerca de la Dra. Carme 

Auladell. 

Per a la realització del màster et demanen un mentor, en aquest cas la meva 

mentora ha estat la Dra. Carme Auladell, a qui li haig d’agrair molts dels 

coneixements adquirits durant aquest anys i tota l’ajuda i el suport que m’ha 

donat en la docència. Les reunions amb els mentors han fet que 

intercanviéssim informació que ens ha ajudat a millorar alguns dels aspectes 

docents de l’assignatura de Biologia Cel·lular.  

Amb la meva incorporació al departament de Biologia Cel·lular de la Facultat de 

Biologia, durant els cursos acadèmics (2011-12) i (2012-2013) he pogut 

participar activament en les pràctiques de les assignatures d’Elements 

d’Anatomia, Neurobiologia, Citologia-Histologia, i en l’assignatura de Cultius 

Cel·lulars. 

Les tres funcions bàsiques de la Facultat de Biologia són:  

 La docència: transmetre coneixement.  

 La recerca: generar coneixement.  

 Relacions amb la societat: afavorir el desenvolupament de la recerca i la 

incorporació al mercat de treball. 

2



 

La facultat consta de diferents aules que s’adapten a les diferents necessitats 

docents de les assignatures, de laboratoris docents dissenyats per rebre 

mòduls de 15 estudiants amb un professor o de 30 estudiants amb dos 

professors.  

El laboratori on s’imparteixen les pràctiques de l’assignatura de Biologia 

Cel·lular està equipat amb tota la infraestructura necessària per a realitzar 

cultius cel·lulars, incubadors, campanes de flux laminar, nevera, estufa, 

material estèril, microscopi òptic i de fluorescència, a més de la infraestructura 

necessària per a impartir una classe docent com és la pissarra i un projector. El 

condicionament d’aquest laboratori fa que l’alumne es familiaritzi amb un 

ambient més proper al que es pot trobar a la indústria o en laboratoris de 

recerca que estiguin treballant amb cultius cel·lulars. 

La Facultat de Biologia oferta cinc graus diferents:  

• Grau de Biologia 

• Grau de Ciències Ambientals 

• Grau de Biotecnologia  

• Grau de Ciències Biomèdiques  

• Grau de Bioquímica 

 

Tots els graus consten de 240 crèdits ECTS i formen part de la branca de 

coneixement de les ciències. Tots s’imparteixen a la mateixa Facultat de 

Biologia: El grau de Ciències Biomediques també es fa a la Facultat de 

Medicina i per tant algunes optatives es poden fer una de les dues facultats.  El 

perfil d’accés recomanat per accedir a aquests graus és haver estudiat el  

batxillerat de Ciències i Tecnologia, és a dir, calen  coneixements bàsics de 

biologia, química, física i matemàtiques aixi com  un nivell suficient de llengua 

anglesa. 
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L’assignatura de Biologia Cel·lular s’imparteix a tots els graus excepte el de 

Ciències Ambientals. En els grau de Biotecnologia, Ciències Biomèdiques i 

Bioquímica, aquesta assignatura és obligatòria i es cursa durant el segon any 

acadèmic en el primer semestre, en canvi en el grau de Biologia tot i ser també 

obligatòria es cursa en el tercer any en el primer semestre.  

Aquesta estructuració comporta que durant les pràctiques et trobis alumnes de 

tots els graus  i per tant amb dinàmiques diferents, bàsicament degut a la 

naturalesa pròpia de cada grau.  Per exemple, el grau de Ciències 

Biomèdiques està molt dirigit cap a la recerca biomèdica mentre que el de 

Biologia té un ventall de  sortides profesionals  més ampli. Aquest divergencia 

fa que l’interès dels alumnes per a una mateixa assignatura sigui diferent. 

En algun cas que en els torns de pràctiques coincideixen alumnes de Biologia 

amb algun dels altres graus, al ser un any més grans o portar més temps a la 

universitat tenen integrats algun dels coneixements que els dels altres graus 

encara no han après, on es pot veure aquesta clara diferència en el 

coneixement de la metodologia,  és en els estudiants de Biologia ja que algun 

dels mètodes utilitzats a les pràctiques de Biologia Cel·lular també els han 

utilitzat en altres assignatures. 

En el meu cas he centrat la carpeta docent en l’assignatura de Biologia 

Cel·lular, com s’ha comentat és una assignatura obligatòria troncal que forma 

part de quatre graus. He escollit aquesta assignatura aprofitant l’avinentesa que 

la meva mentora, la Dra Carme Auladell és la coordinadora.  

Així doncs, el treball de la carpeta docent està centrat majoritàriament en 

l’assignatura pràctica de Biologia Cel·lular de la qual he tingut l’oportunitat de 

participar-hi com a docent. Tot i això hi ha alguns punts de la carpeta on es fa 

referència a altres assignatures en les quals he participat durant aquest curs 

acadèmic. 

L’estructura d’aquest treball o carpeta docent consta dels següents apartats: 

• Mapa conceptual dels continguts del taller. 

• Síntesi dels continguts dels tallers i aplicacions a la pràctica docent. 
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• Valoració i relació dels tallers. 

• Pla docent de l’assignatura de Biologia Cel·lular. 

Annex de materials i activitats utilitzades en els tallers. 

En els dos primers apartats hi podem trobar detallats els continguts més 

importants dels tallers realitzats durant el primer i segon any, i l’aplicació 

d’aquests en la docència que faig actualment. 

En el tercer punt, sobre valoració i relació dels tallers, es fa una reflexió de 

l’aplicació d’aquests en la pràctica docent i es comenta la relació que hi ha 

entre ells. Es fa una valoració global de tots els tallers del màster de docència 

universitària per a professors novells. 

En el quart punt s’exposa l’aplicació d’alguns dels conceptes apresos en el 

transcurs del curs. En concret, en el pla docent es comenten breument les 

innovacions introduïdes i els canvis proposats en la part de teoria i a més, 

s’adjunta un pla docent per a les pràctiques amb modificacions i innovacions, 

tot amb l’objectiu de donar una millora formació als estudiants. 

Finalment trobem un apartat annex on es recull les activitats realitzades durant 

els tallers.  
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2. MÒDUL: RECURSOS DOCENTS PER A L’ENSENYAMENT 

TALLER: Carpeta d’aprenentatge i carpeta docent. 

2.2. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

En el taller carpeta d’aprenentatge (CA) i carpeta docent (CD) es fan unes 

sessions detallades de com s’han d’elaborar aquestes carpetes, quina és la 

seva finalitat i quina utilitat o aplicabilitat tenen per al docent. El primer cop que  

sents a parlar de carpeta docent no entens molt bé perquè serveix, és com una 

eina abstracta, però al final del taller comprens que és una activitat 

d’aprenentatge per al docent novell, i la seva elaboració la pots modular a la 

teva manera, o sigui que l’utilitzes, per fer una comparació, igual que una 

llibreta de laboratori, en la qual hi acabaràs anotant tot el que fa referència a 

l’assignatura que estàs impartint, és així com mica en mica li pots anar donant 

forma i va agafant força l’assignatura que estàs preparant, dit d’una altra 

manera és com una criatura que la cuides, l’ensenyes, l’ajudes a créixer i a 

madurar i del resultat d’aquest creixement n’obtens els objectius amb els que 

s’elaborarà el programa teòric i pràctic de l’assignatura. A partir d’aquí es podrà 

dissenyar el pla docent. S’haurà d’anar afegint el material addicional de suport 

que permeti assolir els coneixements proposats en el pla docent, objectius, 

continguts i materials necessaris per a què l’alumne adquireixi els 

coneixements prèviament establerts en el pla docent de l’assignatura, i on hi 

podem trobar també tot el material addicional de suport per a que els estudiants 

puguin ampliar els seus coneixements. 

Els continguts d’aquest taller tenen com a finalitat aprendre a elaborar la 

carpeta docent. En les primeres sessions es fa una introducció al què és 

carpeta docent, perquè serveix, com es pot fer, quin format pot tenir, etc.. Un 

altre tipus de carpeta es la d’aprenentatge, que en el docent li pot servir per 

avaluar a l’alumne, i a l’alumne per millorar el seu aprenentatge i aconseguir 

una autogestió i autonomia alhora de demostrar el que ha après. Entre 

aquestes dues carpetes es crea un enllaç de seguiment tant de part del 

professor com de l’estudiant. La creació de la carpeta docent obliga al 

professor a fer una reflexió sobre el “que” i el “com” planteja l’assignatura, 

alhora que es genera una autoreflexió i avaluació de la seva actitud com a 
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professor, aquesta reflexió i crítica s’aconsegueix  a través de l’avaluació i 

valoració de la carpeta d’aprenentatge de l’estudiant, si aquest reflexa en ella 

les idees i els continguts que hem volgut transmetre en les classes impartides 

durant el curs, el resultat en serà una crítica positiva, i alhora, a part de poder-la 

utilitzar com a una eina d’avaluació continuada, s’aconsegueix crear un diàleg 

alumne-professor constant que ajuda a fer un diàleg alumne-professor constant 

que ajuda a fer un millor seguiment de l’evolució de l’estudiant durant el curs. 

2.3. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Els continguts més rellevants d’aquest taller han estat: 

Carpeta d’aprenentatge: és una metodologia d’avaluació i aprenentatge que 

consisteix a recollir, seleccionar, reflexionar i valorar aquelles activitats que 

millor permetin a l’estudiant demostrar que ha assolit uns coneixements. 

Carpeta docent: és una estratègia formativa que es pot utilitzar per a “La 

pràctica docent i la investigació docent” per a articular l’aprenentatge dels 

alumnes i a la vegada ens pot servir com a eina de treball per a la reflexió i a 

més, la podem utilitzar com a una estratègia d’avaluació ( per a acreditacions, 

etc...).  

Rúbrica:  eina que s’utilitza per a mesurar el nivell i la qualitat d’una tasca 

realitzada pels alumnes. 

Relació professor-alumne: Comunicació-interacció-estructuració-resultats. 

L’aplicació del taller de la carpeta d’aprenentatge i la carpeta docent en 

l’assignatura de Biologia Cel·lular s’ha pogut dividir en dues parts la referent a 

les classes pràctiques i a les classes teòriques. Tot i que en el meu cas només 

he tingut l’oportunitat d’impartir classes pràctiques, he participat activament 

juntament amb el suport i supervisió de la mentora Dra. Carme Auladell en el 

disseny i planificació del pla docent, activitats per als alumnes, preparació de 

seminaris i avaluació. Aprofitant que la Dra. Auladell és la coordinadora de 

l’assignatura juntament amb una altre professor, hem pogut aplicar alguns dels 

tallers del màster per a la millora i nova estructuració d’aquesta coordinació, 

alhora que m’ha servit per veure un altre part del treball que implica coordinar 

una assignatura. En l’assignatura de Biologia Cel·lular, participen en la 
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docència un total de 9 professors entre titulars, adjunts i lectors, això fa difícil la 

coordinació i l’aplicació de noves idees. A més, s’imparteix en 4 graus: Biologia, 

Bioquímica, Biomedicina i Biotecnologia. En el meu cas com a professora 

novell he pogut assistir a les classes de teoria de la mentora Dra. Carme 

Auladell i he tingut 6 grups de pràctiques al meu càrrec durant el primer 

quadrimestre del curs que és quan s’imparteix l’assignatura. Això implica tenir 

el mateix nombre d’alumnes per grups (12-16) i al ser de diferents graus no he 

tingut grups homogenis d’alumnes, ja que els grups de pràctiques, tot i que els 

graus que s’imparteixen a la facultat de Biologia tenen moltes assignatures en 

comú en els primers cursos, es poden veure algunes diferències entre els 

grups d’alumnes, com la motivació i l’aprenentatge.  

La carpeta docent s’ha aplicat en aquests cas per dur a terme l’estructuració de 

l’assignatura de Biologia Cel·lular, assistint a les classes de teoria i 

complementant-la amb les classes pràctiques ha estat un eina en la qual l’he 

utilitzat per: 

 Planificació Pla Docent de l’assignatura i presentació. 

 Estructuració dels diferents temes que s’imparteixen. 

 Desenvolupament del material de suport per a ajudar als estudiants en 

l’aprenentatge de l’assignatura. 

 Utilització de diferents eines per a la comunicació entre alumne-

professor en el campus virtual.  

 Desenvolupament de la part pràctica, planificació i organització de les 

diferents tècniques i exercicis d’aprenentatge i organització per grups. 

 Metodologia d’avaluació, tant de la part pràctica com de la part teòrica. 
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3. MÒDUL: ENSENYAMENT I APRENENTATGE UNIVERSITARI 

TALLER: Docència, aprenentatge i comunicació (DAC) 

3.2 SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

En aquests taller s’han treballat els conceptes d’aprenentatge, ensenyament, 

coneixement i comunicació. Ha estat un taller interactiu entre professors-

alumnes, i a més dinàmic perquè constantment hi ha un feedback. S’introdueix 

una forma de treballar en grup de manera constant i interactiva ja que hi ha un 

flux d’intercanvi d’informació i  posada en comú de les idees de cadascun que 

deriva en un debat. El taller es divideix en dues parts, una part teòrica en la 

qual es parla de coneixement, aprenentatge i de com ha de ser una classe 

expositiva, i l’altra part és posar en pràctica tots aquests coneixements adquirits 

en el “microteaching” (classe expositiva de deu minuts).  

Els continguts d’aquest taller són molt amplis, es divideixen en diferents blocs 

temàtics, en cadascun d’ells es va fer una part expositiva i es va acompanyar 

d’un debat en el qual apareixien les diferents opinions i idees dels diferents 

participants del màster. Aquest taller es divideix en 5 blocs els quals es 

resumeix a continuació els punts més destacats. (En l’apartat d’aplicació dels 

continguts formatius treballats en el taller a la pràctica docent s’explicarà amb 

detall algunes de les metodologies exposades en aquest taller). 

 Bloc I: 

• Mètodes que es poden utilitzar per començar la classe:  

 Presentació: Introduir nom del professorat que imparteix la teoria, 

nom del coordinador de pràctiques i nom del departament a on 

està ubicada l’assignatura. 

 Establir algun tipus de diàleg que obligui a l’alumnat a presentar-

se; per exemple demanar de quins estudis provenen, si tenen 

experiència en el tema, etc... 

 Utilitzen un exemple pràctic (el que vàrem fer servir a l’inici de 

curs els alumnes d’aquest màster) per explicar una de les 
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possibles maneres de trencar el gel quan es comença una classe, 

interaccionar i a aprendre a treballar amb els companys. La 

pràctica va consistir a part d’escriure en un tros de paper el nom i 

disciplina, aixecar-nos drets al mig de la classe i anar-nos movent 

per anar-nos presentant. Personalment crec que és un molt bon 

sistema per trencar el gel però no és viable quan tens una classe 

amb un nombre elevat d’alumnes com és el cas de la Facultat de 

Biologia on la mitjana d’alumnes es troba entre 80 i 100 per 

classe. 

 

•  Significat de: 

 Entendre: tenir coneixença clara d’una cosa. 

 Ensenyar: comunicar coneixements teòrics o pràctics d’alguna 

cosa.  

 Aprendre: adquirir la coneixença, la pràctica d’alguna cosa amb 

l’experiència i l’atenció. 

Aquests tres conceptes condueixen a definir el terme CONEIXEMENT, el qual 

s’inclou en les tres definicions anteriors, així doncs conèixer és formar-se o 

tenir idea d’alguna cosa. 

Aquests conceptes estan molts relacionats entre ells, si no entens el concepte, 

no pots aprendre, i si no aprens no pots conèixer i si no coneixes no pots 

comunicar. 

La comunicació és important per ensenyar ja que si no hi ha una bona 

comunicació i transmissió de la informació, aquesta es perd i no arriba als 

estudiants.  

En el taller es va intentar buscar sinònims i definir en una paraula aquests 

conceptes i el que s’aconsegueix és adquirir el coneixement complet 

d’aquestes paraules.  

• Objectius docents i resultats d’aprenentatge: 

12



 Aprenentatge significatiu: és aquell que després d’haver decidit 

que es vol transmetre, es fa un anàlisi dels coneixements 

assimilant-los i relacionant-los de tal manera que aconsegueixis 

diferents opcions per provar quina és la millor manera de 

transmetre els teus coneixements als alumnes. Així doncs, a 

través del cercle entre FER/APLICAR-ESCOLTAR/VEURE-

PROVAR, utilitzant els conceptes bàsics de l’aprenentatge 

significatiu com és el poder sintonitzar, és a dir, aconseguir una 

entesa entre l’aprenent i el que ensenya, aquesta es pot 

aconseguir assimilant i acomodant els coneixements per tal 

d’acabar-los transferint i com a resultat obtindrem els resultats 

d’aquest aprenentatge. 

  Resultats d’aprenentatge: és el que serà capaç de fer l’estudiant 

després d’haver adquirit els coneixements que el professor l’hi ha 

intentat transmetre, és una forma operativa de demostrar 

l’aprenentatge adquirit, no és una forma descriptiva d’aquest 

aprenentatge com són els objectius docents. Sinó que aquests 

resultats són els que l’alumne demostra què ha après. 

L’objectiu d’aquest primer bloc és aconseguir que a partir d’un tema 

se’n formulin uns objectius i se n’obtinguin uns resultats 

d’aprenentatge. L’objectiu està referit al professor, és el que ell vol 

aconseguir, i el resultat va encarat a l’alumne, és el que adquireix a 

través del procés d’aprenentatge que li dóna el professor. Aquests 

punts s’han de veure reflectits en l’activitat del microteaching, és on 

podem aplicar les idees d’aquest primer bloc. 

 

 Bloc II: 

• Diferència entre informació i coneixement: 

 Informació: està constituïda per un grup de dades supervisades i 

ordenades, de manera que produeixen coneixement i serveixen 

per construir un missatge. La informació permet prendre 
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decisions, ja que és la base del coneixement. Dit d’una altra 

manera: “Informació és el que redueix la incertesa” Claude 

Shannon (pare fundador de la teoria de la informació). 

 Coneixement: tenir a la ment i adquirir els conceptes d’algú o 

alguna cosa, disciplina, matèria, pràctica etc... 

• Tipus de coneixement: disciplinar, pedagògic, declaratiu i procedimental. 

 Disciplinar: fa referència a la matèria que estàs ensenyant, el 

que coneixes. 

 Pedagògic: aquest va dirigit a com ensenyem la matèria. 

 Declaratiu: fa referència a la teoria, aquell coneixement teòric. 

 Procedimental: és l’aplicació de l’aprenentatge. 

Cal diferenciar entre coneixement disciplinar i pedagògic, el primer és el que 

vols ensenyar, la matèria que tu coneixes i ja n’has fet l’aprenentatge, i el 

pedagògic és com vols transmetre aquest coneixement, quina metodologia 

utilitzes per assolir uns resultats d’aprenentatge. En el cas del coneixement 

declaratiu, aquest és només teòric, en canvi el procedimental és l’aplicació 

d’aquest coneixement en un cas pràctic, l’ús de diferents metodologies per 

aconseguir els resultats d’aprenentatge. 

 

• Importància de la simplificació ( això queda reflectit en la pràctica del 

microteaching ) 

- Sintonitzar: aconseguir crear unes condicions de sintonia entre el 

que aprèn i el que ensenya, ajuda a reflexionar sobre el que es fa. 

S’utilitzen diferents mètodes per relacionar matèries perquè 

l’alumne interaccioni i les pugui interrelacionar, aconseguint així 

una sintonia, un mateix concepte el podem aplicar a diferents 

matèries. 

 Bloc III: 
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• Aprenentatge efectiu: com aconseguir i què utilitzar per tal que els 

alumnes aprenguin. 

- Aprenentatge efectiu: es caracteritza per ser significatiu, transmet 

el perquè de les coses més que el què, clarifica els conceptes, 

s’aconsegueixen uns resultats d’aprenentatge. 

En una sessió d’aprenentatge efectiu, alguns dels punts que cal 

tenir en compte és ser clar i concís, interconnectar el coneixement 

previ, el futur i utilitzar experiències directes, ha de motivar, ser 

iterativa i reflexiva en un marge de temps que no sigui excessiu, no 

carregar sinó simplificar perquè es pugui retenir i aprendre. A 

continuació es mostra una piràmide on es representen els 

percentatges d’aprenentatge. 

Fig.1. 

 

 

 

 

 

Fig.1. Representació dels nivells de retenció per a l’aprenentatge 

assolits segons les metodologies que s’utilitzen.  

En aquesta representació piramidal podem observar que la màxima retenció o 

la manera que s’aconsegueix un millor aprenentatge és quan s’inicia una 

interacció i l’alumne participa, així doncs, quan per exemple es crea una 

discussió, s’obre un tema a debat, ens trobem a uns nivells del 50% de retenció 

i aquest augmenta a mesura que fem més activa la classe utilitzant exemples 

pràctic o aportant un convidat o inclús que expliqui l’alumnat, d’aquesta manera 

es pot aconseguir un nivell de retenció del 90%. (veure Fig 1.) Tornem a veure 

que això és un problema quan tenim molts alumnes. Una part important de la 

teoria de biologia cel·lular és la realització de problemes. Per afavorir la 
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dinàmica d’interacció quan es resolen problemes s’han fet grups reduïts. Si bé 

afavoreix que hi hagi més interacció no crea prou motivació perquè l’alumne 

vingui a la classe amb els problemes pensats. 

 Bloc IV: 

• Punts importants alhora de fer una classe expositiva, són utilitzar 

diferents metodologies o recursos docents i l’observació entre els 

companys. 

- Classe expositiva: té com a objectiu la transmissió de 

coneixements, un enfoc crític de la disciplina que condueix als 

alumnes a reflexionar i relacionar els conceptes, formar una 

mentalitat crítica per afrontar els problemes i la capacitat per 

elegir un mètode per resoldre’ls. 

- Observació: aconsegueix seguir i mirar amb atenció. Si observem 

com ensenyem podem autoavaluar-nos i intentar millorar 

l’ensenyament (aquest punt s’aplica en la pràctica del 

microteaching) 

Alguns dels recursos a tenir en compte per a una bona classe expositiva: 

- utilitzar exemples reals, quotidians, plantejar problemes per resoldre, ser 

clar i concís 

-  estructurar la classe en una fase inicial, un desenvolupament i una 

síntesi,  

-  utilitzar imatges, ser interactiu amb els alumnes, participació, tenir cura 

del to de veu, fer resums i recordar conceptes i enllaçar-los amb les 

classes anteriors i les següents. (Alguns d’aquest mètodes queden 

reflectits en l’apartat d’aplicació dels continguts formatius treballats en el 

taller a la pràctica docent). 

Amb l’observació entre els professors s’aconsegueix veure diferents punts de 

vista sobre la docència, pots millorar la pràctica docent, és una eina que es pot 
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utilitzar per al desenvolupament personal i professional ( aquest punt es posa 

en pràctica en el microteaching)  

 Bloc V: 

• Microteaching: classe expositiva de 10 minuts dirigida a un grup 

d’alumnes amb bons coneixements però no en la disciplina del docent. 

Les pautes a seguir per al microteaching vénen recollides en el dossier però 

les podem resumir en: 

• Centrar-ne un únic concepte. 

• Controlar el temps. 

• Interaccionar amb els alumnes. 

• Utilitzar recursos gràfics/visuals. 

Aquesta activitat consta de la part expositiva, i observació de la pràctica docent 

de la qual se’n farà una autocrítica i es rebran les crítiques dels observadors. 

Per a aquesta activitat vaig escollir una part d’una classe pràctica per a 

alumnes de primer grau de Biologia i Biomedicina. Forma part de l’assignatura 

d’Elements d’Anatomia (veure annex) 

3.3 APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El taller del DAC ha permès posar en pràctica molts dels termes comentats en 

l’apartat anterior ja en la pràctica del microteaching, però d’altra banda, s’han 

aplicat alguns dels conceptes dels diferents blocs esmentats anteriorment. A 

continuació s’anomenen les diferents idees aplicades a la pràctica docent. en 

l’assignatura Biologia Cel·lular: 

 Bloc I: 

 Iniciar la classe amb la presentació del docent,: escrivint el nom a 

la pissarra i adreça de correu electrònic. Així els alumnes tenen 

un lloc de referència per contactar. Escrivim el nom, departament i 

email. 
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 Escollir què vols explicar, i els objectius, aquests pensant també 

en què volem que adquireixi l’alumne, o dit d’una altra manera, 

pensar amb els  resultat d’aprenentatge. 

 Sintonitzar amb els alumnes, això ha estat més fàcil perquè els 

grups de pràctiques són més reduïts i aquest taller aporta 

diferents metodologies i estratègies que es poden aplicar com 

maneres de trencar el gel, diferents metodologies per explicar un 

mateix concepte, aconseguir una relació més directa amb un 

feedback. Les pràctiques permeten més fàcil mobilitat per l’aula i 

millor interacció amb l’alumne, després d’aquest taller és més fàcil 

veure si els ha arribat la informació i com, ja que haurien de poder 

reproduir de manera autosuficient, mitjançant el guió de 

pràctiques i l’explicació del docent els experiments que han de 

realitza. Sintonitzar amb el grup d’alumnes millora també el 

dinamisme de la classe. 

 Després d’aquest taller he intentat relacionar alguns dels 

conceptes que s’expliquen en les pràctiques de Biologia Cel·lular 

amb altres assignatures o que ells puguin aplicar també aquí, 

algun resultat d’aprenentatge d’altres disciplines, en aquest cas 

es fa un anàlisi dels resultats obtinguts en un assaig de viabilitat , 

es pot aplicar estadística estudiada en una altra assignatura, 

utilització de programes informàtics. L’assaig consisteix en una 

reacció química, l’han vist en altres disciplines, etc.. La utilització 

d’exemples reals o  quotidians, per exemple, per explicar com 

congelarien una mostra se’ls fa relacionar amb una cosa 

quotidiana com què fan quan compren un a l’engròs o perquè és 

conservi millor algun producte, posar-lo al congelador o a la 

nevera, aquesta acció la fan diàriament. 

 Bloc II: 

 Al final de la pràctica, si l’alumne ha aconseguir transformar la 

informació amb coneixement i el docent ha aconseguir fer-li 

arribar correctament i de forma clara i concisa els conceptes 
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s’assoleixen els resultats d’aprenentatge, en aquest cas se’ls 

demana un informa dels resultats obtinguts en les pràctiques i 

el disseny experimental per a l’estudi de citotoxicitat d’un 

fàrmac. Aquest informe en permet tant veure si s’han 

aconseguit els objectius de la pràctica i a més ens permet fer 

una avaluació dels resultats d’aprenentatge mitjançant 

l’informe que han de realitzar. 

S’ha aplicat l’esquema:  

           Tema Objectius Resultats d’aprenentatge. 

 

 Simplificar: utilització d’esquemes a la pissarra per seguir punt 

per punt els passos a realitzar per a cada tècnica.  

És molt important simplificar i ser clar en la interpretació dels 

resultats per poder treure conclusions. Aquest apartat es 

realitza en una classe amb ordinadors per a l’anàlisi de dades i 

es posen en comú els resultats i les conclusions de cadascun 

dels grups ja que cada grup té un fàrmac diferent per estudiar 

del qual amb els resultats obtinguts han de deduir de quin es 

tracta. 

En els diferents dies de pràctiques es fa intervenir a l’alumne 

però en la valoració dels resultats i interpretació es on es fa 

principalment èmfasi per veure si realment han assolit els 

objectius esperats i a més fent-los participar i deduir augmenta 

el nivell de retenció de la informació (piràmide de 

l’aprenentatge) (Aquí també apliquem part del bloc III). 

 Bloc III-IV: 

Alguns dels elements que he utilitzat per a fer la classe expositiva durant 

les pràctiques han estat: 

 Escriure un índex a la pissarra mostrant el que es realitzarà 
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 En els temps morts entre experiment i experiment s’utilitza per 

fer una explicació del funcionament d’un laboratori, aspectes a 

tenir en compte alhora de treballar amb esterilitat, aparells, 

etc.. En aquest cas es demana la participació dels alumnes i 

que observin el que tenen  al voltant. A partir d’aquí s’explica 

amb més detall cadascuna de les coses que observen que hi 

ha en un laboratori per a cultius cel·lulars. El mateix 

procediment es segueix quan s’explica el protocol de les dues 

tècniques tant l’assaig de viabilitat com per a la realització de 

la immunocitoquímica. S’intenta fer raonar a l’alumne els 

diferents passos a seguir i el perquè de cada substància que 

s’utilitza. Es crea un ambient participatiu però també és feina 

del docent intentar que participin tots els alumnes. 

 Anàlisi dels resultat per grups fa que hi hagi un intercanvi 

d’informació entre els que han realitzat un grup i els demés. 

Aquí és molt important l’observació de les dades i 

interpretació. Segons la resposta dels alumnes i les seves 

interpretacions, jo com a docent em puc avaluar perquè si no 

he pogut transmetre correctament la informació a cap dels 

grups, llavors hi ha un problema d’ensenyar, això es pot veure 

fent un anàlisis de les conclusions que escriuen en l’informe 

final. Per tant amb aquest exercici podem avaluar tant a 

l’alumne com al docent. 

 Abans de començar la classe explicativa de com es realitzaran 

les pràctiques és important haver preparat la introducció, el 

desenvolupament del tema, fer una síntesis del que es fa cada 

dia per poder saber fins on s’arriba i com continuar. Aquestes 

observacions es mostren a l’apartat de la pràctica docent El 

bloc V s’ha comentat en la pràctica del microteaching 
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TALLER: Com aprenen els estudiants: estratègies 

d’aprenentatge 

3.5. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

En aquest taller es posa en context com era l’ensenyament a la universitat i 

com és actualment. Les aules continuen essent espais d’ensenyament 

unidireccional on el professor transmet la informació però no hi ha cap 

feedback ni cap procés que doni lloc a que s’estableixi una relació alumne-

professor i, on no existeix un procés d’aprenentatge. Aquest sentit 

unidireccional és el que s’està intentant canviar actualment, per això s’ha 

passat de només ensenyar  a formar una relació entre ensenyament i 

aprenentatge, punt fonamental per a l’obtenció d’uns resultats d’aprenentatge. 

Tot aprenentatge necessita un procés, un resultat i una acció. Que 

s’aconsegueix a través d’una sensibilització, un coneixement, un domini i una 

integració pròpia del tema d’estudi. 

El procès es pot dividir en dues dimensions que consten d’una condició 
intrapersonal i una condició entre la situació d’ensenyament-aprenentatge 

• Condició intrapersonal formada per una part cognitiva i una afectiva. 

 

- Dimensió Cognitiva: és el que l’estudiant considera, què pensa, 

quines són les seves expectatives. Podem veure quatre punts de 

vista de l’estudiant: 

1. Enfocament d’aprenentatge: aquest enfoc pot ésser: 

- Superficial: fa el mínim per aprovar i no es queda amb 

cap coneixement, no està motivat, no hi ha interès.  

- Profund: es centra i busca orientació a l’aprenentatge  i 

als resultats, és persistent en l’estudi i està motivat per 

fer-ho.  
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- Estratègic: aconsegueix els millors resultats, sap 

gestionar i orientar el treball en funció del que se n’espera 

d’ell. Utilitza estratègies en funció de les activitats 

avaluadores. 

2. Concepció de l’aprenentatge que pot esser:  

- Directa: ràpida, immediata, sense confusions, blanc o 

negre, el més pròxim a la realitat, amb una perspectiva 

quantitativa i ingènua.  

- Constructivista: estratègica, utilitza l’activitat intel·lectual, 

adquireix un aprenentatge gradual, relaciona el que sap 

amb la nova informació, intenta veure una visió diferent, 

utilitza un perspectiva qualitativa i complexa.  

3. Estil d’aprenentatge:  

- Actiu: improvisa, espontani 

- Pragmàtic: directa, pràctic, atén només als fets 

- Reflexiu: analític, receptiu, raona i fa reflexions sobre els 

conceptes que ensenya. 

- Teòric: metòdic, objectiu, estructurat i lògic. 

Els diferents estils d’aprenentatge poden influir en la manera 

d’ensenyar del professor i això ho podríem definir com 

“..ensenyem segons el nostre propi estil d’aprenentatge”  

4. Estil cognitiu: en aquest estil fem ús dels recursos de la 

percepció, la memòria i el processament. Aquest és 

definit per Stemberg com: “el conjunt de preferències que 

un individu té d’utilitzar les seves aptituds” 

Segons les aptituds i com també s’ha comentat en els estils 

d’aprenentatge, cada professor adquireix un perfil cognitiu 

que reflexa la seva personalitat. 
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Per resumir els diferents aspectes de la dimensió cognitiva, adjuntem un 

quadre resum obtingut de la informació rebuda en aquest taller. 

Enfoc. d’aprenentatge Estil cognitiu Estil d’aprenentatge 

Processos 

d’aprenentatge 

Estratègia de 

funcionament mental 

Característiques de 

l’individu 

Percepció que té 

l’estudiant de les tasques 

acadèmiques 

Manera prevalent de 

percebre el medi,  

Reflecteixen les 

maneres específiques 

d’abordar les tasques 

d’aprenentatge 

La intenció amb què 

l’alumnat s’enfronta a 

l’estudi 

Processar la 

informació, pensar, 

resoldre els problemes, 

aprendre i actuar 

Expressen la 

predisposició que el 

subjecte té  a l’hora 

adoptar una estratègia 

particular 

d’aprenentatge 

Superficial 

Profund 

Estratègic 

Impulsivitat-reflexivitat

Dependència de 

camp– independència 

de camp 

Actiu 

Reflexiu 

Teòric 

Pragmàtic 

 

- Dimensió Afectiva: dins aquesta dimensió s’engloba un estudi de 

les motivacions dels estudiants, el saber què els motiva, perquè 

volen estudiar, quins objectius o amb quina finalitat ho fan.  

Coneixent una mica millor les seves motivacions ens ajuda algun cop a dirigir la 

manera d’ensenyar utilitzant unes metodologies o altres per obtenir una millora 

en els resultats d’aprenentatge. 
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• Condició d’ensenyament-aprenentatge. 

Per a dur a terme aquesta condició, o sigui aconseguir una interacció 

amb els alumnes, cal preguntar-se i dissenyar: 

- Quins són els objectius. 

- Com dur-los a terme. 

- Com avaluar. 

- Què s’espera d’ells. 

Intentant contestar aquestes preguntes aconseguim un millor ensenyament, 

facilitant l’aprenentatge dels alumnes i afavorint a uns millors resultats 

d’aprenentatge. 

Les principals idees d’aquest taller estan relacionades amb el taller anterior del 

DAC on estudiar les condicions intrapersonals com a docents, en les quals 

s’inclouen tant la visió cognitiva com l’afectiva que ens ajudaran a crear un estil 

i un enfocament d’aprenentatge per a assolir un alt equilibri en la situació 

d’ensenyament i aprenentatge. 

3.6. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Saber com aprenen els estudiants, és la idea principal d’aquest taller, és 

fonamental alhora de planificar i estructurar la classe docent. En el meu cas, 

aquest taller m’ha ajudat a la preparació de la classe introductòria de les 

pràctiques de Biologia Cel·lular, dels diferents experiments i exercicis que han 

de realitzar els alumnes. El primer que faig a l’iniciar cada grup de pràctiques 

és esbrinar els coneixements dels alumnes i ho faig fent preguntes sobre les 

tècniques que utilitzarem, ja que no tots els grups són homogenis, degut que 

provenen de diferents graus i per tant amb diferents coneixements i sobretot 

diferents motivacions i enfocaments per a l’aprenentatge. Segons les seves 

respostes faig un enfoc d’aprenentatge més profund o més superficial, ja que al 

ser unes pràctiques l’objectiu final és que hagin entès perquè es poden utilitzar 

aquestes tècniques, que puguin interpretar els resultats que obtenen i que amb 

tots els coneixements adquirits siguin capaços de dissenyar un experiment per 
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a estudiar la citotoxicitat de diferents compostos. Per tant durant el període de 

pràctiques cal veure quina és l’actitud dels alumnes i preguntar a fi de motivar i 

afavorir l’interès pel que s’està fent i l’entusiasme pel coneixement en general.. 

El taller de com aprenen els estudiants, m’ha ajudat a saber en què fixar-me i 

què analitzar dels estudiants quan estan a la pràctica, de la mateixa manera 

que m’ha servit per avaluar-me a mi mateixa sobre quin tipus de situació 

d’ensenyament-aprenentatge haig d’aconseguir entre jo i els alumnes per 

obtenir els objectius de la pràctica i que els alumnes assoleixin els resultats 

d’aprenentatge esperats. Reflexionant sobre els punts esmentats en la condició 

de la situació d’ensenyament-aprenentatge de quins són els objectius, com els 

vull portar a terme, com avaluar-los i què s’espera dels estudiants i el que ells 

esperen del docent he pogut estructurar millor la classe i enfocar-la millor cap 

als objectius planificats. (Algunes de les aplicabilitats d’aquest taller es mostren 

en l’apartat de la pràctica docent).  
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TALLER: Planificació de la docència universitària: del perfil 

professional i les competències del grau al programa docent 

3.8. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Els continguts d’aquest taller van dirigits a com ha de ser un pla docent i les 

competències de la titulació. Per a fer el pla docent primer de tot cal definir què 

és una competència.  

Segons la universitat de Barcelona (UB) competència és “ l’aptitud o capacitat 

de mobilitzar de forma ràpida i pertinent tota una colla de recursos o sabers per 

enfrontar eficientment determinades situacions”. 

Les competències deriven de la paraula competent: Reconegut apte per a una 

professió, un ofici, entès en una matèria, etc, el que sap aplicar una matèria. 

La persona competent ha d’adquirir coneixements i els ha de saber mobilitzar. 

Cal destacar que no n’hi ha prou en adquirir coneixements sinó que és 

necessari integrar-los i aplicar-los en un context i en un moment concret. El 

punt més important aquí és saber aplicar aquest coneixements, habilitats, 

actituds i valors, i aconseguir interrelacionar-los, això implica que una 

competència ha d’integrar i mobilitzar  

Les competències es troben en el pla docent ja que l’objectiu de la universitat 

és aconseguir que els estudiants de les diferents titulacions siguin competents 

en la pràctica professional  i com a ciutadans. Podem distingir dos tipus de 

competències: 

• Competències específiques: són les pròpies d’una matèria, ofici, àrea de 

coneixement, etc. 

• Competències transversals: són les que es troben en diferents matèries 

o mòduls. Apareixen en diferents mòduls i el seu aprenentatge és 

necessari. 

Dins de les competències transversals, la UB planteja unes competències que 

són necessàries per a tots els estudiants, independentment de la titulació. 

Aquestes competències fan referència : 
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- Compromís ètic. 

- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. 

- Treball en equip 

- Capacitat creativa i emprenedora 

- Sostenibilitat 

- Capacitat comunicativa. 

En el pla d’estudis cal reflectir aquestes competències i definir el pla docent de 

cada matèria. El Pla docent engloba totes les dades generals de les diferents 

matèries, prerequisits, competències, objectius i aprenentatge, blocs temàtics, 

la metodologia que s’utilitzarà, avaluació acreditativa i les fonts bàsiques 

d’informació. La planificació d’aquests plans d’estudi i les seves competències 

fa que es planifiquin molt bé quin són els resultats que s’espera dels alumnes i 

que et plantegis abans d’impartir la titulació o assignatura exactament els 

objectius que es  volen assolir, com, on s’aplicaran i com s’avaluaran. 

En cada bloc temàtic del pla docent hi ha de constar un títol, uns objectius, uns 

continguts, les activitats que es realitzaran, els recursos que s’utilitzaran i les 

hores que s’invertiran per assolir els objectius que s’hauran especificat per a 

cada bloc. 

La planificació de la docència universitària la podríem dividir en dos objectius 

principals: 

• Quins són els nivells de planificació de la docència. 

• Què volem ensenyar: 

Nivells de planificació 

1. Pla d’estudis. 

2. Pla docent. 

3. Programa docent. 
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1.-En el pla d’estudis hi trobem la planificació del conjunt de la titulació, és com 

el disseny del currículum de la titulació. Trobem definit tot el que s’espera amb 

l’aprenentatge d’aquesta titulació i on hi són clau els objectius que es volen 

assolir i les matèries i assignatures que la componen.  

Dins aquest pla d’estudis diferenciem entre mòdul i assignatura. El mòdul serà 

més ampli que l’assignatura i es diferencia amb les matèries ja que prioritza la 

transversalitat, dóna més importància a treballar diferents assignatures. 

2.-El pla docent és un document públic igual que el pla d’estudis i es poden 

trobar al campus virtual de cada titulació o mòdul. 

Aquest ha de contenir el que es vol aconseguir (els objectius) i com es vol 

aconseguir (metodologia). 

 

3.- El programa docent és un pas més de concreció que el pla docent. La 

diferència amb el pla docent és que aquest és sols un, i és únic per 

assignatura. En el cas que el pla docent contingui línies molt generals, el 

programa docent serà el que concretarà les competències específiques. 

El programa docent també es pot utilitzar com a document legal al qual pot 

recórrer l’alumne quan creu que s’ha produït algun incompliment d’aquest. 

 

Què volem ensenyar? 

Ens aquest segon objectiu cal diferenciar dins del programa docent amb 

claredat: 

1. Competències. 

2. Objectius. 

3. Contingut formatiu. 

4. Resultats d’aprenentatge. 

Aquests quatre punts són fonamentals per a la realització del programa docent, 

tots ells s’han definit anteriorment, però potser caldria remarcar, que és en el 

programa docent on es parla de resultats d’aprenentatge, i no en el pla docent. 
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Les competències d’aquest programa docent han de respondre a un perfil 

professional. 

En aquest taller es fa una síntesi de com ha de ser un pla docent d’una matèria 

i els seus continguts. A partir d’aquest taller és quan integres el significat de les 

competències, que molts cops s’entén de forma errònia com si fos només 

adquirir uns coneixements, però un cop finalitzat el taller s’aconsegueix poder 

interrelacionar els coneixements, actituds i habilitats entre les diferents 

matèries.   

3.9 APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Els continguts d’aquest taller m’han ajudat a la realització del pla docent de 

l’assignatura de Biologia Cel·lular i definir les competències que es volen 

adquirir amb la realització de les pràctiques. L’aplicació dels continguts es 

detallen en el pla docent de l’assignatura i a la part pràctica. A més el fet 

d’exercir com a docent en altres assignatures, ha fet que després d’aquest 

taller, un cop entès que és una competència i per a què s’utilitzen, he pogut 

interrelacionar les diferents matèries entre elles i poder definir millor aquelles 

competències transversals de les específiques. També amb l’ajuda de la Dra. 

Auladell que imparteix diferents matèries en els diferents graus i màsters, els 

debats tinguts després dels tallers m’han ajudat a veure com una mateixa 

competència es pot aplicar a diferents matèries. A part de les pràctiques de 

Biologia Cel·lular, també he impartit pràctiques d’Elements d’Anatomia, 

Neurobiologia i de Citologia-Histologia.  

Si agafem les competències transversals del pla docent de l’assignatura de 

Biologia Cel·lular es defineixen com : 

“Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: inclou la capacitat 

d’anàlisi, de síntesis, d’una visió global i d’aplicació dels 

coneixements a la pràctica/capacitat de decisions i adaptació a 

noves situacions” 

 

Totes aquestes competències es poden aplicar a les diferents assignatures 

anomenades anteriorment. Encara que potser Biologia Cel·lular, Neurobiologia i 

Citologia-Histologia podrien anar més lligades, en les pràctiques d’Elements 
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d’Anatomia també trobem competències que es podrien utilitzar a totes. Per 

exemple, en totes elles una competència necessària és la d’aprenentatge i 

responsabilitat, a demés que tot resultat necessita ser analitzat, i com aquest 

s’aplica a la pràctica. En les pràctiques d’Elements d’anatomia es realitzen 

disseccions de diversos òrgans, les disseccions es poden aplicar també a les 

pràctiques de Neurobiologia, Citologia-Histologia i Biologia Cel·lular, això en 

seria un petit exemple, però també trobem que les competències específiques 

es poden aplicar a les altres disciplines, com per exemple: “Realitzar cultius 

cel·lulars, tissulars i de microorganismes” pot utilitzar-se en les pràctiques de 

les assignatures de Neurobiologia i Citologia-Histologia. La competència de: 

“Manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques animals i humanes” es 

pot aplicar a les pràctiques de Neurobiologia, Elements d’anatomia i Citologia-

Histologia, en totes quatre disciplines es manipulen animals o cèl·lules, 

s’analitzen i es caracteritzen les mostres amb diferents tècniques com tincions 

per diferenciar nuclis, estructures àcides o bàsiques, s’utilitzen tècniques 

immunocitoquímiques o immunohistoquímiques per a la detecció de 

determinades proteïnes, el material que s’utilitza també potser comú com són 

els microscopis òptics o de fluorescència, etc.  

En les diferents matèries que he pogut impartir classes hi podríem aplicar 

l’esquema de les competències transversals descrites en el material 

complementari d’aquest taller en l’apartat del disseny del pla d’estudis. 

 

 
Fig.2. Esquema representatiu de les competències transversals. Obtingut del material de suport de les 

competències en els plans d’estudi de les noves titulacions. 

 

 En el grau de Biologia les competències transversals del pla d’estudis són:  
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 Proporcionar els coneixements necessaris per reconèixer els éssers vius, els 

diferents graus d'organització i la diversitat: concepte i origen de la vida, 

estructura química dels éssers vius, tipus i graus d'organització, genètica i 

mecanismes de l'herència i la biodiversitat, mecanismes evolutius, 

desenvolupament. 
 Capacitar per reconèixer diverses activitats que porten a terme els éssers 

vius i els mecanismes subjacents a aquestes activitats: metabolisme, 

replicació, transcripció, traducció i modificació de material genètic, 

senyalització cel·lular, regulació i integració de processos fisiològics. 
 Capacitar per reconèixer les adaptacions dels éssers vius a l'entorn (medi 

físic, estructura i dinàmica de poblacions i comunitats, fluxos d'energia i de 

matèria). 
 Conèixer, analitzar i resoldre problemes, com també ser capaços de fer 

assaigs. 
 

Aquestes competències doncs, estan interconnectades amb les diferents 

matèries o mòduls i es poden aplicar a l’assignatura de Biologia Cel·lular, 

Neurobiologia, Elements d’Anatomia, com a la de Citologia-Histologia, ja que 

en totes elles s’intenta capacitar als alumnes per aconseguir aquestes 

competències. Malgrat aquest aspecte comú, cadascuna defineix les seves 

competències específiques, per exemple en el cas de la Biologia Cel·lular hi ha 

un enfoc sobre l’activitat i funcions de la cèl·lula eucariota mentre que la 

disciplina d’Elements d’anatomia esta enfocada a conèixer l’estructura i 

funcions dels diferents òrgans animals. Per altra banda i haurà competències 

que s’estudiaran en diferents disciplines com el sistema nerviós central que es 

treballa a Elements d’Anatomia i a Neurobiologia, evidentment emmarcats en 

contextos diferents. Per assolir els objectius dels continguts de cada matèria 

utilitzarem una metodologia específica. 

Aquest taller m’ha permès interrelacionar competències pròpies de 

l’assignatura de Biologia Cel·lular amb altres assignatures. He aconseguit els 

objectius de relacionar els nivells de planificació de la docència universitària, 

conèixer els conceptes de competència, plantejar estratègies metodològiques i 

d’avaluació i per últim, personalment després dels tallers comentats 

anteriorment i el de planificació de la docència universitària, he aconseguit 
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planificar la docència des d’una perspectiva de seqüència formativa, gràcies 

també a la visió en perspectiva que he pogut adquirir al impartir algunes 

classes en altres assignatures. Això ha fet que es vegi molt millor la 

transversalitat entre les diferents matèries o blocs d’una mateixa titulació. 
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TALLER: Estratègies de treball a l’aula universitària 

3.11. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El taller d’estratègies de treball a l’aula universitària es va dividir en dues 

sessions. 

1. La docència centrada en el docent: anàlisis i millora de la sessió 
expositiva. 

2. L’aprenentatge centrada en l’alumnat: Estratègies participatives en 
l’EEES. 

En aquest taller es poden aplicar altres conceptes ja observats en tallers 

anteriors com el DAC, com aprenen els estudiants i en la planificació de la 

docència universitària, però fa més èmfasi en com han de ser les classes 

expositives i utilitza vídeos de diferents estils de professors per comentar a la 

classe. En aquest taller també es van realitzar diferents exercicis sobre el 

docent i l’alumnat, les conclusions extretes es varen treballar en grups, i al final 

dels exercicis es posaven en comú les principals idees de cada grup. 

Personalment crec que els resultats d’aprenentatge d’aquest taller han quedat 

palesos en les classes docents que hem anat realitzant al llarg del curs, alguns 

dels aspectes més destacats d’aquest taller es comentaran en el punt 

d’aplicació dels continguts formatius treballats en el taller de la pràctica docent. 

Els continguts formatius dels dos principals punts d’aquest taller queden 

resumits a continuació: 

1.-La docència centrada en el docent: anàlisis i millora de la sessió 
expositiva. 

Per a la formació d’aquet punt es varen utilitzar vídeos on es reflectia diferents 

estils docents i se’n pogueren analitzar de cada un d’ells els pros i els contra. 

D’aquí que el que podem anomenar cinc components que són necessàries per 

a les sessions expositives: 

1. Component científic, epidemiològic i tècnic 
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2. Component didàctic del contingut (CDC) 

3. Component d’experiència. 

4. Component contextual 

5. Component actitudinal o personal  

Aquest últim component és molt important ja que l’actitud que pren un docent 

pot influir en l’aprenentatge dels estudiants. S’ha demostrat que s’aprèn molt 

més d’una persona que és accessible i amable, que la d’un professor que es 

manté distant. 

 En una classe expositiva a la universitat se’n poden analitzar els efectes: 

 Primàcia, obtingut a la primera impressió 

 Halo, aquell que es dóna a l’acabar la classe o matèria, el que perceps a 

través dels alumnes. És aconsellable acabar la classe i sortir amb 

tranquil·litat, no derrotat i a ser possible havent trencant el gel que no hi 

hagi una paret de fricció entre el docent i l’estudiant 

 Reflexiu, en aquest cas és un efecte que sorgeix quan tens algun 

conflicte amb un alumne a classe. 

Alguns dels aspectes fonamentals explicats en aquest taller, també s’han 

explicat en tallers anteriors i per això no en farem una descripció amb 

profunditat, però pot ser caldria ressaltar com desenvolupar una sessió de 

classe, és convenient com ja s’ha esmentat, plantejar-se què saps, què vols 

transmetre i com, un cop has pensat aquest punts, es segueixen utilitzant 

diferents metodologies per presentar-nos a la primera sessió i intentar trencar 

el gel entre nosaltres i els alumnes, si coneixem el grup abans d’impartir la 

primera classe molt millor, ja que segons el perfil de l’alumnat utilitzarem una 

metodologia o una altra. En algun cas no hi ha la possibilitat de saber el perfil 

dels assistents, això succeeix en alguna conferència oberta a tot el públic dins i 

fora la universitat, i sense poder saber amb antelació el perfil dels assistents ja 

que no es demana. Per a realitzar la classe, en aquest casos cal fer preguntes 

als assistents sobre conceptes bàsics i observar-los per veure si ho estan 
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entenent o no., preguntant saps si pots partir d’una base amb un nivell més 

ampli, menys especialitzat o podem utilitzar terminologies més específiques. A 

caire d’exemple, comentar que per a mi, una de les sessions expositives més 

difícils ha estat en un curs d’estiu dels Juliols a la universitat, ja que són cursos 

que estan oberts a tothom on hi poden assistir des de jubilats i mestresses de 

casa fins a professionals especialitzats o alumnes de diferents titulacions. La 

presentació de la classe expositiva va ser una de les més difícils per 

aconseguir transmetre la informació de manera amena, però amb un contingut 

que pogués arribar a tots els assistents sense avorrir-los o acabar essent 

redundant. Per a desenvolupar la sessió expositiva, els punts a tenir en compte 

són: 

 Entrada/Introducció: Inici-motivació/ Plantejament/ Tècniques 

exploratòries. 

 Desenvolupament. Activitats d’ensenyament/ activitats d’aprenentatge 

(especificar conceptes principals i secundaris, quins són els objectius) 

 Sortida. Síntesi/ Resum/Aplicabilitat. Al final de la classe s’aconsella fer 

un resum o síntesi i extreure’n les conclusions. 

En el desenvolupament d’aquest tres punts es important crear una bona 

sintonia, (aquest concepte es va detallar en el taller del DAC,( Bloc II).) 

L’alumne necessita un discurs estructurat que el porti a sintonitzar amb el 

professor/a, millorem la sintonia docent-alumne quan el docent fa un 

esquema amb les preguntes que vol anar responent ressaltant la 

importància de la matèria o assignatura per al grup, d’aconseguir l’atenció 

del grup, Per això cal transmetre a l’alumne la necessitat de tenir els 

coneixements que s’imparteixen a través de fets reals o exemples concrets, 

que puguin ésser útils per a la seva professió. Una manera de buscar 

l’atenció es implicant a l’alumne. Els punts a tenir en compte per a 

sintonitzar amb els alumnes i alhora per aconseguir un bon 

desenvolupament de la classe expositiva, es sintetitzen en el següent 

diagrama:  
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Alguns dels recursos o eines que es poden utilitzar per ensenyar i que trobem a 

les aules de la universitat són la pissarra, projectors per a presentacions power 

point, vídeo. Majoritàriament aquestes tres eines no falten mai a les aules, però 

actualment s’ha introduït alguna innovació com són les pissarres digitals i 

metodologies a través del campus virtual. 

A continuació s’adjunten  els exercicis realitzats en el taller : 

QUADRE D’ANALISI 1: VALORACIÓ DE LA PROFESSORA 

No ha utilitzat ni 
imatges ni suports 
gràfics   

Ha utilitzat alguns 
suports gràfics poc 
adequats X 

Ha utilitzat els 
suports gràfics 
adequats i clars  

La postura corporal 
molt rígida i estàtica 
X 

Es movia amb poca 
naturalitat  

Postura corporal 
natural  

No ha gesticulat  Ha fet alguns gestos 
X 

Ha fet els gestos 
adequats  

Elements 
extralingüístics  

La pronunciació 
deficient feia difícil 
d’entendre el que deia  

Ha tingut alguns 
defectes en la 
pronunciació  

Ha pronunciat 
clarament X 

El ritme i l’entonació 
eren pesats i 
monòtons X 

Durant uns moments, 
ha estat monòton  

Ritme i entonació 
correctes  

Elements 
paralingüístics  

Vocabulari gens 
adequat, fora de lloc i 
amb errors  

Poc fluid, amb alguns 
errors, i poc científic  

Vocabulari adequat 
amb paraules 
científiques  

Ha deixat frases 
incompletes o mal 
organitzades X  

Correcte, però poc 
fluid i amb errors 
sintàctics X 

Molt adequat, sense 
errors en les 
construccions  

Elements lingüístics  
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Una altra de les activitats que es van realitzar en aquest taller de forma 

individual va ser que a partir de les instruccions que el docent llegia havíem de 

fer un dibuix, en teoria s’espera que tots dibuixem el mateix ja que les 

instruccions semblaven clares i concises, el resultat d’aquesta activitat va ser 

sorprenent ja que cap o potser una minoria dels assistents vàrem dibuixar el 

mateix. Així queda demostrada la importància de com transmetem la informació 

i com la reben els estudiants, s’han de  buscar diferents metodologies per 

transmetre una mateixa informació. Aquesta és una de les proves que es 

poden realitzar després de la classe expositiva, només fent una pregunta sobre 

un concepte que s’hagi explicat durant la sessió i que cadascun dels alumnes 

de manera individual que ho escrigui en un paper de la forma més sintètica 

possible, és una metodologia que es podria aplicar tant a les classes de teoria 

com a les pràctiques. 

D’aquestes activitats en podem concloure que no hi ha BONS o DOLENTS 

docents, sinó que hi ha BONES O MALES pràctiques. 
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2.-L’aprenentatge centrada en l’alumnat: Estratègies participatives en 
l’EEES 

El segon objectiu d’aquest taller no està centrat en el docent sinó en 

l’alumne i es tracta d’aconseguir promoure l’aprenentatge de l’alumne de 

forma que sigui participativa. 

La introducció d’aquest taller es va focalitzar majoritàriament amb activitats 

participatives per a nosaltres, futurs docents, realitzant el paper d’alumnes. 

L’objectiu principal en aquest apartat és la d’analitzar i buscar alternatives 

alhora de com transmetre el coneixement des de les aules de la universitat, 

fins ara la transmissió ha estat majoritàriament unidireccional, el docent 

transmet i l’alumne escolta de forma passiva. Ensenyar no és només 

transmetre, també és saber aplicar l’aprenentatge i o coneixements 

adquirits. Per tant, l’aprenentatge actiu comporta que l’alumne participi, 

interaccioni, i s’impliqui en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Les diferents activitats realitzades en aquesta part del taller van dirigides a 

conèixer el ventall de diferents metodologies que podem tenir a l’abast per 

promoure l’aprenentatge de l’alumne. 

En aquest taller s’aplica un model pedagògic dissenyat a la Universitat de 

Harvard: “aprenentatge reflexiu-experiencial”. 

Aquest model està basat que partint d’una situació o fet real, mitjançant un 

procés de reflexions sobre l’experiència i la retroacció s’aconsegueix 

millorar la docència. Implica fer reflexions sobre un mateix i ser crític, la 

base principal està dirigida a que l’experiència del professor és l’origen, el 

focus de tot el seu aprenentatge i a través d’aquest que està basat en 

l’experiència es pot arribar a formar els aprenentatges ja siguin formals o 

abstractes a partir de les experiències pràctiques.  

En aquest taller hi ha una constant retroalimentació i interacció, com ja s’ha 

esmentat es base en l’activitat reflexiva, el mètode que s’utilitza forma part 

del contingut, de manera que les estratègies que s’aprenen participant i 

mitjançant l’aprenentatge reflexiu-experiencial en les diferents activitats 

s’apliquin posteriorment  a la pràctica docent. En aquest cas no aprenem 

ensenyant sinó que aprenem aprenent, nosaltres som els protagonistes del 
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nostre aprenentatge professional, fem un anàlisi i reflexions sobre situacions 

i experiències viscudes , aquest procés és el que es defineix com a reflexió: 

 “Pensament resultat de la reflexió, Operació mitjançant la qual la ment fa 

atenció als propis actes i àdhuc al jo o subjecte que els sustenta” 

Així doncs en les activitats del taller van ser aplicacions i/o exemples 

d’estratègies reflexives. Els principis del treball en grup es basaren en: 

 L’alumne és subjecte del seu aprenentatge, ( tothom aprèn a la seva 

manera) 

 El formador crea espais de diàleg i participació (quan hi ha 

participació es construeix millor el coneixement) 

 El mètode forma part del contingut. 

A continuació s’adjunta una de les activitats realitzades en el taller que ens 

permet veure d’una forma resumida i gràfica la quantitat d’estratègies 

participatives que es poden utilitzar en una sessió explicativa, cadascuna 

d’elles serà adequada per a un grup d’alumnes concrets o per una matèria 

específica, per això sempre cal fer la reflexió del què es vol transmetre i com. 

Molts cops no és fàcil saber escollir una estratègia o una altra, però aquí crec 

que hi ha la base de l’experiència com a tot procés d’aprenentatge, però si que 

és útil tenir d’una manera més simplificada i localitzada en una taula les 

diferents estratègies i metodologies que es poden utilitzar per ensenyar. En la 

taula següent no es detallen amb què es basen cada una de les metodologies,  

només s’afegeixen de cara a explicar les activitats que es van realitzar en 

aquesta segona part del taller i amb les quals cada una d’aquestes estratègies 

va ser explicada i en alguns casos representada, per aplicar d’aquesta manera 

el model d’aprenentatge reflexiu-experiencial que parteix d’una situació real. 

Aquesta pràctica va ser molt instructiva, encara que potser moltes de les 

metodologies del llistat potser mai no les farem servir, sempre és millor tenir un 

excés d’activitat per aplicar que no pas ésser repetitiu i constant que pot 

desencadenar a la monotonia i avorriment i desconnexió de l’alumnat. 
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3.12. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

L’aplicació dels continguts d’aquest taller són molt extensos i a mesura que 

tens l’oportunitat de fer més classes expositives i pots participar més 

activament en la formació del programa docent, són moltes les metodologies 

que es poden utilitzar. Moltes de les aplicacions d’aquest taller es detallen en 

l’apartat del programa del projecta docent en l’assignatura pràctica de Biologia 

Cel·lular. Així doncs, mostraré en un breu resum a partir dels recursos que 

trobo normalment a les aules de la universitat com he aplicat els continguts 

formatius del taller d’estratègies de treball a l’aula universitària.  

• La pissarra: és una manera gràfica en la qual es pot aplicar un esquema 

de les idees, de manera introductòria a la classe aprofito la pissarra per 

apuntar el meu nom, departament on estic ubicada i l’adreça electrònica 

per si volen contactar. Utilitzo la pissarra per evitar fer un ensenyament 

només transmissor, que no es basi només amb dictat, si no que em 

permet dur un ritme més lent quan parlo, i quan estic escrivint els 

estudiants tenen temps d’assimilar els conceptes, em permet tenir un 

millor control del temps i així evito parlar més de 15 minuts seguits que 

és quan ja els alumnes disminueixen la capacitat de concentració, es 

necessita fer un canvi de metodologia i la pissara m’ho permet. 

Alguns dels punts que se’ns van comentar en el taller respecta a la 

pissarra és que intentem no parlar mentre escrivim, netejar-la perquè no 

quedi tot molt ple ja que sinó no veus res. Quan es canvia de tema o es 

finalitza un tema l’utilitzo per fer una síntesi del que s’ha vist i relacionar-

ho amb la pràctica que es realitzarà el dia següent, és important fer bona 

lletra, si cal escriure en majúscules es fa una síntesi. 

• Power Point: He intentat aplicar la regla de l’ 1-7-7 a les presentacions 

de power point:  

 1 Una Idea 

 7 Línies 

 7 Paraules 
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Aquest i altres consells com escriure en minúscula en els power points perquè 

cansen menys visualment, si fem una enumeració, després de la frase no s’ha 

de posar punt. Durant el taller també vaig aprendre estratègies per a la 

utilització del power point que he posat en pràctica en les classes expositives 

com prèmer el “punt” o la B per a què aparegui la diapositiva en blanc o la 

coma o l’N perquè aparegui en negre. En aquest taller també vàrem parlar del 

programa PREZZI, una variació del power point per a fer presentacions, molt 

intuïtiva i novadora. Personalment crec que és millor utilitzar-la per una 

conferència que no per una classe docent ja que els zooms que pot crear 

poden arribar a marejar i a distreure el receptor.  

• Model aprenentatge reflexiu-experiencial la teoria diu que un no aprèn si 

no sap de què va i no és capaç de saber aplicar-ho, hem de donar un 

significat a l’experiència. Un cas concret per explicar com funcionen el 

circuit de les neurones senso-motores pots posar l’exemple de quan tires 

una cosa per exemple a una taula, el sistema nerviós transmet la 

informació a les neurones motores que provocaran el moviment de la 

cama perquè piqui amb la taula, i això provoca un dolor que el notem 

perquè les neurones sensorials van de la cama cap al sistema nerviós 

central on aquest processa el estímuls que rep i els transforma amb la 

sensació de dolor, aquesta petita pràctica posa de manifest un dels 

exemples que s’adquireixen a partir de l’experiència i hem buscat una 

pràctica on aplicar el concepte que volem transmetre o ensenyar. 

Aquestes són algunes de les aplicacions del taller a la pràctica docent, però 

com ja he comentat anteriorment, moltes altres metodologies queden 

detallades en el programa i pràctica docent. 
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TALLER: Materials i eines docents 

3.14. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

En el taller de materials i eines docents podem trobar els recursos necessaris 

per a utilitzar per a la docència, té com a objectiu saber seleccionar el material i 

documents de treball necessaris per adquirir uns resultats d’aprenentatge i 

promoure diferents coneixements que afavoreixen l’aprenentatge significatiu, 

és el que comporta una assimilació i acomodació de la informació. El que 

ció d’aquest taller es fa a partir d’una reflexió sobre les eines i 

 del currículum. 

a fer una bona elecció dels materials 

didàctics i de les tecnologies de la in

necessari plantejar els següents punts:  

s’aprèn ho hem de poder integrar i interioritzar. En aquest taller aprenem a 

utilitzar activitats formatives i d’avaluació  

La introduc

materials que utilitzem com a docents i n’avaluem els aspectes positius i 

negatius.  

Per a la pràctica docent utilitzarem materials curriculars o didàctics que són 

aquells pensats perquè l’utilitzi tant el docent com l’alumne i serveixin com a  

suport en el procés de planificació, desenvolupament i avaluació

Per aconseguir aquests processos el material didàctic ha de tenir una funció 

motivadora, formativa i que ajudi a l’adquisició dels continguts. 

Com escollir el material és un punt important per aconseguir que ens sigui útil 

per assolir els objectius plantejats. Per 

formació i la comunicació (TIC) és 

• Objectius que es volen aconseguir amb l’ús dels materials. 

• Continguts, aquest poden ésser de tipus conceptual, procedimental o 

actitudinal. 

• Seqüència formativa: en quin moment de les etapes d’iniciació, 

desenvolupament o síntesi s’utilitzaran. 

• 

rmat i corregir-ho, a més les eines emprades o la informació 

Correcció i actualització: en tota documentació o metodologies s’ha de 

cuidar el fo
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utilitzada cal actualitzar-les amb el temps perquè no ens quedin 

obsoletes. 

 

 

n fer un llistat exhaustiu dels materials que coneixem (activitat 

essor i transmissió de la informació 

 s’apliquen les TIC, passem de les 

tecnologies  TIC. 

L’aula virtual s’organitza en dues àrees:  

 

Altres criteris a tenir en consideració alhora d’escollir els materials és 

pensar en com ets com a docent, el tipus de caràcter, si tens fàcil 

interacció o no amb l’alumnat, quin és el camp de coneixement , a quin 

curs s’imparteix l’assignatura, tenir el perfil dels estudiants, quin tipus de 

suport és necessari per a què t’ajudi a aconseguir uns resultats 

d’aprenentatge. Aquí també influeix l’experiència del docent i a més 

sobre aquesta experiència se’n pot fer un anàlisi reflexiu, aplicant el 

model de l’aprenentatge reflexiu-experiencial (explicat en l’anterior taller

d’estratègies de treball a l’aula universitària) amb la finalitat d’escollir la 

metodologia més adient per transmetre els continguts de la matèria. 

Per a la integració d’aquesta informació es va realitzar una activitat que 

consistia e

que s’adjunta en l’apartat d’aplicació dels  continguts formatius treballats en 

el taller). 

Els materials poden estar dirigits a l’alumne o al professorat per a cadascun 

d’ells és important escollir les tècniques d’aprenentatge adients. 

L’ensenyament es pot fer de forma presencial o virtual. En el presencial 

s’utilitzaran recursos com la pissarra, presentacions power point, i es poden 

utilitzar algunes TIC per realitzar a la classe com poden ser les wiki. En 

l’ensenyament virtual és on hi tenen un paper més important les TIC ja que 

permet la comunicació entre alumne-prof

de manera online, en aquest cas es pot fer ús de l’aula virtual, bitàcores, 

fòrums, xats, wikis etc.. 

En l’ensenyament virtual sobretot és quan

 de l’ensenyança a les de l’aprenentatge a través de les

Zona d’informació: s’utilitza com un taulell d’informació 
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 Mòduls didàctics: aquí hi trobem tot el material necessari per a la 

introducció, desenvolupament i síntesi. 

La introducció de les noves tecnologies comporta canvis a nivell organitzatiu, 

tecnològic i pedagògic. Això suposa plantejar una nova visió  de la formació del 

professorat, formant-los amb les noves tecnologies. A nivell tecnològic han 

d’estar a disposició del professorat eines de comunicació i suport pedagògic 

per a la utilització de components tecnològics. A demés, cal introduir 

l’ensenyament virtual, experimentar les noves innovacions i utilitzar les noves 

tecnologies. 

Tots aquests canvis s’estan introduint a la universitat però això requereix de 

professorat formador per als docents que volen innovar, s’ofereixen cursos de 

formació tant presencials com virtuals, en el cas dels presencials és difícil 

poder compaginar l’activitat docent i la investigadora per assistir als cursos, 

bàsicament és quasi impossible, el mateix succeeix amb els virtuals ja que es 

necessiten moltes hores de dedicació després de la jornada laboral i la majoria 

del temps extra laboral s’inverteix en la preparació de les classes expositives. 

Dins del programa de docència del professorat s’hi haurien d’incloure unes

setmanes dedicades a la formació, així tot el personal docent tindria 

 

de no ser obligatori cursar aquests 

o de manera individual a través del 

l’oportunitat de poder-hi assistir. El fet 

cursos de formació fa que es retardi la utilització de les noves tecnologies. 

 

Les TIC les podem utilitzar tant per activitats formatives com per activitats 

d’avaluació.  

La utilització de les TIC per a activitats formatives ajuden a una bona interacció 

i feedback entre alumne- professor. Les més utilitzades són l’aula virtual,  els 

blogs o bitàcoles, l’ús del campus virtual per a realitzar exercicis en xarxa, etc... 

(algunes d’aquestes TIC es comenten en l’activitat realitzada en aquest taller 

que s’adjuntarà en el següent apartat d’aplicació dels continguts formatius) 

En les activitats d’avaluació les TIC ens permeten generar proves per poder 

avaluar els alumnes per si han assolit uns coneixements mínims i es poden 

obtenir els resultats al moment, ( es pot preparar un qüestionari per contestar 

en el campus virtual i obtenim respostes immediates. El moodle és una eina de 

treball que ens permet treballar en grups 

50



campus virtual, ha estat un gran avanç en les TIC, però n’és difícil la utilització 

ja que no és molt intuïtiu. 

Els materials i recursos docents que s’han explicat en aquest taller m’han servit 

er aplicar-los el projecte docent que presentaré en l’últim apartat d’aquesta 

 cas en la tasca individual introdueixo 

ements i de cara interacció i com a 

uriositat la una pàgina web on poden consultar un vídeo de la mitosi realitzat 

per estudiants de Biologia. (Veure annex) 

 

p

carpeta docent. 

 

3.15. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Molts dels conceptes i eines apreses en aquest taller es van posar a la pràctica 

en les activats del mateix taller. Aquestes activitats van consistir en una 

individual i en una altra grupal. L’objectiu d’aquestes tasques era intercanviar 

experiències i elaborar materials de treball utilitzant tant activitats formatives 

com per a l’avaluació i analitzar com es poden millor el disseny proposat per a 

l’aplicació d’aquest material. En el meu

l’ús de les wiki i els fòrum on l’alumne podrà establir i intercanviar informació 

amb altres alumnes i amb el professor. 

En el cas de la tasca grupal per explicar el procés de la mitosi es van escollir 

tècniques convencionals com la pissarra, visuals (projecció d’un vídeo) i se’ls 

demana als alumnes que posin la informació en comú i se’ls dóna material de 

suport perquè puguin completar els coneix

c
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TALLER: Avaluació dels aprenentatges 

3.17. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

L’avaluació dels aprenentatges no és una simple tasca que es realitza al final 

de l’avaluació sinó que és una forma d’aprenentatge. Aquest taller ens ajuda 

doncs a plantejar-nos l’avaluació no només de cara als alumnes sinó també 

com una activitat reflexiva que ha de realitzar el docent i plantejar-se a partir 

dels resultats d’aprenentatge el que vol obtenir dels alumnes: 

 Què han de saber? 

 Com els puc ajudar per aconseguir-ho? 

 Com els puc entendre? 

 Com puc avaluar el que han après? 

Els docents poden influir en la forma d’aprenentatge dels alumnes segons els 

objectius d’avaluació que es marquin, així doncs, l’aprenentatge dels estudiants 

està més marcat pel què s’avalua que no pas pel què s’ensenya. 

 

L’avaluació ha de poder valorar els coneixements, les habilitats i les actituds 

que s’adquireixen. Actualment no es fa una valoració final dels objectius 

assolits sinó que s’intenta avaluar tant el procés d’aprenentatge com els seus 

resultats. Aquest nou punt de vista d’avaluació comporta la introducció de nous 

punts a tenir en compte alhora d’avaluar com fer una valoració no només del 

que es veu, sinó que s’introdueixen canvis a nivell de l’aprenentatge on 

s’intenta que apliquin els coneixements i habilitats en una situació pràctica 

utilitzant una avaluació autèntica amb escenaris reals o semblants a la realitat. 

D’altra banda també cal mirar-se l’avaluació como una manera 

d’autoaprenentatge tant per a l’alumne com per al docent ja que a partir dels 

resultats d’avaluació el docent també es planteja la seva manera d’ensenyar. 

L’avaluació inclou diferents punts els quals s’han de tenir en compte per 

aconseguir una avaluació no d’un punt final sinó de tot el procés 

d’aprenentatge. 
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Cal destacar-ne els punts següents: 

• Elements conceptuals 

Un dels elements que influeix en l’aprenentatge són els criteris d’avaluació, la 

normativa i els objectius d’avaluació influencien en l’aprenentatge dels 

estudiants. En el procés d’avaluació cal considerar les funcions de caràcter 

diagnòstic, la qual ens aporta informació sobre l’aptitud i preparació de 

l’alumne i ens ajuda a identificar amb antelació possibles problemes 

d’aprenentatge. Funcions bàsiques de caràcter formatiu, les quals ens donen 

una valoració del procés d’aprenentatge al llarg del curs. Aquesta funció ens 

aporta tant una informació sobre el programa i l’acció docent, així com permet 

que al llarg del temps amb les avaluacions es creí una retroalimentació 

contínua en el procés d’aprenentatge. Per últim destacaríem la funció 

sumativa, que és aquella que permet una visió global i final de l’assoliment 

dels aprenentatges, aquesta es traduiria amb les qualificacions dels estudiants, 

en canvi, la resta o la de caràcter formatiu, s’hi inclourien les diferents activitats 

d’aprenentatge que es fan al llarg del curs (treballs, exercicis, test 

d’autoavaluació, etc.). 

Els objectius d’avaluació faciliten l’aprenentatge, quan avaluem aconseguim 

que els estudiants dediquin més temps a la matèria d’aprenentatge. En el 

procés d’avaluació es comprova l’assoliment dels objectius així com de les 

competències bàsiques, es fa una valoració personal i amb els resultats 

s’intenta optimitzar la docència. L’avaluació també ha de servir per valorar la 

relació dels resultats d’aprenentatge respecte el procés d’ensenyament, ens 

ajuda a millorar el procés docent. Per a saber com avaluar es pot partir d’uns 

referents normatius o en base a uns criteris. En els normatius no tenim cap 

referència del que l’estudiant sap en termes absoluts, valora l’estudiant en 

termes relatius, en canvi la criterial informa, a partir d’uns criteris establerts, de 

la qualitat i capacitat d’aplicació dels coneixements adquirits per l’estudiant. 

• Elements metodològics: 

L’avaluació dels aprenentatges parteix de models tradicionals o alternatius. En 

els models tradicionals s’utilitzen proves predeterminades pel professor les 
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quals aporten una qualificació quantificada que permet comparar grups 

d’alumnes però no aporta molta informació, no s’avalua al llarg del procés 

d’aprenentatge, això implica que apareguin models alternatius en els quals 

proposa avaluar situacions reals o que simulin la realitat, o en altres casos 

també es demana executar, aplicar a la realitat, en un cas pràctic. Aquest 

models alternatius molts cops queden lluny de poder-los aplicar per la dificultat 

de crear un ambient real en el nucli de la universitat o perquè no es disposa de 

la infraestructura necessària, llavors en alguns casos es pot demanar que en 

facin el disseny i l’anàlisi de la manera més semblant als casos reals. 

Els mètodes utilitzats en el procés d’avaluació els podem classificar en 

tradicionals, mixtos o alternatius. En ells queden reflectits els objectius, 

continguts, tasques i criteris d’avaluació. 

Els procediments tradicionals són aquells que utilitzen proves objectives que 

tenen en compte els continguts elegits, com està redactat, la correcció el 

sistema de puntuació i la presentació de la prova. Exemples de proves 

tradicionals són els test de selecció múltiple o veritable o fals. 

Els procediments mixtos són una barreja dels tradicionals i els alternatius, no  

hi trobem cap prova d’improvisació per això no es consideren alternatius i es 

caracteritzen per contenir una estructura amb una especificació dels continguts, 

elaboració de les instruccions, previsió de les dificultats que poden sorgir alhora 

de realitzar la prova, pilotatge de la resposta, l’elaboració dels criteris de 

correcció i també s’hi podrien trobar proves orals. 

En canvi, els procediments alternatius es caracteritzen per avaluar allò que 

aprèn l’estudiant i com ho aprèn, i en aquest cas l’alumne accepta part de 

responsabilitat en el procés d’avaluació. Alguns exemples de proves 

alternatives podria ser el portafoli o carpeta docent, avaluació de les pràctiques, 

resolució de problemes, treballs de recerca com els que s’han introduït ara en 

els graus (treball de final de grau i treballs pràctics). A la universitat de 

Barcelona doncs, actualment podem dir que hi ha una tendència a introduir 

procediments alternatius per a la avaluació que no pas els tradicionals tot i que 

implica dedicar-hi molt més temps. 
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• Resultats avaluatius 

Alhora d’avaluar hem de treure la informació d’algun lloc i per obtenir els 

resultats d’avaluació, i aquesta l’obtenim a partir d’uns continguts que es troben 

el pla acadèmic de la titulació  i engloba uns coneixements acadèmics i els 

propis de la titulació, a més de les habilitats tant tècniques com generals, 

aptituds i valors. La informació per avaluar es pot obtenir al principi, durant i/o al 

final del procés d’aprenentatge. La informació del principi s’aconsegueix a partir 

de la funció diagnòstica ens informa de les aptituds i experiència de l’estudiant 

a l’inici de la formació, al llarg d’aquesta podem obtenir informació a partir de la 

funció formativa, la qual valora el procés d’aprenentatge, i per últim la final que 

obtindríem la informació de la funció sumativa amb la qual aconseguim tenir 

una visió global de tot el procés d’aprenentatge.  

Els resultats avaluatius els aconseguim amb un seguiment a través de les 

tutories, reunions alumne professor en les quals s’intenta ajudar i orientar a 

l’estudiant en el seu procés formatiu, revisant els resultats dels estudiants per si 

cal introduir alguna modificació en l’ensenyament, i introduint nous processos 

avaluatius dirigits a modificar la manera d’aprenentatge dels estudiants  per tal 

d’ajudar-los en el procés d’aprenentatge. En els resultats d’avaluació és 

important seguir una reglamentació pròpia de la institució i de l’assignatura o 

matèria.  

• Avaluació institucional i avaluació dels aprenentatges 

Anteriorment ja s’ha comentat que és necessari seguir una reglamentació per a 

la avaluació i aquesta és pròpia de la institució i també per a cada titulació. 

Aquesta reglamentació d’avaluació és important fer-la pública i és un dels 

documents que l’alumne pot utilitzar si no està d’acord amb el resultat 

d’avaluació que ha obtingut. En aquest cas crec que les rúbriques han estat 

importants en com avaluar, ja que és una manera de saber exactament que cal 

avaluar i quins són els continguts més importants en el procés d’aprenentatge 

ja que cadascun té una valoració diferent, i així poden unificar criteris. Cal 

remarcar que en aquest procés d’avaluació és important el feedback de 

l’alumne ja que el que s’intenta és ajudar-lo amb el procés d’aprenentatge. 
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La síntesi final d’aquest taller és que els resultats d’avaluació afecten a 

l’alumne, al professor i a la institució. Si els resultats assolits pels alumnes 

d’una mateixa institució són baixos no només és un problema de l’estudiant, 

sinó que també recau en el professor i els criteris establerts per la institució. 

L’avaluació està dirigida a obtenir uns bons resultats d’aprenentatge i serveix 

per APRENDRE a APRENDRE. 

 

3.18. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

En aquest apartat per mostrar l’aplicació dels continguts formatius s’adjuntaran 

les activitats realitzades en el taller d’avaluació dels aprenentatges. Aquestes 

activitats consten d’un qüestionari inicial d’autoreflexió on es recullen les 

experiències personals, l’aplicació de les activitats d’aprenentatge  i d’avaluació 

a l’assignatura de Biologia Cel·lular, metodologia utilitzada per a l’avaluació i 

disseny dels resultats d’aprenentatge: Què s’espera, com es vol aconseguir i 

com s’avalua. (Veure Annex) 
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TALLER: Docència funcional. Disseny i elaboració d’activitats 

d’aprenentatge 
 

3.20. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El taller de docència funcional. Disseny i elaboració d’activitats d’aprenentatge 

té com a finalitat saber dissenyar una unitat temàtica. L’objectiu principal és 

saber aplicar dins d’una temàtica els conceptes de docència funcional, 

aprenentatge i de la docència com a font d’informació  

Al llarg dels tallers anteriors han sortit alguns d’aquest conceptes com 

l’aprenentatge i la docència com a font d’informació, potser en el que no hem 

entrat en detall és en la docència funcional, aquesta es base en què tingui una 

utilitat per qui aprèn, com diu el seu nom, que sigui funcional o sigui que es 

pugui aplicar. 

Aquet taller pretén que a partir d’un contingut temàtic del nostre àmbit docent 

aconseguim planificar l’aprenentatge dissenyant les activitats per aconseguir-

ho. El contingut final constarà d’una unitat temàtica formada per un text, 

objectius principals, preguntes guia, activitats d’aplicació i les activitats 

d’avaluació. En definitiva posar a la pràctica el conjunt coneixements assolits 

en aquest i la resta de tallers vist fins al moment. 

Tota unitat temàtica consta d’un índex, les idees principals i les preguntes guia, 

aquestes s’utilitzaran com a una activitat d’aprenentatge ja que si les sabem 

contestar al final del tema significa que hem assolits els objectius 

d’aprenentatge i finalment unes activitats d’avaluació.  Els principals conceptes 

d’aquest taller ja s’han explicat en apartats anteriors, per tant en aquest cas 

s’adjuntaran les activitats realitzades en el taller en el següent apartat 

d’aplicació dels continguts formatius. 

Per a la realització de les activitats grupals al ser difícil coincidir presencialment 

vàrem intentar utilitzar metodologies com xats, intercanvi d’informació 

mitjançant carpetes compartides. L’experiència no va estar del tot negativa però 

al final tots estàvem d’acord que és millor quedar presencialment, sintetitzes la 
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informació i executes l’activitat molt més ràpidament sense que hi hagi mal 

entesos. L’activitat d’aquest taller també ens va servir per aportar alguna 

experiència en el taller sobre treball en equips docents. Al final del taller 

personalment crec que es van assolir els objectius que eren elaborar a partir 

d’un tema uns objectius, les activitats d’aprenentatge i les activitats d’avaluació. 

L’aplicació d’aquests continguts s’aconsegueixen a partir d’una docència 

formativa, i no explicativa com s’havien dut a terme en els anteriors tallers. Amb 

els resultats d’aprenentatge es mostra com la  docència funcional aconsegueix 

aplicar els conceptes, i això queda demostrat  amb la unitat temàtica elaborada 

a partir de les activitats d’aprenentatge d’aquest taller i  que s’adjunta en el 

següent apartat. 

3.21. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Treball en grup i elaboració d’una unitat temàtica per a l’assignatura pràctica de 

Biologia Cel·lular. S’adjunten dues activitats en les quals es pot avaluar el 

procés d’aprenentatge, la primera és una petita síntesi dels continguts de la 

unitat temàtica i en la segona observem la unitat temàtica complerta i els 

resultats d’aprenentatge. He adjuntat les dues activitats individuals en una ja 

que la segona activitat per a l’elaboració final de la unitat temàtica s’hi 

afegeixen només les activitats d’aplicació i les d’avaluació. (Veure Annex) 
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TALLER: Suport i tutorització acadèmia de l’estudiant 
 
3.23. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El taller de suport i tutorització a l’estudiant té com a objectiu facilitar un conjunt 

de recursos sobre la tutoria i l’aprenentatge. Aconseguim tenir a l’abast un 

conjunt de documents online que expliquen com ha de ser la tutorització, és a 

dir com el docent pot donar suport a l’estudiant. El problema de tenir una 

informació online tant àmplia, com succeeix normalment, és fer-ne una tria 

adequada. 

En aquest taller hem pogut veure la tutorització des del punt de vista de la 

universitat, segons el procés d’ensenyament- aprenentatge i el concepte de 

tutoria individual. 

Tutorització a la universitat 

La tutorització apareix a la universitat amb la mobilitat d’estudiants i s’utilitza 

per donar suport a la integració d’aquests. Els estudiants provinents d’altres 

països o comunitats amb la tutorització tindran un referent a qui dirigir-se 

perquè els doni consell i els ajudi a la inclusió i integració en els nous estudis. A 

part de donar suport a estudiants de mobilitat, la tutorització s’ha fet extensiva a 

tots els alumnes per tal de poder  fer un seguiment acadèmic personalizat, 

donant-l’hi recolzament, orientant i reorientant el seu procés de coneixement i 

aprenentatge per tal d’assolir les competències bàsiques i transversals que els 

hi permetin desenvolupar-se  com a professionals. 

La tutoria en el procés d’ensenyament-aprenentatge 

Les tutories en el procés d’ensenyament-aprenentatge poden estar dirigides a 

recuperar i consolidar l’aprenentatge, el tutor ha de poder orientar a l’estudiant 

segons els objectius acadèmics i professionals, ha de tenir en compte a part 

dels processos d’aprenentatge, l’entorn tant professional com social que 

envolta a l’estudiant. El tutor ha de tenir uns coneixements, habilitats i actituds 

que li permetin conèixer i avaluar a l’alumne per ajudar-lo en el seu procés 
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d’aprenentatge i ha de ser capaç de desenvolupar un conjunt d’estratègies per 

afrontar situacions tant personals com professionals.  

La tutorització comporta exposar el problema, estudiar com abordar-lo i valorar 

la seva efectivitat. Durant tot el temps de tutorització s’ha de veure quin és el 

rendiment en el procés d’aprenentatge que té l’estudiant o tutoritzat i plantejar-

nos els aspectes docents que poden determinar o ajudar a una millora en el 

procés d’aprenentatge a través d’aportar diferents tasques o activitats 

d’aprenentatge, activitats d’avaluació, oferir recursos per ajudar en 

l’aprenentatge, material de suport per ampliar la matèria, etc. 

Les tutories afavoreixen una interacció entre l’entorn acadèmic i social que 

envolta a l’estudiant. Aquestes són més freqüents durant el primer any 

d’estudis que és quan l’alumne necessita més suport i orientació en el procés 

d’aprenentatge i en els últims anys d’estudis necessita una orientació més 

professional. 

Tutoria individual 

La  tutoria individualitzada és una relació directa docent-alumne i té un vincle 

més personal. Les tutories són privades, el tutor analitza el problema de 

l’estudiant i l’ajuda durant la seva formació i segueix el seu procés 

d’aprenentatge. En aquestes tutories normalment ens trobem davant dificultats 

o decisions acadèmiques i l’objectiu del tutor és trobar la manera d’orientar a 

l’estudiant, per això s’ha de tenir en compte les característiques personals de 

cada estudiant i l’entorn que l’envolta. En les tutories s’ha d’establir un clima de 

comunicació amb to agradable i correcta, s’inicien amb una preparació de la 

documentació i planificació del cas de l’estudiant com és el seu procés 

d’aprenentatge per tal de fer un plantejament i trobar una solució al problema. 

Amb les tutories s’intenta aconseguir un pla de treball que ajudi a la millora dels 

resultats d’aprenentatge i cal fer-ne un seguiment al llarg del tot el període 

formatiu de l’estudiant. 

Aquest taller ens ha donat una visió de les diferents tutories a la universitat i 

com enfocar la tutoria amb els estudiants. Personalment no he tingut 
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l’oportunitat de tutoritzar a cap alumne però aquest taller m’ha proporcionat les 

bases i les eines per saber-la conduir en els pròxims anys 

3.24. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

En aquest apartat adjunto l’activitat realitzada en el taller que consisteix en una 

reflexió sobre els protagonistes de la tutorització, el docent i l’estudiant.  

Com ja he comentat anteriorment no he tingut l’oportunitat de tutoritzar cap 

estudiant fins al moment, però els coneixements adquirits en aquest taller 

m’ajudaran a respondre la resposta d’alguns estudiants quan estan cursant les 

pràctiques de Biologia Cel·lular o altres assignatures, quan et demanen sobre 

què han d’estudiar i com, i les sortides professionals que tenen. Tot i que no 

sigui exactament una tutorització individualitzada, ja que molts cops aquesta 

pregunta sorgeix al mig de la classe en un entorn públic. 
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TALLER: Treball en equips docents 

3.26. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Al llarg dels anys l’ensenyament ha patit molts canvis, abans del pla Bolonya 

aquest estava organitzat per disciplines, després aquestes disciplines van 

passar a matèries i les llicenciatures varen passar a graus. Actualment ja no es 

parla de matèries sinó de competències, aquestes com ja s’ha comentat 

anteriorment van dirigides a les activitats que s’han de desenvolupar més que 

al contingut, evitant la fragmentació entre cursos i facilitant la integració de 

l’alumnat. Amb les competències s’aconsegueix acostar la docència a la 

pràctica. El passar de competències a disciplines requereix: 

Una planificació acurada i complexa (objectius, continguts, metodologia, 

avaluació) 

• Col·laboració 

• Tutorització. 

La creació d’aquestes competències requereix un treball en equip, i 
aconseguir uns objectius comuns amb un alt nivell de qualitat. 

La universitat de Barcelona (UB) proposa la creació i consolidació d’equips 

docents en el Pla Horitzó 2010 com a una estratègia per abordar la docència i 

l’aprenentatge a la universitat. En el pla directori de la UB es recull que es 

recolzaran la creació d’equips docents en les diferents titulacions impulsant la 

participació conjunta del personal de la universitat (PDI, estudiants, PAS, etc..) 

amb l’objectiu de projectar i dur a terme accions d’innovació en la metodologia 

docent adequades. 

Així doncs, és a partir d’aquest moment quan comencem a parlar d’equip 
docent, aquest el definim com el conjunt de professors que coordinen els seus 

esforços, aporten idees i coneixements, transfereixen habilitats i prenen 

decisions per consens, sempre amb la finalitat de millorar la docència. 
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El perfil i la funció del professor d’universitat integra com a una de les 

competències docents bàsiques el treballar en equips. El perfil del docent 

universitari engloba deu competències: 

1. Planificar el procés d’Ensenyament-Aprenentatge 

2. Seleccionar i preparar els continguts disciplinaris 

3. Oferir informacions i explicacions comprensibles i ben organitzades 

4. Utilitzar noves tecnologies 

5. Dissenyar la metodologia i organitzar les activitats 

6. Comunicar-se i relacionar-se amb els estudiants 

7. Tutoritzar 

8. Avaluar 

9. Reflexionar i investigar sobre la docència 

10. Identificar-se amb la institució i treballar en equip 

 

El treballar amb equips docents comporta un canvi de paradigma que sempre 

està dirigit a una millora de la docència, aquest canvi es manifesta en uns 

plantejaments diferents sobre el nucli de l’ensenyament, la seva estructura i el 

seus objectius, aquest es poden resumir en el següent quadre: 

 

 

NUCLI ESTRUCTURA OBJECTIU 

Organització  

Disciplinar 

Matèries 

 

Àrees de 

coneixement 

Domini dels  

continguts 

Aprenentatge 

de l’alumne 

Perfil professional 

 

Competències 

Resultats  

d’aprenentatge 

 
Fig.3. Quadre representació del canvi de paradigma dins la universitat amb 
l’aparició de les competències i equips docents. 
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Amb l’aparició dels equips docents els plans d’estudi que es basaven en 

continguts disciplinars es transformen amb projectes de formació globals 

amb l’objectiu d’adquirir competències. 
El projecte formatiu global s’aconsegueix amb un procés que requereix: 

- Una planificació dels objectius, continguts, metodologies i un pla 

d’avaluació tant del procés com dels resultats d’aprenentatge  

- Treball col·laboratiu que permeti facilitar l’obtenció dels objectius  i que 

promogui accions interdisciplinàries. 

- Noves formes de tutorització dels estudiants (comentat en el taller 

anterior) 

 

El treball en equips docents implica també un canvi, passar d’un treball 

independent i autònom on es cooperava ( grup de treball on trobàvem 

habilitats complementàries però no implicades en el procés), a intentar una 

coordinació on es comparteixen les tasques, la informació, els punts de vista 

i les idees, amb l’objectiu de promoure canvis que es realitzaran de manera 

independent. Aquesta coordinació s’intenta dirigir cap a grups docents 

col·laboradors, és a dir, grups de treball on es comparteixen noves idees, 

crítiques, noves metodologies sempre per a aconseguir millorar la 

comprensió i el treball de manera compartida. En el treball col·laboratiu hi ha 

un interacció continuada en el procés i aquests pot tenir un efecte sinèrgic en 

els objectius i els recursos. Els resultats del treball col·laboratiu és la 

obtenció d’un treball integrat i interdependent que és el que actualment es 

centre la universitat. Una visió integrada del treball en equip suposa tenir en 

compte aspectes personals, tècnics, culturals i sistèmics dels components 

del grup. 

La creació dels equips docents apareix per una presa de consciència d’una 

necessitat. Els equips docents han de tenir una estructura d’equip, aquests 

grups poden ser operatius (són intencionals) o formals (són forçats, creats 

per la institució), el seu funcionament ha de crear un clima de treball obert on 

es respectin els conceptes i es creï un procés de procés de treball mitjançant 

metodologies que assegurin adquirir els objectius del grup. Les relacions 

entre els membres han de ser bones i cadascú ha de saber el seu rol dins de 

l’equip i ha de servir també per una retroalimentació per aprendre dels altres. 
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Dins l’equip docent hi juguen un paper important els aspectes emocionals ja 

que els membres del grup han de tenir una autoestima, han de poder 

controlar les emocions, tenir seguretat en un mateix i capacitat per controlar 

les tensions. Entre els components de l’equip docent és important que quedi 

definit quin és el rol de cadascú d’ells si es vol obtenir una visió integrada i 

global del treball, a demés han de treballar en continuïtat. Cal destacar el 

paper del líder del grup, el que adopti el rol de líder serà l’encarregat de 

dirigir al grup, el lideratge és un procés que consisteix en influir en les 

activitats d’una persona o d’un grup que busquen un mateix objectiu. Per al 

bon funcionament d’un bon equip docent és necessari que es creï un clima 

de treball obert i segur, que cadascun dels participants tingui ben definit el 

paper dins el grup i quines són les tasques que se li han assignat, que 

tinguin confiança en si mateixos. En tots els equips de treball hi ha dues 

actituds, les que estan centrades en la tasca (informació-influència-

avaluació), i les que estan centrades en el clima (tensions). En aquests dos 

eixos és on poden aparèixer diferents rols, els positius i els negatius, per al 

bon funcionament del grup s’haurà de trobar un equilibri entre ells i el líder 

del grup hi jugarà un paper important en aconseguir-ho. 

L’àmbit d’actuació dels equips docents formals poden estructurar-se en 

matèries (disciplines), o de manera transversal, en aquest es divideixen en 

cicles o en cursos. D’altra banda, els equips docents informals actuen creant 

activitats d’innovació a diferents àrees. 

Així doncs, podem concloure que el treball d’un equip docents té com a  

objectiu millorar la docència per aconseguir un alt nivell de formació 

professional. 

 

3.27. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

La formació d’equips docents és molt útil per dur a terme la 

coordinació de les assignatures i també per la planificació del pla docent. 

Personalment no he tingut la possibilitat de participar en un equip docent 

però si que he pogut seguir d’una manera propera com es gestiona la 

coordinació de l’equip docent de l’assignatura de Biologia Cel·lular que 

69



s’imparteix a la Facultat de Biologia de la UB, ja que la Dra. Auladell n’és la 

coordinadora.  

Si bé l’objectiu de l’equip docent de Biologia Cel·lular és coordinar la 

matèria que s’imparteix en els diferents grups, el fet d’haver-hi un nombre alt 

de professors (10-12) ho fa difícil. De totes maneres des de fa anys, l’equip 

docent d’aquesta matèria ha treballat per fer un pla docent consensuat entre 

tots i per tant comprometre al professor de cada grup a donar el mateix 

temari, això ha permès poder fer exàmens comuns.  

Malgrat aquesta unificació, un dels problemes de l’equip és la diferent 

naturalesa del professorat, més implicat en docència o en recerca i això fa 

que l’estratègia d’ensenyament per a un correcte aprenentatge per part de 

l’alumne es vegi diferent. Hi ha professors que parteixen de la base que 

l’alumne ha de treballar la teoria de l’assignatura de forma individual i que les 

classes presencials han de servir per discutir, en base als coneixements 

teòrics, problemes prèviament plantejats a classe o penjats al campus 

virtual. Altres creuen més en l’ensenyament tradicional, explicar conceptes i 

que l’alumne treballi el donat a classe. Aquesta diversitat ha fet que el 

contingut de la matèria de Biologia Cel·lular que s’imparteix en els diferents 

graus s’hagi mantingut molt semblant al que hi havia en la llicenciatura. Fet 

que ha creat un problema alhora d’impartir la matèria ja que abans, la part 

teòrica que compren conceptes teòrics i la realització de problemes es 

donava amb 60 hores presencials i ara nomes amb 39 hores. A més, els 

alumnes que cursen actualment l’assignatura han fet menys matèries que els 

que la feien a la llicenciatura, estan menys preparats. La diversitat en el perfil 

del professorat ha fet que aquest problema no s’hagi pogut abordar amb el 

rigor que hagués calgut, ja que això suposo moltes reunions davant del 

temari i anar desgranant els continguts.  

Aquest curs i per tal d’unificar continguts, l’equip docent es va trobar 

abans de començar el curs per discutir preguntes d’examen, aportades per 

cadascun dels professors. Amb això s’ha pogut perfilar una mica més els 

continguts de la matèria, quins eren claus i quins podien no explicar-se. 

Malgrat això no hi un criteri comú en com s’ha d’impartir l’assignatura i en el 

que es imprescindible explicar i el que es pot obviar.  
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Jo crec que si es vol mantenir un nivell similar al de la llicenciatura cal 

tenir clar que no cal explicar-ho tot a classe i algun tema, prèviament 

preparat pel docent, pot ésser treballat individualment per l’alumne. Malgrat 

tot la reducció en crèdits de l’assignatura implica comprometre algun 

contingut. En aquestes decisions el paper del coordinador es difícil ja que el 

professorat manté els seus criteris i té dificultats per acceptar dinàmiques de 

treball diferents.  

 

En l’últim apartat del formació del pla docent s’aplicaran altres aspectes 

relacionats amb el taller de treball en grup. 
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TALLER: Ética i responsabilitat docent 
3.29. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Un dels objectiu de l’educació és la formació integral de tot l’alumnat, és a 

dir, preparar persones i ciutadans actius, participatius i solidaris. Per això 

s’ha de tenir en compte la formació integral de tot l’alumnat vetllant pel seu 

desenvolupament intel·lectual, personal i social. En definitiva, preparar 

persones i ciutadans actius, participatius i solidaris. Mirat des d’un punt de 

vista de la universitat el docent tindria la responsabilitat com a especialista 

del coneixement d’un determinat camp, com a formador, intervindria en 

l’aprenentatge dels estudiants i l’ajudaria a la relació amb els companys, 

amb la institució, la societat i en la recerca i innovació. Però la pregunta és 

on hem d’aplicar aquestes responsabilitats i com? Per a respondre aquesta 

qüestió hem de tenir en compte tres aspectes: 

- L’autonomia 

- La diversitat 

- Les discrepàncies amb el diàleg 

 

Si busquem un model educatiu que es base amb una igualtat d’oportunitats 

hem d’aconseguir una interacció entre les dimensions individual i la 

relacional, la particular i la comunitària. Hem de formar als estudiants per a 

què siguin capaços de prendre decisions, siguin professionals, conscienciar-

los del seu paper en la societat, tant local com global, intentar que arribin a 

ser autònoms i amb un criteri propi, evitar l’individualisme, impulsar-los a 

participar, a seguir una normativa i a respectar el diàleg. Per a aconseguir 

tots aquests fins es poden posar en pràctica experiències de la nostra 

societat, es pot treballar a l’aula o en un centre extern a la universitat, però 

és important el reconeixement per part de la societat del paper, participació i 

implicació dels alumnes. 

La universitat té la responsabilitat social de formar als estudiants per a la 

societat actual i, ho aconsegueix fomentant l’aprenentatge i la pràctica dels 

continguts i valors compartits que possibiliten la integració i cohesió social. 

El professional sempre està en un procés de formació continuada i és a la 

universitat on l’aprenentatge és constant: s’aprèn a aprendre; a emprendre; a 
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saber conviure en societats diverses i plurals; a formar professionals de 

qualitat; aplicar metodologies actives i participatives fent ús del diàleg en una 

societat democràtica 

Les competències ètiques de la universitat les podem resumir en les 

específiques i les genèriques, com a específiques trobem aquelles que estan 

relacionades amb la professió i les relacionades amb una pràctica activa. En 

canvi, les genèriques serien aquelles competències transversals que es 

poden ensenyar a partir de l’exemple i també a partir de pràctiques 

associades a la convivència i a la docència. 

Per aconseguir aquestes competències és necessari traslladar els continguts 

formatius a la pràctica i a la integració de la vida social i actual, ja sigui 

mitjançant el diàleg de debat, prenent decisions, etc..., i aquesta participació 

resolent problemes d’experiències reals, contribueix a què adquireixin les 

competències, unes habilitats i uns valors. 

Les competències ètiques que s’haurien d’assolir estan relacionades amb la 

professió, la ciutadania i aquelles competències transversals de la 

universitat. En totes elles influeixen les emocions, la societat i la cognició. 

En la dimensió cognitiva, si accelero el procés de reflexió dels estudiants 

accelerem el procés de reacció, si volem fomentar un conjunt de valors ètics 

cal fomentar maneres i estratègies per a què l’estudiant busqui informació i 

vingui amb coses més objectives que puguin reafirmar el seu pensament, 

han de saber argumentar i com a docents hem de fomentar l’interès de la 

indagació. Es converteix doncs amb un procés de retroalimentació ja que si 

aconsegueixes motivar a l’estudiant aquest farà més reflexions i buscarà 

solucions als problemes o qüestions, per tant fomentarà la seva formació ja 

que, pensarà però debatre i entrar dins un diàleg amb uns pensaments i 

opinió pròpia. És a dir, aconseguim transformar la informació a coneixement i 

d’aquí a aconseguir un pensament crític.  

En la dimensió social, l’acceptació de la normativa (actuació dins la societat) 

és la que permet que els estudiants valorin i opinin, aquests adquireixen 

empatia i desenvolupen unes habilitats socials. Finalment, en la dimensió 

emocional els alumnes han de fer una presa de consciència mitjançant 

pràctiques reflexives, han de ser autònoms, creure en ells, tenir una 
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autoestima i ésser capaços de prendre decisions, tenir la capacitat de 

conèixer quines són les seves limitacions i la seva conducta. 

Aquestes competències ètiques s’aconsegueixen aplicant els continguts 

curriculars, amb les relacions estudiant-professor, en una organització social 

de les activitats d’aprenentatge, a través de la institució o governs de 

departament, i implicant la societat o comunitat a l’aprenentatge acadèmic, a 

partir de fomentar pràctiques en les quals pots treure o integrar elements 

ètics, socials i professionals, que es realitzen en un lloc extern a la 

universitat. Aquest procés d’aprenentatge pot anar dirigit a unes pràctiques i 

exercicis, utilitzant l’observació  o aconseguint que els estudiants aprenguin 

d’una manera autònoma. 

Així doncs, l’aprenentatge ètic ha de permetre que l’estudiant, amb els 

compromisos que accepten adquireixi uns valors, com la participació, la 

responsabilitat i el treball en equip, que tingui opinió pròpia, prengui 

decisions i adquireixi experiències pràctiques dins i fora la universitat. 

 

3.30. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Per a l’aplicació dels continguts del taller d’ètica i responsabilitat docent, 

comentaré les activitats que es van dur a terme en el taller. Durant aquest 

taller es va realitzar un qüestionari online sobre les Competències Ètiques 
CETI 2012. 
 

1.-En el primer bloc de preguntes es fa una valoració sobre la formació ètica 

a la universitat, en aquest punt personalment crec que com a docents hem 

de formar als estudiants per a ser bons professionals, que acceptin unes 

normatives dins la societat i siguin responsables, això faria que fossin bons 

professionals més que bones persones, per aconseguir aquest objectius és 

important la relació amb els estudiants, com a professor també actues com a 

un model professionalment. No caldria incorporar continguts ètics en el pla 

docent ja que estan inclosos en les competències transversals de la 

universitat. En alguns casos podria ser convenient tractar algun contingut 

des d’un punt de vista ètic, en el cas d’investigació amb animals és important 

seguir la normativa del comitè ètic de la universitat i cal comentar-lo en 
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algunes activitats. El objectius d’aprenentatge de les titulacions són poder 

aplicar els coneixements, per tant calen crèdits pràctics de les assignatures 

que s’han de relacionar amb les necessitats reals de caire social. Les 

competències ètiques crec que ja s’avaluen o dins les competències 

transversals i com a bon professional no és necessari avaluar-les 

específicament.  

2.- Com penseu que els estudiants poden aprendre millor continguts 
ètics? 
Crec que en tots els casos proposats tenen una forma o altre d’aprenentatge 

ètic, també depèn del perfil de l’estudiant. però la pràctica basada en casos 

reals i posteriorment posant en comú o en debat les experiències de 

cadascun és quan es pot veure més participació i opinió i alhora és una 

manera de veure les experiències viscudes d’un grup d’alumnes en conjunt i 

observar els valors i habilitats adquirits, a més si ho posen en comú poden 

aprendre entre ells i per tant estan potenciant el procés d’aprenentatge. 

 

3.- De la llista de competències relacionades amb la pràctica de la 
responsabilitat social, valoreu-ne dos aspectes: 

- Si cal treballar-les a la universitat (1=poc/ 7=molt) 
- Si les treballeu (si/no) 
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4.- Com s’hauria de mostrar el professorat universitari per afavorir el 
desenvolupament de les competències ètiques en els estudiants? 
El professor com a formador i expert és un model a seguir, per tant el seu 

comportament, diàleg i interacció tindrà gran influència amb els estudiants, si 

aconsegueix promoure el pensament reflexiu, els motiva i aquests activaran 

el seu procés d’aprenentatge. A més ha de complir una normativa i això 

comporta a ser coherent amb els objectius i els continguts del pla docent. El 

docent afavoreix el desenvolupament de les competències ètiques fomentar 

les activitats externes i la implicació dels estudiants en la millora de la vida 

quotidiana, aquí aquests han d’opinar i prendre decisions a demés de saber 

argumentar-les. 

 

5.-Descriviu breument una activitat que es pugui dur a terme sobre 
aquestes qüestions en el vostre camp. 
Anàlisis dels resultats de la toxicitat de dos fàrmacs que afecten el 

citoesquelet ( es pot realitzar en el laboratori de pràctiques o en extern a la 

universitat, per exemple en una empresa farmacèutica). – 

Aprenen a pensar sobre el resultat (reflexionar) i el què significa, 

interpretació de dades. Es troben davant una situació real, han de saber 

prendre dedicions, decidir si el fàrmac és tòxic o no i què farien en el cas que 

ho sigui. S’estan formant com a professionals i a demés han d’opinar i entrar 

en diàleg amb la resta de grups que també han analitzat els fàrmac i 

argumentar el perquè de la seva decisió. 

 

6.-Quines són les necessitats formatives del professorat per 
desenvolupar les competències ètiques dels estudiants? 
El professor ha de ser especialista, he d’educar, ajudar en el procés 

d’aprenentatge, evitar l’individualisme, relacionar-lo amb grups i membres de 

la institució, ajudant a la formació pràctica de la vida real intentar que 

realitzin les pràctiques en una institució externa a la universitat i aconseguir 

transformar la informació en coneixement i aconsegueixi fomentar la recerca 

i la innovació. 
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7.-Quines propostes faríeu per preparar els docents universitaris per 
desenvolupar aquesta tasca? 
Els aconsellaria que es posessin al lloc dels estudiants per veure què 

necessitarien per motivar-se, amb la motivació s’aconsegueix activar la 

indagació i les ganes d’aprendre. Utilitzar experiències personals o reals per 

a formar-los com a professionals. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT 

Seleccionar i descriure una activitat docent. Entenem que l’activitat docent es 

refereix a una unitat temàtica, d’una durada aproximada de 10h d’activitat 

lectiva del professor, 1h 30min d’avaluació i 12h de feina de l’estudiant. 

Després es realitzarà l’anàlisi de la pràctica descrita a partir de les 

dimensions de la personalitat i els diferents àmbits d’aprenentatge ètic. 

 

 
Pràctiques de biologia cel·lular. 
Ensenyament Biologia. 
 
Realització de cultius cel·lulars amb dos fàrmacs diferents per analitzar la 

toxicitat i veure com afecten al citoesquelet de la cèl·lula. 

 

En aquesta pràctica aprenen a fer cultius cel·lulars, raonen el resultat 

obtingut i s’avalua als alumnes amb l’entrega d’un informe dels resultats i a 

demés se’ls fa dissenyar un nou estudi. 

 

Anàlisi de la pràctica 

En aquesta pràctica es pot fomentar la dimensió cognitiva sobretot perquè 

els pots fer raonar i tenen un exercici per resoldre casos, es plantegen 

dilemes que al final de les pràctiques es discuteixen. A nivell social se’ls fa 

interaccionar i se’ls fa un seguiment, també s’aconsegueix motivar-los 

demanant-los que siguin ells qui facin un nou disseny experimental. 

A nivell emocional, al final de la pràctica adquireixen nous coneixements i 

han pogut treballar en grup i exercitar els seus coneixements fen un nou 

plantejament del disseny experimental. 
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FITXA DE L’ANÀLISI DE L’ACTIVITAT DOCENT 

Assignatura: Biologia Cel·lular 

Curs/Semestre: 3r/ 1r  

Caràcter de l’assignatura: Obligatòria 

Nombre d’alumnes per grup: 12-16 

 

DIMENSIONS DE LA PERSONALITAT 

1 Autoconeixement 1 2 3 4 5 

2 Habilitats socials 1 2 3 4 5 

3 Autoregulació 1 2 3 4 5 

4 Habilitats per al diàleg 1 2 3 4 5 

5 Raonament moral 1 2 3 4 5 

6 Empatia i perspectiva social 1 2 3 4 5 

7 Comprensió crítica 1 2 3 4 5 

8 Capacitat per a la transformació de l’entorn 1 2 3 4 5 
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TALLER: Recursos Documentals 
3.32. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

La formació d’aquest taller fou de gran interès, primerament perquè tots els 

continguts els vàrem portar a la pràctica en el mateix moment, cosa que 

ajuda per si tens dubtes o problemes alhora d’aplicar-ho. L’objectiu d’aquest 

taller és conèixer les fonts d’informació i quines eines de cerca podem 

utilitzar, com gestionar aquesta informació i com la podem emmagatzemar.  

Amb les noves tecnologies (TIC) accedir a la informació esdevé molt més 

fàcil, però el problema és com la podem filtrar. L’ús de cercadors d’internet 

com el “google”, “Yahoo”, etc..el problema és que a part de donar molta 

informació, aquesta pot estar incomplerta o no estar correcta, per tant una 

solució a aquest problema és consultar bases de dades especialitzades. 

L’avantatge de les bases de dades és que hi trobem la informació agrupada 

en diferents camps a través de revistes especialitzades i amb un valor 

acadèmic, hi podem accedir per internet i en molts casos podem accedir al 

document complert, aquesta és una gran avantatge per a la recerca ja que 

així disposes de les publicacions més actualitzades sense anar a la 

biblioteca. 

Les estratègies a seguir per a fer una cerca de la informació filtrada i fiable 

són: 

• Tria de la base de dades 

• Definir el tema 

• Utilitzar paraules clau 

• Aplicar límits com l’any de publicació, autors, idioma, etc... 

 

Un reservori d’informació útil per a la nostra formació és la base de dades de 

la universitat de Barcelona, el CRAI (Centre de Recursos per a 

l’Aprenentatge i la Informació), en aquesta hi trobem, en el catàleg, un recull 

de tota la informació que hi ha a la biblioteca. Un cop hem triat el cercador, 

és important definir el tema i acotar-lo al màxim possible. La informació que 

obtenim és necessària revisar-la i localitza-la, així doncs, a partir de la base 

de dades tenim informació sobre el document però no el document en si, 
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haurem d’anar al catàleg en aquest podrem accedir directament a la revista 

o sinó et diu on la pots localitzar. 

Un cop recopilem tota la informació, aquesta s’ha d’emmagatzemar, en 

aquest taller hem après a utilitzar el gestor de bibliografia Refworks, les 

avantatges d’aquest gestor són que t’hi pots connectar per xarxa i funciona 

per un entorn web, amb l’avantatge que pots accedir-hi des de qualsevol 

ordinador. Ens permet crear una base de dades personal on es pot tant 

emmagatzemar la informació, com importar-la o exportar-la des de diferents 

bases de dades. Altres de les aplicacions que incorpora són: 

 

- Write-N-Cite: ens permet incorporar cites en un document word 
- Refmobile: permet als usuaris de Refworks utilitzar el gestor des de 

telèfons mòbils i altres eines tecnològiques ( PDAs, etc...)  
- Refshare: ens permet compartir informació amb altres usuaris. 
- RefGrab-It: permet a partir d’una pàgina web recuperar les dades o 

descripcions bibliogràfiques que conté. 
 

La cerca i gestió d’informació es fa molt més fàcil quan tens a l’abast tots 

aquest recursos i saps d’on començar a buscar la informació com 

emmagatzemar-la i classificar-la. A demés, aquest taller estaria relacionat 

amb els tallers d’estratègies de treball a l’aula universitària, i el de materials i 

eines docents, en tots ells hi ha una cerca d’informació des de la xarxa i tot 

sempre amb la finalitat de fomentar el procés d’aprenentatge de l’estudiant i 

que pugui ampliar els seus coneixements. 

 

3.33. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Els continguts d’aquest taller personalment m’han servit molt més potser per 

aplicar en les fonts de recerca alhora de buscar informació sobre el tema 

d’investigació que estic portant a terme al laboratori i també per a entrar les 

referències bibliogràfiques i poder-les modificar segons el format de la 

revista científica on es volen publicar les dades. És una eina útil per als 

estudiants que crec que se’ls hauria de fer algun seminari de com utilitzar 

aquestes eines, sobretot tota la informació que pots trobar al CRAI i com 
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pots accedir-hi. A més penso que la utilització del Refwords és una eina molt 

útil com a gestor bibliogràfic i a més tots els estudiants n’haurien de tenir 

coneixement ja que alhora fer treballs, ja siguin específics d’una temàtica o 

no, com pot ser els estudiants d’últim curs que han de presentar els 

Practicums I, II i el treball de final de carrera (TFG) en format pdf i imprès, els 

és molt útil l’aplicació d’aquests recursos documentals. De fet, una de les 

estudiants de final de grau que ha realitzat el Practicum I,II i el TFG en el 

nostre laboratori, com a tutora l’hi vaig revisar el treball i a més li vaig 

ensenyar com accedir a la informació a través de la xarxa, a obtenir les 

revistes electròniques i per a realització del TFG va utilitzar el Refwords per 

introduir-hi tota la bibliografia, i gestionar les referències bibliogràfiques, a 

més li servirà per utilitzar-lo en els treballs futurs. 

Per a mi, aquest taller ha estat excel·lent tant des del punt de vista didàctic 

com pràctic, tots haurien d’haver estat així, ja que en d’altres tallers com per 

exemple els d’estratègies de treball a l’aula universitària, i el de materials i 

eines docents, alguns dels recursos no els hem pogut posar a la pràctica 

com són molts dels TIC (wikis, moodle, etc....) hi crec que hauria estat de 

molta utilitat almenys, els que més s’utilitzen. 
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4. MÒDUL: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

TALLER: Lideratge i comunicació a l’aula 

4.2. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El taller sobre el lideratge i la comunicació a l’aula s’ha posat en context, què 

és ser líder i què s’aconsegueix . 

El lideratge és un procés que influeix en les activitats d’una persona o grup 

per aconseguir uns objectius comuns en una situació concreta. 

No hi ha un estil de lideratge característic o òptim però si que quan es 

defineixen alguns punts s’aconsegueix ésser un bon líder. Per aconseguir un 

bon lideratge es necessita autoritat i aquesta dóna poder, el qual s’utilitza 

per influir en el comportament d’una persona. L’autoritat que té una persona 

sobre un grup és el què determina la seva capacitat de lideratge. Tot i que 

hem dit que el lideratge no té un estil concret, però l’estil d’un líder 

s’adquireix per socialització i està referit al seu comportament, a demés quan 

més gran és la capacitat de liderar més variat és l’estil. 

Així doncs, parlem de lideratge situacional quan l’estil es modula a mesura 

que el líder es va adaptant a les persones que formen el seu grup i a 

diferents situacions. És en aquests casos quan hi ha una adaptació pel 

comportament i la situació, que parlem de lideratge situacional i aquest es 

base en l’anàlisis del comportament i les tasques del grup.  

Si bé hem dit que l’estil de lideratge es va adquirint, aquest hauria de 

recórrer un camí, segons el model de lideratge situacional de Hersey i 

Blanchard, aquest lideratge hauria de seguir un procés de perfil d’estils des 

de l’S1 a l’S4, aquests estan caracteritzats per ser dictador (S1), convincent 

(S2), participa (S3), delega(S4), com hem esmentat anteriorment, hauríem 

d’aconseguir una bona relació entre les tasques i el comportament En el 

següent quadre es resumeixen les característiques dels diferents estils 

situacionals. 
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  TASCA RELACIÓ 

S1 DICTAR Alta Baixa 

S2 CONVENCER Alta Baixa 

S3 PARTICIPAR Baixa Baixa 

S4 DELEGAR Baixa Baixa 

 

 

• El dictador el trobarem en aquelles situacions que el líder està al 

capdavant i els demés són súbdits, s’utilitza quan hi ha crisis, un ho 

decideix. Si ho mirem des del punt de vista del docent universitari 

aquest estil no funcionaria, no hi ha interacció amb l’alumnat ni debat, 

és autoritari, i això no concorda amb les competències actuals. 

• L’estil de convèncer adquiriria un caire més equilibrat, aquest 

interacciona amb el grup, està al centre i escolta les idees i 

proporciona informació, per això és l’estil més freqüent a la universitat. 

El problema és que pot caure en l’estancament i en aquest cas no ens 

serviria per a la universitat, ja que necessitem mobilitat.  

• L’estil participador és aquell on el líder dóna espai als alumnes 

perquè prenguin les seves decisions, en aquest cas el líder té un 

paper destacat dins del grup, aquest model és un dels que més 

funciona en els grups d’investigació. 

• L’estil del que delega es caracteritza perquè el líder només dóna 

suport i delega o confia les tasques als demés del grup, hi confia i 

crea bon ambient, el grup treballa sol i el líder se’n separa. Aquest 

estil es pot utilitzar a la universitat ja que potencies que l’alumne 

augmenti el seu procés d’aprenentatge i es faci responsable de les 

seves tasques, però molts cops està mal utilitzat, ja que el líder o 

docent se’n separa però no per potenciar la formació del grup sinó per 

falta de temps. 
L’estil de lideratge també està influenciat pel seu grup, en aquest cas 

hauríem de fixar-nos en el perfil dels alumnes de les aules. Igual que amb 
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els estils del líder podríem definir diferents estils de grup d’alumnes. Aquest 

perfils els podríem classificar tenint en compte les variables dels alumnes 

com la cognició, l’estil d’aprenentatge, afectivitat i personalitat, (varien 

segons el grau de preparació de les tasques que han de dur a terme). L’altre 

factor a tenir en compte a més de les tasques és la continuïtat en la 

preparació, quan més continuïtat té en les tasques, adquireix més 

coneixements i millor actitud. 

Aquest lideratge també l’hem de situar dins del context docent, i observem 

que pot estar influenciat depenent del nombre d’alumnes a l’aula, si és un 

grup heterogeni o no, temps necessari per donar la informació i el real, la 

situació de l’assignatura dins del curs i dins la titulació, etc.Tots i cadascun 

d’aquests factors poden influenciar en el lideratge del grup. 

Un lideratge adequat dins de l’aula universitària seria aquell que s’adapta a 

les necessitats dels alumnes. Normalment les situacions actuals són aules 

amb un nombre elevat d’alumnes i molt heterogenis o molt diversos, en 

aquesta situació s’aconsella un estil de lideratge que s’adapti a un nivell mig, 

tot i que en moltes situacions és difícil veure quines són les necessitats, la 

millor manera per aconseguir-ho és amb la comunicació entre l’alumne i el 

professor. La comunicació és important des del punt de vista de com explica 

el professor però també com escolta l’alumne. 

En el transcurs dels estudis a mesura que es van adquirint coneixements 

l’estil de lideratge s’ha d’anar adaptant passem d’un grup que al principi dels 

estudis necessita moltes directrius, per tant d’un perfil més dictador i 

convincent que es va transformant cap a un estil més de delegar en la 

mesura que els alumnes van adquirint coneixements i són més participatius i 

autònoms.  

El procés de lideratge consisteix adquirir la capacitat d’influir en el grup i per 

aquest procés són necessàries tres etapes: 

1. Diagnosticar quina és la situació que tens al davant i 

plantejar clarament els objectius. 

2. Adaptar-se a les situacions, adequant els continguts a 

les situacions. 

3. Comunicar un missatge entenedor. És necessari una 

habilitat social a través de la pràctica i la reflexió.  
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Com ha de ser el lideratge a l’aula? 
A l’aula són important les relacions entre l’alumne i el professor, depenent 

com són aquestes relacions pot influir en els resultats esperats 

d’aprenentatge de l’alumne. S’han de crear uns reptes i unes motivacions 

perquè es creïn aquestes relacions. Els reptes del docent seran diferents 

dels alumnes, el professor els ha de motivar, quan més motivats més reptes 

es busquen. El professor motiva extrínsecament als alumnes (n’espera uns 

resultats). La situació ideal seria que el professor motivant de manera 

extrínseca aconsegueixi que els alumnes es motivin intrínsecament (ho fan 

voluntàriament, perquè volen saber més i adquirir nous coneixements). 

Dins de l’aula universitària un bon lideratge ha de tenir en compte el 

programa docent, el nivell de directrius i suport i la comunicació. Amb el 

programa docent els alumnes aconsegueixen els reptes, els nivells de 

directrius els condueixen a obtenir els objectius i la comunicació permet un 

feedback entre el professor i l’alumne. 

El lideratge ha d’aconseguir que els reptes de la universitat, del docent i de 

l’alumne es puguin compartir. El repte de la universitat és formar als 

estudiants, el dels professor és aconseguir una bona docència seguint els 

objectius establerts en el pla docent, i en canvi, el dels alumnes és 

aconseguir un títol. Així doncs, per aconseguir un bon lideratge, aquest 

reptes s’han de poder compartir, per tant ha d’existir una clara relació entre 

els objectius docents de les assignatures, les competències de la titulació i 

que els alumnes adquireixin uns coneixements. Tot i que els objectius dels 

docents i els dels alumnes són diferents, aquests són compartits, el docent 

vol aconseguir uns objectius que es transformen en forma de resultats per 

als alumnes i el docent ha de guiar a l’alumne per aconseguir aquests 

objectius, és aquí que si el docent aconsegueix motivar a l’alumne aquest 

aprèn, i si aprèn tots hauran aconseguit els objectius, haurà estat un bon 

lideratge, la universitat haurà format a professionals, el docent haurà fet una 

bona docència i l’alumne haurà aconseguit un títol. 

Aquest cercle l’hem observat en altres tallers com el de treball en grups o 

equips docents, el DAC, com aprenen els estudiants. Hem de definir uns 

objectius i buscar una metodologia que asseguri que la informació arriba als 

estudiants, als quals se’ls avaluarà i valorarà si han transformat la informació 
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en coneixement aplicant-lo en l’àmbit de la seva professió. S’adquireixin uns 

resultats tant per a l’estudiant com per al professor. Si els creem uns reptes 

per assolir uns objectius i els avaluem, estem motivant a l’estudiant a 

aconseguir un nou repte, aquest reptes són diferents a l’inici que al final dels 

estudis, van variant depenent de les seves necessitats d’aprenentatge i els 

continguts docents. 

Entre els reptes compartits el mètode docent hi té un paper important, si els 

objectius docents són coherents amb el procés d’avaluació, el professor, 

mitjançant el mètode que escull ajuda als alumnes a aprovar. El mètode 

d’ensenyament-aprenentatge dóna de manera implícita unes directrius i per 

tant un suport a l’alumne. Però recordem que perquè s’establís un bon 

lideratge a l’aula era necessari una bona comunicació entre el professor i el 

grup d’alumnes. Per a què aquesta comunicació funcioni requereix tres 

habilitats: assertivitat, empatia i un oient actiu. Aquestes tres habilitats 

ajuden a transmetre la informació (per exemple, en una classe teòrica d’una 

assignatura), d’una manera clara, posar-te al lloc de l’altre persona i intentar 

transmetre els missatges de manera directa i clara, perquè es puguin 

interpretar sense problemes. En el procés comunicatiu és important també 

tant el que diem, el com ho diem i l’expressió corporal que utilitzem per dir-

ho. Tenint en compte aquest punts, organitzem els missatge que volem 

transmetre o comunicar en una fase inicial de preparació, és important 

pensar el què i el com, a on i quan ho vols comunicar, una fase d’acollida 

on es capta l’atenció per a què estiguin atents, apunt per escoltar, això 

succeeix en els cinc primers minuts, un cop has aconseguit que estiguin 

atents, deixes fluir la informació en una fase on el docent va desenvolupant 
el que vol transmetre i l’alumne escolta, processa la informació i n’obté  un 

feedback. Finalment, a l’acabar la classe es pot fer una síntesi del que s’ha 

estat dient per treure’n unes conclusions i tancar el canal de transmissió 

d’informació entre l’emissor i el receptor obtenint una informació clara, 

concisa i directa. 

  

En aquest taller hem vist com el procés de lideratge a l’aula, implica crear 

una motivació als alumnes creant-los uns reptes, i per a l’assoliment 

d’aquest repte es plantegen uns objectius docents que seran avaluats, els 
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alumnes superaran aquesta avaluació amb l’ajuda del mètode docent que 

esculli el professor i comunicant a l’alumne el missatge que vol transmetre. 

Aquest procés és molt important tenir-lo en compte en una aula, ja que si un 

dels canals o camins per on es transmet la informació es tanca, desapareix 

la comunicació i també la informació. 
 

La informació d’aquest taller m’ha servit per a poder diagnosticar bé l’estil de 

lideratge dels meus companys i he comprès perquè uns funcionen millor que 

els altres. És important recordar que l’exemple del professor és important per 

als alumnes. 

 

4.3. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Com aplicar el lideratge a l’aula. Contestant a la pregunta que es va formular 

durant el taller: “Liderar en el aula és una cuestión de autoridad. ¿Qué 
proporciona autoridad a un profesor?” 
Confereix autoritat a un professor el ser competent, saber transmetre i quan 

es fa respectar. S’ha d’aconseguir que et respectin, això ho fan quan ets 

competent i a més has de saber transmetre els coneixements, hi ha d’haver 

una bona comunicació, aquesta és l’eina del lideratge. 

 

En el mateix taller es varen fer diverses activitats que ens van ajudar a 

simular algunes de les situacions que ens podem trobar a la universitat. Es 

va realitzar un qüestionari per ajudar a descriure el nostre comportament tal i 

com actuem, davant de diferents situacions, quin és el nostre estil de 

lideratge. Els resultats obtinguts del test de lideratge situacional en el grup 

d’alumnes del màster per a professor novell va resultar ser en el quadrant 

d’elevada relació i tasca. Aquest perfil descriu  aquell lideratge que és eficaç 

quan convenç als alumnes, els explica, els hi aclarí conceptes i persuadeixi, 

aquest models funciona molt bé a la universitat, és quan el professor es 

dóna directrius i suport als alumnes. 

A continuació s’adjunta les preguntes del test i el quadre resum on es 

defineixen els diferents estils de lideratge. (Veure Annex) 
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TALLER: Gestio de l’estrés 

4.5. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El taller sobre la gestió de l’estrès intenta transmetre’ns la importància de 

potenciar la intel·ligència emocional dins la docència. Dins el que inclourien 

les competències emocionals trobem els processos d’aprenentatge, les 

relacions interpersonals, solucions als problemes i consecució de fites 

professionals i personals. 

Les emocions es desencadenen davant d’un esdeveniment que ens importi, 

ja sigui real o imaginari, positiu o negatiu. Tota emoció genera una resposta 

emocional, en funció del grau de rellevància que nosaltres li donem, el cos 

reacciona amb tres tipus de resposta diferent:  

• Neurofisiològica 

• Comportamental 

• Cognitiva 

En el següent quadre es resumeixen el tipus de respostes o reaccions que 

es poden donar davant les emocions, per exemple en situacions més 

negatives com poden ser, estar en perill, la pèrdua d’alguna persona 

important a la teva vida, si les sabem gestionar, amb el temps aconseguim 

protegir-nos o trobar una resposta positiva, però si no, la situació s’allarga 

durant molt temps i pot influenciar de forma negativa i serem vulnerables en 

el nostre entorn, i això es transmetrà també a nivell de les aules. Hem 

d’aprendre a gestionar l’estrès i aconseguir dirigir les nostres emocions 

positivament.  
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Fig5. Quadre de la regulació emocional. Adaptat de Gomà H. 

Anteriorment ja hem esmentat que les competències emocionals afavoreixen 

processos d’aprenentatge, aquests segueixen diferents fases en les quals 

s’observa un procés d’aprenentatge que comença d’una manera inconscient 

però que acabarà donant uns resultats competents, aconseguim una millora. 

Les fases que es desenvolupen en el procés d’aprenentatge aniran des d’un 

procés inconscientment incompetent a un inconscientment competent, en el 

transcurs d’aquestes fases d’aprenentatge hi ha implicat diferents processos 

com el de reflexionar, descobrir, perseverar o interioritzar. Així doncs les 

fases d’aprenentatge que al final donaran lloc a una millora en el procés 

d’aprenentatge de manera continua són les següents: 

• Fase II: Inconscientment incompetent 

• Fase CI: conscientment incompetent 

• Fase CC: Conscientment competent 

• Fase IC: Inconscientment competent 

El pas de la fase II i la CI és el producte resultant d’una reacció a alguna 

emoció o estímul que has rebut, t`ha succeït alguna cosa que t’ha fet 

reflexionar i arribes a un estat del procés d’aprenentatge que després de la 

reflexió ets conscient dels coneixements, encara que no competent. En 
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canvi, en el procés de la fase CI i la següent CC, t’adones que has de 

millorar, descobreixes el que falta, podríem dir que practicant l’assertivitat 

ens permet marcar uns límits, el què volem, ens ajuda a descobrir i ens 

condueix a una fase de l’aprenentatge on assolim un estat conscientment 

competent. En aquest punt si persistim en la manera d’ésser, per exemple si 

anem fent, amb continuïtat d’una manera inconscient el resultat serà que 

estaràs fent les coses inconscientment, però duna manera competent serà el 

resultat d’un aprenentatge continuo (FER+FER+FER+FER=ÉSSER), al final 

del procés d’aprenentatge haurem interioritzat uns coneixements. 

En les competències de les emocions a part d’afavorir el procés 

d’aprenentatge també influïa en les relacions interpersonals, aquestes són 

importants en les relacions professor-alumnes, davant d’aquestes relacions 

ens hem de preguntar des de quina emoció ens relacionem amb les altres. 

Això pot influir molts cops en l’avaluació dels estudiants i pot fer que no 

siguem subjectius. Responent a aquesta pregunta fa que sigui possible 

entendre moltes coses entre les relacions alumne-professor. 

Davant de les emocions ja siguin agradables o desagradables hem d’intentar 

dirigir-les fomentar la intel·ligència emocional que és la que també ens 

ajudarà a prevenir o controlar les situacions d’estrès. A l’any 1990 Salovey i 

Mayer van ser els promocionadors de la intel·ligència emocional però el 

divulgador d’aquesta va ser Goleman al 1995. Aquest defineix la població 

mundial amb cinc característiques que reuneixen les persones que són 

felices: conèixer les pròpies emocions, regular les emocions, automotivació, 

reconèixer les emocions dels altres, establir relacions.  

Amb aquesta teoria es posa en evidència al desenvolupar la intel·ligència 

emocional, si aconsegueixes desenvolupar aquestes cinc característiques 

seràs feliç.  

En una aula és important controlar les nostres emocions i la habilitats que 

tenim per relacionar-los amb els demés, davant dels estudiants hem de 

controlar les emocions i mostrar un control d’aquestes, per aconseguir una 

bona relació és important interactuar amb empatia i reflexionar sobre el grup 

d’alumnes que tenim al davant, podem escoltar-los i depenent de la manera 

que ho fem tindrem una resposta o una altra, el procés ideal seria escoltar 
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empàticament, escoltar-los i posar-nos al seu lloc, si primer escoltem llavors 

podem donar consell, reflexionant sobre la informació hem captat, és així 

com serem capaços d’intervenir d’una forma activa. En definitiva, si 

aconseguim promocionar la intel·ligència emocional serem capaços de 

millorar en els processos d’aprenentatge, millorar les relacions 

interpersonals, aconseguirem solucionar problemes i aconseguir noves fites 

professionals i personals. Potenciant la intel·ligència emocional reflexionant 

sobre les cinc característiques de Goleman aconsegueixo gestionar l’estrès i 

estar bé amb mi mateix, m’analitzo les meves emocions i les dels altres, 

aquest procés fa que aconsegueixi una bona interacció amb els alumnes i 

aconsegueixi els objectius de les competències emocionals. 

 

4.6. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

El resultat d’aquest taller de gestió de l’estrès és que et pot arribar a conèixer 

molt millor com ets, arrel d’això saps analitzar les teves emocions i intentes 

que davant d’estímuls negatius com poden ser la por d’enfrontar-te davant 

d’una classe, potenciïs les emocions positives, o sigui acabis potenciant la 

teva intel·ligència emocional. Per això una de les activitats realitzades en el 

taller va ser omplir el DAFO, aquest consisteix en una matriu d’anàlisis d’una 

manera molt complerta on fas una visió de tipus intern sobre les teves 

debilitats i fortaleses i una de tipus extern analitzant el que són possibles 

amenaces per tu i el que creus que són oportunitats. L’anàlisi d’aquests 

punts em permet intentar solucionar les emocions negatives intentant 

potenciar les positives buscar solucions a aquelles que puguin ésser una 

amenaça per a mi. Amb l’anàlisi d’aquest test puc conèixer les meves 

emocions, les puc intentar regular emocionalment o sigui buscar l’emoció 

positiva, busco formes d’automotivació, si haig de preparar una classe i tinc 

pànic perquè no sé si els alumnes respondran o no, si m’esforço intentant 

fent participar als alumnes, els escolto, i hi ha un feedback a la classe hauré 

convertit l’emoció de pànic en satisfacció personal, potenciant la intel·ligència 

emocional i el repte per aconseguir bona docència i un feedback dels 

alumnes ha aconseguit motivar-me per buscar la metodologia correcta i 

comunicació adequada. (Veure Annex on s’adjunten la resta d’activitats) 
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TALLER: Observació de la pràctica docent. 

4.8. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Els objectius d’aquest taller són aconseguir una millora en la pràctica docent. 
Per aquest propòsit cal fer una autoobservació o una heteroobservació. Es 
poden fer mitjançant una gravació o in situ, a la mateixa aula. Això pot servir 
per identificar aquells punts que cal reforçar i aconseguir una millora en la 
pràctica docent. Per fer-ho correcta caldran diferents registres, per exemple a 
l’inici i al final del semestre. S’analitza la primera observació, es fan les 
crítiques pertinents sobre la pràctica docent i es proposen  canvis que s’hauran 
de veure reflectits en el segon registre, que tindrà lloc al final del semestre.  

 

4.9. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Aquest taller es va aplicar a les classes pràctiques de Biologia Cel·lular, 
aquestes s’imparteixen en diferents graus de la Facultat de Biologia 
(Bioquímica, Biotecnologia, Biologia i Ciències biomèdiques). Aquestes 
pràctiques estan dividides en diferents torns i tenen una duració de 3 dies, els 2 
primers es realitzen en el laboratori de pràctiques i el tercer a l’aula 
d’informàtica. El registre utilitzat ha estat una observació in situ amb la 
presència del mentor, Carme Auladell. L’avantatge d’aquest registre és que 
l’observador no interfereix en el ritme de la classe i a més no distreu als 
alumnes a diferència del que succeeix si fas una gravació. Tot i que amb la 
gravació tens avantatges, com la capacitat d’autovalorar-te, que hi pugui 
intervenir més d’un membre i que es pot fer l’anàlisi en qualsevol moment.  

 

Per a l’observació de la pràctica docent es va escollir el registre 3 in situ,  

els resultats obtinguts de l’observació de la pràctica docent han estat els 
següents: 
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REGISTRE 3: 

Observació in situ de la pràctica docent 
durant la classe 

Professor/a: Carme Auladell Costa Observació núm.:  1   2 

Data:  Del 6 al 10/10/2012 Horari: 15-21 

Assignatura: Classes Pràctiques de Biologia Cel·lular 

Grau: Biologia 

Instruccions 

Els següents ítems recullen conductes i pràctiques relacionades amb la docència. 
Valoreu l’actuació docent durant la classe en cadascun dels ítems utilitzant la 
següent escala de valoració: 

 

1 = Millorable 2 = Adequat 3 = Molt bé 0 = No observat 

Organització 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

1. Explica els objectius o finalitats de la classe. 1 2 3XXXX 0 

2. Presenta els conceptes importants seguint 
una seqüència lògica. 

1 2 3XXXX 0 

3. Relaciona el tema actual amb temes passats i 
/o futurs. 

1 2xxxx 3  0 

4. Pregunta, s’assegura que l’alumnat està 
seguint i comprenent l’exposició o les activitats 
de la classe. 

1 2 3XXXX 0 

5. Resumeix i sintetitza els punts més 
importants tractats. 

1 2 3XXXX 0 

6. El ritme de la classe s’adapta al contingut (per 
ex. el ritme és més lent quan el material és més 
complex). 

1 2 3XXXX 0 

 

Presentació 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
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7. Explica amb claredat. 1 2 3XXXX 0 

8. Defineix els termes, els conceptes i principis 
nous o poc familiars. 

1 2 3XXXX 0 

9. Posa exemples per aclarir els conceptes o 
principis explicats. 

1 2 3XXXX 0 

10. Mostra tots els passos de la solució d’un 
problema. 

1 2 3XXXX 0 

11. Utilitza explicacions variades per a material 
complex o difícil. 

1 2 3XXXX 0 

12. Destaca i posa èmfasi en els punts 
importants. 

1 2 3XXXX 0 

 

 

Interacció 

 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

13. Anima i sol·licita preguntes de l’alumnat. 1 2XXXX 3 0 

14. Fa preguntes per conduir i augmentar la 
comprensió de l’alumnat. 

1XXXX 2 3 0 

15. Espera temps suficient perquè els estudiants 
responguin les preguntes. 

1XXXX 2 3 0 

16. Escolta amb atenció les preguntes de 
l’alumnat. 

1 2 3XXXX 0 

17. Respon adequadament a les preguntes de 
l’alumnat. 

1 2 3XXXX 0 

18. Parafraseja i repeteix les preguntes i 
respostes quan és necessari perquè les escolti 
tot el grup. 

1 2 3XXXX 0 

19. Redirigeix algunes preguntes de l’alumnat 
cap a altres companys de la classe. 

1XXXX 2 3 0 

 

Contingut i rellevància 

 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 
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20. El material que presenta té un nivell adequat 
per l’alumnat. 

 

1 

 

2 

 

3XXXX 

 

0 

21. Demostra domini de la matèria i continguts 
de la classe. 

1 2 3XXXX 0 

 

Comunicació verbal i no verbal 

 Millorable Adequat Molt bé No obs. 

 

22. El to de veu és audible. 

 

1 

 

2 

 

3XXXX 

 

0 

23. El to de veu es modula, és variat i accentua 
aspectes importants. 

1 2 3XXXX 0 

24. No utilitza falques excessivament. 

 

1 2XXXX 3 0 

25. El ritme de la parla no és ni massa ràpid ni 
massa lent. 

1 2 3XXXX 0 

26. Estableix contacte ocular amb els estudiants 
a l’inici de la sessió. 

1 2 3XXXX 0 

27. Manté el contacte ocular durant el transcurs 
de la classe. 

1 2 3XXXX 0 

28. Es mou per la classe d’una manera que no 
provoca distracció. 

1 2 3XXXX 0 

29. L’expressió facial i els gestos de les mans 
acompanyen l’èmfasi de l’expressió verbal. 

1 2 3XXXX 0 

30. Escolta atentament els comentaris i 
preguntes de l’alumnat. 

1 2 3XXXX 0 

 

TAs and Professors as a Teaching Team. A Faculty Guide to TA & Supervision. (1992). Center 
for Teaching and Learning at the University of Nort Carolina at Chapel Hill. Traduït i modificat 
per J. A. Amador Campos. ICE. UB. 

La Dra Ester Verdaguer ja fa tres anys que imparteix classes pràctiques de diferents 
assignatures en el Departament de Biologia Cel·lular.  

L’he vist treballar en diferents sessions de classes pràctiques i la valoració global és 
excel·lent. A més manté una bona relació amb els alumnes fet que incrementa el dinamisme 
de les classes.  

La valoració feta a començament de curs està basada en unes pràctiques en concret, les de 
Biologia Cel·lular, però podrien ésser aplicables a totes les altres que imparteix. 
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Els punts febles més destacables i que hem intentat millorar durant el curs són:  

Relacionar els temes que s’expliquen a la classe pràctica amb els conceptes que els alumnes 
ja han treballat a teoria, això a més de fer més comprensible l’explicació, permet integrar 
teoria amb pràctiques, donant una visió més global de l’assignatura.   

Fer més preguntes als alumnes durant el desenvolupament de la classe pràctica i afavorir 
així que pensin i busquin la informació que tenen en els apunts i en els dossiers de 
pràctiques. Seria bo que una qüestió plantejada pel professor o, pel mateix alumne, fos 
resolta entre tots; es tractaria d’intentar fugir del diàleg exclusiu entre un alumne i un 
professor. Aconseguir-ho pot aportar molta capacitat crítica a l’alumne. Cal recordar que les 
classes són de 16 alumnes i això és possible, a més durant 6 hores i per tant sempre hi ha 
temps mort per buscar informació.  

Impressions de la sessió 

És important que al finalitzar la sessió d’observació, la persona observada (amb 

gravació o sense) reculli les impressions que ha tingut a la classe: si ha estat un 

classe habitual, si l’observació ha afectat el desenvolupament de la sessió d’alguna 

manera, quin ha estat el grau de satisfacció amb respecte la classe, sensacions… 

Durant la classe pràctica de Biologia Cel·lular, en la qual la Dra. Auladell va assistir-

hi, vaig estar relaxada ja que no era el primer cop que donava la classe i el nombre 

d’alumnes és reduït, tot i així, alhora d’introduir els objectius i el treball a realitzar, 

cal dir que se’m va oblidar comentar algun dels punts en detall, però això ho vaig 

poder rectificar al llarg de la classe ja que molts alumnes em feien la mateixa 

pregunta. L’observació de la Dra. Auladell no va afectar en el desenvolupament, ja 

que hem donat classes pràctiques juntes en altres assignatures, això fa que la 

interacció sigui més bona i que la seva presència no em destorbi ni molesti durant 

la classe.  

Al finalitzar la pràctica estava satisfeta tot i que jo mateixa vaig reconèixer algun 

dels meus punts febles, al plantejar-los els protocols a seguir molts cops no deixava 

que els alumnes pensessin els passos i perquè es feien. Personalment crec que és 

bo preguntar-los què pensen, que s’hauria de fer per realitzar un determinat 

experiment i no simplement dir-ho, però les primeres classes del curs com que no 

domines la gestió del temps molts cops ho obvies.  

La valoració general de com vaig impartir el primer torn de les pràctiques de 

Biologia cel·lular ho vaig veure reflectit en l’informe final que els alumnes fan sobre 

els resultats obtinguts. Al fer les correccions perceps si han entès el que havien de 

fer, si han sabut interpretar els resultats i si saben aplicar els coneixements 

impartits en la discussió dels informes. Per tant, valorar els resultats de cada grup 

es una guia per saber si la teva explicació ha estat correcta o no, a on has 
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d’aprofundir en el cas que algun punt o concepte no hagi quedat clar i per tant 

millorar la docència. Per exemple, en el primer torn vaig veure que no sabien 

perquè no sortia la immunocitoquímica que van fer,  això vol dir que no els hi van 

quedar clars els passos del protocol (perquè es feien i servien). Aquets punts els  

vaig modificar en l’explicació del següent torn. 

RESUM i EVIDÈNCIES DE L’OBSERVACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT 

Un cop omplert el registre d’observació de la pràctica docent escollit, caldrà 

seleccionar una sèrie de punts forts i febles en els que es vulgui treballar. 

Seleccioneu tres punts forts i tres febles, expliqueu els motius d’aquesta qualificació 

i elaboreu un pla per potenciar-ne els forts i millorar els febles. 

Punts FORTS de l’actuació docent:  (assenyalar-ne 3) 

1.Claredat de les explicacions 

Motiu: explicar bé els conceptes 

2.Dinamisme de la classe 

Motiu: buscar que els alumnes sempre estiguin treballant 

3.Relació amb els alumnes 

Motiu: Sap interactuar amb els alumnes 

 

Punts FEBLES de l’actuació docent:  (assenyalar-ne 3) 

1.No deixar temps perquè els nois pensin els dubtes 

Motiu: Ella resolt el dubte de manera molt clara però l’alumne no pensa  

2. Hauria de buscar la participació de tot el grup en la resolució dels 

problemes i qüestions plantejades 

Motiu: Crec que resolt molt bé els dubtes però massa ràpid, cal deixar que l’alumna 

hi pensi 

3. Incentivar la lectura dels guions abans de venir a la classe pràctica 

Motiu: Els guions de les classes pràctiques s’expliquen a classe i l’alumne s’ho trobo 

tot fet 
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PLA D’ACTUACIÓ 

 

Algunes estratègies per potenciar els punts forts 

Habilitat a potenciar: 

1.La seva habilitat en tractar als alumnes 

 

Estratègies: 

Jo crec que és un punt ja molt ben resolt per la docent 

 

 

Habilitat a potenciar: 

2.La claredat de les seves explicacions 

 

 

Estratègies: 

Faltaria integrar més el que s’explica a la classe pràctica amb el que es fa a teoria, però 

aquesta estratègia s’hauria d’aconseguir per part de tots els docents de l’assignatura. 

 

 

Habilitat a potenciar: 

3.El seu interès perquè l’alumne entengui el que s’explica 

 

Estratègies: 

Malgrat l’Ester això ho fa molt bé; podria millorar-ho preguntant més als alumnes, i 

potenciant que integrin els coneixements que tenen. Motivar-los en la pràctica 

plantejant-los situacions reals  que són les que es trobaran a la vida laboral. En resum 
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que vagin raonant mentre fan la pràctica 

 

 

Algunes estratègies per millorar els punts febles 

 

Aspecte a millorar: 

1.Els punts febles com plantejar discussions a classe i fer que tots els alumnes hi 

participin 

 

 

Estratègies: 

No donar la solució sinó que en comptes d’enumerar els passos d’un protocol per a una 

tècnica els hi faci deduir, demanar el perquè es fa 

 

 

Aspecte a millorar: 

2. Aconseguir que l’alumne no vingui sense saber la pràctica que farà 

Estratègies: 

Avaluar preguntes referents al guió just al començar la sessió de pràctiques 

 

Aspecte a millorar: 

3. Integrar conceptes teòrics i pràctics 

Estratègies: 

Donat que jo faig la part de teoria de la matèria que l’Ester imparteix a la classe de 

pràctiques, aquest punt el podem treballar conjuntament 

 

104



(2a observació) 

Reflexionar sobre els canvis en els punts forts i febles entre la 1a i la 2a 

observació. Quines estratègies han estat més útils? Quines han estat 

menys adequades? 

 

Les dues docents hem buscat la manera d’integrar teoria i pràctiques i això ha sigut 

molt bo pel desenvolupament de les classes pràctiques. Ha permès veure connexió 

entre el que es feia a pràctiques i el que s’explicava a teoria.  

Realment seria bo poder-ho fer amb tots els temes. 

Una estratègia seguida ha estat veure la necessitat de conèixer la teoria per 

resoldre el resultats de les pràctiques. Això ha afavorit la discussió entre tots els 

alumnes del grup, ja que uns sabien una cosa i els altres una altra. 

Una estratègia ha estat buscar temps morts de les pràctiques perquè llegissin els 

apunts de classe. 

També s’ha avaluat positivament als alumnes que tenien el guió de pràctiques 

treballat abans de venir a classe. Si ho fan tenen més clar el perquè de cada pas 

que hi ha al protocol. 

L’Ester ha treballat molt l’exercici de fer preguntes i d’esperar que entre el 

estudiants es busques la solució . 

PLA DE FUTUR 

A partir d’aquesta experiència, quins punts es podrien seguir treballant en 

el futur? Quines estratègies estan resultant profitoses? 

A l‘intentar relacionar els conceptes pràctics amb el que veuen a teoria, i per tant 

fer raonar, els alumnes participen més, interaccionen més entre ells i amb el 

professor novell, tot fa que es creï més discussió a les classes.  

Realitzar preguntes sobre el guió i avaluar-les ha fet que els alumnes vinguin amb 

el guió llegit.  

En el futur crec que és molt bo tenir una interacció amb el professor de teoria o 

impartir també la teoria, ja que d’aquesta forma és més fàcil plantejar-los 

qüestions i pots aplicar a la pràctica el que han explicat a teoria. 
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La interacció a classe i els dubtes que puguin sorgir de les pràctiques haurien de 

veure’s resolts en l’informe final que han de realitzar els alumnes. Aquest éss un 

punt que cal treballar ja que en la seva carrera professional hauran de redactar 

informes aplicant els coneixements adquirits.  
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MÒDUL: DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

TALLER: Disseny de projectes per a la millora i innovació 
docent 

 

4.11. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El disseny de projectes per a la millora i innovació docent apareix amb la 
necessitat d’aconseguir millorar i innovar en la docència. Així doncs, cal 
plantejar un canvi, valorar els pros i els contres del que es vol modificar i 
analitzar quines poden ésser les conseqüències d’aquests canvis.  

Innovació implica un canvi per a una millora, no una reforma. Cal incidir en la 
millora de l’aprenentatge. Ens interessen actuacions docents als alumnes de la 
UB, si no hi ha una actuació docent ja no és una innovació. 

Reforma és un canvi estructural que afecta a nivell estatal. 

Una innovació comporta que es posi en funcionament un procés en el qual hi 
participaran un conjunt de fets o actuacions, persones, institucions, materials 
de treball, etc.. de manera que s’aconseguirà un sistema que permeti un procés 
de generació, introducció, seguiment i avaluació de la innovació. 

Els processos que podem trobar dins la innovació educativa són: 

• Investigació i desenvolupament 

• Interacció social 

• Resolució de problemes 

La innovació es sustenta en la investigació, però no tot procés d’investigació 
culmina necessàriament en innovació educativa. La investigació parteix d’una 
planificació per a la innovació educativa, de solucions per als possibles 
problemes que sorgeixin durant el període que es realitzen els canvis i quan 
s’obtenen els resultats, per això cal avaluar i fer un seguiment de tot aquest 
procés innovador el qual s’haurà de realitzar d’una manera organitzada i 
sistemàtica. 

Així doncs, la innovació educativa consisteix en introduir alguna cosa nova que 
doni lloc a una millora que implica un procés que es genera en la investigació 
perquè apareguin, s’apliquin i es validin les innovacions en l’educació. 

Els canvis i millores per a la innovació educativa es podran veure reflectits en 
plans i programes d’estudi, processos educatius, utilització de les TIC, 
modalitats alternatives per l’aprenentatge i arribaran a nivell governamental, a 
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la direcció i a la gestió. Aquest procés d’innovació provoca un coneixement que 
està valorat per processos de sistematització.  

Per a la transmissió d’aquest coneixement és necessària la formació del 
docent.  

A nivell institucional el suport que podem rebre per a la formació docent prové 
de la creació de diferents xarxes i serveis centrals de suport a la docència, de 
la professionalitat del docent, i de l’ús de noves estratègies i d’una política 
clara. 

Existeixen diferents convocatòries per a la innovació docent, entre elles podem 
trobar l’AGAUR (Ajuts per al finançament de projectes per millorar la qualitat 
docent a les universitats catalanes), PID (Projectes innovació docent), REDICE 
(convocatòria d’ajuts dins el programa de Recerca en docència Universitària). 

En recerca hi ha d’haver uns paràmetres objectius que fan que el resultat sigui 
fiable; en innovació no hi ha cap paràmetre que permeti contrarestar el nou 
plantejament.  A la universitat de Barcelona hi ha un model de gestió 
d’innovació docent a través del Programa de Millora d’Innovació Docent 
(PMID). La innovació pot estar impulsada per la institució o generada pel 
professor. 

El model de gestió d’innovació docent de la universitat de Barcelona segueix el 
PMID i aquest pot estar vinculat a: 

• Formació: el responsable és l’ICE 

• Política universitària: en aquest punt hi podem trobar vinculats diferents 
programes, unitats i oficines (UAB, UOC, etc...), aquests els podem 
trobar dins la carta de serveis que ofereix la UB, la qual és una 
convocatòria de grups d’innovació (associacions de professors amb un 
objectiu comú, l’important és la metodologia, no una nova eina, s’ha de 
tenir clar què volem explicar i com ho podem fer) 

Els models de suport d’innovació docent poden venir impulsats per la institució 
o generats pel docent. Abans de l’any 2000 a la UB hi havia el GAIU (Gabinet 
d’Avaluació Innovació Universitària) que estava impulsat per la mateixa 
institució i desenvolupat pel professorat. A partir de l’any 2000 es va crear el 
PMID que va ser creat pel professorat amb el suport de la UB.  

Els objectius del PMID consisteixen en: 

1. Estimular la innovació docent mitjançant ajudes econòmiques i ajudes 
metodològiques a projectes d’innovació docent. (PID, convocatòria de 
desenvolupament de material audiovisual, convocatòria de millora i 
qualitat docent). 
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2. Estructurar i cohesionar el professorat de la UB implicat en la millora de 
la docència mitjançant el reconeixement i consolidació de grups 
d’innovació docent. (Convocatòria biennal de grups d’innovació docent 
consolidats i reconeixement de grups no consolidats, convocatòria 
d’ajuts a grups d’innovació docent consolidats.) 

3. Contribuir a la difusió, intercanvi i extensió de les experiències de millora 
i innovació docent, a través de la pàgina web del programa i organitzant 
activitats d’intercanvi d’experiències. (Observatori de la Innovació docent 
(www.ub.edu/oid), tallers d’innovació docent, jornades de difusió obertes 
al professorat de l’UB i a tot el col·lectiu universitari, participació de la UB 
en el consorci universitari (ocw.ub.edu)). 

Aquests objectius van encaminats a aconseguir unes bones pràctiques per a 
generar un coneixement conjunt i promoure la difusió a partir de tallers 
d’innovació, intercanviant experiències i contactant amb altres grups 
d’innovació. S’ha intentat promoure estratègies docents centrades en 
l’aprenentatge dels estudiants, activitats d’aprenentatge innovadores centrades 
en el desenvolupament per part dels alumnes de les competències de cada 
grau, actuacions centrades en l’acció de les competències transversals, 
avaluació formativa orientades a la millora de la formació i del rendiment 
acadèmic de l’estudiant, adequació d’eines i recursos tecnològics que millorin la 
posada en funcionament de les estratègies docents i difusió de les conclusions 
de les accions d’innovació per contribuir a la millora de l’activitat docent. 

Tot això ha conduit a poder iniciar diferents programes per a la innovació com 
són: 

 Model d’acreditació de grups d’innovació docent. 

 Projecte CUBAC (www.ub.edu/cubac) 

 Observatori de la Innovació Docent. 

 Campus virtual d’innovació. 

Els plans de futur previstos es basarien en aconseguir uns criteris de qualitat 
d’innovació per a aconseguir una acreditació en innovació docent, de manera 
que la innovació comporti al coneixement i que aquest doni suport al personal 
implicat en accions de millora i innovació. 

Al llarg de tota la carrera universitària s’hauria d’incidir sobre aquelles 
competències que es demana que siguin adquirides en el treball de final de 
grau (TFG), per a aquest fi podem obtenir ajuda del PICUB (Programa 
d’innovació de competències de la UB) . Aquest punt caldria tenir-lo en compte 
en les activitats del pla docent de tal manera que els alumnes finalitzin els 
graus amb les competències adquirides. Hauríem d’utilitzar activitats que ens 
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permetin avaluar alguna competència. El suport per gestionar les competències 
que han d’assolir els alumnes per a la seva carrera ho podem trobar en el 
CUBAC (Carpeta de la Universitat de Barcelona per a l’Aprenentatge de 
Competències), projecte que treballa per a la millora de la tasca d’avaluació 
dels docents i tutors. 

 

4.12. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

Els continguts d’aquest taller es van posar a la pràctica creant un projecte 
d’innovació docent que porta com a títol Desenvolupament de la capacitat 
comunicativa en el Grau en Biologia. Convocatòria PID2010. El projecte es va 
realitzar amb companys del màster de professor novell, (s’adjunta a l’annex). 
L’objectiu d’aquest projecte va ésser desenvolupar l’aprenentatge per a la 
comunicació en llengua anglesa a la Facultat de Biologia. Es va proposar 
introduir la llengua anglesa en l’ensenyament de Biologia de manera gradual, 
de tal manera que a l’iniciar el grau només tinguin una petita part de 
l’assignatura en anglès i al finalitzar siguin capaços tant de redactar com de 
poder defensar-se en anglès. 

En aquest curs acadèmic també vaig tenir l’oportunitat de participar en un 
congrés de docència de Biologia Cel·lular que va tenir lloc a Lleida el 25-26 
d’Octubre: “VI Jornadas de Docencia de la SEBC”. En aquest congrés es va 
presentar un pòster en el qual es parlava de la implantació de la 
semipresencialitat en l’assignatura de Biologia Cel·lular. S’explica com 
l’assignatura de la Llicenciatura de Biologia s’ha adaptat als nous graus amb 
les directrius del Pla de Bolonya. Malgrat el número d’hores de docència s’ha 
reduït, l’equip docent va decidir mantenir un nivell molt semblant al que es 
cursava a la llicenciatura (Pla 1992). Al disminuir les hores de docència va 
comportar a implantar la semipresencialitat ja que no tot es pot explicar en 
l’aula i això provoca que certs punts del programa siguin preparats pel 
professor i treballats pels alumnes. La part presencial de l’assignatura consta 
de 32 h de teoria, 16 h de seminaris i 15 h de pràctiques. Així doncs, amb la 
semipresencialitat el que es pretén és potenciar un aprenentatge més actiu. 
Algunes de les metodologies utilitzades per potenciar  aquest aprenentatge 
són:  

 Preparació per part del docent de temes o apartats del programa teòric 
en pdf, els quals s’acompanyen de preguntes que els alumnes han de 
resoldre que són d’entrega obligatòria i s’avaluen. 

 L’alumne prepara parts de teoria a partir de problemes que es realitzen 
en els seminaris. 
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La conclusió d’aquest treball és que l’adaptació als nous plans d’estudi ha 
suposat una implementació de nous mètodes pedagògics, de manera molt 
important la semipresencialitat.(Veure Annex). El problema important és la 
quantitat de matèries que l’alumne té per semestre, ja que això dificulta la 
dedicació de l’alumne a cada assignatura. 
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TALLER: Política de qualitat a la UB 

4.14. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Totes les universitats han de tenir en tots els seus àmbits, docència, recerca i 
gestió, sistemes de garantia de qualitat regulats per l’associació Europea per a 
la Garantia de la Qualitat en l’Educació Superior (ENQA). 

La qualitat ha d’anar lligada amb una direcció estratègica , si aquests dos 
termes estan en concordança es podrà arribar a l’excel·lència. 

La garantia de qualitat és un conjunt d’activitats dirigides per a demostrar 
aquesta qualitat. La metodologia de treball a seguir per aconseguir aquesta 
qualitat és, dir el que fer i realitzar que el s’ha dit que es faria; registrar el que 
es fa i avaluar el que s’ha fet; actuar sobre les diferències o canvis que puguin 
aparèixer. S’ha d’aconseguir un sistema intern el qual pugui garantir la qualitat 
de la pròpia institució, però sense sinònim d’augment de paperassa o 
burocràcia. L’avaluació dels ensenyaments és útil per aconseguir els objectius 
de millora de qualitat, però mai es poden dur a terme totes les millores i 
actualment cada cop és més difícil degut a la crisi que estem patint, ja que fer 
un canvi, molts cops implica unes despeses noves. En el transcurs dels anys i 
amb el pla Bolonya s’han modificat els estudis però ha costat l’adaptació, i en 
molts casos l’únic que s’ha aconseguit és reduir en crèdits la formació 
acadèmica, s’ha canviat la diplomatura, llicenciatura i el doctorat per l’aparició 
dels graus, màster i doctorat.  

Per valorar els nivells adquirits en els estudis apareix el Marc Espanyol de 
Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), aquest té la finalitat de 
proporcionar la informació necessària sobre el nivell adquirit pels graduats, i fer 
que el marc espanyol sigui comparable amb el seu equivalent europeu facilitant 
la mobilitat dins l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i el mercat laboral 
internacional. El MECES contempla 4 nivells que inclouen tots els 
ensenyaments aquest es resumeixen en: 

 Nivell 1: Tècnic superior 

 Nivell 2: Grau 

 Nivell 3: Màster 

 Nivell 4: Doctorat 

El nivell de qualitat és responsabilitat de la pròpia universitat i aquesta com ja 
hem esmentat és regulada per l’ENQA. 

Per aconseguir una bona qualitat existeix un seguiment intern per part de les 
universitats, el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat en la Gestió (SGICG), 
format per auditors interns amb coneixements tècnics i pràctics sobre l’execució 
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i seguiment de les auditories específiques del sistema de gestió de la qualitat 
dels centres universitaris, i un seguiment extern per part del MECES.  

A nivell intern, les universitats plantegen un bon disseny del projecte el qual es 
desenvoluparà i al final serà avaluat pel seguiment del SGICG, externament el 
disseny serà verificat i se’n farà un seguiment fins que podrà ser acreditat. La 
verificació de si és o no un bon disseny només la poden fer aquelles agències 
que estiguin qualificades a nivell europeu: ANECA, AQU, Castella i Lleó i 
Andalusia. (Les úniques 4 que existeixen a Espanya). 

Els sistemes de garantia de qualitat de l’ENQA s’han d’adaptar a cada 
universitat,  en el model espanyol els processos d’avaluació es divideixen en 
tres:Verificació, Seguiment-Modificació i Acreditació. 

Primer cal fer una elaboració del pla d’estudis que es sotmetrà a una avaluació 
i verificació que s’emetrà per les agències de qualitat. Basant-se amb l’informe 
de les agències, el Consell d’universitats verifica la proposta i la Generalitat de 
Catalunya permet o n’autoritza la implementació.  

Tots els centres han de tenir un sistema de garantia intern, tot i que no tots 
segueixen el mateix. El seguiments es realitzen anualment i qui en fa les 
recomanacions i ho valora són els avaluadors externs, tècnics de l’agència de 
qualitat i estudiants. Els seguiments dels centres es poden trobar penjats a la 
web i en ell s’analitzen totes les titulacions que s’imparteixen en el centre. 

La universitat també té una avaluació de l’activitat docent: 

 Sexenis: amb retribucions dels trams de recerca. 

 Quinquenis estatals (d’activitat docent): són automàtics actualment. 

 Quinquenis (autonomies): -Recerca 

-Docència 

-Gestió 

Els grups de recerca també estan avaluats per l’agència AGAUR per obtenir un 
certificat de qualitat. A més, també es pot obtenir el reconeixement de la 
Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat (EFQM), que pretén ser un 
model per l’autoavaluació i la determinació dels processos de millora continua 
en entorns privats o públics. 
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4.15. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

El taller Política de Qualitat a la UB ho podríem aplicar enfocat a nivell del 
professorat. Per a optar a una plaça de professor a la universitat és necessari 
tenir l’acreditació per a professor lector, agregat o catedràtic. L’agència 
encarregada de l’avaluació per les acreditacions és l’AQU (Agència de Qualitat 
de la Universitat). 

Dins el marc del professorat, ja amb contracte fixa, trobem l’avaluació de 
l’activitat del docent que duu a terme la universitat Aquest s’avaluen per 
quinquennis.  A més, la universitat també fa un seguiment de la recerca a partir 
dels criteris d’assignació per dedicació a activitats científiques en el PDA del 
professor de la UB. Aquesta activitat presenta dos indicadors: inputs i outputs.  

Els inputs són els recursos que necessita l’investigador per dur a terme 
l’activitat i els outputs tenen en compte la producció científica.  

Així doncs, tota activitat docent o de recerca és avaluada per la universitat o un 
comitè extern per aconseguir una millora en la qualitat de les activitats 
realitzades, una alta qualitat en recerca et permet estar exempt d’algunes hores 
de docència.  
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5. MÒDUL: LA TUTORIA DE CARRERA 

TALLER: Tutoria universitària 
**En aquest taller no vaig poder assitir a classe, s’ha treballat a partir del material proporcionat al màster  i amb 
els companys 

5.2. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

L’acció tutorial és l’acció formativa d’orientació, ajuda i mediació que es duu a 
terme pel tutor i per la resta de professors amb el fi de potenciar la formació 
integral de l’alumne.  

Trobem diferents nivells d’actuació tutorial, els que estan més relacionats amb 
la tutoria de l’assignatura, els que es familiaritzen més amb la carrera i els que 
ho fan amb la tutoria individualitzada, aquests s’han de derivar als serveis de la 
universitat en cas de no saber-ho com solucionar. 

L’acció tutorial implica: 

− Intensificar la docència. 

− La tutoria com estratègia didàctica, proporciona eines a l’alumne per a 
millorar en l’aprenentatge. 

− Actua com a conseller i amic, funciona com una via de comunicació del 
professorat, és important una bona comunicació i relació entre professor 
i alumne. 

− Informador i orientador curricular, el fa reflexionar sobre el que vol fer i 
cap a on ha d’anar. 

− Ajuda a l’alumne al desenvolupament acadèmic i professional. 

− Atenció al desenvolupament integral de l’alumne, tant a nivell personal  
com social, tot i que no formi part de la formació curricular, si que forma 
part de la formació de l’alumne. 

Els dos primers punts estan més encarats a la tutoria de l’assignatura, 
l’últim punt faria referència a una tutoria més individualitzada i la resta 
formarien part  de la tutoria de la carrera. 

Les accions que fa el tutor dins els diferents nivells de tutorització són: 

• Tutoria de l’assignatura:  

 Facilitar els processos d’aprenentatge. 

 Diagnosticar les dificultats d’aprenentatge.  
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 Orientador de la metodologia de treball (definir la metodologia 
en funció de les competències a desenvolupar). 

 Coherència entre les competències que s’han de 
desenvolupar, els productes d’avaluació i els objectius de 
l’assignatura. 

 Donar suport acadèmic als treballs d’investigació. 

 Facilitar la recerca documental i el funcionament de les TICs. 

 Potenciador de la dimensió professional de l’assignatura, 
mostrar quina és l’aportació de cada assignatura en el perfil de 
formació professional. 

 

• Tutoria de la carrera: 

 Facilitar la integració acadèmica-social de l’estudiant. Aquesta 
és important durant el primer més d’incorporació a la 
universitat. 

 Informació i orientació curricular en la trajectòria educativa. 

 Ajuda al desenvolupament dels processos d’inserció laboral. 

• Tutoria individualitzada o assessorament personal: 

 Potencia el coneixement d’un mateix i els dels demés. 

 Facilita la presa de decisions i resolució de conflictes. 

 Estimula les habilitats socials.  

 Diagnostica problemes personals. 

 

La tutoria de la carrera i la seva priorització sorgeix a partir de les necessitats 
derivades de: 

• El desenvolupament de la identitat personal i professional, quan 
l’alumne no reflexiona suficient sobre les seves experiències prèvies 
o de les concepcions de la carrera o la seva vida universitària, 
necessita que l’aconsellin sobre les competències a desenvolupar i el 
seu projecte personal. 
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• El desenvolupament interpersonal, degut a un dèficit o una manca 
per comunicar-se, treballar en grup o per interrelacionar-se amb els 
demés. 

• El seguiment dels processos d’aprenentatge, en aquest punt les 
tutories ajuden a trobar estratègies per millorar la concentració, la 
motivació, per a gestionar millor el temps i aconseguir una 
autoestima. 

• L’orientació en els diferents itineraris acadèmics, les tutories donen 
suport a l’alumna que l’hi falta informació sobre el grau que està 
realitzant i les perspectives i sortides laborals que té. 

• Desenvolupament dels processos d’inserció laboral, en aquest cas 
les tutories ajuden a l’alumne en el pas d’estudiant al món laboral. 

 

Els moments i accions que ha de tenir lloc la tutoria de carrera són a l’inici, 
durant i al final dels estudis. 

A l’inici dels estudis es fa un perfil de l’estudiant, aquest ha de reflexionar 
sobre la seva adaptació a la universitat, i es busca informació prèvia al 
desenvolupament de l’acció tutorial. Es realitza una acollida de l’estudiant per a 
la seva adaptació tant per als canvis acadèmics com socio-relacionals i 
personals. Es parla de les experiències que tenen a l’inici dels estudis per 
intentar entendre millor la seva situació i adaptació a la universitat. 

En aquest primer curs s’obre una fitxa a l’estudiant amb dades prèvies i 
experiència professional, amb la qual es farà un seguiment acadèmic a través 
dels diferents anys de grau. 

Durant els estudis, es fa un seguiment en el 1r i 2n cicle en els quals es fa 
una reflexió a nivell del seu desenvolupament acadèmic (expedient-
assignatures), el seu desenvolupament personal i social (coneixement d’un 
mateix, quin és el nivell de domini d’habilitats i competències?), i es planteja 
quin és el seu projecte professional (preguntant què vol fer i què necessita per 
formar-se). 

Al final dels estudis, es documenta el seu currículum, i es realitza una formació 
continua, ajudant a la inserció sociolaboral i als contactes professionals. És 
molt important la gestió del projecte professional ja que això farà que dirigeixin 
els seus estudis en una direcció o una altra. 

A demés, a part de la tutoria individual hi ha la tutoria grupal, aquesta es fa 
per orientar en el curs acadèmic i professional. Els temes generals que es 
poden treballar en grup són la jornada d’acolliment, configuració del projecte 
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professional, planificació i gestió del temps, sobre la base de dades i la 
biblioteca, el pràcticum i les sortides professionals. 

Una part important de les tutories és tenir un bon vincle o relació amb els 
alumnes tutoritzats. En aquest punt es tractaran les relacions entre tutor i 
alumne i com ha de ser la comunicació entre aquest. 

Quan un alumne té un problema s’ha d’analitzar què és el que falla i podem 
canviar algun cosa del seu entorn o actitud per poder ajudar-lo. Una eina de 
treball per iniciar un vincle relacional amb l’alumne és treballar sobre les 
influències que pot tenir de l’entorn, les seves experiències vitals, les creences 
familiars i la predisposició genètica. Posant en comú aquests punts podem 
generar un cercle entre actitud, emocions i creences i valors per arribar a 
formar a la persona. La funció del docent és la de fer canvis per tal d’ajudar a 
l’alumne.  

En un principi tots som incompetents inconscients (quan no sabem que no 
sabem les nostres limitacions)  i hem d’arribar a ser competents conscients, és 
a dir t’adones que has de millorar i perquè, s’inicia una fase d’aprenentatge que 
conduirà a un estat conscientment competent. Aquesta és la feina del tutor 
sobre l’alumne buscar canvis per aconseguir ser competent conscient. Però 
abans no arribem a aquest punt l’alumne es pot trobar en altres dos estadis, el 
de incompetent conscient, (pren consciència que s’ha de canviar alguna cosa 
per poder solucionar el problema) o en l’estadi de competent inconscient 
(moment en el qual no se n’adona de perquè es fan les coses ja que les té 
incorporades, ho fa sense pensar). Per treballar sobre aquests estadis una de 
les eines que ens pot ajudar és descobrir els tipus d’intel·ligència de l’alumne, 
no tots tenim les mateixes intel·ligències ni tampoc les tenim totes, n’hi haurà 
unes més desenvolupades que d’altres i cal buscar aquelles amb més potencial 
per desenvolupar.  

S’han descrit vuit tipus d’intel·ligències: 

1. Lingüística 

2. Matemàtica 

3. Espacial 

4. Cinètica corporal 

5. Musical 

6. Naturista 

7. Intrapersonal 

8. Interpersonal 
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Les sis primeres es troben més o menys desenvolupades en totes les 
persones, en canvi, les dues últimes tenen més importància ja que són les que 
ens ajuden més en l’èxit personal. La intel·ligència intrapersonal està 
relacionada en com construeixes la realitat al teu voltant, com tu ho veus, és 
necessària aquesta visió per poder modificar el com ho veu l’alumne, a com és 
la realitat. En el cas de la intel·ligència interpersonal ens dóna informació de la 
capacitat d’una persona per relacionar-se amb els altres. Els canvis que es 
busca en les tutories és doncs, influir per millorar les capacitats dels nostres 
alumnes. Un punt important a tenir em compte pel tutor és saber en quins punts 
pot influir i en quins no, ha de saber les seves limitacions. D’aquí la importància 
de saber relacionar-se amb els alumnes.  

Les relacions tutorials que es poden establir amb els alumnes poden ser per 
coaching, mentoria, orientació i assessorament. El més important alhora de 
desenvolupar les capacitats dels alumnes és la Proactivitat, tot alumne o 
persona es pot trobar en un estat d’acceptació o de no acceptació, i pot trobar-
se en un estat passiu o actiu. Una persona passiva tendeix a la resignació i 
s’encamina cap a la paràlisi personal, cal mirar les coses amb una altra 
perspectiva i sortir de l’entorn que ens envolta. El tutor ha d’aconseguir fer 
canvis ha de saber quins són els potencials dels alumnes i dirigir-los cap a la 
proactivitat aconseguint que siguin actius i arribin a l’acceptació. 

Entre les relacions tutor i alumne ja hem comentat que és molt important la 
comunicació. Els orígens de la comunicació romanen en cinc principis: 

• És impossible no comunicar-se. La comunicació existeix en tot moment, 
d’una manera o altre sempre estem intercanviant informació. 

• La comunicació té tant nivells de contingut com relacionals; sempre en 
tot contingut hi trobem una relació que tindrà una conseqüència. En les 
tutories s’hauria d’aconseguir ubicar a tots els alumnes de tal manera 
que tant tutor com alumne estiguin d’acord, d’aquesta manera la 
conseqüència serà positiva per aconseguir els objectius. 

• La natura d’una relació depèn de la forma de puntuar les seqüències de 
comunicació de cada participant. (El tutor ha de fer una reflexió sobre ell 
o el sistema que fa servir, si una pauta ja no és funcional, primer haurà 
de canviar ell per a què canviïn els seus alumnes). 

• La comunicació pot ser verbal i/o no verbal. Majoritàriament predomina 
la comunicació no verbal, té més credibilitat. 

• Els intercanvis comunicacionals són simètrics o complementaris, 
rígids o flexibles. Les relacions complementàries poden ser entre 
professor i alumne, on el professor ha de tenir autoritat per a que 
l’alumne aprengui, és una relació disfuncional i podria ser poc funcional. 
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Les relacions simètriques han de ser funcionals sempre i quan es 
discuteixi i hi hagi una correspondència. Per això és important saber 
escoltar. El tutor ha d’aconseguir el nivell més alt d’escolta que és el 
d’estar atent i empàtic, evitant ignorar, fingir o només escoltar el que es 
vol, no ha de ser selectiu. 

El tutor aconsegueix mobilitzar a l’alumne a través de preguntes sobre fets 
reals i que es poden trobar a la vida laboral, d’aquesta manera l’obligues a 
moure’s per trobar les respostes. 

 

532. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

En el taller de la tutoria del grau  hem pogut veure la tutoria des de dos punts 
de vista, un d’aplicació més dirigit al grau, quins són els rols i funcions de la 
tutoria, moments en què cal aplicar-la, accions que s’han de desenvolupar i per 
un altre enfocat a les relacions entre tutor i alumne. 

L’aplicabilitat d’aquest taller en les classes que imparteixo a la facultat de 
Biologia és poca, ja que faig classes pràctiques i els alumnes els tinc només 
durant una setmana. Així doncs, el taller de la tutoria al grau el podria aplicar 
amb alumnes que tinguis durant un periode més llarg de temps a nivell 
d’assignatura amb els alumnes que coincideixes durant tot un torn, o amb 
aquells com m’ha succeït en algun cas, que he coincidit en diferents classes 
pràctiques. Això només seria possible amb  alumnes que tens a pràctiques de 
primer curs (Elements d’Anatomia, Citologia i Histologia), i de tercer o quart. 
Això m’ha passat algunes vegades i en aquest cas he pogut tutoritzar algun 
alumne orientant-lo cap a la pràctica laboral, aconsellant-lo en la seva tria i 
realització dels practicums I, II i treball de final de grau.  

Personalment crec que d’una manera indirecta, on pots tutoritzar millor als 
alumnes i sense que ells et vegin com al seu tutor, és quan realitzen el 
practicum de final de grau en el laboratori. A l’estar en un contacte diari, es crea 
una relació estreta que permet conèixer els punts forts i febles de l’alumne, i 
això fa que sigui fàcil ajudar-lo  a millorar i a aconseguir les competències 
transversals i específiques del grau. En molts casos quan finalitzen els treballs 
pràctics els alumnes et demanen consell sobre els màsters, quines són les 
perspectives de futur i sortides laborals. Molts es mantenen en contacte un cop 
ja han iniciat la seva vida laboral o bé continuen el seu període de formació fent 
post graus. Quan apliquen en un nou lloc de treball o formació, com en 
laboratoris o empreses aquests et demanen cartes de recomanació, i és molt 
fàcil fer una valoració de com treballa, com es desenvolupa i com ha anat 
adquirint coneixements al llarg de l’any que estan realitzant el treball pràctic.  
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TALLER: Anàlisi dels PAT a la UB. Debat i posada en comú 

5.5. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El PAT (Pla d’Acció Tutorial) és un pla on hi ha una formació, orientació i 
informació. En aquest taller el nostre grup va fer un anàlisi del PAT del grau de 
Ciències Biomèdiques de la Facultat de Biologia. El coordinador és el Dr. Bru 
Cormand. 

L’organització d’aquest Pla d’Acció Tutorial consta d’uns responsables de la 
tutoria formats per professors que estiguin actualment impartint docència dins 
el grau de Ciències Biomèdiques i que estiguin fixes o tinguin una continuïtat 
mínima d’uns 4 anys. En aquest grau es demana que els tutors tinguin una 
plaça a la universitat, com a mínim de professor Lector. Les accions tutorials es 
realitzen a l’inici, durant i al finalitzar els estudis. En el cas de Ciències 
Biomèdiques, les tutories tenen una durada de tot el grau i hi participen tots els 
estudiants. En total hi ha 16 tutors que seran responsables de 25 alumnes 
cadascú durant tots els anys de grau. Les tutories es realitzen tant en grup com 
individualment, ja que es demana que el tutor tingui una continuïtat durant tot el 
grau i faci el seguiment del seu grup d’alumnes des de l’inici de la carrera fins 
que la finalitzen. 

Els tutors dins del campus tenen un espai on el coordinador penja informació 
d’interès, es comuniquen reunions entre els tutors per determinar si hi ha 
alguna anomalia general que afecti a un gran nombre d’alumnes. 

Per millorar la coordinació i el seguiment de les tutories i els seus resultats, al 
finalitzar els 4 anys de grau es demana als tutors un feedback de com ha estat 
la tutorització durant tot aquest temps. 

Abans d’iniciar els estudis es realitzen jornades de portes obertes per als 
estudiants de Batxillerat i es fa una reunió de grup on el cap d’estudis del grau i 
un grup de professors de diferents departaments encapçalen la reunió, 
informant de com funciona la universitat i de tots els serveis que es disposen. 

A l’inici del curs es realitzen accions d’acollida, cada 25 alumnes tindrà un tutor 
el qual serà el responsable d’organitzar una reunió de grup al mes de 
novembre on se’ls informa dels serveis de la Universitat i de la Facultat com és 
la Biblioteca, Servei d’Estudiants, Escola d’idiomes Moderns, etc. 

Durant els estudis es realitzen tres sessions de tutoria de grup, una al segon 
semestre, la següent durant el tercer semestre i l’última al quart semestre. A 
més durant el curs, el tutor organitzarà tutories individuals amb tots aquells 
alumnes que ho demanin o es cregui convenient ja que cada cop més els 
alumnes tindran problemes més individualitzats i no tant generals. El tutor 
sempre tindrà el suport del coordinador del PAT i si és necessari del cap 
d’estudis. 
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Al final dels estudis es realitza una sessió grupal per orientar-los a nivell 
professional en la qual se’ls dóna informació sobre cursos de l’ICE o de la 
Universitat relacionats amb la inserció laboral.  

En el grau de Ciències Biomèdiques les modalitats de tutories que es duen a 
terme són de caràcter individual i grupal, no s’utilitzen les tutories virtuals. 

Per tal de resoldre algun problema general o millorar les tutories, es demana al 
grup de tutors que facin un informe donant la seva opinió, al posar en comú 
diferents problemes que han observat el grup de tutors, pot ajudar a millorar 
l’estructuració del grau i com està enfocada la docència. És important una bona 
comunicació ja sigui entre tutor i alumne, com entre els tutors i el coordinador o 
cap d’estudis. 

Segons els informes de les tutories els resultats que s’han pogut observar de 
les tutories és que aquestes funcionen al primer i últim any, durant els estudis 
tenen més casos puntuals i no s’utilitzen tant 

Els tutors no reben cap tipus de formació, aquesta és voluntària, almenys en el 
grau de Ciències Biomèdiques. 

Veure informació sobre el PAT a l’UB del grau de Ciències Biomèdiques. 
(Veure Annex) 

 

5.6. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

L’aplicació d’aquest taller en realitat ha estat la síntesi del PAT de Ciències 
Biomèdiques, com està estructurat i com es porta a terme. Després de parlar 
amb el Dr. Bru Cormand, personalment considero que porta una molt bona 
coordinació del PAT, el fet que un mateix tutor faci el seguiment dels mateixos 
alumnes durant tots els cursos del grau, permet que puguis conèixer millor a 
l’alumne i d’aquesta manera puguis establir una millor relació i així ajudar-lo en 
la seva formació, orientant-lo i informant-lo, tant referent als cursos com a la 
seva trajectòria professional. A més en aquest PAT han establert una gradació 
de coordinadors que permet solucionar i detectar els problemes d’una manera 
més ràpida. Els diferents coordinadors per al pla d’acció tutorial que tenen en el 
grau de Ciències Biomèdiques és el següent:  

• Coordinadors d’assignatura 

• Coordinadors de curs 

• Coordinadors de grau 

• Coordinador del PAT,  
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El coordinador del PAT també està en contacte amb el Consell d’estudis on hi 
ha un representat de cada departament que participa en el grau. Els problemes 
generals a molts estudiants es comenten a nivell del consell d’estudis, 
majoritàriament solen estar relacionats amb l’avaluació continuada. Gràcies al 
feedback dels alumnes es reuneixen els coordinadors de les assignatures 
demanant quan i quines activitats es faran durant el curs per evitar que hi hagin 
solapaments, d’aquí surten els coordinadors de curs. Aquesta coordinació, com 
ja hem esmentat anteriorment, permet la detecció i solució de problemes més 
fàcilment, ja que aquests tenen ressò a tots els nivells, des del departament fins 
a nivell de Facultat, implicant a través del consell d’estudis també a altres 
graus.  

En aquest programa potser caldria afegir alguna reunió a nivell de tutors per a 
poder unificar la manera de dur a terme les tutories i així poder millorar les 
accions que es puguin realitzar posteriorment, a més seria bo poder fer un 
seguiment o avaluació dels tutors per així tenir constància de les tasques que 
estan duent a terme. Per intentar promocionar les tutories durant els estudis, 
que és quan els alumnes en fan menys, caldria insistir en que és bo que es faci 
un seguiment del seu expedient acadèmic, tant per millorar el seu aprenentatge 
com per orientar-los cap a la seva inserció laboral, que no esperin a l’últim curs 
per optar cap a una direcció específica, ja que durant els estudis tenen opció 
d’assignatures optatives que podrien ser útils pel seu camí professional. 

El treball realitzat en aquest taller m’ha permès conèixer d’una manera més 
propera la tutoria, en el departament de Biologia Cel·lular la tutoria no funciona 
com en el departament de Genètica, no existeix aquesta coordinació entre 
tutors i posada en comú, cada tutor treballa de manera individual, des del meu 
punt de vista personal, això fa que es perdi informació i vies d’ajuda per a la 
millora de l’aprenentatge dels estudiant. La informació proporcionada pell Dr. 
Bru Cormand sobre el PAT em pot ser molt útil si mai tinc l’oportunitat de poder 
tutoritzar un grup d’alumnes, i a més seria una possibilitat per intentar implantar 
el mateix sistema o similar en el departament de Biologia Cel·lular. La posada 
en comú dels PAT analitzats per la resta de companys del màster, va mostrar 
que no totes les facultats segueixen la mateixa estructuració, i que si bé tots 
intenten seguir una mateixos criteris, fent tutories grupals i individuals, potser la 
coordinació entre tutors d’assignatura, curs i grau no hi existeix.  
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TALLER: Adquisició de competències transversal a la 
universitat. Quin paper hi pot jugar la tutoria? 

5.8. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Les competències no són exclusives d’una sol grau sinó que ho són de tots i és 
necessari que hi hagi una coordinació. S’haurien de dividir les competències en 
diferents assignatures. 

Per a ésser competent és indispensable tenir determinades aptituds, 
coneixements i habilitats, les quals les hauràs d’integrar per donar una 
resposta, o respondre a situacions semblants a la pràctica professional. Per 
aconseguir ser competent hi ha diverses activitats que es poden dur a terme 
com és el plantejament de casos, situacions que  es puguin donar a la pràctica 
professional. No sabrem si una persona és o no competent fins que no es troba 
davant un problema en la pràctica professional. En la formació és de rellevant 
importància la competència d’adaptació a situacions noves. 

En una titulació s’haurien de reduir les competències per tal de poder ser 
competent en elles, ja que és molt difícil que arribis a adquirir totes les 
competències de manera competent perquè això implica molta dedicació i 
comprensió que molts cops no és possible degut a l’ampli ventall de 
coneixements que s’exigeixen. Les competències haurien d’estar enfocades a 
saber solucionar els possible problemes professionals  que puguin sorgir. Una 
estratègia seria canviar la manera d’avaluar les competències, la quantitat no 
sol anar lligada amb la qualitat, així doncs s’hauria d’intentar: 

 Reduir el nombre de competències 

 Definir les competències de cada assignatura 

 Dissenyar les pràctiques que s’hauran de realitzar 

 Definir  el lloc on es realitzaran les pràctiques (laboratori, empresa, 
aula....) 

 

Competència tranversal 

Les competències transversals a més de ser necessàries per a la formació 
professional també ajuden a adaptar-se al canvi, a aprendre a comunicar-se, 
relacionar-se i adquirir un comportament ètic que també s’utilitzarà fora del 
camp professional. La competència transversal  és necessària per fer una 
formació integral de la persona. La universitat ha de formar persones més enllà 
del món laboral. Així doncs, les competències transversals són útils tant per a 
la formació professional com personal amb el fi de formar persones i ciutadans. 
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Ens preguntem si es poden formar bons professionals sense competències 
transversals, o si la universitat ha de donar una formació més global, quin 
paper hi pot tenir la tutoria en l’adquisició de les competències transversals a la 
universitat?. 

El problema no és que no hi hagi una guia o normativa per avaluar les 
competències transversals, sinó que primer és necessari definir quines són les 
competències transversals per així poder treballar-les, però aquestes no 
s’avaluen. En una assignatura el que s’avalua és el que consta en el pla 
docent. Les competències transversals no es poden avaluar ni ensenyar sense 
les competències disciplinars, les dues competències estan completament 
relacionades. A l’avaluar qualsevol competència estem avaluant coneixements, 
habilitats i actituds i la capacitat d’integrar-les, això és el que utilitzaríem per 
saber si s’han adquirit les competències transversals, però el difícil no és 
l’avaluació d’aquestes sinó com ensenyar-les o transmetre-les, en el cas de les 
competències disciplinars, els indicadors són més fàcils i estan especificats en 
el pla docent, però en el cas de les transversals no s’ha definit quins 
coneixements, aptituds i habilitats s’han d’avaluar. El primer a resoldre és 
definir el que s’ha d’ensenyar. 

A través de l’ICE es vol introduir al tutor com aquella persona que pugui recollir 
les competències transversals de l’alumne i poder fer-ne un seguiment, 
aconseguint així un informe on es reculli informació rebuda d’altres professors i 
d’altres estudiants, i així poder definir quina és la competència que aquell 
alumne hauria de desenvolupar o treballar més. 

La reflexió sobre la competència que estàs realitzant ajuda a una millora en 
l’adquisició d’aquesta. Si volem avaluar competències que actualment no es 
treballen, s’hauran de crear noves activitats per poder-les considerar. 

Per tant, el tutor actuaria com a responsable d’ensenyar i transmetre, així com 
detectar quines són aquelles competències que l’alumne haurà de 
desenvolupar per a ser un bon professional i formar-lo com a persona. 

 

5.9. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS  

El taller d’adquisició de les competències transversals a la universitat  es va 
aplicar durant el taller posant en comú entre diferents grups dues idees per a 
avançar amb els competències transversals. Les idees que van sorgir són: 

− Escollir quina competència transversal, per així poder-la treballar i 
definir-ne quins són els coneixements, aptituds i habilitats que s’han 
d’adquirir, especificar en què consisteix per saber què ensenyar i 
transmetre. 
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− Formar al professional per entendre quines són les competències 
transversals i poder-les transmetre i formar als alumnes per aquella 
competència. 

− Distribuir les competències en les diferents assignatures i donar diferents 
graus de complexitat a cadascuna d’elles. 

− Informar de quina és i com és la titulació al centre de treball i llavors 
enfocar les competències segons la titulació. 

− Intentar que les competències transversals dins d’una mateixa 
assignatura o departament siguin iguals pel grup de professors que hi 
participen. 

Per poder avaluar les competències transversals igual que les disciplinars, 
crec que és important que tots els membres que formen part de 
l’assignatura estiguin d’acord i apliquin les mateixes competències, i és molt 
important que tots segueixin el mateix criteri d’avaluació. Però, sense abans 
definir quina o quines competències i quins són els coneixements, aptituds i 
habilitats que es creuen necessàries adquirir per arribar a ser bons 
professionals, serà difícil aconseguir que tots els alumnes adquireixin els 
mateixos coneixements. Tot i que el paper del tutor és important en aquest 
punt, el problema recau en que pocs alumnes assisteixen a les tutories, ja 
que ells no reflexionen per veure en quina de les competències necessiten 
millorar. Una possibilitat per ajudar als alumnes encara que no utilitzin les 
tutories, seria com s’ha comentat en aquest taller, utilitzar alguna activitat de 
forma indirecta per potenciar el desenvolupament d’aquestes competències, 
es podrien plantejar casos reals o situacions laborals i l’alumne o un grup 
d’alumnes proposar solucions, o que es proposin maneres d’actuar davant 
d’aquests situacions. Els resultats es podrien posar en comú i discutir en un 
seminari, però primer de tot hauria de quedar ben definit quina és la 
competència que s’hauria de treballar perquè el professor aporti el suport i 
aconsegueixi transmetre la informació i que aquesta arribi als alumnes.  
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TALLER: Com afecta la propietat intel·lectual al professorat 
universitari en l’elaboració dels materials docents i la 
investigació. 

5.11. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Al dipòsit digital de la UB podem trobar tots els articles d’autors de la UB, però 
a part d’aquest reservori n’hi ha un a nivell estatal i un altre a nivell europeu. 
Cal sempre llegir el copyright de la revista. 

Dins del dipòsit de la UB podem trobar-hi documents relacionats amb: 

• Docència: s’hi accedeix mitjançant la contrasenya que cada usuari té a 
la UB. La informació que s’hi troba està oberta a tots els membres de la 
universitat, no sols als alumnes.  

• Domini Públic: aquella documentació que està exempt de drets d’autor.  

És important identificar els “copyemoticonos” aquests seran els que ens 
informaran de quins drets tenim sobre el document.  

Per a saber quins són els drets o com pots utilitzar la informació, cal tenir en 
compte:  

 Propietat intel·lectual: propietat que pertany a l’autor sobre les obres 
creades ja siguin literàries, artístiques o científiques. L’obra no podrà 
ser utilitzada sense la prèvia autorització de l’autor. L’obra s’ha de 
registrar al registre de la propietat intel·lectual. 

Art.1 “La propietat intel·lectual d’una obra literària, artística o científica correspon a 
l’autor pel sol fet de crear-la” 

 Propietat industrial: són els drets que pot tenir una persona sobre un 
invent ( pex. Patents). 

 Drets d’autor: drets que es donen a un altre persona per a utilitzar la 
informació. 

 Copyright : part dels dret d’autor morals i patrimonials. 

Corresponen a l’autor els drets morals, decidir si l’obra es publica o no, 
determinar com es vol difondre, exigir el reconeixement de l’autor per evitar que 
hi hagi plagi. L’autor pot exigir el respecte a la integritat de l’obra. Els drets 
morals són diferents depenent de l’àmbit i el país. Els drets d’explotació d’una 
obra duren tota la vida de l’autor i fins 70 anys després de la seva mort o 
declaració. El dret d’integritat et permet com a autor determinar si es volen 
transferir els drets o no. Cal destacar que quan un autor crea una obra, el titular 
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dels drets d’explotació és l’empresari. Relacionat amb l’ambient universitari, el 
titular de la patent serà la universitat però pot donar beneficis als autors. 

Els drets afins se’n beneficien els intèrprets, productors de fonogrames, 
audiovisuals, radiodifusió, etc.... En aquest cas els drets tenen una durada de 
50 anys passant després a ser del domini públic. 

Tot i existir un gran nombre d’articles que constitueixen la llei per a la propietat 
intel·lectual, n’existeixen excepcions com per exemple la utilització de 
fragments d’una obra, fotografies, etc, sempre que sigui a títol d’una cita o per 
un anàlisi o comentari o judici crític. Tampoc necessita autorització de l’autor el 
professorat de l’educació sempre que s’utilitzi només per il·lustrar les activitats 
educatives a les aules. 

Els drets d’autor inclou una normativa molt àmplia però podem concloure que 
pel sol fet de crear, un és autor, no és necessari un registre per a tenir 
protecció, tampoc és necessari fer cap indicació, existeixen els drets morals i 
d’explotació i només seran cedibles els drets d’explotació i en alguns casos 
l’explotació no dependrà de l’autor.  

A part de les llicències tradicionals podem trobar un grup de llicències lliures 
com poden ser: 

• Copylefts: es cedeix l’obra per a què la copiïs però ho has de comunicar, 
i si la modifiques s’haurà de permetre als demés que també la puguin 
modificar (és el que succeix amb la wikipedia) 

• Creative commons: no és ni un registre, ni un bufet d’advocats. És una 
alternativa quan una obra té tots els drets reservats. És una organització 
que permet compartir les obres o documents de forma voluntària, donant 
llicències que els permetin aprofitar tota la informació sobre la ciència, el 
coneixement i la cultura que es troba a internet. 

•  

Les llicències són més permissibles que la llei de propietat intel·lectual, sempre 
i quan no se’n faci una explotació comercial, a més s’ha de comunicar que 
estàs utilitzant la documentació. Existeixen sis llicències diferents, aquestes 
s’identifiquen per diferents icones: 
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Existeix un resum on trobem les llicències que es poden utilitzar o no, cada 
símbol indica del que està lliure o quines són les condicions que implica aquest 
tipus de llicència, com per exemple estar lliure de comprar, distribuir i 
comunicar lliurament l’obra o de fer-ne obres derivades.  

Existeixen també pàgines web on podem trobar informació de si pot utilitzar o 
no una determinada documentació: 

• search.creativecommons.org 

• mdx.cat → hi podem trobar material docent 

• ocw→ material d’altres universitats o centres docents 

• MOOCS→ cursos online (Massive Online Open Courses) 

  

5.12. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

El taller de la propietat intel·lectual ens ha permès conèixer tot aquell material 
que es pot utilitzar per a una classe docent, a més ens ha proporcionat les 
eines i la documentació per esbrinar que es pot utilitzar i que no, en cas de 
dubte. A més a través dels exemples pràctics que es dugueren a terme durant 
la segona sessió, es va poder veure millor com aplicar les llicències i el que 
permetia la llei o no amb la utilització d’exemples reals. Uns dels projectes que 
es va treballar va esser sobre el SHERPA-ROMEO on es recullen les diferents 
revistes, aquesta font d’informació es molt útil en el camp de la recerca. A partir 
d’aquí s’ha aconseguit transferir aquesta informació al GREC, on apareix una 
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icona que informa del copyright de la revista on has publicat. Un altre dels 
exemples comentats va ésser l’OMADO (Dipòsit digital de la UB d’objectes i 
materials docents), ens aquest dipòsit s’hi poden trobar tot tipus de material 
docent, així com també es possible penjar-ne de nou, i si a més es vol posar 
alguna llicència es pot utilitzar les del Creative Commons que és gratuïta. A 
part d’aquests recursos se’n van mostrar d’altres que estan més dirigits a la 
realització de cursos com és el cas del MOOCS, on es troben cursos que 
organitza la universitat o altres institucions a partir de material que ha penjat el 
professorat, en alguns casos fins i tot pots aconseguir un certificat. En 
l’Openstax college s’hi pot trobar mòduls que en alguns casos estan suportats 
per altres institucions de manera que s’aconsegueix un vot de qualitat.  

Aquest taller m’ha servit a part de conèixer la propietat intel·lectual, també per 
saber on puc penjar el material que utilitzo i dissenyo per a les classes que 
estic impartint i com posar-hi una llicència. Al crear un material docent i el penja 
al campus virtual hi podem penjar una llicència així protegim la documentació 
que hem creat, potser útil per aquelles presentacions i material docent que 
preparem per als alumnes. També podem utilitzar les llicències per tot el 
material utilitzat o generat en els camps de la recerca, ja que es pot posar una 
llicència a les tesis doctorals i en articles publicats. 
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6. MÒDUL: COMPLEMENTS DE FORMACIÓ 

TALLER: Elaboració de rúbriques per a l’avaluació dels 
aprenentatges 

6.2. SÍNTESI DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

Les rúbriques s’utilitzen per avaluar les competències compartint significats i 
criteris exposats en el pla docent entre professor i alumne. A partir d’uns criteris 
graduats permeten valorar l’aprenentatge, el coneixement i les competències 
aconseguides per l’estudiant. 

Quan ens plantegem unes rúbriques per avaluar, primer ens hem de plantejar 
quines són aquelles activitats que es volen avaluar. Hem de ser capaços de 
veure la relació directa de la nostra assignatura i les competències que 
nosaltres pensem que es poden aconseguir i aquelles competències que 
haurien de ser essencials. 

En els treballs de final de grau (TFG) s’ha proposat incloure les competències 
des del primer curs acadèmic. L’alumne pot recollir a la seva carpeta les seves 
millors competències i el tutor ho pot reflectir en el TFG. Així doncs, com ja s’ha 
comentat en altres tallers tant el del PAT com el d’adquisició de les 
competències transversals a la universitat, el tutor ha d’assessorar a l’alumne al 
llarg dels estudis acadèmics. 

Quan ens plantegem l’avaluació de les competències, com ja s’ha esmentat 
anteriorment primer és necessari saber el que es vol avaluar, de fet plantejar 
primer el resultat que es vol aconseguir ajuda a millorar el pla docent, per tant 
és millor primer plantejar l’avaluació i llavors dissenyar el pla docent. 
En tota avaluació és necessari que el docent s’evidenciï per saber si és 
competent o no. Ser competent implica actuar adequadament, procedir 
eficaçment i treballar eficientment. Si s’aconsegueix fer aquesta reflexió es 
podrà aconseguir millorar i passar d’un estadi conscientment incompetent a la 
fase d’aprenentatge. 
Les competències no es poden aïllar del context, aquestes haurien d’incloure 
tots els components del currículum i poder mostrar-les en una activitat amb la 
qual sigui avaluable. 
Per a conèixer quines són aquelles activitats més representatives de la nostra 
disciplina, ens hem d’acostar més a la realitat, s’han de buscar a la vida 
quotidiana, d’aquesta manera els alumnes poden practicar amb casos reals i 
així és pot veure com es desenvoluparien en situacions en la seva carrera 
professional. 
Per a saber quines són les competències, i quines tasques s’han de dur a 
terme i com avaluar-les, hauríem de contestar a les següents preguntes sobre 
l’alumne: 
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 SAP: per determinar el que SAP es poden utilitzar test de coneixements, 
proves conceptuals o de coneixement i exercicis. 

 SAP COM: l’alumne sap com realitzar la tasca i per determinar-ho es 
poden utilitzar proves procedimentals, mapes conceptuals, resolució de 
problemes, proves escrites. 

 MOSTRA: demostra com es fa, en aquest cas activitats que es poden 
utilitzar són la pràctica i rendiment in vitro, simulació o Role play, ús de 
maniquis. 

 FA: l’alumne ha adquirit la competència i ja pot realitzar la tasca, es pot 
determinar el seu rendiment in vivo, un informe de pràctiques, 
l’observació o també la gravació. 

Els dos primers nivells del sap i sap com avaluaríem la cognició i en canvi, 
quan analitzem si mostra o fem estem avaluant la conducta. 

La via per on una rúbrica es posa en funcionament és la següent: 

El professor planteja o dissenya la rúbrica i aquesta és presentada al grup de 
professors, a l’equip docent. Se’n fa una revisió i si s’arriba a un consensus, 
aquestes rúbriques es mostren als estudiants, si no és així es retorna al 
professor per a què faci les modificacions pertinents. Si l’equip docent està 
d’acord amb el plantejament, els alumnes fan una comprensió i consens sobre 
el significat i la implicació de les rúbriques, d’aquesta manera es vol aconseguir 
que facin una autoavaluació, coavaluació entre ells i finalment que en puguin 
fer una avaluació. El resultats d’aquestes reflexions han d’arribar al professor 
que ha dissenyat la rúbrica i amb aquest feedback podem obtenir una 
qualificació per a les competències adquirides. 

Per al disseny de la rúbrica cal tenir en compte: 

 Els continguts de l’assignatura. 

 Establir uns objectius, procediments, comportament, competències o 
activitats assenyalant quins seran avaluats. 

 Descriure els criteris específics que s’utilitzaran per avaluar i assignar un 
valor numèric segons els nivell d’execució (és important que en cada 
nivell es descriguin els comportaments o procediments que han de 
realitzar els estudiants). 

 Dissenyar una escala de qualitat per classificar-los i establir els nivells 
que poden arribar els estudiants. 

 Revisar el que s’ha dissenyat. 
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Així doncs, tota rúbrica estarà formada per una escala de qualificació, uns 
aspectes a avaluar i quins són els criteris per a cada qualificació. 
 

6.3. APLICACIÓ DELS CONTINGUTS FORMATIUS 

L’avaluació de rúbriques per a l’aprenentatge es va aplicar durant el mateix 
taller en el quals es va dissenyar unes rúbriques tenint en compte tots els 
criteris anteriorment especificats sobre alguna assignatura en la qual hi 
estiguem implicats. En el meu cas vaig escollir l’assignatura de Biologia 
Cel·lular, en concret la part pràctica que és la mateixa que he treballat al pla 
docent. Així doncs l’aplicació d’aquest taller es mostra conjuntament amb el pla 
docent de l’assignatura de Biologia Cel·lular (veure pla docent).  
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RELACIÓ DELS TALLERS 

La realització de la carpeta docent ha comportat que al llarg del màster per a 
professor novell s’anés integrant els coneixements de cada taller per utilitzar-
los en la pràctica docent. El primer taller que es va realitzar fou el de la Carpeta 
d’aprenentatge i carpeta docent. A la primera sessió es va fer una introducció 
de com ha de ser la carpeta i perquè ens serveix. Si fem un anàlisi del 
contingut del taller, aquest ja ens dóna informació del que haurem d’anar 
relacionant amb els tallers següents. Les paraules a destacar en aquest taller i 
que van relacionades amb els següents són: docència, aprenentatge, 
autoavaluació. Relacionar els tallers per a la realització de la carpeta docent 
comporta fer una anàlisi i reflexió d’aquestes paraules, que molts cops les 
utilitzem d’una forma equivocada o amb un context erroni. La carpeta docent és 
una forma d’aprenentatge per millorar els nostres coneixements i també per 
millorar i innovar en la docència.  Així doncs, és necessari fer la primera relació 
de conceptes per crear la carpeta docent i integrar els coneixements del segon 
taller del DAC que són docència, aprenentatge i comunicació. En aquest taller 
t’ensenyen a estructurar i organitzar la classe que has d’impartir, per fer-ho 
t’has de preguntar què vols explicar, com ho vols fer i on vols anar. Aquestes 
mateixes qüestions són les que es resolen en el taller de Com aprenen els 
estudiants, si coneixes el què, trobaràs com transmetre-ho i al final hauràs 
aconseguit uns resultats d’aprenentatge. Per aconseguir el com fer-ho, ens 
ajudem de la resta de tallers en els quals se’ns donen les eines per aquest 
procés d’aprenentatge i aconseguir el nostre objectiu transmetre i ensenyar. 
Per aconseguir uns resultats necessitem plantejar-nos uns objectius i el taller 
de Planificació de la docència universitària: del perfil professional i les 
competències del grau al programa docent, és el que ens fa plantejar quins són 
els nostres objectius a partir de les competències, tant transversals com 
específiques, de cada titulació. En aquest taller es posa de manifest el terme 
ser competent, concepte que relacionarem amb altres tallers com el 
d’estratègies de treball, avaluació dels aprenentatges, docència funcional, 
tutories, lideratge, adquisició de competències transversals i elaboració de 
rúbriques, tots ells tenen la finalitat d’aportar eines, activitats, materials, els 
conceptes i els processos necessaris per ser competent, i per tant arribar als 
resultats d’aprenentatge que marquen les competències transversals i 
específiques. Els següents tallers d’Estratègies de treball a l’aula universitària, i 
el de Materials i eines docents, ens ensenyen com aconseguir els objectius. 
Aquests ens donen informació i ens obren un ventall de diferents activitats i 
eines per aplicar a la pràctica docent i aconseguir que els alumnes aprenguin, 
de la mateixa manera que durant aquest procés, nosaltres com a docents 
també adquirim nous coneixements i millorem la docència per ser més 
competents. Un punt important és saber avaluar les competències i com fer-ho 
ho trobem en el taller d’Avaluació dels aprenentatges, en el qual a partir dels 
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conceptes, mètodes i resultats avaluatius, podem dissenyar com avaluar un 
aprenentatge. Aquest punt és recolza amb les rúbriques que ens permeten  
definir quins són els criteris d’avaluació per obtenir uns resultats d’aprenentatge 
que estaran relacionats tant amb les competències específiques com 
transversals.  

Tots els tallers anteriorment mencionats es van posar a la pràctica en el taller 
de Docència funcional en el qual es va realitzar una unitat temàtica. per 
aconseguir aquest treball es van haver d’aplicar tots els tallers anteriors, ja que 
per planificar una unitat temàtica cal plantejar uns objectius i proporcionar a 
l’alumne les eines i la metodologia necessàries per aconseguir els resultats 
òptims. Encara que l’activitat del taller no fos presencial, ni davant d’alumnes, 
implicava tant un treball en grup, (indirectament estava introduint el taller de 
treball en equips docents), com un treball d’obtenció de material i eines docents 
per aplicar amb els alumnes en una classe de teoria. Es a dir estàvem posant 
en pràctica el que hauríem de fer quan actuem com a docents a la universitat o 
un altre ensenyament: buscar els recursos necessaris per aconseguir que els 
alumnes aprenguin.  

Relacionat amb grups docents trobem tant els tallers de suport i tutorització 
acadèmica de l’estudiant, en el qual hi podríem incloure tots els tallers del 
segon any del màster per a professor novell sobre tutories com són tutoria de la 
carrera i també implicació del tutor en les competències transversals. El treball 
en equip és molt freqüent sobretot en aquelles institucions on el volum 
d’alumnes és molt elevat i per una mateixa matèria és necessari un grup de 
docents. Els taller de treball en equips docents t’ensenya a treballar en equip, i 
quins són els pros i contres d’aquest treball, i com millorar les relacions de 
grup. Per aconseguir estratègies de treball en grup és important fer reflexions 
sobre un mateix, i mirar de poder superar els problemes i trobar solucions per 
aconseguir un objectiu comú, per això aquest taller es important alhora de 
realitzar tutories i interaccionar amb un grup d’alumnes. A mes, també està 
connectat amb els tallers d’ètica i responsabilitat així com els de lideratge i 
comunicació, i gestió de l’estrés, els quals t’ajuden a fer un anàlisi més profund 
tant de tu mateix com de la resta del grup de treball. A partir del material dels 
tallers podem aconseguir superar situacions difícils i saber com adaptar-nos a 
noves situacions.  El taller de recursos documentals del primer any de màster, 
és una eina útil per conèixer els diferents recursos per obtenció d’informació 
que podem utilitzar tant per a la docència com per a la recerca, és una font de 
documents a la qual s’hi pot tenir accés des de la Universitat, o en molts casos 
des de fora. Les eines de treball que ens van proporcionar com el Refworks, a 
part de ser molt útil per a la recerca, també l’estan utilitzant els estudiants de 
pràcticum del laboratori, per a la cerca d’informació de revistes científiques, 
com diferents bases de dades o informació via internet. Aquest taller és útil 
també per a les tutoritzacions per ajudar a l’estudiant a buscar i ordenar la 

142



informació necessària per a l’aprenentatge i també és útil com a eina 
d’aprenentatge a través de la qual podem buscar activitat per motivar a 
l’alumna i per millorar el seu procés d’aprenentatge. 

Resumint, si fem un anàlisi dels tallers del primer any, des del primer que és la 
carpeta docent fins a l’últim de gestió de l’estrés, podem observar que tots 
estan relacionats, si tenim com a base el taller del DAC, docència, 
aprenentatge i comunicació, els següents tallers ajuden a aconseguir aquest 
procés d’aprenentatge que farà arribar a un estat conscientment competent tot 
adquirint els coneixements necessaris per a ser un docent competent. 

Els tallers del segon any han emfatitzat el procés d’aprenentatge per a ser un 
bon docent, sobretot el taller d’observació de la pràctica docent, amb el qual 
s’han posat a la pràctica molts dels recursos dels tallers del primer any, i el fet 
de ser observats per una persona externa, ha permès veure des d’un altre punt 
de vista les millores que es podien fer en la nostra pràctica docent. El següent 
taller de disseny de projectes per a la innovació docent, realitzat el segon any 
ens ha proporcionat les fonts i els recursos per a millorar i innovar en docència. 
A més et planteges els objectius i el que vols aconseguir, en aquest cas 
sempre per innovar o millorar, però es poden aplicar molts dels coneixements 
adquirits en els tallers del primer any com el DAC, estratègies i eines de treball, 
planificació de la docència, avaluació dels aprenentatges, etc. A partir d’aquest 
taller s’han pogut conèixer programes d’innovació docent que ens poden ser 
útils per innovar o millorar en la nostra docència. La resta de tallers realitzats 
durant el segon any han estat més dirigits al sistema organitzatiu dins la 
universitat com és el de política de qualitat a la universitat i això ha permès 
conèixer millor els organismes i els programes d’innovació docent que hi ha a la 
Universitat. Aquets taller el relacionaríem amb els de disseny de projectes. En 
el segon any s’ha treballat de manera intensa el paper del tutor, tant en el taller 
de tutoria de la carrera com en el d’adquisició de competències transversals a 
la universitat, com ja s’ha comentat anteriorment aquests tallers estan 
relacionats amb els realitzats el primer any, en el qual hem de conèixer quin és 
el procés d’aprenentatge de l’estudiant per poder-lo ajudar durant el transcurs 
dels seus estudis per ampliar els seus coneixements i ser un bon professional. 
Per a formar-lo com a professional hem de conèixer les competències i com es 
poden avaluar, en aquest punt utilitzarem el taller de rúbriques per poder definir 
quins són els criteris per avaluar les competències. Finalment comentar el taller 
sobre com afecta la propietat intel·lectual al professor universitari en 
l’elaboració de materials docents i d’investigació, amb ell  se’ns va transmetre 
que és la propietat intel·lectual i que existeixen diferents drets i llicències per a 
protegir o reconèixer la documentació que com a docents creem, com a 
propietat intel·lectual. A partir de la informació obtinguda en el taller podem 
saber quin són els drets intel·lectuals de tot aquell material que utilitzem en les 
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classes docents i què implica la seva utilització, ja que molts cops estem fent ús 
d’un informació que no en podríem fer difusió. 

La complementació entre els tallers del primer i segon any permeten adquirir 
els coneixements necessaris per aconseguir ser un docent competent, cal 
saber-los aplicar i posar-los a la pràctica. 
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8. PROJECTE DOCENT 

En aquest apartat es presenta el pla docent de l’assignatura de Biologia 

Cel·lular, concretament el pla docent corresponent a la part pràctica de 

l’assignatura. Un dels objectius d’aquesta assignatura és relacionar la pràctica 

amb la teoria. Això queda reflectit en el pla docent de l’assignatura (adjuntat en 

aquest document). Amb gris s’han marcat  aquells punts que fan referència a 

les pràctiques. 

 

8.1. PLA DOCENT – BIOLOGIA CEL·LULAR 

GRAU: Biologia-Bioquímica-Biomedicina-Biotecnologia 

ASSIGNATURA: Biologia Cel·lular/Obligatòria 

CODI DE L’ASSIGNATURA: 361655 

CURS ACADÈMIC: 2012-2013 

COORDINACIÓ: Mº DEL CARMEN AULADELL COSTA 

DEPARTAMENT: Biologia Cel·lular 

FACULTAT: BIOLOGIA- UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 

 Hores estimades de dedicació:  

Hores totals: 150 

• Activitats presencials 58 

          Teoria 30 

          Pràctiques de laboratori 15 

          Seminaris 13 

• Treball tutelat/dirigit 30 

• Aprenentatge autònom 62 
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L’assignatura s’impartirà durant el primer quadrimestre de grau amb data d’inici 

de 17 de setembre de 2012. La durada de les classes serà d’1h i es realitzaran 

2 sessions teòriques  a la setmana i una de seminari. 

 Competències que es desenvoluparan 

 Transversals comunes de la UB: 
-Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: inclou la capacitat 

d’anàlisi, de síntesi, d’una visió global i d’aplicació dels 

coneixements a la pràctica/capacitat de decisions i adaptació a 

noves situacions 

 Específiques de la titulació: 
-Realitzar cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes. 

-Obtenir, utilitzar, analitzar, integrar i comunicar informació 

bibliogràfica o de bases de dades relacionades amb la biologia. 

-Descriure l’estructura i funcionament dels éssers vius a nivell 

molecular, cel·lular i tissular, així com la regulació i integració de 

les funcions en els organismes. 

-Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats 

experimentals. 

-Manipular, analitzar i caracteritzar mostres biològiques animals i 

humanes. 

 

 Objectius d’aprenentatge 

 

 Referits a coneixements 

− Conèixer l’estructura i composició de la cèl·lula eucariota animal i 

vegetal. 

− Conèixer l’organització, funció i interpretació de les estructures i 

els orgànuls cel·lulars. 

− Familiaritzar-se amb les bases estructurals, funcionals i 

moleculars dels principals processos cel·lulars, incloent la 

diferenciació, el cicle cel·lular i la mort cel·lular, així com les 

interaccions cel·lulars que permeten l’organització d’aquestes en 

teixits.  
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− Dominar les tècniques bàsiques que s’utilitzen en l’àrea de la 

biologia cel·lular en els laboratoris d’investigació basades en: 

imatges, analítiques, cromatografia, electroforesi, anàlisis 

genètics, etc. 

− Dominar les normes i hàbits de treball en el laboratori de biologia 

cel·lular i de cultiu cel·lular. 

− Conèixer els fonaments de lectura i ser capaç d’interpretar articles 

científics. 

− Aplicar les bases conceptuals i metodològiques de la biologia en 

la resolució de problemes basats en resultats experimentals. 

 

 Blocs temàtics 

 
1. Introducció. 

2. Citosquelet i moviment cel·lular. 

3. Matriu extracel·lular, adhesió cel·lular i senyalització intracel·lular. 

4. Orgànuls i compartiments intracel·lulars: rutes generals de 

transport. 

5. Cicle vital de la cèl·lula. 

6. Integració i exercicis. 

 

 Metodologia i activitats formatives 

 

L’assignatura tindrà assignats 6 crèdits ECTS i s’organitzarà en grups de 

80 alumnes. Les activitats de formació es distribuiran en les activitats 

presencials següents: 

− Sessions de teoria. Es realitzaran un total de 30 sessions en 

grups de 80 alumnes. 

− Sessions de seminaris i problemes. Es realitzaran un total de 13 

sessions de 40 alumnes. 

− Sessions de pràctiques al laboratori. Es realitzaran un total de 15h 

al laboratori de biologia cel·lular en grups de 16 alumnes. 
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 Contingut de les sessions de teoria 

A l’inici de la teoria es farà una introducció de l’assignatura i les diferents 

sessions s’agruparan en 4 blocs temàtics. Per tal d’integrar tots els 

conceptes teòrics, les últimes classes es dedicaran a resoldre 

problemes. Aproximadament seran 9 h de classes presencials per bloc: 

teoria (6h) + seminari (3h). Al llarg de les diferents sessions de cada bloc 

temàtic s’aniran exposant els continguts del curs agafant com a 

referències els llibres citats a la bibliografia que es facilitaran al principi 

de l’assignatura i cada cop que sigui necessari. Així mateix, es penjaran 

les presentacions utilitzades a classe i tot el material complementari en 

el Campus Virtual, segons el criteri del professor. 

 

 Contingut de les sessions de seminaris i problemes 
Les sessions de seminaris serviran per a proporcionar a l’alumne les 

bases de diferents tècniques que de forma rutinària es fan servir en 

l’àrea de biologia cel·lular i per resoldre els problemes, basats en 

resultats experimentals. El material utilitzat en els seminaris serà 

distribuït prèviament en el Campus Virtual.  

Per tant els seminaris serviran per integrar metodologia i teoria 

 

 Contingut de les sessions pràctiques 

Es realitzaran en tres sessions de 5h en un laboratori equipat per a 

realitzar cultius cel·lulars (laboratori 22) 

 

 Avaluació acreditativa dels aprenentatges 

Avaluació continuada 
Els alumnes que escullin aquesta opció seran avaluats a la primera 

convocatòria (25 de Gener 2013) mitjançant 

a) Dues proves parcials de tipus test amb múltiple opció, es 

realitzaran a la pròpia aula, una el dia 12 de novembre i l’altre el 7 

de gener. Cada prova tindrà un valor de 1,5 punts de la nota final. 

No s’elimina matèria. 
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b) La valoració de les pràctiques. S’avaluaran mitjançant una prova 

de tipus test de 10 preguntes amb múltiple opció que tindrà un 

valor 1,5 punts de la nota final. El test es realitzarà el dia de la 

prova de síntesis. 

c) Una prova de síntesis, el dia 25 de Gener de 2013 que 

consistirà en: 

1. Un test d’entre 30 i 40 preguntes amb múltiple opció, que serà 

qualificat amb 2,5 punts sobre la nota final. 

2. Dos problemes (entre tres problemes proposats), que seran 

qualificats conjuntament amb 3 punts sobre la nota final. 

Per a poder presentar-se a la prova de síntesis és indispensable 

tenir l’acreditació de les pràctiques realitzades. 

Nota mínima de la prova de síntesis per a ponderar amb les altres 

notes: 4,5. 

 

L’equip docent de l’assignatura es reuneix un cop acabat el curs per revisar el 

temari del proper curs. El que es pretén es tenir un programa consensuat  i 

amb uns continguts amb els quals tot l’equip docent hi està d’acord. Desprès 

cada docent pot ajustar-lo i modular-lo d’acord amb la seva llibertat de càtedra 

però sempre tenint present que les proves són comunes per a tots els grups.  

El programa definitiu de biologia cel·lular per al curs acadèmic vinent serà el 

següent:  

 

 

8.2. PROGRAMA DE BIOLOGIA CEL·LULAR 

DEPARTAMENT DE BIOLOGIA CEL.LULAR 

CURS 2013-14 

1. Citosquelet 

1.1. Introducció   

- Característiques funcionals i moleculars: expressió i formes moleculars 
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- Equilibri fracció soluble/insoluble: cinètica molecular i proteïnes 
associades 

1.2. Microfilaments d’actina 

1.2.1. La molècula d’actina. 

- Expressió i control. Dominis funcionals de la G-actina. Formes 
moleculars.  

1.2.2. Equilibri G-actina/F-actina in vitro: Polimerització 

- Cinètica de polimerització/despolimerització (gràfica). Nucleació. 
Polarització. Concentració crítica. Drogues que afecten la cinètica de 
polimerització 

1.2.3. Equilibri G-actina/F-actina in vivo: Proteïnes associades a l’actina 

- Control temporal i espaial de l’equilibri G/F in vivo. Orientació dels 
filaments en la cèl·lula. Organització 3D del citoesquelet d’actina: 
filaments i feixos 1D, xarxes 2D i xarxes 3D. 

- Proteïnes associades que controlen la polimerització: 

- Proteïnes que controlen la formació de superestructures (feixos i 
xarxes 2D i 3D) 

- Proteïnes que controlen l’organització perifèrica del citoesquelet 
d’actina 

- Proteïnes motores i associades 

1.2.4. Regulació funcional de les proteïnes associades a l’actina 

   - Cinases) 

- Família Rho i els seus efectors 

   - Fosfatidilinositols 

  - Ca2+

1.3. Microtúbuls 

1.3.1. La molècula de tubulina 

- Expressió i control. Factors reguladors de la dimerització. Dominis 
funcionals. Formes moleculars.  

1.3.2. Equilibri dímer/microtùbul in vitro: Polimerització 

- Cinètica de polimerització/despolimerització (gràfica). Nucleació. 
Inestabilitat dinàmica. Polarització. Concentració crítica. Microtùbuls 
estables. Drogues que afecten la cinètica de polimerització 
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1.3.3. Equilibri dímer/microtùbul in vivo: Proteïnes associades als MT 

- Control temporal i espaial de l’equilibri dímer/microtúbul in vivo. 
MTOC,s. Orientació dels microtúbuls en la cèl·lula. Organització 3D del 
citoesquelet de tubulina: feixos i estructures altament ordenades 
(axonema i fus mitòtic). 

- Proteïnes que controlen la polimerització 

- Proteïnes que controlen la formació de superestructures 

- Proteïnes motores 

1.3.4. Regulació de les proteïnes associades a microtúbuls 

- Fosforilació 

- Ca2+/calmodulina 

1.4. Filaments intermedis 

1.4.1. Molècules que formen els filaments intermedis 

- Expressió i control. Dominis funcionals del polipèptid. Classes de gens 
(VI-VII) i agrupacions de proteïnes (A-D). Els IF com a marcadors de 
determinació/diferenciació:distribució cel·lular. 

1.4.2. Equilibri tetràmer/filament in vitro: Polimerització 

- Homopolimerització/heteropolimerització. Agregació lateral i elongació. 
Constitució dels filaments. 

1.4.3. Equilibri tetràmer/filament in vivo: Proteïnes associades als IF (IFAP) 

- Proteïnes d’integració lateral 

- Proteïnes d’ancoratge terminal 

  - Proteïnes d’organització 2D i 3D. 

- Models d’organització espaial i de transport 

1.4.4. Regulació de les IFAP 

- Fosforilació: el model del cicle polimerització/despolimerització de les 
lamines nuclears 

 1.5. Citoesquelet vegetal 

2. Matriu extracel·lular. Adhesió cel·lular. Senyalització intracel·lular 

 2.1. Introducció. 
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-Relacions de la cèl·lula amb el seu entorn. Components extracel·lulars. 
Interaccions cèl·lula-matriu extracel·lular i cèl·lula-cèl·lula: mecanismes 
d'adhesió i comunicació. Transducció de senyals. 

2.2. Matriu extracel·lular 

2.2.1. Col·làgens de polimerització lineal, connectors y formadors de 
xarxes. Fibres elàstiques. 

2.2.2. Proteoglicans i agregats de proteoglicans (glicosaminoglicans, 
àcid hialurònic, sindecans, perlecà, agrecà). 

2.2.3. Glicoproteïnes multiadhesives: fibronectina, laminina.  

2.2.4. Paret vegetal: cel·lulosa, hemicel·luloses, polisacàrids neutres, 
pectines i glicoproteïnes estructurals 

2.3. Adhesió 

2.3.1. Característiques de les molècules adhesives: dominis d’afinitat, 
conceptes de receptor, contrarreceptor, lligand, homofília i 
heterofília, senyalització associada. 

2.3.2. Integrines 

-Famílies de subunitats, dominis funcionals extra i intracel·lulars. 
Contrarreceptors. Processos cel·lulars mediats per integrines: 
complexes adhesius i senyalització. 

-Senyalització “inside-out” i “outside-in”. 

-Regulació de les activitats tirosina cinasa (FAK), de la 
proliferació, supervivència i diferenciació cel·lular i del 
citoesquelet (perifèric, expansions, migració). 

2.3.3. Cadherines 

-Subfamílies: clàssiques, desmosomals, protocadherines, etc. ---
-Dominis extra i intracel·lulars. Unions homofíliques. Adhesió 
intercel·lular. Catenines. Interacció amb el citoesquelet.  

-Senyalització i regulació de processos biològics. Funció en el 
desenvolupament normal y tumoral. 

2.3.4. Immunoglobulines. Heterogeneïtat i característiques moleculars. 
Senyalització associada. 

2.3.5. Selectines: tipus i característiques moleculars. Control de la 
extravasació de leucòcits. 

2.3.6. Altres molècules de adhesió: proteoglicans, família ADAM , 
ocludines, claudines, connexines, etc.  

152



2.4. Senyalització intracel·lular. 

2.4.1. La cèl·lula com receptor, integrador, transductor i efector de 
senyals. Tipus de senyalització. Receptors de membrana.  

2.4.3. Receptors acoblats a proteïnes trimèriques. Vies del AC-cAMP-
PKA i del IP3/DAG. 

2.4.3. Receptors amb activitat tirosina cinasa. Via MAPK. 

3. Transport i compartimentació intracel·lular 

3.1. Estructures citosòliques 

3.1.1. Proteïnes citosòliques: síntesi, plegament, modificacions post-
traduccionals 

3.1.2. Poliubicuitinización i degradació proteosomal. 

3.2. Nucli cel·lular: estructura, funció i transport nucli-citoplasma. 

3.2.1. Estructura del nucli interfàsic. 

3.2.2. Estructures associades al processament de rRNA i assemblatge 
de ribosomes (nuclèol). 

3.2.3. Transport nucli citoplasmàtic. 

-Porus nuclear i complex de porus. 

-Exportines i importines. 

-Regulació del transport nucli-citoplasma. 

-Proteïnes Ran 

-Exportació del mRNA 

3.3. Mitocondris, cloroplasts i peroxisomes: estructura, funcions e 
importació proteica. 

3.3.1. Compartimentació de mitocòndries i cloroplasts. 

3.3.2. Models d'estudis del transport citosol-mitocondri i citosol-
cloroplast. 

3.3.3. Model de transport a mitocòndries i cloroplasts: complexos de 
translocació i requeriments energètics. 

 3.3.4. Transport a peroxisomes. Peroxines. 

3.4. Ruta de secreció de proteïnes: Reticle endoplasmàtic (RER i 
REL) i complex de Golgi. 
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 3.4.1.Translocació de proteïnes i pèptids: Pèptid senyal i rutes de 
translocació al ER, SRP dependent i SRP independent. 

 3.4.2. Control de qualitat en el RER: resposta a les proteïnes mal 
plegades (UPR). 

 3.4.3. Retenció de proteïnes residents: receptor KDEL / receptor KKXX. 

3.4.4. Modificacions post-traduccionals de proteïnes al Reticle 
endoplasmàtic. 

  3.4.5. Transport vesicular a la ruta de secreció. 

3.4.6. Complex de Golgi: dictiosomes (heterogeneïtat, funcions, 
composició). 

  3.4.7. Proteïnes residents en el complex de Golgi. 

  3.4.8. TGN: classificació de proteïnes  

 3.4.9. Secreció regulada i secreció constitutiva. 

3.5. Transport a lisosomes, endocitosi i ruta endocítica. 

3.5.1. Transport als lisosomes com a model. 

   -Degradació proteica als lisosomes 

 -Autofàgia 

3.5.2. Endocitosi mitjançada per receptor. Models: LDL-R, receptor 
transferrina. 

3.5.3. Ruta endocítica: endosomes primerencs, endosomes tardans, 
vesícules de reciclatge. 

3.5.4. Cossos multivesiculars3.5.5. Transcitosi. 

3.5.6. Altres tipus d'endocitosi: fagocitosi, pinocitosi. 

 3.6 Transport vesicular. 

3.6.1. Model de transport vesicular: reclutament, vesiculació, 
despreniment de la coberta, adreçament, ancoratge, fusió i 
reciclatge. 

3.6.2. Tipus de vesícules de coberta: Clatrina, COPI, COPII 

3.6.3. Direccionament i fusió vesicular: proteïnes Rab i Snares 

3.6.4. Model de tràfic vesicular.  

4. El cicle cel.lular i la mort cel.lular 

4.1 Cicle cel·lular i els components del seu sistema de control 
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4.1.1. Introducció 

4.1.2. Fases del cicle cel lular 

4.1.3 Components del sistema de control del cicle cel·lular 

-Cinases dependents de ciclines (CDKs) 

-Ciclines 

-Complex CDK-ciclina 

4.1.4. Regulació dels complex CDK-ciclina 

-Activació dels complex CDK-ciclina per CAK 

-Enzims que modifiquen covalentment a les CDKs 

-Proteïnes inhibidores dels complexes CDK-ciclina 

4.2. Regulació del Cicle Cel.lular. 

  4.2.1. Introducció 

4.2.2. Control de la mitosi 

-Control de la transició G2 / M 

- Control de la transició metafase-anafase 

4.2.3. Control de la transició G1 / S 

-Ciclina D 

- Proteïna del retinoblastoma (pRb) 

- Família de factors de transcripció E2F 

- Punt de restricció 

4.2.4.Control de la fase S 

- Formació del complex prerreplicatiu 

- Activació dels orígens de replicació 

- Control de doble replicació 

4.3 Control del Cicle cel·lular en resposta al dany del DNA 
4.3.1. Introducció. 

4.3.2. Punts de control del dany en el DNA. 

4.3.3. La proteïna p53. 

 - Característiques i funció de p53.  
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- p53 i la ubiqüitina ligasa Mdm2. 

4.3.4. Regulació de p53. 

- Estabilització i activació de p53 en resposta al dany en el DNA. 

4.3.5. Oncògens i gens supressors de tumors. 

4.4 Apoptosi 

4.4.1.Apoptosi versus necrosi 

4.4.2 Homeòstasi tissular: mort i proliferació cel lular 

4.4.3Molècules efectores de l'apoptosi: caspases 

 -Estructura i mecanisme d'acció 

-Procaspasas, caspases iniciadores i caspases efectores 

-Regulació 

4.4.4. Regulació de l'apoptosi 

-Via intrínseca 

-Via extrínseca 
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8.3. PLA DOCENT DE L’ASSIGNATURA PRÀCTICA DE BIOLOGIA 
CEL·LULAR 

 

GRAU: Biologia-Bioquímica-Biomedicina-Biotecnologia 

ASSIGNATURA: Biologia Cel·lular (pràctiques)/Obligatòria 

CODI DE L’ASSIGNATURA: 361655 

CURS ACADÈMIC: 2012-2013 

COORDINACIÓ: Rosalina Gavín/ Marta Pascual 

DEPARTAMENT: Biologia Cel·lular 

FACULTAT: BIOLOGIA- UNIVERSITAT DE BARCELONA 

L’assignatura s’impartirà durant el primer quadrimestre de grau amb data d’inici 

de 1 d’Octubre de 2012. La durada de les pràctiques serà d’15h i es realitzaran 

2 sessions de 6 h cada una amb dies alterns (dilluns-dimecres, o dimarts-

dijous) que es realitzaran íntegrament al laboratori 22, i una última sessió 

d’ordinador de 3h que es realitza en les aules informàtiques. 

Les aules assignades a cada grup es poden consultar a les taules amb 

assignació de professorat als diferents grups de pràctiques. 

Els dies previs als diferents grups enviarem per email els alumnes assignats 

per a cada grup de pràctiques. 

 

Les pràctiques són obligatòries per a tots els alumnes que es matriculen per 

primer cop a l’assignatura, i han d’assistir al grup assignat  Si és necessari fer 

un canvi de grup, els alumnes de Biomedicina i Bioquímica s’han de dirigir a 

Rosalía Gavín (rgavinm@ibec.pcb.ub.es) i els alumnes de Biotecnologia i 

Biologia s’han de dirigir a Marta Pascual (marta.pascual@irbbarcelona.org). 

 Competències que es desenvoluparan 

 Transversals comunes de la UB: 
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− Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: inclou la capacitat 

d’anàlisi, de síntesi, d’una visió global i d’aplicació dels 

coneixements a la pràctica/capacitat de decisions i adaptació 

a noves situacions 

 

 Específiques de les pràctiques de biologia cel·lular: 

− Realitzar cultius cel·lulars, tissulars i de microorganismes. 

− Obtenir, utilitzar, analitzar, integrar i comunicar informació 

bibliogràfica o de bases de dades relacionades amb la 

biologia. 

− Obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar 

resultats experimentals. 

− Manipular, analitzar i caracteritzar línies cel·lulars. 

 

 Objectius d’aprenentatge 

− Dominar les tècniques bàsiques que s’utilitzen en l’àrea de la 

biologia cel·lular i en els laboratoris d’investigació. 

− Realitzar cultius cel·lular de línies cel·lulars 

− Determinar la citoxicitat cel·lular 

− Utilització de tècniques de viabilitat i immunocitoquímiques 

− Saber utilitzar el microscopi 

− Analitzar i raonar els resultats obtinguts 

− Redactar un informe de pràctiques i exposar-ne les conclusions  

− Disseny de models experimentals. 

 

 Contingut de les sessions pràctiques 

Es realitzaran en tres sessions de 5h en un laboratori equipat per a 

realitzar cultius cel·lulars (laboratori 22) 

Els grups seran de 16 persones com a màxim. 

 

 Metodologia i activitats formatives 

− Cultius cel·lulars de cèl·lules neuronals de ronyó de rata (NRK) 
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Descongelació, quantificació, anàlisis de la viabilitat, sembra i 

obtenció d’un stock congelat. 

− Assaig de citotoxicitat amb WST-1 sobre les cèl·lules NRK. 

− Immunocitoquímica per a l’estudi del citoesquelet d’actina i 

tubulina sobre les cèl·lules tractades amb citocalasina o 

colquicina. 

− Utilització del microscopi de contrast de fases i el de 

fluorescència. 
Degut a la curta durada de les pràctiques proposem realitzar les 

sessions de pràctiques de la següent manera: 

Sessió 1 
Introducció als cultius cel·lulars (Part I) i a les tècniques Immnocitoquímiques: 

Immunocitoquímica. 

Cultiu Cel·lular I: Descongelació, recompte, viabilitat, congelació i sembra. 

Qüestionari sobre els cultius cel·lulars. 

 Sessió 2 
Introducció als cultius cel·lulars (Part II) i als assaigs de citotoxicitat i 

proliferació: 

Cultiu Cel·lular II: Assaig de citotoxicitat de les cèl·lules NRK. 

Observació de les immunocitoquímiques. 

Qüestionari sobre les tècniques d’immunodetecció. 

 

Sessió 3 
Aula d’ordinadors. Discussió dels resultats i elaboració informe de pràctiques 

• Avaluació acreditativa dels aprenentatges 
L’avaluació de les sessions pràctiques s’efectuarà atenent a l’assistència 

i a la correcta realització de les mateixes, incloent l’elaboració de 

l’informe final, i sempre segons el criteri del professor.  
El dia de la discussió de resultats, l’alumne prepararà l’esmentat informe 

i el professor signarà el full d’assistència adjunt per tal de poder-lo 

presentar el dia de l’examen de l’assignatura.  

Haver superat l’avaluació de l’informe final de les pràctiques és 

necessari per a poder fer l’examen de la part pràctica  
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Les pràctiques s’avaluaran en la prova de síntesi mitjançant una prova 

de tipus test de 10 preguntes amb múltiple opció que tindrà un valor 1,5 

punts de la nota final. El test es realitzarà el dia de la prova de síntesis 

La prova de síntesi es realitzarà el 25 de gener. Per a tots els estudiants 

tant per als d’avaluació continuada com pels que no 

8.4. MILLORES EN EL PLA DOCENT 

La informació sobre les pràctiques de Biologia Cel·lular penjada en el programa 

docent de l’assignatura de Biologia Cel·lular penjat al campus virtual és la 

següent: 
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Les pràctiques de laboratori consten de 15 h dins un total de 150 h que té 

l’assignatura de Biologia Cel·lular. A cada grup hi ha un màxim  de 16 alumnes 

però s’intenta que siguin 12. Cada torn té tres dies de pràctiques alternats, 

dilluns-dimecres i divendres o dimarts-dijous i divendres. Els dos primers dies 

amb 6 hores cadascun són pràctiques de laboratori i, l’últim dia es realitza una 

sessió de 3 h a l’aula d’informàtica. 

Les competències que es desenvolupen són les especificades en el pla docent 

que es troba a continuació. 

A les pràctiques de Biologia Cel·lular s’apliquen les competències tant de la UB 

com les específiques de l’assignatura. Concretament els objectius 

d’aprenentatge especificats en el pla docent, els apartats d, e, f, i g són els que 

s’han d’aconseguir a les pràctiques. Amb l’anàlisi d’aquests objectius 

d’aprenentatge podem saber què volem avaluar i per tant com s’han de 

desenvolupar.  

Sessió 1 

• Presentació de les pràctiques, s’explica com es treballa en un laboratori i la 

normativa de seguretat. Reciclatge i organització dels residus.  

Comentari: en aquest punt s’apliquen les competències transversals de la 

UB capacitat d’aprenentatge i responsabilitat, i les específiques per 

aquestes pràctiques, manipular, analitzar i caracteritzar línies cel·lulars. 

Aquest punt del pla docent no s’ha modificat. S’ha intentat que els alumnes 
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vinguin amb el guió llegit per facilitar la comprensió de les pràctiques i que 

relacionin la teoria amb la pràctica. 

 

• Introducció sobre els cultius cel·lulars, s’explica la primera part de cultius 

cel·lulars, en aquesta mateixa presentació s’aprofita per introduir com és un 

laboratori de cultius cel·lulars i com s’ha de treballar per conservar 

l’esterilitat. 

Comentari: s’apliquen totes les competències transversals i les específiques 

de realitzar cultius cel·lulars, manipular, analitzar i caracteritzar les línies 

cel·lulars. En aquest punt s’ha intentat que els alumnes integressin els 

conceptes explicats a classe i també en altres assignatures i s’aconseguís 

explicar mitjançant preguntes i demanant la seva intervenció com funciona 

un laboratori de cultius cel·lulars, les diferències que hi ha amb la resta de 

laboratoris, com han de mantenir l’esterilitat i perquè, tota l’explicació 

s’acompanya d’una presentació amb power point, s’intenta que amb la seva 

participació s’aconsegueixi fer tota l’explicació. (Innovació que s’ha fet 

juntament amb el mentor)  

 

• Introducció sobre les tècniques d’immunocitoquímica. 

Comentari: s’apliquen les competències transversals i les específiques de 

manipular, analitzar i caracteritzar línies cel·lulars, així com obtenir 

informació, i interpretar els resultats. Cap modificació en el pla docent. 

 

• Treballen en grups de 3 o 4 persones. Se’ls reparteix els cobreobjectes amb 

les cèl·lules per a la immunodetecció ja tractades però no se’ls diu amb quin 

fàrmac. Se’ls fa deduir quin ha estat el tractament en base als resultats que 

obtinguin. Els tractaments són amb colquicina i citocalasina, i dos dels grups 

treballaren amb el tractament de colquicina i els altres dos amb citocalasina i 

llavors intercanvien la informació de resultats. Durant la incubació amb 

l’anticòs primari (1h) proposem que dos alumnes dels 4 sub-grups inicien el 

treball amb les cèl·lules que es descongelen, es compten i sembren en una 

placa de 24 pous per a l’assaig de toxicitat de la sessió 2. 

Comentari: s’apliquen les competències transversals i les específiques de 

realitzar cultius cel·lulars, obtenir informació, dissenyar experiments, 
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manipular, analitzar i caracteritzar línies cel·lulars. No s’ha modificat el pla 

docent. Se’ls fa relacionar el que han vist a teoria sobre el citosquelet i com 

poden afectar aquests fàrmacs. 

• Durant la incubació amb l’anticòs secundari (45’-1h) els altres dos sub-grups 

realitzen el mateix procediment. 

Comentari: Es realitza el mateix que en el punt anterior. 

• Tinció dels nuclis i muntatge dels cobreobjectes. 

Comentari: s’apliquen les competències transversals i les específiques de  

manipular, analitzar i caracteritzar línies cel·lulars. No es modifica el pla 

docent. 

Durant el temps de les incubacions llargues (temps morts) els alumnes que no 

estiguin treballant amb les cèl·lules poden avançar amb la resolució de les 

qüestions de la primera sessió.  

Comentari: en aquest temps és quan s’insisteix en que llegeixin i facin ús dels 

coneixements que han adquirit a classe teòrica per a contestar les preguntes 

del qüestionari, amb aquesta activitat estem potenciant el seu aprenentatge i 

formació. Les competències específiques que s’apliquen són les d’obtenir, 

utilitzar, analitzar, integrar i comunicar informació bibliogràfica relacionades 

amb la biologia. 

Sessió 2 

• Es realitza l’explicació de la presentació dels cultius que va quedar pendent 

(assaig de citotoxicitat). 

Comentari: s’apliquen les competències transversals i les específiques de 

manipular,analitzar i caracteritzar línies cel·lulars. Cap modificació del pla 

docent. 

• Tractament de les cèl·lules, els controls i les substàncies problema 

(estaurosporina) 1h. 

Comentari: s’apliquen les mateixes competències transversals i les 

específiques de manipular, analitzar i caracteritzar línies cel·lulars a més 

d’obtenir informació, dissenyar experiments i interpretar resultats. Cap canvi 

en el pla docent. 

• Addició del WST1, 3h abans de la lectura de la densitat òptica per a l’assaig 

de viabilitat. 
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Comentari: s’aplica el mateix que el punt anterior. 

• Durant aquest temps s’analitzen els resultats de les immunocitoquímiques i 

n’extreuen les conclusions. En aquesta sessió també poden resoldre els 

dubtes i el qüestionari I, si tenen temps poden resoldre el qüestionari II. 

S’intenta que els alumnes treballin en grup i busquin informació addicional a 

través de la bibliografia que s’adjunta i que comentin entre ells d’on han tret 

la informació o quins recursos han utilitzat, i es posa en comú en la tercera 

sessió. 

Comentari: s’apliquen les competències transversals i les específiques 

d’obtenir, utilitzar, analitzar, integrar i comunicar informació bibliogràfica o de 

bases de dades relacionades amb la biologia, obtenir informació, dissenyar 

experiments i interpretar els resultats experimentals. En aquest punt es 

motiva a l’alumne que raoni per si sol i justifiqui els resultats que té i amb els 

coneixements adquirits a teoria i la recerca bibliogràfica que puguin fer, 

analitzant els resultats haurien de deduir quin fàrmac tenen, colquicina o 

citocalasina. 

• Es procedeix amb la lectura de la densitat òptica, anàlisi dels resultats, 

explicar les diferent maneres de representar gràficament els resultats (taules 

i gràfics Excel). És important recordar l’aula d’informàtica i l’hora que 

realitzaran la sessió 3. 

Comentari: s’apliquen les competències del punt anterior. No hi ha 

modificació en el pla docent. Cal insistir en que raonin els resultats per 

deduir si el fàrmac és tòxic o no. 

 
 
Sessió3 
En el guió els alumnes troben una guia exemple per a la realització de l’informe 

i algunes qüestions bàsiques que han de respondre, igualment tenen un 

exemple de com es poden tabular i representar gràficament les dades 

obtingudes en l’assaig de citotoxicitat. 

A l’aula d’informàtica, amb tots els grups formats a les sessions de pràctiques 

es comenten els resultats obtinguts i les respostes del qüestionari sobre els 

cultius cel·lulars i les tècniques d’immunodetecció. 
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En aquesta sessió els alumnes preparen i entreguen l’informe de pràctiques, 

aquest s’enviarà per correu electrònic al professor o s’obrirà un lloc al campus 

virtual on es penjaran. Abans de penjar-los o enviar-los s’intercanvien els 

informes entre els grups i fan una valoració de l’informe dels companys, 

aquests comentaris i els informes seran entregats al professor. Per a la 

valoració d’aquest informe se’ls donarà unes rúbriques dissenyades per 

l’avaluació de les pràctiques. 

El treball es retornarà als alumnes corregit i amb els comentaris per a què ells 

reflexionin el que està incorrecta i perquè. 

Comentari: en aquest punt s’apliquen les competències transversals i les 

específiques d’obtenir, utilitzar, analitzar, integrar i comunicar informació 

bibliogràfica o de bases de dades relacionades amb la biologia, obtenir 

informació, dissenyar experiments i interpretar resultats experimentals. Es vol 

innovar en fer que els alumnes s’intercanviïn els informes i els avaluiïn amb les 

rúbriques entre ells, d’aquesta manera es vol motivar el seu’aprenentatge i que 

s’autoavaluïn per veure si els han adquirid les competències que es demanen 

en la rúbrica i, a més es posen els resultats en comú i poden veuer diferents 

interpretacions i presentacions que han realitzat els seus companys. 

 

Aquest punt és el que s’ha modificat més ja que anteriorment no tots els 

professors retornaven l’informe de pràctiques corregit, cosa que crec que si no 

tenen un feedback no saben on s’equivoquen i llavors aquesta activitat no 

compleix els objectius exposats. Per això, també en l’avaluació és necessari 

que aprovin l’informe de pràctiques ja que és un bon mètode per veure el 

procés d’aprenentatge dels estudiants ja que hi queda reflectit si han entès els 

procediments. A més, se’ls fa raonar els resultats, treure’n conclusions i 

dissenyar amb el què han après, un altre model experimental per estudiar la 

citotoxicitat cel·lular. Personalment crec que és una bona metodologia perquè 

millorin el seu aprenentatge, però això no té sentit fer-ho si ells no reben altre 

cop l’informe amb les correccions. 

En aquestes pràctiques doncs, com ja hem esmentat, se’ls avaluarà el 

procediment experimental, l’anàlisi de dades, i el saber raonar els resultats 

obtinguts i la capacitat de dissenyar nous experiments amb els conceptes 
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apresos a les pràctiques, dit d’una altra manera, que apliquin els resultats 

d’aprenentatge a casos reals.  

Comentari: En aquest punt, on definim què se’ls ha d’avaluar a partir dels 

coneixements adquirits, tant per les competències tranversals com les 

específiques de l’assignatura, a partir del taller de rúbriques es va crear una 

rúbrica per avaluar l’informe de pràctiques i d’aquesta manera poder establir els 

criteris d’avaluació que en un principi es feia segons criteri del professor. És en 

aquest punt on es vol proposar de cara el curs vinent modificar el pla docent i  

introduïr una rúbrica d’avaluació.  
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PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA CEL·LULAR 

Valoració competències generals laboratori  

Indicadors-descriptors  0 a 5 punts  5 a 7 punt  7 a 9  9 a 10  Competències 
Assistència a les 
pràctiques 
 

No assisteix mai o 
només un 25% 

Assisteix entre un 
25% i un 50% 

Assisteix entre un 
50%-75% 

Assisteix entre un 75%-
100% 

Capacitat d’ aprenentatge 
i responsabilitat 

Segueix les mesures de 
seguretat en un 
laboratori de cultius 
cel·lulars  

Mai. No porta bata 
ni es posa guants ni 
es neteja les mans 
amb etanol alhora 
de treballar amb 
material estèril  

Porta bata, 
guants i es neteja 
les mans amb 
alcohol.. 

Separa els residus 
biològics  

Utilitza material estèril 
per treballar dins la 
campana 

Capacitat d’aprenentatge i 
responsabilitat 

Valoració de les tècniques: 

 
Cultius cel·lulars 
 

Congelació i 
descongelació de 
cèl·lules 

Comptatge i 
sembra de 
cèl·lules 

Utilització dels medis 
de cultiu 

Manipulació Capacitat de dissenyar, 
buscar i integrar nous 
coneixements  

 
Tècniques de laboratori: 
Immunocitoquímica 
 

Desconeix la 
tècnica i el què és 

Comprèn els 
passos 
immunocitoquíma 

Utilitza diferents tipus 
d’anticossos 
correctament 

Diferencia les diferents 
proteïnes del 
citoesquelet i raona el 
resultat obtingut 

Capacitat de dissenyar, 
buscar i integrar nous 
coneixements  

Tècniques de laboratori: 
Assaig de citotoxicitat 
 

No sap perquè 
s’utilitza 

Coneix com 
funciona i perquè 
s’utilitza 

Aplica els controls 
necessaris per a 
realitzar la tècnica 

Interpreta i raona  els 
resultats obtinguts 

Capacitat d’integrar nous 
coneixements i interpretar 
els resultats 

Valoració informe final 

 
Immunocitoquímica 
 

No recull els 
resultats de forma 
sistemàtica ni 
entén el 
procediment 

Recull els resultats 
i els ordena de 
forma i entén el 
procediment 

Recull els resultats i 
descriu el que ha 
obtingut en cada 
condició 

Recull els resultats, els 
descriu, interpreta i sap 
com els ha obtingut. 
Raona coherentment i 
justifica el que ha 
obtingut 

Capacitat d’integrar nous 
coneixements. Capacitat 
d’anàlisis i de síntesis  

 
Assaig de citotoxicitat 
 

No recull els 
resultats de forma 
sistemàtica ni els 
saps resumir 

Recull els resultats 
i els ordena de 
forma i entén el 
procediment 

Recull els resultats i 
descriu el que ha 
obtingut en cada 
condició 

Recull els resultats, els 
descriu, interpreta i sap 
com els ha obtingut. 
Raona coherentment i 
justifica el que ha 
obtingut 

Capacitat d’integrar nous 
coneixements. Capacitat 
d’anàlisis i de síntesis  

Disseny experimental 
 

No és capaç de fer 
un disseny 
experimental 

És capaç de fer 
un disseny 
experimental 
però deixa 
alguna qüestió 
sense resoldre 

És capaç de fer un 
disseny experimental 
correcte 

És capaç de fer un bon 
disseny experimental 
correcta que pot 
validar la hipòtesi de 
partida 

Capacitat de prendre 
decisions, dissenyar 
experiments, buscar i 
integrar nous coneixements. 
Capacitat d’aplicar els 
coneixements a la pràctica 

168



8.5.  PLA DOCENT. INNOVACIONS 

La millora que s’ha dut a terme en el pla docent de Biologia Cel·lular sobre les 

classes teòriques ha estat el consens en els temes i matèries específiques que 

s’han de transmetre als alumnes perquè tot el grup docent de Biologia Cel·lular 

segueixi els mateixos continguts. En quan al contingut he de remarcar que el  

bloc de citosquelet i el de  transport i compartimentació intracel·lular són 

especialment importants per la seva aplicació a la part pràctica de l’assignatura. 

Així doncs, juntament amb la Dra. Auladell, s’ha proposat, com queda reflectit 

en l’observació de la pràctica docent, integrar la teoria a les classes pràctiques. 

El problema en aquest punt és que no tots els grups de pràctiques han donat 

tota la teoria, normalment els primers torns comencen a principi del curs 

acadèmic i només han donat els primers temes, llavors en aquest cas, és el 

docent de pràctiques qui els ha d’introduir els conceptes bàsics sobre 

citosquelet i la funció dels mitocondris.  

A més per fer aquesta integració teòria-pràctiques s’han buscat estratègies, 

com fer preguntes abans de començar les pràctiques, perquè l’alumne porti el 

guió de pràctiques llegit abans de venir a classe i així facilitar la comprensió i el 

desenvolupament de les pràctiques. Per a contestar el qüestionari del guió i 

raonar els resultats obtinguts cal la utilització dels apunts de teoria, llibres i 

altres recursos a través d’internet .   

En la tercera sessió de l’informe de pràctiques s’han dissenyat uns criteris 

d’avaluació que queden especificats en la rúbrica per a l’assignatura pràctica 

de Biologia Cel·lular, aquests estan referits a les dues tècniques experimentals 

que es treballen: la immunocitoquímica i l’assaig de citotoxicitat, i per últim cal 

fer un disseny experimental. En la rúbrica adjuntada s’especifiquen les 

competències adquirides en cada punt i la valoració segons els coneixements 

adquirits i treball desenvolupat durant les pràctiques. 

Les innovacions que s’intentaran aplicar de cara al curs vivent són respecte 

l’informe final, ja comentat en el pla docent: 

Autoavaluació per part dels alumnes, aquests s’hauran d’intercanviar els 

informes finals entre el grups dels diferents torns, a cada torn hi ha 4 grups, 

cada grup hauria de llegir l’informe dels altres tres i fer-ne una avaluació, 

d’aquesta manera aconseguim motivar a l’alumne i que ells mateixos defineixin 
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quins són els objectius i coneixements que han d’adquirir, a més de fer una 

valoració dels resultats obtinguts per la resta de grups. Els alumnes valoraran 

els informes amb les rúbriques per a l’avaluació, d’aquesta manera els criteris 

d’avaluació seran homogenis entre els grups, i els alumnes també podran 

veure quines són les competències que se’ls demana i el que han de tenir 

integrat i si ho tenen o no. Aquestes valoracions es faran arribar al professor 

corresponent i amb aquests resultats es podrà analitzar si els objectius que 

s’havia proposat el docent (saber interpretar els resultats, discutir-los i 

dissenyar un nou experiment) s’han aconseguit, sinó és així, caldrà modificar la 

manera d’ensenyar i buscar noves activitats per tal d’aconseguir aquest 

objectius. La valoració del professor es fa arribar també als alumnes de manera 

que hi hagi un feedback per a les dues direccions i es comparin les diferències 

de criteris d’avaluació, ja que el docent també tindrà les anotacions i 

valoracions per part dels alumnes. Abans de proposar aquesta innovació, a la 

sessió 3 que es quan redacten l’informe final, en les pràctiques de cursos 

anteriors, els insistia que encara que els resultats no fossin els esperats, el més 

important era saber-los interpretar i discutir el perquè no s’havia obtingut el que 

s’esperava. Per això cal que apliquin els seus coneixements i així i deduir 

raonar els resultats obtinguts. Al llegir els informes dels torns m’adonava que 

això no sempre s’aconseguia ja que els alumnes es dedicaven a copiar el que 

hauria de sortir sense raonar els seus resultats. Analitzant els informes podia 

modificar ens els següents torns aquest punt, fent èmfasi en la interpretació 

dels resultats i el què i perquè es pot modificar un resultat, però crec que si els 

alumnes poden fer-se una autoavaluació això fa que estiguin més motivats i 

discuteixin entre ells, tant els resultats positius com negatius, el fet de llegir tots 

els informes és una manera de veure les diferents possibilitats d’obtenció de 

resultats i observar vàries maneres de redactar un informe. Crec que és una  

manera millorar el seu aprenentatge. 

 

8.6. REFLEXIONS SOBRE LES MILLORES I INNOVACIONS EN LA 

DOCÈNCIA I EL PLA DOCENT 

Després de l’observació de la pràctica docent, revisant els punts febles: 

resoldre el dubte sense deixar raonar a l’alumne, deixar més temps perquè 

raonin, els guions s’expliquen a classe i els alumnes ja ho tenen tot fet.  
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Per modificar aquest punts en comptes d’apuntar a la pissarra els protocols pas 

per pas, els feia participar a ells, demanant-los quins eren els passos 

necessaris per a realitzar la immunocitoquímica i perquè es feia cada pas, 

d’aquesta manera es va millorar la comprensió de la pràctica. El mateix es va 

fer amb l’assaig de citotoxicitat i abans de comentar els resultats, els feia 

raonar què podia interferir en aquests ja fos per mala manipulació del material, 

per error de pipeteig, etc.. 

Va millorar la seva comprensió, quan els hi vaig fer aplicar els conceptes 

teòrics sobre el citosquelet d’actina i tubulina en la realització de les 

immunocitoquímiques i anàlisi dels resultats ja que son les proteïnes que 

detecten i el tema dels mitocondris l’apliquen amb l’assaig de citotoxicitat, ja 

que s’utilitza un compost que és metabolitzat pels mitocondris de les cèl·lules 

que estan vives a un compost que dóna coloració. Mesurant l’absorbància del 

medi de cultiu han de deduir si el fàrmac d’estudi és tòxic o no. L’aplicació 

d’aquests processos experimentals els poden utilitzar per a fer un disseny 

experimental per determinar alteracions en el citosquelet de la cèl·lula, els 

alumnes han d’escollir la metodologia que utilitzarien per dissenyar un 

experiment on es demostri si unes determinades proteïnes de la cèl·lula estan 

afectades o no per uns determinats fàrmacs. Si han entès el procediment de les 

pràctiques són capaços de fer aquest disseny experimental. 

L’autoavaluació que s’ha proposat per part dels alumnes de l’informe final, es 

podrà veure si funciona o no en el redactat i les reflexions que farà cada grup 

dels resultat obtinguts i les valoracions que donaran als seus companys. 

Aquest anàlisi es podrà dur a terme amb la lectura dels informes de pràctiques 

del curs vinent, així com també podré analitzar si he estat competent com a 

docent, ja que si cap dels grups o només una minoria arriben als objectius 

proposats i reflectits en la rúbrica, llavors hauré de fer un canvi en la 

metodologia docent i introduir modificacions per aconseguir-ho. La innovació de 

l’autoavaluació per part dels alumnes i la introducció de les rúbriques em 

permetran avaluar-me per saber si sóc un docent competent i quines millores 

puc fer per aconseguir transmetre millor la informació i adquirir més 

coneixements. 
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9.MENTORIES 

En aquest apartat s’adjunten els informes de les reunions realitzades amb el 

tutor i el mentor. En aquest es va redactar alguns dels punts a tractar en 

aquesta carpeta docent després de la realització dels tallers. 
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Màster en Docència Universitària per a 
professorat novell

Mentoria: Seguiment de les reunions
Bienni 2011-2013

 
 
 
Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 
 
Data: 16/04/12 
Lloc: Biologia 
Durada. 1h 
Persones Participants: Carme Auladell i Ester Verdaguer 
Temes Tractats: 
 

• Problemes que sorgeixen alhora de posar l’examen, com recopiles les preguntes, 

qui les ha de repassar, etc... Degut als problemes sorgits perquè no tothom es 

llegeix les preguntes formulades pels demés i per tal d’evitar errors de 

comprensió s’ intentarà de cara a un futur que cada professor participant de 

l’assignatura posi unes preguntes d’examen i tots reunits hauran d’aprovar 

pregunta per pregunta la dels demés professors per evitar un error d’interpretació 

o mala redacció. Vàrem comentar diferents maneres d’avaluar a l’alumne, ja 

siguin treballs, resoldre problemes, participació en fòrums, qüestionaris, etc.(cal 

afegir a la carpeta docent). 

• Paper del docent: Després de realitzar el Taller de “Docència funcional i elaboració 

d’activitats d’aprenentatge”. Comentaris de com actuen els diferents docents, pro 

i contres i ètica. 

 

Acords: 
 
 
Fer una avaluació sobre la coordinació de l’assignatura i dissenyar un protocol de com 
realitzar una bona coordinació 
 
 
 
 
Temes per a la propera reunió: 
 
Noves aportacions, idees, canvis en el pla docent, que es puguin fer a l’assignatura  
Experiència sobre el treball en equips.  
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Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
 
 
Data: 15/06/12   
Lloc: Biologia  
Durada: 1h15’  
Persones participants: Carme Auladell, Ester Verdaguer  
Temes tractats: 
 

• Proposta de canvis en el pla docent de l’assignatura de Biologia 
Cel�lular, centrats, bàsicament, en canvis en les pràctiques. 
Al finalitzar les classes pràctiques cal entregar les qüestions del 
dossier i l’informe final, es proposa que els informes es facin per 
grups de treball i els resultats els posin en comú amb la resta de 
grups i els discuteixin. D’aquesta manera es podran veure els errors i 
com millorar la redacció d’un informe de resultats, de manera 
semblant al que es poden trobar en la vida professional. 

• Crear un feedback professor-alumne i que el treball en grup els ajudi 
per poder aprendre i adquirir més coneixements uns dels altres. 
Modificar la puntuació de l’informe que ara no s’avalua i que tingui 
més pes en la nota final de l’assignatura ja que és on es reflexa millor 
si han entès la pràctica i adquirit els coneixements necessaris. 

• En el treball de coordinació de l’assignatura de Biologia Cel�lular 
s’intenta aplicar el comentat en l’acta anterior on tots els professors 
implicats es llegeixin totes les preguntes incloent la dels altres 
companys i es posen en comú i s’aproven per majoria una a una.  

• S’ha comentat el taller de “recursos documentals” i s’intentarà aplicar 
el programa Refworks en el laboratori i també en els treballs de 
recerca. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Acords:  
 
Determinar quina és la resposta dels alumnes quan se’ls retorni l’informe de 
pràctiques corregit, quedarà vigent fins el primer quadrimestre del curs 
següent quan finalitzin els torns de pràctiques de Biologia Cel�lular. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temes per a la propera reunió: 
 
Valoració del treball de coordinació. Comentar la resposta dels alumnes. 
Utilitat del Refworks. 
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Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
Data: 28/09/12 
Lloc: Biologia 
Durada. 1h 
Persones Participants: Carme Auladell i Ester Verdaguer 
Temes Tractats: 
 

• Problemes al realitzar la carpeta docent. Posada en comú sobre alguns dels temes 

que es podrien millorar, relacionar millor els tallers entre ells, esmentar o fer 

referència sobre l’experiència que el novell Ester Verdaguer ha tingut durant el 

curs 2011-2012. 

• Discussió sobre la “situació contractual del professorat novell i perspectives de 

futur”, arrel de la conferència del Manuel ViladeVall (Vicerector de Professorat). 

• Planificació dels punts a tractar per a la presentació d’un pòster en la 6ª Jornada 

sobre la docència de Biologia Cel�lular que tindrà lloc a Lleida el mes d’Octubre. 

Proposem comparar l’organització i l’avaluació de l’assignatura entre la 

llicenciatura i els graus. 

 

Acords: 

 

 

Comparar els plans d’estudis antics amb els actuals de Biologia Cel�lular i buscar els 

punts que han canviat i assenyalar en el pòster les diferències i millores que hi ha hagut 

en el canvi de pla d’estudis. 

 

 

 

 

Temes per a la propera reunió: 

 

Avaluació després de la jornada de docència. Discussió dels nous tallers del màster de 

professorat novell. 
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Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
Data: 25/01/13 
Lloc: Biologia 
Durada. 1h 20’ 
Persones Participants: Carme Auladell i Ester Verdaguer 
Temes Tractats: 
 

• Revisió dels punts a millorar a la carpeta docent després de la reunió del 

29/11/12 amb el tutor J. Bordonau.  Referent a canvis en el pla docent, es 

comenta que l’estructura de les classes teòriques és difícil de modificar però si que 

és possible fer-ho amb les classes pràctiques. Es pot millorar el guió i modificar 

l’entrega de l’informe final, de tal manera que  puguin veure la relació entre el 

que han après al laboratori i el que es trobaran en el seu camí professional. 

• S’anomenen els punts ja comentats després de la sessió d’observació in situ de 

les classes pràctiques de Biologia Cel�lular que Ester Verdaguer ha de millorar: 

• Interacció amb els alumnes 

• Clarificar les explicacions, utilitzar esquemes o més d’una manera 

d’explicar. 

• Fer preguntes per veure si s’han llegit la pràctica o no.  

• Discutir els resultats en grup per veure les opinions de la resta, no 

focalitzar-ho a un petit grup o individualitzar-ho. 

• Relacionar les pràctiques amb el que veuen a teoria.  

 

Acords: 

 

 

Realitzar la segona avaluació de la pràctica docent a finals del primer quadrimestre del 

2013 per observar l’evolució i millora dels punts esmentats anteriorment. 

 

 

 

Temes per a la propera reunió: 

 

Anàlisis dels resultats dels informes finals dels alumnes de Biologia Cel�lular.  
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Seguiment de les reunions entre el professorat mentor i novell 

 
Data: 22/03/13 
Lloc: Biologia 
Durada. 2h  
Persones Participants: Carme Auladell i Ester Verdaguer 
Temes Tractats: 
 

• Les dues participants comenten els resultats dels informes finals de les pràctiques 

de Biologia Cel�lular. Posant en comú els diferents informes realitzats per als 

alumnes, creiem adequat que cal fer-los treballar més durant els dies de 

laboratori aportant ells metodologia a seguir i com poden interpretar les dades, 

simular que estan en una empresa. Molts dels grups no saben interpretar les 

dades ni interpretar un resultat no esperat, per evitar això proposem realitzar un 

qüestionari al final de cada una de les tècniques realitzades a les pràctiques, de 

manera que llavors els serveixi de guia o ajuda perquè puguin interpretar els 

resultats obtinguts i discutir-los. Donar-los material de suport com llibres, pàgines 

web, etc.. on es puguin documentar.  

 

Acords: 

 

 

Que els nous plantejaments de les pràctiques es vegin reflectits en el pla docent de 

l’assignatura i que siguin revisats per a l’entrega de la carpeta docent. 

 

 

 

Temes per a la propera reunió: 

 

Carpeta docent i presentació d’aquesta.  

177



Reunió mentor-novell amb la Comissió de seguiment 
 
Mentora: Dra. Carme Auladell 
Novell: Dra. Ester Verdaguer 
Comissió de seguiment: Dr. Jaume Bordonau 
 
Data: 2 de desembre de 2011, de 09:15 a 10:15 
Lloc: Dept. de Biologia Cel·lular 
 
 
1. En Jaume Bordonau presenta breument els objectius i els punts a tractar en aquesta 
reunió. 
 
2. Es fa una presentació de cadascun dels presents. La Dra. Verdaguer té un contracte de 
professora lectora (2on any), adscrit al Departament de Biologia Cel·lular. Durant 
aquest temps ha impartit diferents assignatures del Departament i prèviament havia 
donat classes a la Facultat de Farmàcia; per tant ja compta amb una bona experiència 
docent. La Dra. Auladell, professora de diferents assignatures de grau i màster, és el 
primer cop que fa de mentora en el marc del màster de docència universitària. Pel fet 
d’esser la coordinadora de l’assignatura “Biologia cel·lular”, serà aquesta assignatura la 
que servirà per desenvolupar la planificació i la pràctica docent al llarg del màster. 
Es constata una bona compenetració i una forta motivació en relació als temes 
relacionats amb la docència. 
 
3. Es comenta un esborrany del “Document de compromisos” (que s’enviarà al Campus 
Virtual). A partir de l’anàlisi d’aquest document (fet, en part, després de la reunió) faig 
els següents comentaris i propostes: 
- Els compromisos són correctes, centrats en el seguiment dels continguts del màster i 
de la pràctica docent de l’Ester Verdaguer. 
- El calendari previst està poc definit i caldrà assegurar la realització de totes les 
activitats (reunions, seguiment, etc.) programades. 
 
4. No hi ha cap acta de reunió formal mentora-novell feta fins el moment d’aquesta 
reunió de seguiment. S’acorda que després de cada reunió mentora-novell s’enviarà una 
còpia de la fitxa de seguiment a en Jaume Bordonau. Encara que les relacions i els 
contactes siguin continuats, cal trobar uns moments dedicats únicament a les activitats 
de mentoria. 
 
5. No hi ha comentaris rellevants sobre el desenvolupament dels tallers del màster. 
Encara estem molt al començament del màster per valorar si la carpeta docent i els 
treballs de planificació de l’assignatura “Biologia cel·lular” segueixen el ritme adeqüat. 
 
6. Finalment hi ha una conversa sobre molts aspectes relacionats amb la docència: 
valoració de la tasca docent/investigadora, motivació dels estudiants/professors, 
observació i crítica de la pràctica docent, materials de suport de la docència, aplicació 
de noves tecnologies, etc. 
 
7. En acabar la reunió en Jaume Bordonau reitera la seva disponibilitat en ajudar en tot 
el què calgui en el procés de mentoria.  
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Seguiment de la reunió entre el professorat mentor i novell i la Comissió de 
Seguiment 

 
 
 
Data: 29/11/12 
Lloc: Despatx de C.Auladell (Dpt. Biologia Cel�lular, Edifici Antoni Prevosti, 

Facultat de Biologia). 
Durada: 1h15’ 
Persones 
participants:  

E.Verdaguer, C.Auladell i J.Bordonau  

Temes tractats: 
 
 
 
 

Carpeta Docent (CD) de 1er any. Valoració d’en J.Bordonau. Proposta 

d’aspectes a millorar. 

 

 

En Jaume Bordonau fa una valoració general positiva de la carpeta 

docent lliurada per l’Ester Verdaguer i tot seguit es comenten i 

discuteixen diversos aspectes que podrien millorar-la. 

Les següents propostes de millora han estat redactades per l’Ester en 

base als punts tractats durant la reunió:  

 

 • Situar/explicar com són les aules, com és l’entorn a on fa la 

docència. Fer referència a les dinàmiques de l’alumnat ja que 

són diferents segons el grau que realitzen. 

• Afegir un annex de les activitats realitzades en el màster, si és 

alguna idea pròpia o relacionada amb la meva experiència 

docent. S’adjuntarà a la carpeta docent. 

• Fer una relació entre els diferents tallers, al final de la carpeta 

docent. 

• Aprofundir en el pla docent, explicar per què es desenvolupa 

de la manera proposada,i quines millores es podrien afegir.  

• Fer una reflexió final del pla docent i una valoració de les 

accions o millores que es proposen i com es duran a terme. 

• Reflexió de com es podria fer la valoració de les innovacions 

que s’han plantejat tant en el pla docent com en la manera 

d’impartir la matèria docent. Explicar si s’ha introduit alguna 

cosa que hagi de servir per canviar el comportament dels 

alumnes a la classe, el seu interés per la matèria, aconseguir 

que hi hagi l’estudi i treball continuat.  

179



 
 

Màster en Docència Universitària per a professorat novellMàster en Docència Universitària per a professorat novellMàster en Docència Universitària per a professorat novellMàster en Docència Universitària per a professorat novell    
Bienni 2011Bienni 2011Bienni 2011Bienni 2011----2013201320132013 

 
 
 

• Clarificar quines seran les millores que es volen introduir i com 

es podrà avaluar el seu èxit. 

• Canviar mapa conceptual de la pàgina 8. 

 

 
 

Finalment en Jaume Bordonau comenta que, si no hi ha cap novetat, 

la propera reunió serà durant el mes de maig i, per altra part, 

s’ofereix a solucionar qualsevol dubte que pugui sortir durant el curs. 
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10. CONCLUSIONS 

La carpeta docent ha estat una important eina d’aprenentatge i alhora 

d’informació. En ella hi podem trobar un resum dels tallers i com s’han aplicat a 

la pràctica docent. Les reflexions i les aplicacions fetes en cada taller m’han 

permès evolucionar en la meva formació com a docent i adquirir nous 

coneixements, eines i estratègies per a millorar i innovar en la pràctica docent a 

la universitat.  

La realització d’aquest màster en docència universitària és aporta un ventall de 

recursos necessaris per a exercir com a docent, les pràctiques realitzades en 

alguns dels tallers i posada en comú amb la resta de companys, donen la 

possiblitat de veure diferents estratègies de treball i això fa que adquireixis més 

coneixements  Encara que, moltes de les metodologies que s’han explicat en 

aquest màster no estan pensades per impartir la docència en aules, on el 

nombre d’alumnes és elevat, entre 80-100. L’aplicació de les TIC molts cops és 

difícil com ja he comentat, degut a la falta de formadors i el temps per realitzar 

els cursos, sobretot quan estàs implicat en recerca ja que molts cops els 

experiments a realitzar no et permeten modificar el calendari planificat ja que 

depens de cultius cel·lulars, d’animals o de mostres humanes.  

L’assistència presencial als tallers del màster i la possibilitat d’assistir a les 

classes teòriques de la meva mentora, la Dra. Auladell i el fet de poder 

compartir també algunes de les classes pràctiques amb ella, m’ha donat 

l’oportunitat d’adquirir diferents metodologies per a la docència i per aconseguir 

el respecte per part dels alumnes i alhora crear una bona relació entre alumne-

professor, molts d’aquests punts crec que no són possibles si no tens 

l’oportunitat de practicar-los. 

El treball de la carpeta docent requereix un gran esforç personal ja que és difícil 

compaginar la docència amb la recerca, però els resultats d’aprenentatge són 

bons ja que tens recollit en un sol document les fonts d’informació i els recursos 

metodològics necessaris per aconseguir ser un bon docent. 
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11.ANNEX. MATERIAL COMPLEMENTARI DELS TALLERS  

MÒDUL: ENSENYAMENT I APRENENTATGE UNIVERSITARI 

11.1. TALLER: Docència, aprenentatge i comunicació (DAC) 

 
Tema: ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA NERVIÓS CENTRAL (humà, rata i 

ratolí)  

Objectiu:  

• Entendre l’organització del sistema nerviós central en els períodes 

embrionaris. 

• Distingir les parts principals de l’encèfal (cervell adult). 

Síntesi: La formació del sistema nerviós central prové d’una vesícula 

embrionària que es dividirà en tres de diferents que donaran lloc a la formació 

de l’encèfal.  

Com a suport per a la classe expositiva es va utilitzar: la pissarra i esquemes 

gràfics projectats amb power point.  

A continuació s’adjunten els esquemes gràfics utilitzats en el microteaching: 
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Autoobservació de l’enregistrament de:   

ESTER VERDAGUER CARDONA 

 

Valora si us plau l’exposició enregistrada amb l’escala següent: de l’1 el més 
baix al 5 el més alt, en cada un dels apartats. Afegeix també després de 
cada puntuació, les raons per les quals l’has valorat així.  

CONSCIÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA:  
EXEMPLES: Adequació del vocabulari Exemples/problemes propers Moments 
d’interacció  

1   2     3    4   5  

 Valoració: punts forts / suggeriments de millora: s’han utilitzat esquemes 

representatius de les diferents parts del cervell, s’ha comparat amb el cervell de 

rata que és més simple, hi ha hagut interacció amb els observadors, parant i 

fent preguntes per a què intervenissin. S’hauria de reduir el nombre de noms 

científics utilitzats. 

 
INTRODUCCIÓ : Fa una explicació dels objectius d’aprenentatge i en sintonia 
amb l’audiència a qui va adreçada  
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1   2     3    4   5  

 Valoració: punts forts / suggeriments de millora: l’explicació està amb acord 

amb els objectius, són clars i consisos, s’aconsegueix una sintonia amb els 

observadors però els vocabulari utilitzat una mica complexa 

. 

 
CLAREDAT I ORGANITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ  
EXEMPLES: Defineix els termes o conceptes nous Posa exemples per definir 
els conceptes Destaca i posa èmfasi en els punts importants  

1 2 3 4 5  
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: utilitza els esquemes per 
definir els conceptes. No va estar possible però la idea era escriure sobre la 
projecció i així és més fàcil mentre escrius els alumnes veuen les diferents 
parts de l’esquema i les poden assimilar millor, el fet de que es projectava per 
sobre la pissarra, els esquemes no han estat tant didàctics. Es podrien repartir 
els esquemes buit perquè els alumnes els vagin omplint mentre es va fent 
l’explicació. 
 

VOCALITZACIÓ I DICCIÓ  
EXEMPLES: El to de veu és audible i es modula, accentuant aspectes 
importants  
El ritme de parla no és massa ràpid ni lent 
1 2 3 4 5  
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: El to de veu és correcta i el 
ritme també ja que el fet d’escriure a la pissarra fa que es vagi una mica més 
lent. Caldria intentar no parlar mirant a la pissarra. 
 
CONTACTE VISUAL, MOVIMENTS I GESTUALITAT  
EXEMPLES: Manté contacte visual amb l’audiència  
ES MOU DE FORMA QUE NO PROVOCA DISTRACCIÓ  
L’EXPRESSIÓ I GESTUALITZACIÓ ACOMPANYEN L’EXPRESSIÓ VERBAL 
1 2 3 4 5  
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: observo als assistent, miro 
les seves expressions per veure si segueixen, em moc poc i no distreu, 
gesticulo i assenyalo els esquemes. 
 
RECURSOS GRÀFICS/VISUALS COM A SUPORT A LA CONCEPTUALITZACIÓ  
EXEMPLES: Adequació del material i recursos presentats: Powerpoint, 
transparències, ús de la pissarra, diagrames...  
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1 2 3 4 5  
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: Presentació power point 
amb esquemes, utilització de la pissarra per completar els noms i fer 
diagrames. Com a millora hauria d’haver esborrat més la pissarra, normalment 
l’espai és més gran i els esquemes i diagrames poden ser més espaiosos, en 
aquest cas potser calia fer una part de l’esquema i esborrar i tenir-lo projectat 
en una diapositiva per si es vol anar endavant i enrera en l’explicació 
 
CONTROL DEL TEMPS  
EXEMPLES: L’exposició s’ha ajustat al temps disponible 
1 2 3 4 5  
Valoració: punts forts / suggeriments de millora: temps adequat. Caldria 

introduir menys conceptes així hi ha més temps per familiaritzar-se amb els 

noms. 

VALORACIÓ GENERAL DE LA SESSIÓ 
1 2 3 4 5  

Assenyala 3 punts forts de l’actuació docent: to adequat, bon ritme, utilització 

de recursos gràfics i visuals. 

Assenyala 1 aspecte feble que calgui millorar: introduir menys conceptes per 

només 10 minuts d’exposició. Distribuir millor l’espai de la pissarra. 

 
Indica alguna estratègia per potenciar els punts forts:  

1. .Intentar no escriure i parlar alhora. Posar en pràctica primer dir i llavors 
escriure, i si cal repetir altre cop els conceptes un cop escrits.. 

 
Indica alguna estratègia que et permeti millorar el punt feble: 

Conèixer millor l’aula on s’imparteix la classe. Tenir preparats diagrames en 
diapositives per si no es pot escriure a la pissarra. 
 
En aquesta pràctica també vàrem poder rebre les crítiques sobre l’observació 
feta pel grup de companys que assitien a la classe. Analitzant les respostes 
dels observadors directes en l’activitat del microteaching, a continuació es 
resumeixen en el quadre els comentaris generals:  
 
Què hem d’observar  Comentaris  
L’activitat docent està en sintonia amb els 
resultats d’aprenentatge anunciats?  

Si 
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He après alguna cosa?  Si 

He entès les idees principals?  Si 

Què m’ha ajudat especialment?  Estructura , esquemes i la pissarra 

Què m’ha distret?  Res  

L’exposició és efectiva? (Pensa en els objectius 
els resultats d’aprenentatge anunciats). I 
econòmica? (Pensa en el temps dedicat el ritme 
de les activitats).  

Si 

Indica entre 1 3 aspectes de bona pràctica 
docent que hagis identificat  

Explicació clara i ordenada 
Pissarra  
Adequació al temps 

Indica aspecte de la pràctica docent que es 
pugui millorar  

Elements palpables i visuals 

 
 

En aquesta pràctica és molt important la simplificació ja que no és fàcil introduir 

un nou concepte amb un temps breu, per això també en aquest taller s’han fet 

diferents activitats per saber definir un significat amb una sola paraula, es 

realitzen exercicis per aprendre a improvisar i a reaccionar ràpidament davant 

d’un problema. Algunes de les estratègies de simplificació queden resumides 

en l’activitat que varem realitzar comparant les diferents estratègies de 

simplificació que utilitzen dos autors, Pinker i Fernández per explicar un mateix 

concepte, d’on provenen les llegües. 

 

ESTRATÈGIES DE SIMPLIFICACIÓ UTILITZADES EN ELS TEXTOS: 
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• Pinker: En aquest text trobem molts més exemples I molt més detallat. 
Està enfocat a un públic especialista. Per arribar a la mateixa conclusió 
que en el text de Fernández ha necessitat sis pàgines més. 

Utilitza molts exemples però el concepte queda molt més clar en el de 
Fernández. Pinker et situa molt més en el lloc de l’aparició del llenguatge 
criolla i et fa un resum històric de la situació en el moment. Utilitza més 
d’un exemple per explicar una mateix concepte. 

 

• Fernández: Utilitza un text molt més resumit i va dirigit a un públic 
general no expert. Explica el mateix que Pinker però molt més simplificat 
i entenedor, també utilitza exemples però molt més reduït i només un. Ës 
directa i entenedor, simplifica la forma de transmetre la formació del 
llenguatge “criollo” i la diferencia molt clarament del “pidgin”. 

En només el primer paràgraf aconsegueix definir i clarificar les llengües 
criolles i pidgins, és directa, concís i simplifica l’explicació. 

En l’últim paràgraf enumera de forma simplificada i resumeix les 
característiques de les llengües criolles i l’estructura de les frases, 
aquest punt no queda tant clar en l’article de Pinker. Arriba a una 
definició del concepte i conclusió molt més clar que Pinker. 

 

Personalment crec que el text de Pinker està dirigit a un públic més 
especialitzat, utilitza un llenguatge més expert, en canvi, el text de 
Fernández està dirigit a un públic més general, simplifica alhora 
d’explicar i és molt més concís, amb menys text et posa en situació i 
aconsegueix que fàcilment en puguis treure una idea clara. 

 

En el taller de docència., aprenentatge i comunicació són moltes les 
idees i aplicacions que se’n poden treure per a la realització d’una classe 
docent. A part del ja comentat en l’activitat del microteaching, moltes de 
les idees extretes d’aquest taller s’explicaran en detall en l’apartat de 
d’aplicació dels continguts formatius treballats en el taller a la pràctica 
docent. 
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11.2. TALLER: Materials i eines docents 

Activitat individual 
Màster Docència Universitària Novells (2011-2013) 

Materials Docents i Tasca final 

Professora: Escofet Roig Anna Maria 

Alumna: Verdaguer Cardona Ester Assignatura: 

Pràctiques Biologia Cel·lular  

 

PRÀCTIQUES DE BIOLOGIA CEL·LULAR 

Per a plantejar una activitat en les pràctiques de Biologia Cel·lular exposo un breu 

índex del que s‘imparteix en les pràctiques i la proposta de l‘activitat per al punt 

final en el qual els alumnes haurien de plantejar un disseny experimental per a 

l‘estudi de la toxicitat d‘un nou fàrmac sobre els filaments d‘actina i tubulina d‘una 

cèl·lula.  

ÍNDEX: 

  • PREPARACIÓ DELS CULTIUS CEL·LULARS  

• TRACTAMENT  

• ANÀLISIS DE LA TOXICITAT:  

-Assaig Viabilitat Cel·lular WST 

-Immunocitoquímica d‘actina i tubulina  

• DISSENY EXPERIMENTAL PER A L‘ESTUDI DE LA TOXICITAT D‘UN 

NOU FÀRMAC  

En aquest últim punt cada grup d‘alumnes (4 per grup) a través d‘una wiki i un 

fòrum s‘intentarà realitzar les tasques següents: Wiki:  

1.  Es posaran en comú els diferents dissenys experimentals de cada 

grup, cada grup tindrà assignat un número en el laboratori de pràctiques i 

s‘identificaran a la wiki amb aquest, cadascun dels grups s‘haurà de llegir el 

disseny experimental de la resta i comentar si el disseny és correcte o no, i 

perquè.  
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2.  Cada grup penjarà a la wiki el seu disseny experimental i la resta de 

grups hi adjuntaran els comentaris i s‘identificaran amb el número de grup. El 

disseny experimental constarà dels següents punts:  

- Tipus cel·lular utilitzat*  

- Tractament  

- Metodologia utilitzada per a la determinació de la toxicitat d‘un  

                            nou fàrmac*.  

                -      Resultats i conclusions *Tant el tipus cel·lular com el nou fàrmac

                            d‘estudi s‘escolliran de la llista que es troba en el quadern de 

                            pràctiques.  

3.  Després d‘una setmana de l‘inici de la wiki, cada grup haurà de revisar 

el seu disseny i fer els canvis pertinents si s‘escau, i mostrar el disseny 

experimental final després d‘haver valorat els comentaris dels companys.  

Fòrum: Per a què hi hagi un feedback entre els alumnes i el professor, mitjançant 

un fòrum obert durant una setmana, es poden fer i contestar preguntes sobre el 

disseny experimental. El professor moderarà aquest fòrum i es fixarà un horari 

d‘obertura i cloenda diferent per a cada dia de la setmana, per així facilitar l‘accés 

a tot l‘alumnat. Un cop solucionats i resolts els dubtes, la versió final del disseny 

experimental de cada grup es podrà consultar com s‘ha esmentat anteriorment en 

la wiki creada. El disseny experimental final serà el resultat de la revisió tant dels 

alumnes com del professor.  

L‘objectiu d‘aquesta activitat és aconseguir que els alumnes plantegin un disseny 

experimental i que puguin veure a partir del treball dels seus companys les 

diferents possibilitats per aconseguir un mateix objectiu. S‘intenta així que a part 

de treballar el seu disseny experimental també puguin veure els dels seus 

companys i amb l‘ajut del fòrum es pugui resoldre els possibles dubtes i donar 

suport alhora de plantejar el disseny experimental.  
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S‘adjunta bibliografia per a consultar, també podeu trobar la llista en el pla docent

de l‘assignatura:  

• ALBERTS, B. [et al.]. Biología molecular de la célula. 5a ed. Barcelona : 

Omega, 2010.   

• BECKER, W.M.; KLEINSMITH, L.J.; HARDIN, J. El Mundo de la célula. 6a 

ed. Madrid [etc.]: Addison  Wesley, 2007 .[També, 7th ed., 2009, en anglès 

• COOPER, G.M.; HAUSMAN, R.E. La Célula. 5a ed. Madrid :Marbán, 2010 

• KARP, G. Biología celular y molecular : conceptos  y experimentos : sexta 

edición. 4a ed. México, D.F. : McGraw-Hill Interamericana, 2011. [Trad. de: 

Cell and molecular biology: concepts and experiments. 6th ed.]. 

• LODISH, H. [et al.]. Biología celular y molecular. 5a ed. Buenos Aires ; 

Buenos Aires ; Madrid [etc.] : Médica Panamericana, 2005.  

• LODISH, H. [et al.]. Molecular cell biology. 6th ed. New York :Freeman, 

2008.  

 
 
Activitat Grupal 
 

MITOSI 

Per abordar aquest tema seria una sessió d’una hora d’una assignatura 

obligatòria de primer de grau de Biologia. El nombre d’alumnes per classe seria 

al voltant de 80. 

Primer els preguntaríem que en saben sobre la mitosi i faríem un esquema 

senzill de la mitosis a la pissarra. 

Els passaríem un vídeo/simulació sobre la mitosi a classe, com per exemple: 

http://www.phschool.com/science/biology place/biocoach/mitosisisg/mitoan.html  

Després faríem grups de 5-6 persones i els demanaríem a cada grup que 

aprofundirà en una de les fases de la mitosi. Després posaríem en comú el que 

ha fet cada grup i completaríem l’esquema del principi.   

(Ho podríem fer tot el mateix dia, o fer la primera part en la meitat de la sessió 

anterior i formar els grups i deixar que estudien/investiguen/completin la 

informació de la fase que els ha tocat fins la següent sessió).  

Finalment, si cal, acabar de completar l’esquema i repassar els passos més 

importants de la mitosi. 
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També els podem recomanar perquè busquen a casa i s’ho mirin un vídeo un 

tant curiós sobre la mitosi: 

http://www.youtube.com/watch?v=75dnb90Zxyg

Totes aquestes metodologies són d’ajuda per a l’aprenentatge dels estudiants, 

però són difícils d’ aplicar quan el número d’alumnes és elevat. És fàcil crear un 

fòrum per a un grup reduït, però quan el volum de participants és superior a 

100 és difícil poder actualitzar-lo i contestar totes les respostes, el mateix amb 

els xats o activitats de caire individual, quant més nombre d’alumnes la 

interacció i el feedback és més lent ja que es necessita molt més temps per 

avaluar els continguts dels alumnes. Des del meu punt de vista les TIC són una 

metodologia innovadora però que a la realitat no és fàcil aplicar, almenys en 

titulacions que el nombre d’alumnes a les aules és molt alt (80-100). 
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11.3. TALLER: Avaluació dels aprenentatges 
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 Si ens fixem amb el contingut d’aquestes activitats podem observar que les 

competències, els resultats d’aprenentatge i les activitats d’avaluació estan 

directament relacionades. Els resultats d’aprenentatge s’obtenen a partir de les 

activitats d’aprenentatge en aquest cas s’han utilitzat seminaris on es resolen 

problemes sobre Biologia Cel·lular, s’apliquen sobre casos reals i s’analitzen 

publicacions actuals, s’apliquen sobre aspectes pràctics de la vida real, 

dissenys experimentals per a estudiar les fases del cicle cel·lular i exposicions 

realitzades pels alumnes sobre diferents temàtiques. En l’activitat en la qual es 

va pensar un contingut i possibles formes d’avaluar-lo, s’observa una 
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coherència entre els punts de les competències, els resultats d’aprenentatge i 

les activitats d’avaluació, així com també observem una coherència entre les 

activitats d’avaluació i les activitats d’aprenentatge. 

 
11.4. TALLER: Docència funcional. Disseny i elaboració 
d’activitats d’aprenentatge 

 

(Verdaguer_AE2) 

BIOLOGIA CEL·LULAR 

ASSAIG DE TOXICITAT EN CULTIUS CEL·LULARS 
ESTER VERDAGUER CARDONA 

 
Índex

• Introducció als cultius cel·lulars 
• Caracterització del cultiu cel·lular 
• Disseny experimental 
• Tractament farmacològic 
• Assaig de citotoxicitat 
• Valoració dels resultats 
• Conclusions 

 
Introducció als cultius cel·lulars (1) 
Els cultius cel·lulars ens permeten cultivar cèl·lules a partir de teixit animal o 
vegetal amb unes condicions específiques. L’obtenció de les cèl·lules es fa a 
partir de la dissecció de la part de l’organisme que es vol estudiar seguit d’un 
procés d’aïllament, centrifugació, resuspensió i sembra sobre una superfície 
adequada per al posterior creixement. Cada tipus cel·lular expressa unes 
característiques i un fenotip diferent. L’ús d’un cultiu cel·lular ens permet 
estudiar amb detall la toxicitat de fàrmacs sobre tipus cel·lulars específics com 
poden ser neurones, cèl·lules glials, hepatòcits, etc. 
Caracterització dels cultius cel·lulars (2) 
En tot cultiu cel·lular cal saber exactament quin tipus de cèl·lules s’expressen i 
si estem parlant d’un cultiu pur o d’un cultiu mixte. Per a caracteritzar el cultius 
es poden utilitzar diferents tècniques entre elles l’observació pel microscopi 
òptic, la detecció mitjançant anticossos d’una proteïna específica d’aquell tipus 
cel·lular, determinació de l’expressió proteica específica, etc. Per exemple, 
podríem determinar l’expressió de MAP2, específica de neuronas, GFAP 
específica d’astrocits o Iba1 una proteïna específica de microglia. El grau de 
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puresa del cultiu ens permet saber si l’efecte que s’observa d’un fàrmac o agent 
tòxic és degut a un sol tipus cel·lular o no. 
Disseny experimental  
Per a dur a terme un assaig de toxicitat primer cal fer un bon disseny 
experimental, aquest serà el responsable que l’objecte d’estudi arribi al seu fi 
de la manera més correcta i precisa, (3) un mal disseny experimental comporta 
a l’obtenció de resultats no vàlids o erronis. En primer lloc cal dissenyar 
controls interns, en aquests cas per assegurar que funciona la tècnica escollida 
per a l’assaig de citotoxicitat i que el fàrmac o agent tòxic faci el seu efecte. Ens 
centrarem en un estudi sobre la toxicitat de l’estaurosporina en cèl·lules 
corticals de rata. Ës important haver sembrat les cèl·lules a diferents 
concentracions i determinar com influeix la densitat cel·lular amb una mateixa 
dosi. Posteriorment es farà el tractament amb un rang de concentracions 
d’estaurosporina, per crear una corba dosi resposta i determinar quina serà la 
concentració efectiva òptima per assolir un 50% de toxicitat. 
Tractament farmacològic 
Les cèl·lules corticals en cultiu seran tractades en aquest cas amb 
estaurosporina (fàrmac inductor de l’apoptosis) a diferents concentracions i 
s’observarà la seva toxicitat als 30 min, 3h, 12h i 24h.  
Assaig de citotoxicitat 
La toxicitat de l’estaurosporina es pot mesurar per diferents tècniques en 
aquest cas s’utilitzarà la determinació de (4)l’alliberació de lactat 
deshidrogenasa (LDH) que és un indicador de mort neuronal. Les cèl·lules 
mortes tenen la membrana cel·lular trencada i LDH s’allibera en el medi de 
cultiu a partir del qual mitjançant un mètode colorimètric podem mesurar el 
percentatge de mort cel·lular. 
Valoració dels resultats  
Un cop obtingudes les dades mitjançant la determinació de LDH en el medi cal 
realitzar l’anàlisi i interpretació dels resultats posant en comú amb els 
companys de laboratori i calculant (5)mitjantçant els resultats obtinguts en la 
corba de dosi desposta (DR), quina és la concentració d’estaurosporina que 
provoca una mort neuronal del 50% i discutir quin és el temps i la densitat 
cel·lular més adient per a l’assaig citotòxic. 
Conclusions 
Després de l’anàlisi dels resultats cal anomenar d’una forma clara i concisa les 
diferents conclusions que se’n poden treure en aquest estudi de toxicitat. 
(6)L’assaig citotòxic ens permet saber quina és la dosi mínima que 
l’estaurosporina provoca mort cel·lular en un cultiu primari de cèl·lules 
neuronals. 
 
IDEES PRINCIPALS 

Els cultius cel·lulars ens permeten estudiar l’efecte citotòxic d’un fàrmac 
sobre un tipus cel·lular específic. 
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El disseny experimental de l’assaig ha d’aconseguir obtenir uns resultats 
vàlids i clars sobre la toxicitat de l’estaurosporina. 

La informació obtinguda en l’assaig ens permetrà determinar quina és la dosi 
tóxica mínima per a l’estaurosporina en cultius primàris de cél·lules corticals. 

 

PREGUNTES GUIA  

• Per a què utilitzem els cultius cel·lulars? (1) 

• Com podem determinar la puresa d’un cultiu cel·lular? (2) 

• És important fer un bon disseny experimental per a l’estudi citotòxic d’un 
fàrmac? (3) 

• Quin assaig ens permet mesurar la mort cel·lular en cultius cel·lulars?(4) 

• Com determinem si un fàrmac és tòxic o no? (5) 

• Quina informació ens dóna l’assaig de citotoxicitat?(6) 

 

ACTIVITAT D’APLICACIÓ 

Una empresa vol determinar la toxicitat d’un nou fàrmac antineoplàsic 
l’octeotrida, sobre les neurones. Com faries el disseny experimental per a 
l’estudi de toxicitat d’aquest nou fàrmac? Quin tipus de cultiu ulitzaries? Quina 
técnica podría ser útil per a la determinicació de la toxicitat? 

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ 

Segons els resultats obtinguts després del disseny experimental i determinació 
de la toxicitat del nou fàrmac antineoplàsic, quines són les conclusions a les 
que pots arribar? Creus que tens un cultiu pur de neurones ? com ho pots 
comprovar? Segons el resultat obtingut creus que el nou fàrmac és tòxic?  
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Activitats grupals  
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GRUPO 3 
TAREA  AA1 

Tema 2 
Las actividades de memorización o preguntas 
guía 
 
 
 
2.1 
A. ¿Cuáles son los tipos de sinapsis existentes? 
Abel había propuesto inicialmente la pregunta “¿Cuáles son los dos tipos de 
sinapsis existentes?”, pero Catalina y Jaume han observado que concretar el 
número de los tipos en la popia pregunta facilitaba en exceso la respuesta. 
B. ¿Qué sustancia liberan, respectivamente, las terminaciones simpáticas y las 

parasimpáticas y cuáles de estas terminaciones predominan en el corazón? 
Las propuestas de pregunta de Esther, Abel y Jaume eran insuficientes porque 
no interrogaban sobre todo el contenido.  
C. En este caso el consenso ha sido inalcanzable. A continuación exponemos 

las preguntas guía que se han barajado: 
Pregunta de Abel y Amparo: ¿En qué medida influyen los genes en la 
conducta? 
Pregunta de Esther, Catalina y Jaume: ¿Cuál es la pregunta pertinente en 
relación con la influencia que los genes y la educación ejercen en la conducta? 
 
2.2 
A. Hay una relación de incongruencia entre la pregunta guía y la propuesta de 

respuesta. Aquí no se ha generado debate. Respuesta por unanimidad. 
B. Aunque en menor medida, se repite el defecto de la incongruencia. Además, 

creemos que la pregunta puede responderse por intuición sin necesidad de 
recurrir al texto. Respuesta consensuada y apoyada por unanimidad. 

C. Objetivo e implicación no son conceptos sinónimos. Unanimidad. 
 
2.3 
A. Producción 
B. Reconocimiento 
C. Producción 
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2.4 
A. Producción 
B. Reconocimiento 
C. Producción 
 
2.5 
 
Catalina, Jaume y Esther consideramos que un modo eficaz de analizar las 
preguntas es responderlas directamente. No reproducimos nuestras respuestas 
pero dejamos constancia de esta manera de proceder.  
 
1. Excepto las preguntas 1 y 2, que aparecen con un simple enunciado, el resto 

de ellas son preguntas abiertas. Queremos destacar que todos los 
integrantes del equipo han sufrido dificultades de comprensión en relación 
con los tipos de formulación posibles. 

2. No hay dificultades de localización; la información es fácil de encontar. 
3. La relación entre las preguntas y el texto al que se refieren es equilibrado, 

conclusión a la que llegamos, entre otras razones, tras un análisis aritmético 
(propuesta de Abel aceptada y celebrada por el resto del grupo). 

4. Las preguntas 3 y 4 están invertidas sin razón aparente. A parte de este 
aspecto, que todos hemos coincidido en denunciar, no se detectan más 
defectos de orden.  

5. Para responder a las preguntas guía es necesario haber leído el texto, 
cuestión en la que todos estamos de acuerdo. 

6. Para responder a las preguntas basta con haber leído el texto. Todos 
estamos de acuerdo. 

7. Las preguntas 1 y 2 son de reconocimiento; las demás son de producción. 
Consenso total. 

 
 
 
Abel Carreras Conill 
Amparo Del Pino 
Catalina Rodríguez García 
Jaume Tarabal Bosch 
Ester Verdaguer Cardona 
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GRUPO3 TAREA AA2 
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Tema 3. LAS ACTIVIDADES DE APLICACIÓN Y 
LOS PROBLEMAS 
 
3.1 
En esta pregunta coincidimos los cinco, más o menos con las mismas 
definiciones, Catalina y Amparo con una definición más acurada de drogadicto 
ya que trabajan en infermería. En la segunda respuesta todos hemos dado una 
edad, coincidíamos que anciana es alrededor de 80 años. 
 
Drogadicto: Persona que consume drogas 
Anciana: Mujer de 80 años 
 
3.2 
A.producción 
B.Reconocimiento 
Coincidimos por unanimidad 
 
3.3 
Debatiendo la respuesta estamos deacuerdo que la actividad B presenta mayor 
dificultad ya que en ésta, todas las figuras son polígonos de 4 lados mientras 
que en A se muestran uno de 3 y una circunferencia, por lo cual resulta más 
fácil diferenciarlos del quadrado. Pero las dos son de reconocimientos ya que 
en ninguna creas la respuesta. 
 
3.4 
En esta pregunta hay diversión de opiniones (Cati, Jaume y Ester) opinan que 
la primera parte es el caso y la pregunta es la consigna. En ésta no se da 
ninguna pista del tratamiento. En cambio (Amparo y Abel) opinan que: 
Caso:  
Un paciente de 85 años, diabético, ha sido sometido  a una intervención 
quirúrgica menor. 
Consigna:  
Aún así se decide administrarle un tratamiento anticoagulante durante una 
semana. 
 
3.5 
En esta respuesta no se pudo consensuar nada, aunque pensamos que si 
fuese una consigna final obviaríamos la frase "considerando sus factores de 
riesgo, sobre todo los relacionados con el consumo de alcohol", pues se está 
dando demasiada información. 
 
3.6 (Grupo opinad)!!! 
(Seguramente entendimos la pregunta mal, Abel contestó: 
Actividad de aplicación: 
Es correcto besar en la mano a una mujer casada en un sitio descubierto? 
 
Ester contestó: S'ha de simular el comportament que segueix un caballer alhora de saludar a 

una dama, s'ha de seguir el protocol, per tant, el caballer A s'acosta a la dama B (que està 

casada), en públic i mai a soles, li agafa la mà i li besa. 
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Jaume: Com que s’ha de fer una simulació, crec que la proposta de l’Ester és la més 

adequada.  

3.7 
En esto caso coincidimos en que la actividad es de reconocimiento y los datos 
són genéricos. 
 
3.8 
Analisis: 
¿Refleja una situacion real? Sí 
¿Refleja una situación en que se podría encontrar un professional experto? Sí 
¿Está claramente especificada la información que hay que aplicar? Sí  
¿Es suficiente esta información para resolver la actividad? Sí 
 
Las cuatro primeras respuestas el grupo estuvo deacuerdo por unanimidad 
 
¿Se ofrecen ayudas o pistas para aplicar la información? No/Si  
En está pregunta hay variedad de opiniones, Abel y Jaume creeen que no hay 
ninguna pista o información, el resto del grupo piensa que sí, ya que en el texto 
indican que los recursos para comprobar la comprensión de lo que se ha 
prescrito son los problemas y los ensayos supervisados, con lo cual ya nos 
está dando dos fuentes de información para aplicar. 
  
¿Cómo se presenta el caso? El grupo ha coincidido que el caso se presenta de 
forma directa y clara. 
 
Si es una simulación, ¿Se ha recogido lo crítico de la situación real? Sí 
En esta respuesta hay opiniones opuestas (falta comentar) 
 
El caso, ¿puede considerarse típico o atípico? Típico 
El grupo coincide en la respuesta. 
 
¿Se ofrece sólo información relevante o tambien irrelevante?  
Casi todo parece relevante, tal vez sea un poco irrelevante la parte de  
“casado, sin hijos” aunque no soy especialista en el tema. 
 
Los datos del caso, ¿Son simples o interpretados?  
La opinión de los componentes del grupo es que los datos del caso son 
mayoritariamente simples, aunque sus aficiones son interpretables. 
 
¿Es de producción o de reconocimiento? Producción 
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11.5. TALLER: Suport i tutorització acadèmia de l’estudiant 

Activitat 

REFLEXIONANDO SOBRE LOS PROTAGONISTAS  
Los actores. Los estudiantes 

• ¿Cómo son los estudiantes de HOY? 

Els estudiants actualment estan més desorientats i quan arriben a la universitat es 

troben perduts ja que el sistema d’ensenyament és molt diferent del que tenien en 

estudis previs, on l’ensenyament és més personalitzat i el professor està més 

pendent per a cada alumne individualment. 

• ¿Cuáles son las fuentes de evidencia? 

Les evidencies són els resultats de les qualificacions de les primeres proves de 

l’avaluació continuada, normalment són molt dolentes i és després d’aquest 

moment que els estudiants busquen l’ajuda del tutor perquè els ajudi a planificar un 

nou plantejament d’aprenentatge. 

• ¿Cuál es el perfil IDEAL del estudiante de mi titulación?  

El perfil IDEAL d’estudiant seria aquell que segueix i realitza totes les activitat 

d’aprenentatge que es proposen durant el curs i que fa un procés d’aprenentatge 

des de l’inici de la matèria i no ho deixa per abans de l’examen. 

• ¿Qué he de saber de mis estudiantes para desarrollar un buen proceso de 

E-A?  

És important conèixer el seu background, quines són les seves característiques 

personals, capacitats, hàbits i actituds, com també quina és la seva situació socio-

econòmica-familiar. 

• ¿Que información institucional tengo a mi disposición? 

A nivell institucional puc tenir a la meva disposició el currículum de l’estudiant, el 

programa de formació, on hi trobaré el disseny, organització i desenvolupament 

que segueix la titulació i a demés puc aconseguir sistemes de suport per a 

l’aprenentatge a partir dels recursos per a l’acció tutorial. 
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• ¿Qué acciones/estrategias puedo realizar para compensar déficits de 

información institucional? 

Davant d’una pobre informació institucional puc utilitzar els recursos mostrats en 

aquest taller on s’ofereixen referències online en les quals hi puc trobar els 

recursos necessaris. Un exemple podrien ser: 

- Academic  Tutoring Resources (U. Meryland)  
http://chemlife.umd.edu/undergraduate/tutoring
 

- Recursos para el Plan de Desarrollo Personal (apartado específico)  
www.palgrave.com/skills4study/

 
 
 
Los actores. El profesorado:  

• ¿Cuál es el perfil IDEAL de profesor/a de mi titulación?  

El professor ideal no existeix, no tot l’alumnat espera o vol el mateix dels seus 

docents El que tot professor ha de tenir són coneixements, habilitats i actituds que 

li permetin aconseguir els objectius d’aprenentatge i la capacitat d’ajudar a 

l’alumne a formar-se professionalment 

¿Cuál es el perfil REAL de profesor/a de mi titulación? 

És difícil contestar a aquesta pregunta. Si pensem en la titulació de Biologia hi ha 

un nombre molt alt de professors pertanyents a diferents àrees de coneixement 

que hi estan implicats i no he tingut l’oportunitat de conèixer-los i veure com és la 

seva tasca docent. Puc opinar dels més propers, els de l’àrea de Biologia Cel·lular, 

i he de dir que en general són innovadors ja que intenten introduir diferents 

activitats per a ajudar als estudiants a millorar el seu aprenentatge i alhora la seva 

pròpia docència. 

• ¿Cuál es MI PERFIL ACTUAL?  

El meu perfil actual encara l’estic definint ja que amb l’experiència es van adquirint 

nous coneixements i també la manera d’aplicar les tasques o activitats 

d’aprenentatge que hem après durant el període de formació com a professor 

novell. Aquest curs de formació ens permet tenir a l’abast diferents fonts de 

recursos per a millorar la nostra docència. En una enquesta realitzada en un dels 
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tallers sobre el meu perfil, el resultat obtingut, en un percentatge molt alt, va ser 

d’esperit protactor envers l’estudiant. 

• ¿Quién /quiénes de mis colegas SON MIS REFERENTES?  

Els meus referents són la meva mentora Dra. Carme Auladell i els professors amb 

els quals he pogut compartir les classes pràctiques que en el meu cas són molts, ja 

que per exemple en l’assignatura de Citologia i Histologia he tingut l’oportunitat 

d’ensenyar conjuntament amb més de sis professors, de cadascun d’ells n’he 

pogut adquirir diferents maneres de transmetre la informació i com actuar dins 

d’una aula docent. 

 

• ¿Qué experiencias de apoyo académico he tenido en mi formación previa?  
 

El suport acadèmic que he tingut prèviament sempre ha estat dels companys amb 

els quals he treballat. 

 

• ¿Tu modo de aprender es generalizable a los demás?  

 

No crec que la manera que jo aprenc sigui generalitzable ja que cadascú ha de 

trobar el què li funciona més bé, personalment jo aprenc observant com s’ensenya 

amb diferents estils de professors i llavors aplicant-lo a les classes docents. 

 

• ¿Conoces a colegas/compañeros/as que aprenden “de forma diferente a la 

tuya?  

Alguns dels companys ja tenen un estil propi molt difícil de canviar, però crec que 

hi ha alguns d’ells que només llegint les bases per a ser un bon professor en tenen 

suficient, tot i que això succeeix en pocs casos. Altres tenen el do de adquirir 

ràpidament els coneixement d’aprenentatge per a l’ensenyament i no necessiten 

molta pràctica, tenen facilitat en la síntesi i transmissió de la informació. 
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11.6.TALLER: Lideratge i comunicació a l’aula
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Una altra activitat que es va realitzar per veure la importància de 
la comunicació, després de la lectura d’un text es van respondre 
a les preguntes següents: 

 

 

 
 

 

 

Les respostes varen ser diferents entre els grups fruit d’un llenguatge ambigu 

i incomplert ja que no es podia transmetre tota la informació. En la 

comunicació és necessari una retroalimentació, necessites conèixer el que 

els alumnes han entès o no, per això hi ha d’haver un feedback. 

 

A continuació s’adjunta l’activitat sobre una experiència de lideratge  

 
EXPERIENCIA DE LIDERAZGO  
El Liderazgo como se explicó en el taller de” Lideratge y comunicació” es 

una cuestión de autoridad que se consigue siendo competente y sabiendo 

transmitir. Muchas veces es muy difícil saber liderar, en mi caso en 
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particular,  en el departamento, compartimos los turnos de prácticas siempre 

con otro profesor, mayoritariamente con un titular o en otras ocasiones con 

algún asociado o becario, delante de esta situación creo que seria posible 

aplicar o ver distintos tipos de liderazgo situcional. 

Mayoritariamente comparto turno con un profesor titular el cual tiene 3 

grupos de teoría y actualmente es también coordinador de la asignatura, con 

él aprendí y me ensenó su forma de estructurar las prácticas, como hacer 

participar a los alumnos, intentar que presten atención pero con la ventaja 

que al darles clase de teoría puede aplicar muchos más conceptos que no si 

solo estamos dando clase prácticas o pedirles participar por el hecho que el 

tema de la práctica ya ha sido explicado en la clase teórica. Cuando me toca 

a mí el turno de llevar la clase y ser quién explique me da plena libertad y 

además el hecho de habernos comunicado y debatido posibles dudas o 

formas de como llevar la clase hace que nos sentamos cómodos y que cada 

uno acepte la manera de explicar del otro. Cuando él explica, yo hago de 

soporte y cuando explico yo me da soporte a mi. Así que en esta situación 

podríamos hablar perfectamente de liderazgo situacional ya que hacemos 

referencia a que este tipo de liderazgo se presenta mediante el análisis del 

comportamiento de relación y el de tareas. 

Otra situación con otro profesor titular es en la que no te dan opción a liderar 

y te especifican y te dan ordenes estrictas de como tienes que dar la clase, 

porque los alumnos de mi turno son los alumnos que tiene en teoría, aquí 

como diríamos no tengo ni voz ni voto es así y punto.   

En uno de los casos en cuando se me permite mejor el liderazgo es cuando 

comparto turno con alguien con un rango inferior, con esto me refiero que no 

sea profesor refiriéndome a un becario o a un asociado, en este caso se me 

permite a mi líder la clase, pero por proximidad de edades los más jóvenes 

también se atreven a pedirme que les deje liderar a ellos en algún momento. 

Así que en una sola asignatura, al compartirla con distintos profesores puedo 

ver, aplicar y además aprender distintos métodos y formas de estructurar y 

cómo hacer participar a los alumnos. Esto es una ventaja pero en algún caso 

una desventaja ya que cada uno tiene su opinión y también su forma de 

corrección y en algunas situaciones te encuentras que si sigues el criterio de 

uno para corregir es distinto del otro y distinto del otro y ninguno de los tres 
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coincide y como no son tus alumnos directos no puedes elegir por ti misma. 

Una forma de unificar es seguir una rubrica de avaluación pero siempre hay 

el caso de alguien que sigue haciéndolo a su manera. Así concluyendo 

supongo que con el tiempo llegará un momento que al no ser la nueva en el 

departamento podré ir cogiendo un poco más de liderazgo individual y 

también cada vez implicarme un poco más en la asignatura hasta el punto 

que pueda al menos llevar un grupo entero con la teoría y la práctica a la 

vez.  

El taller de liderazgo me ha servido para plantear mi posición y buscar 

formas de transmitir mi forma de enseñar, comunicar y evaluar.  

 

11.7. TALLER: Gestio de l’estrés 

 

Una segona activitat realitzada en aquest taller fou la d’analitzar el tipus 

d’escolta i l’acció que la provoca, per això adjunto a continuació el quadre on 

es resumeixen els diferents tipus d’escolta i seguidament l’activitat 

realitzada. 

 

Ajudes relatives  
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• Anota el tipus d’escolta i l’acció que la provoca al costat de cada resposta 
de la teva amiga: 

Imagina’t que estàs a l’hospital. La teva cap et demana que atenguis la documentació 

sobre els teus pacients que vol que portis al dia. Tens intenció de posar-t’hi ara mateix 

però, per culpa d’unes urgències imprevistes amb dos pacients, te n’oblides 

completament. Tens tanta feina que no et queda temps ni per esmorzar 

 
Quan, juntament amb algunes companyes, et disposes a anar cap a casa, es presenta 

la teva cap i et demana la feina que t’havia encarregat. Tu intentes explicar-li el dia 

excepcionalment complicat que has tingut. 

 

Ella t’interromp. Amb una veu forta et diu davant de tothom: “No m’interessen les 

excuses! Per a què et paguen? Per a no fer la feina?”.  

 

Camí de casa, et trobes una amiga. Estàs tan afectada, que no pots evitar explicar-li el 

que t’ha passat. 

 

La teva amiga t’intenta ajudar de 8 maneres diferents  

 
1. Amiga: No veig perquè t’ha afectat tant. És una tonteria sentir-se així per 

aquest fet. Segurament, el que passa és que estàs cansada i n’has fet una 

muntanya de tot plegat. No pot ser tan greu com expliques. Va dona, somriu, 

que estàs més maca.  

Tipus d’escolta i acció que la provoca: Escolta de traïció/ provoca tres 

resposta, comença traient-li importància, minimitza la situació, després nega 

veu el problema, i acaba fent broma. 

2. Amiga: Mira noia, la vida és així. Les coses no surten sempre com una voldria 

que sortissin. Has d’aprendre a prendre’t les coses amb més calma. En el món 

no hi ha res perfecte 
 Tipus d’escolta i acció que la provoca: Depenent del to té bones però 

escolta amb bones intencions, i reacciona intentant calmar-la i convèncer-la 

que s’agafi les coses d’una altra manera. 

3. Amiga: Saps què hauries de fer? Demà a primera hora vas directe al despatx 

de la teva cap i li dius: “Senyora tal, admeto que ahir em vaig equivocar”. 

Després et poses a treballar i acabes aquesta feina que havies oblidat fer, i no 

et deixis atrapar pels imprevistos que sorgiran. I si ets una mica llesta i vols 

conservar la feina, procura que no et torni a passar una cosa semblant. 

221



Tipus d’escolta i acció que la provoca: depenent del to de veu podria ser un 

tipus d’escolta de bones intencions i actuaria donant consells i intentant 

solucionar el problema o si el to és pujat l’escolta seria de traïció i la reacció de 

jutjar i desafiar.  

4. Amiga: Quines urgències has tingut que hagis oblidat un encàrrec de la teva 

cap? No has pensat que no li agradaria que no t’hi posessis immediatament? 

T’havia passat alguna vegada abans? Perquè no l’has seguit quan estàveu 

parlant i ella ha marxat enfadada. 

Tipus d’escolta i acció que la provoca: Aquí es mostra un tipus d’escolta de 

traïció i la reacció és culpabilitzar i la fa qüestionar-se 

5. Amiga: Jo entenc la reacció de la teva cap. Segurament, ella està sotmesa a 

pressió des de dalt. Tens sort que això no passi més sovint. 

Tipus d’escolta i acció que la provoca: En aquest cas l’escolta és de bones 

intencions i la reacció de posicionar. 

6. Amiga: Oh, pobreta! És terrible el que t’ha passat! No sé com ho has pogut 

suportar.  
Tipus d’escolta i acció que la provoca: tipus d’escolta és de bones 
intencions i la reacció és de compartir 

7. Amiga: Se t’ha acudit pensar que l’autèntica raó per la qual t’has alterat tant, 

és que la teva cap representa una figura materna a la vida? Potser de petita 

t’angoixava molt decebre la teva mare i, quan avui la teva cap s’ha enfadat, 

t’han tornat a ressorgir aquestes pors infantils al rebuig. Va per aquí, oi? 

Tipus d’escolta i acció que la provoca: Escolta de bones intencions i la 

reacció és de descripció el problema que tens emocional. 

8. Amiga: Ostres, quina experiència tan desagradable! Patir una situació així amb 

la cap, i davant de tercers, després d’un dia com el que expliques, deu haver 

estat molt dur. 

Tipus d’escolta i acció que la provoca: En aquest cas l’escolta és de tipus 

empàtic i la reacció és de legitimar, escolta i parafraseja, ( aquesta reacció té 

molta força perquè l’has escoltat , i és millor això que començar a donar 

consells. 

 
Amb aquestes activitats hem aconseguit comprendre els diferents tipus 

d’escolta i com poden influir sobre la persona, aquests perfils ens ajuden 

davant de diferents situacions amb els alumnes i a buscar maneres per 

potenciar la nostra intel·ligència emocional. 
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11.8. TALLER: Disseny de projectes per a la millora i innovació 
docent 
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Convocatòria PID 2012                                            Desenvolupament de la capacitat comunicativa en el Grau en Biologia 
 

 

Desenvolupament de la capacitat 
comunicativa en el Grau en Biologia 

 
Convocatòria PID2010 
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Participants  

Nom i 

Cognoms 

Categoria Correu electrònic Departament Facultat Participació en grups 

d’innovació docent 

Sergi Dosta 

Parras 

Professor 

lector 

sdosta@ub.edu C. dels Materials i 

Enginyeria 

Metal·lúrgica 

Química Participació activa amb el 

grup d’innovació docent e-

PPM 

Maria Grau 

Perejoan 

Professora 

associada 

maria.grau@ub.edu Filologia Anglesa i 

Alemanya 

Filologia Participació activa amb el 

grup d’Innovació Docent 

en l’Expressió en Anglès  

Elena Jiménez 

Martí 

Investigadora 

Postdoctoral 

elena.jimenez@ub.edu Genètica Biologia 

Xavier Mula 

Ferrer 

Professor 

associat 

javiermula@ub.edu Filologia Hispànica Filologia 

Àlex Sendrós 

Brea-Iglesias 

Investigador 

en formació 

alex.sendros@ub.edu Geoquímica, 

Petrologia i 

Prospecció Geolò. 

Geologia 

Miriam Toledo 

-Soler  

Investigadora 

en formació 

miriam.toledo85@ub.edu Bioquímica i 

Biologia 

Molecular  

Biologia 

Ester 

Verdaguer 

Cardona 

Professora 

lectora 

everdaguer@ub.edu Biologia Cel·lular Biologia 

225

mailto:elena.jimenez@ub.edu


Convocatòria PID 2012                                            Desenvolupament de la capacitat comunicativa en el Grau en Biologia 
 

Objectius del projecte 

Desenvolupar l’aprenentatge per a la comunicació  
en llengua anglesa en el Grau en Biologia. 

- La realització d’actuacions docents 
que centrin l’acció en competències 
de tipus transversal. 

- La gestió de l’assoliment de les 
competències transversals de 
l’alumnat dels graus mitjançant l’ús 
d’estratègies que integrin 
metodologia i suport tecnològic. 

Capacitat comunicativa 
 
- Capacitat de comprendre i 
d’expressar-se oralment i per escrit 
en català i castellà i en una tercera 
llengua, amb domini del llenguatge 
especialitzat de la disciplina. 
 
- Capacitat de cercar, usar i integrar 
la informació 

Competència transversal de la UB Objectius de la convocatoria PID12 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/docencia/pmid/pid2012/PID12_v3.pdf 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/2941/1/comp_trans_UB.pdf 
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Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte: 

  
 

Nom Ensenyament Tipologia  

Biologia II Grau en Biologia Troncal 

Genètica Mol·lecular Grau en Biologia Troncal 

Biologia Cel·lular Grau en Biologia Troncal 

PRTC Grau en Biologia Optativa 

TFG Grau en Biologia Troncal 

Assignatures implicades 
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Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte: 

  
 Calendarització del projecte 

1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 

1r 
semestre 

Formació del 
professorat 
(Maria Grau) 

Genètica Molecular 
(Elena Jiménez) 
 

Biologia Cel·lular 
(Ester Verdaguer) 
 

PRTC  
(Xavier Mula) 

2n 
semestre 

Biologia II  
(Miriam Toledo) 

TFG 
(Sergi Dosta; Àlex 
Sendrós) 

Orientacions sobre desenvolupament i 
implicacions dels resultats del projecte 

 
 

Si funciona a Biologia, es podria fer difusió i  
exportar el model a altres Graus 
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Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte: 

  
 Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte 

 
Primera etapa: Formació del professorat de la Facultat de Biologia implicat per 
tal de capacitar-lo per a la docència en llengua anglesa 
 
 

  - Requisit:  bon nivell  d’anglès 
 
  - Metodologia: Es treballaran les habilitats comunicatives del 
  professorat en anglès mitjançant exercicis pràctics, es treballaran 
  les característiques del llenguatge científic i s’establiran uns criteris 
  (rúbriques, etc.) per fornir el professorat amb eines que els 
  permetin valorar la qualitat lingüística de les produccions dels 
  estudiants. 
 

229



Convocatòria PID 2012                                            Desenvolupament de la capacitat comunicativa en el Grau en Biologia 
 

Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte: 

  
 

Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte 

Segona etapa: formació dels alumnes 
o 1er curs. 
 - Material (quaderns de pràctiques) en anglès 
 - Etiquetes dels productes i material anglès 
 - Glossari de pràctiques en anglès que s’aniria completant al llarg del grau 

 
o 2on curs.  
  - Material (quaderns de pràctiques, presentacions, animacions) en anglès  
 - Continuació del glossari de pràctiques  
 - Els exercicis i el test de les pràctiques en anglès 

 
o 3er curs.  
 - Material (quaderns de pràctiques, presentacions, animacions) en anglès 
 - Explicacions i comunicació professor-alumne en anglès, així com la discussió dels resultats 
 - Finalització del glossari de pràctiques  
 - Pautes per la recerca d’informació rellevant necessària per l’elaboració del treball 
 - Treball de les pràctiques  amb els resultats de les mateixes amb anglès (avaluable) 

  
• 4rt curs, 1er semestre. 

- Treball pràctic de redacció de textos científics. 
 - Es basarà en, partint de l’anàlisi de les característiques del llenguatge acadèmic, l’exercici 
 pràctic i l’aprenentatge col·laboratiu (correcció entre iguals, treball en equip, etc.) 

 - En acabar l’assignatura, els estudiants seran capaços de redactar textos científics en anglès 
 respectant les convencions del llenguatge acadèmic. 
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Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte: 

  
 Metodologia que es seguirà en el desenvolupament del projecte 

Tercera etapa: integració dels aprenentatges adquirits 
  
o 4rt curs, 2on semestre 
 

- Elaboració i exposició del treball fi de Grau (TFG) en anglès.  Amb d’un/a 
tutor/a (funcions: orientar el treball de l'alumne durant el període de 
realització del treball, establir un calendari i plantejar uns objectius coherents, 
fer seguiment del desenvolupament del treball i donar pautes per a la 
presentació oral) 

 
- El tribunal de TFG avaluarà les competències adquirides, entre elles l'anglès 
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Resultats que es preveu assolir amb el  
desenvolupament del projecte 

Els alumnes sabran redactar i defensar un treball 
científic en anglès al finalitzar els seus estudis de Grau. 

Avaluació que es farà dels resultats del projecte 

• Creació d’un grup pilot que cursarà les assignatures implicades en el 
projecte seguint la metodologia descrita en l’ apartat anterior. El 
grup pilot tindrà unes places limitades i els alumnes el podran 
escollir al matricular-se. 
 

• Comparació dels resultats del grup pilot i la resta d’alumnes. Tots els 
alumnes del Grau hauran d’elaborar i defensar el TFG en anglès. 
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Metodologia que se seguirà en el desenvolupament del projecte: 

  
 Orientacions sobre desenvolupament i implicacions 

dels resultats del projecte 

 
Si funciona a Biologia, es podria fer difusió i  

exportar el model a altres Graus 
  

Ajuts sol·licitats 

Concepte Import sol·licitat 

Aprenentatge docents (Formació i material) 2000 € 

Corrector (PRTC)  € 

Correcció material docent/guia € 

TOTAL 2000 € 
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IMPLANTACIÓN DE LA SEMIPRESENCIALIDAD EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 
CELULAR EN LOS GRADOS DE CIENCIAS BIOMÉDICAS, BIOLOGÍA, BIOQUÍMICA Y 

BIOTECNOLOGÍA DE LA FACULTAT DE BIOLOGIA, UNIVERSITAT BARCELONA.

Jesús M. Ureña, Ester Verdaguer, Ferran Burgaya, José García-Valero; Juan F. Montes, Fernando Aguado, Manuel Reina, José A. del Río, Fausto Ulloa, Marta Pascual, Rosalina Gavin, 
Jaume Ferrer y Carme Auladell. 

Departament de Biologia Cel·lular. Facultat Biologia. Universitat Barcelona. Diagonal 643,08028 Barcelona 

1.- Preparación por parte del docente de temas o apartados del programa teórico en formato PDF. 
Estos van acompañados de cuestiones a resolver que son de entrega obligatoria y evaluable.

Ejemplos de Actividades semipresenciales
2.- El alumno prepara partes de teoría a través de problemas que se realizan en los 
seminarios. 

Durante el curso el profesor va  indicando los problemas que se resuelven en los 
seminarios (número reducido de alumnos) y el alumno, en base a la teoría explicada 
en clase, los prepara. Algún problema, como el indicado en este panel, deberá
prepararse sin haberse explicado en clase la parte teórica correspondiente. En 
seminarios anteriores el alumno ya se ha ido familiarizado con los métodos incluidos 
en el problema, como por ejemplo, el Western blot, la inmunoprecipitación, etc.
Mostramos algunas de las preguntas que se dan al alumno para el estudio individualizado de esta 
parte del temario y necesarias para resolver el problema: 
Definir los siguientes conceptos:senescencia celular, factor de crecimiento, fase G0, proteína 
p53, telómero, telomerasa.
Responder las siguiente preguntas: 
1.- Definir los conceptos de: puntos de control o checkpoints del ciclo celular. Tipos, funciones
2.- Comentar el papel que juega p53 en el control de la progresión del ciclo celular. Puntos de 
actuación. 
3.- Diferencia entre el papel pro-apoptótico de p53 y el papel de detención del ciclo celular, 
cuándo y cómo.
4.-¿Que relación existe entre la p53 y la proteína MDM2?

Problema para trabajar una parte del  ciclo celular:  los puntos de control o 
checkpoints y el papel de la proteína p53.

Resumen
Con la implantación de los nuevos grados siguiendo las directrices del Plan Boloña y la supresión de las antiguas licenciaturas, las asignaturas han tenido que adaptarse en 
muchos casos a una reducción de los créditos. Ello ha comportado una disminución en el número de horas de clase, conllevando frecuentemente a la reducción de los 
temarios. 
En el caso concreto de la asignatura de Biología Celular, asignatura obligatoria en los grados de Ciencias Biomédicas, Biología, Bioquímica y Biotecnología de la 
Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, el equipo docente decidió mantener el mismo nivel que tenía la asignatura que se cursaba en la licenciatura de 
Biología (Plan de Estudios de 1992). Así, si bien se aceptó que el examen debía ser más asequible, se acordó no reducir demasiado el contenido del programa y continuar 
dando un alto valor a la realización de problemas.  Mantener el mismo nivel con menos horas de clase comporta la implantación de la semipresencialidad ya que no toda la 
materia puede explicarse con el mismo detalle en el aula y por tanto determinados puntos del programa deben ser trabajados por el alumno. 
La parte presencial de la asignatura consta de 32 horas de clases magistrales, 16 horas de seminarios pensados para realizar problemas y 15 horas de prácticas. A partir del 
contenido de estas clases se ha diseñado la semipresencialidad, entendida como una forma de potenciar un aprendizaje más activo. 
Planteamos diferentes metodologías utilizadas para implementar la semipresencialidad en el grado. 

Problema de licenciatura

No se han modificado sustancialmente los contenidos teóricos de  la asignatura pero si se han 
adaptado los problemas de examen a la menor presencialidad en las aulas. 

Problema de grado
Comparando los
dos modelos de 

examen,
véase la mayor 
complejidad

del problema de 
licenciatura respecto al 

de grado. 
Los problemas de 

licenciatura 
se resolvían en el 

examen con la ayuda 
de libros y apuntes, 
mientras que los de 
grado se realizan sin 

ningún tipo de soporte.

Los protocolos de las prácticas se han adaptado a la menor 
presencialidad en el laboratorio.

Guión de prácticas de la Licenciatura

Conclusiones

Guión de prácticas de Grado

Con el cambio de licenciatura a grado en las 
prácticas sólo se han suprimido dos técnicas, 
manteniéndose todas las otras actividades, 
todo ello con la mitad de tiempo (véanse los 
guiones). Del mismo modo que en la 
licenciatura realizan un informe que incluye: 
objetivos, material y métodos, descripción y 
discusión de los resultados. Esto dirige al 
alumno a conseguir la forma de poner en 
práctica su aprendizaje. 

Oria explicada en clase los prepara

Filamentos intermedios del bloque de 
citoesqueleto. Este apartado es preparado por 
los alumnos a partir de la información contenida  
en el PDF y las preguntas asociadas. 
Previamente se ha introducido el citoesqueleto y 
se ha explicado en detalle tanto el citoesqueleto
de actina como el de tubulina. 

Apoptosis del bloque Ciclo celular y 
apoptosis.
Con un PDF y preguntas guía, el alumno 
ha de ser capaz de adquirir los 
conocimientos correspondientes a este 
tema.

Preguntas relacionadas con la apoptosis
1.- Describir las principales diferencias entre la 
vía intrínseca y la vía extrínseca en la activación 
de la apoptosis
2.- Justifica la ventaja evolutiva de la muerte por 
apoptosis en los organismos pluricelulares
3.- Comenta el proceso de activación de las 
caspasas a partir de zimógenos inactivos. 
4.- ¿Qué enfermedades pueden sobrevenir como 
consecuencia de una desregulación de la 
apoptosis?
5.- Comentar el grado conservación evolutiva de 
las vías apoptóticas

Definir los siguientes terminos
Apoptosis, Muerte Celular Programada
Apoptosoma, Caspasa

Preguntas relacionadas con los filamentos 
intermedios
1.- Explica la estructura del monómero de los 
filamentos intermedios
2.- ¿Cuál es la unidad soluble de los filamentos 
intermedios?
3.- La naturaleza proteica de los filamentos 
intermedios es diferente según el tejido, a 
diferencia de la actina y de la tubulina que son 
iguales para todas las células de un organismo 
pluricelular. ¿Qué significa esta afirmación?
4.- ¿Por qué podemos afirmar que hay conexión 
entre la  cromatina y la matriz extracelular?

Conclusión: la adaptación a los nuevos planes de estudio ha supuesto una implemmentación de nuevos métodos pedagógicos, de forma muy importante
la SEMIPRESENCIALIDAD 
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11.9. TALLER: Anàlisi dels PAT a la UB. Debat i posada en 
comú

 

 
 
 

 
Institut de Ciències de l’Educació 
 
Passeig de la Vall d'Hebron, 171 
Edifici de Migdia 
08035 Barcelona 
Tel. 934 035 175 / Fax 934 021 016 
www.ub.es/ice 

 

 
 

 
1. Hi ha uns objectius clars als que hagi de donar resposta el PAT? 
2. Hi ha una estructura i recursos suficients per aconseguir assolir els objectius? 
3. Es realitza algun tipus d’avaluació del PAT per poder comprovar el nivell 
d’assoliment 
dels objectius proposats i que ens permeti introduir millores? 
4. Els tutors tenen clara la seva funció com a tutors? 
5. Els departaments o direccions dels centres, tenen clar quin és el perfil d’un 
bon tutor? 
6. S’informa de forma adequada als estudiants i a la resta de professorat de 
l’ensenyament de l’existència i finalitat del PAT? 
7. Hi participen els estudiants a les diferents activitats plantejades en el PAT? 
Quins 
poden ser els motius en cas de que no hi assisteixin? 

 
 

INFORMACIÓ SOBRE ELS PAT A LA UB 
 

 
Descripció del PAT del grau  Ciències Biomèdiques 
 
 
Responsable del PAT 

 
 

Àmbits d’actuació de la tutoria  Només 1r. any 
Tota la carrera 
Últim any de carrera 
Alguns cursos (desplegable amb 1r., 2n. …) 
 

Nombre d’estudiants als quals 
s’adreça la tutoria 

Tots els estudiants del grau 

Nombre de tutors amb el que es 
compta 

 Aproximadament uns 16 

 
Ratio tutor/tutorands 

 
Generalment 25 alumnes per tutor 

Tipus de tutoria més habitual Grupal               Individual              Virtual 
 
Feu tutoria entre iguals? 

 
SI                                   NO 
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En cas afirmatiu, feu una breu descripció: 
 
 
 
 
 

Quin és el perfil acadèmic dels 
tutors? 

Ha de tenir plaça a la Universitat, com a mínim lector, 
pel tipus de tutoria que fan, ja que el tutor fa un 
seguiment els 4 anys que està l’alumne a la facultat, per 
tant, s’asseguren que el tutor és el mateix al llarg dels 4 
anys. 

 
Quins criteris de selecció de tutors 
utilitzeu? 
 

 
El tutor ha d’estar implicat en la docència del grau i ha 
de donar docència en alguna de les assignatures 
d’aquell grau. 

Quin tipus de difusió del PAT feu? 
 
Materials (web, díptics...) 
 
 

La difusió del PAT és interna, sols per aquells professor 
que són tutors. Dintre del campus virtual tenen un curs 
que és el de tutoria i allí troben material d’interès que 
ha penjat el coordinador del PAT. 

Avalueu el PAT? Quin procediment 
d’avaluació utilitzeu? 

No hi ha una avaluació com a tal, però si que és demana 
un feedback als tutors en acabar el curs. 

 
A continuació descriviu les activitats que realitzeu a cada apartat i de qui és responsabilitat, així com els 
agents que hi participen: tutors, càrrecs UB, PAS de la UB, estudiants… 
 
Abans dels estudis 
 
Activitats de Jornades de Portes Obertes 
 
Responsable: Antoni Arcas 
 
Agents que hi participen: UB, tutors, 
estudiants 
 
 

 
 
Si que es realitzen jornades de portes obertes 
per estudiants de Batxillerat ( formació 
professional?). 
El responsable en aquest cas és Antoni Arcas, 
que és el cap d’estudis de la facultat de 
Biologia i impliquen a tots el graus i a un grup 
de professors dels diferents departaments. 

 
Participacions a fires i salons informatius 
pels estudiants 
 
Responsable:  
 
Agents que hi participen: 
 
 

 
No se’n realitzen 
 
 

A l’inici dels estudis  

 
Accions d’acollida 
 
Responsable: Bru Cormand 
 
Agents que hi participen: tutors de cada 

 
 
No hi ha una reunió de gran grup, si no que el 
primer any se’ls associa un professor tutor a 
cadascun, que serà el mateix durant tot el 
temps de permanència a la facultat, mentre 
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departament 
 
 

siga estudiant del grau i, com que cada tutor té 
25 alumnes a tutoritzar, és el tutor qui 
organitza una primera reunió, cap al mes de 
novembre, per fer-los una primera tutoria 
grupal. Hi ha tota una sèried’informació 
inicial que els tutors els comenten en aquesta 
primera sessió: diferents serveis de la 
Universitat i de la Facultat (Biblioteca, Servei 
d’Estudiants, Escola d’Idiomes Moderns,...) i 
altres temes d’interès. 

 
Altres activitats específiques pels estudiants 
de 1r. curs 
 
Responsable:  
 
Agents que hi participen: 
 
 
 
 
 

No hi ha cap més activitat  

Durant els estudis 
 
Accions d’informació d’interès per 
l’estudiant (Hàbits i tècniques d’estudi, 
mobilitat, complements de formació, 
itineraris curriculars, beques i ajuts, 
pràctiques en empreses, etc.) 
 
Responsable: Tutors 
 
 
 
Agents que hi participen: tutors coordinadors i 
cap d’estudis 
 
 

 Se’ls indica als tutors que seria adequat fer 
tres sessions de tutoria grupal més, una al 
segon semestre, l’altra al tercer i l’última al 
quart. A partir d’aquí se’ls recomana fer 
tutories individualitzades, ja que els alumnes 
poden tindre ritmes diferents i ja no tenen 
problemàtiques tan generals o comuns, sinó 
més específiques. Per tant, és el tutor el 
responsable dels seus 25 alumnes. Si hi ha 
dubtes que els tutors no tenen clars també pot 
intervenir el coordinador del PAT o el cap 
d’estudis. 

Al final dels estudis 
 
Activitats d’orientació professional 
 
Responsable: Tutors, UB 
 
 
 
 
 
Agents que hi participen: UB, SAE 
 
 

 
 
 
Es recomana als tutors que realitzen una 
última sessió de tutoria grupal al final de 
l’últim any per comentar-los cursos de l’ICE o 
de la Universitat relacionats amb el tema de la 
inserció laboral (com fer un CV, com fer una 
entrevista, emprenedoria,...) SAE (Servei 
d’Atenció a l’Estudiant) 
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Modalitats de tutoria 
 
 
Tutoria individual 
 
(Descriviu de quina manera s’organitzen – a 
petició de l’estudiant, a partir del tutor, 
temàtiques habituals...-). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Depèn de cada tutor, però solen ser a demanda 
de l’estudiant, i sobre la temàtica que 
l’alumne planteja.  
De vegades pot ser que si el tutor observa 
problemes en la trajectòria de l’estudiant, és el 
tutor qui demana a l’estudiant que vinga a 
parlar amb ell.  

 
Tutories grupals 
 
(Descriviu quantes reunions es realitzen amb 
els estudiants i quines temàtiques que es 
tracten) 
 
 

 
Ja hem comentat anteriorment. La 
temporització de les tutories grupals i la 
temàtica la trobem en el document adjunt que 
ens ha passat el coordinador. 

Tutories virtuals 
 
Utilitzeu algun sistema virtual de comunicació 
entre tutors o tutors/estudiants. 
 
 
 
 
 

Es podia fer virtualment a través del campus si 
el tutor ho volia. 

 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS 
 
Descriviu altres accions que realitzeu al 
vostre ensenyament, interessants des del punt 
de vista de l’orientació i tutoria dels estudiants 
i que no queda reflectida en cap apartat 
anterior. 
 
Responsables: tutors, caps d’estudi, 
coordinadors 
 
A qui es dirigeix: tutors 
 
Agents que hi participen: alumnes, tutors, UB 
 
 

 
 
 
 
Amb el feedback que donen els tutors al 
coordinador sobre els temes que han tractat 
amb els alumnes, és ell qui n’extrau les 
conclusions i els temes que més 
interessen/molesten/preocupen als alumnes i 
tracta de solucionar-los, si és que no han estat 
solucionat a les hores. 
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VALORACIÓ GENERAL I NECESSITATS 
 
 
Problemàtiques més comunes amb les que es 
troben els tutors. 
 

Generalment són problemàtiques relacionades 
amb la quantitat de treballs que els fan fer al 
mateix temps, la redundància del tipus de 
treballs i en alguns casos problemes amb 
algun professor en particular. 

 
Accions que  puguin millorar el funcionament 
del PAT. 
 

 

Oferiu formació als tutors des de la Facultat? 
En cas afirmatiu descriviu quina. 

 La formació és voluntària a través dels cursos 
que ofereix l’ICE. 

 
Quina formació necessiten els tutors? 
 
 
 
 

 

 
 
 OBSERVACIONS 
 
En general pensem que aquest PAT està ben organitzat i que un professor tutoritze 25 alumnes 
al llarg dels 4 anys permet que acaben coneixent-se i poden arribar a tindre el grau de confiança 
necessari per la relació tutor-tutorand. 
A més a més han establert tota una gradació de coordinadors que permet solucionar problemes 
de manera més ràpida, a l’hora que permet també evitar-los. Existeixen els coordinadors 
d’assignatura, els coordinadors de curs i el del grau, a més a més d’estar en contacte amb el 
coordinador del PAT que al mateix temps forma part del consell d’estudis on hi ha un 
representant de cadascun dels departaments que està implicat en aquest grau. Amb tot això, les 
queixes dels alumnes tenen ressò a tots el nivells. 
Tal vegada es necessitaria alguna reunió entre el tutors perquè realitzen un treball més 
semblant, malgrat que la tutoria es pot realitzar de maneres diverses. I també fer algun tipus 
d’avaluació de la tutoria que es va realitzar per saber que realment és útil de la manera que l’ 
estan duent a terme. Tot i així les tutories funcionen millor els primer any, llavors molts 
alumnes deixen d’utilitzar-les. Potser caldria buscar alguna manera o activitat perquè els anys 
posteriors els alumnes continuïn assistint a les reunions encara que només sigui les grupals. 
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