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1/4 Context

FORMACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA

EXPERIÈNCIA 

PROFESSIONAL

IDIOMES

TIC

+ FORMACIÓ COMPETÈNCIES

+ CONÈIXER SORTIDES 
PROFESSIONALS

+ OBJECTIU 
PROFESSIONAL

+ MARCA 
PERSONAL

Oferta d’accions de formació/orientació 
al llarg del grau... Des de 1r curs!

+ MOTIVACIÓ 
APRENENTATGE



1/4 Context

Espai Europeu d’Educació Superior

Estratègia Europa  2020

Pla Marc Horitzó 2020 –
Universitat de Barcelona

Estatut de l’Estudiant 
Universitari

Life long learning



1/4 Context

IMPLANTACIÓ

•Curs 2012/13: Alumnat de 1r

•Curs 2013/14: Alumnat de 1r + 2n

•Curs 2014/15: Alumnat de 1r + 2n + 3r

DESCRIPCIÓ

• Programa d’orientació al llarg del grau

• Dissenyat pel SAE + contextualitzat grau Psicologia

• Oferta planificada i complementària al grau 

• Fil conductor: 1 seminari d’orientació a l’any 



+

1/4 Context

Facultat de 

Psicologia

Unitat d’orientació universitària del SAE

• Origen: 1992

•1 psicòloga i 2 pedagogues 

• Orientació acadèmica, vocacional i professional

• Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística

www.ub.edu/sae/orientacio



1r any 2n any 3r any 4t any

2/4 Format

IMMERSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

EXPLORA LA 
PROFESSIÓ DEL 
PSICÒLEG/A

ITINERARIS CAP A 
LA PROFESSIÓ

”Assignatura 
PSICOLOGIA I 
PROFESSIÓ”

+ Col·labora: 

SEMINARIS D’ORIENTACIÓ (Formadors:SAE)

+ 
PROF. 

1r

ACOLLIDA

+ Pla d’Acció Tutorial 



1r any 2n any 3r any 4t any

2/4 Format

IMMERSIÓ 
UNIVERSITÀRIA 

EXPLORA LA 
PROFESSIÓ DEL 
PSICÒLEG/A

ITINERARIS CAP A 
LA PROFESSIÓ

”Assignatura 
PSICOLOGIA I 
PROFESSIÓ”

SEMINARIS D’ORIENTACIÓ

1 ECTS optatiu 1 ECTS optatiu 1 ECTS optatiu+ + =
3 ECTS 

optatius

Per a cada 

seminari,     

2 trobades

anuals: 

Octubre
(Grupal)

Febrer
(Grupal)

Visita al SAE
(Assessorament

personalitzat)



4/7 Format

FIL CONDUCTOR:

+ MENÚ DEL PASSAPORT

=

ACOLLIDA

Accions del 



2/4 Format

+ Iniciatives 

de l’alumne

MENÚ DEL PASSAPORT

Departaments 

de la Facultat

Grups 

d’innovació 

docent

Grups de 

recerca



2/4 Format



2/4 Format

PARTICIPAR AL LLARG 

DEL GRAU en el...

CARPETA DEL 

PASSAPORT

A RECOLLIR 

EVIDÈNCIES en el...  

CONSTRUIR  

el teu ...

(SEGELL DEL SAE)

MOTIVA A:  

MENÚ



3/4 Resultats

2012/13 2013/14 2014/15

Inscripcions als seminaris 

(globals)
17 41 143 (+)

Agents externs BCN Activa

ONGs COPC

BCN Activa
ONGs i Fundacions

BCN Activa

Agents interns (FACULTAT) Professors Professors

Professors

Departaments

PAT

Agents interns (UB)
Servei de Voluntariat UB

(EIM)

INSCRIPCIONS ALS SEMINARIS
(Per curs acadèmic)

1r 2n 3r 4t

2012/13 17

2013/14 31 10

2014/15 72 (+) 43 (+) 28 (+)



1. És un programa d’acompanyament i d’orientació al llarg del grau 

per al disseny del projecte professional de l’alumne

que orienta en cada etapa de transició de la vida universtària

4/4 Conclusions

És un INDICADOR DE QUALITAT 

(Estandard 5 – Guia acreditació AQU)

3. És un programa que ha afavorit la implicació de

El PAT 

Departaments de la facultat

Entitats socials 

Col·legi Professional de Psicòlegs de Catalunya

2. Les accions del MENÚ han de ser aprovades pel cap d’estudis



Del Cerro, Antonio – acerror@ub.edu

Cap d’estudis de psicologia

Colomer, Maria Àngels, Lluch, Anna, Naranjo, Montse  

sae.orientacio@ub.edu

orientadores del SAE

Moltes gràcies!

www.ub.edu/sae/orientacio/passaport-a-la-professio.html

mailto:acerror@ub.edu
mailto:Sae.orientacio@ub.edu


CONEIXEMENTS  D’ANATOMÍA 
I  PATOLOGÍA  DELS 

ESTUDIANTS  DE  4ART CURS 
D’ODONTOLOGÍA 

Viñals Iglesias H, Manzanares Céspedes MC, Carbalho Lobato P ,López López J 

                           Facultat d´Odontología. Universitat de Barcelona. 

                                    Feixa LLarga s/n L’Hospitalet de Llobregat 

 

8ena Trobada de Professors de Ciències de la Salut 



Introducció: 

En aquest estudi, 

vàrem evaluar coneixements en estudiants de 

4art d’Odontología sobre: 

 

•Anatomía del cap i del coll 

•Anatomía general 

•Medicina general 

•Medicina aplicada a la pràctica clínica en  

 Odontología 

 



Material i mètodes: 

. Qüestionari de 10 preguntes  

. Al inici de les pràctiques clíniques amb pacients  

 Hospital Odontològic. Facultat d’Odontologia  

  (Bellvitge)  

. Medicina Bucal II (4art curs) 

. Curs 2013-2014/ 2014-2015 

. El mateix qüestionari  

. Qüestionari no puntuable sinó orientatiu del    

  nivell de coneixements. 
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Material i mètodes 

• Es va evaluar un total de 103 alumnes. 

• Els qüestionaris corregits per un mateix  

     evaluador amb puntuacions entre 0 i 1. 

• Les dades vàren ser analitzades agrupant les  

    preguntes de cada matèria en blocs 
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Material i mètodes 

Càlculs estadístics: 

 

•Es vàren calcular les puntuacions  mitjanes  i     

 els quartils . 

•Gràfics Boxplot i histogrames en funció de 

cada resultat 

•Paquet estadístic R (3.1.1) 



Preguntes: 

Bloc 1. Anatomía General 

1. DIBUIXA LA BUFETA BILIAR I ELS ORGANS ADJACENTS 

 

2.   ON ÉS EL COLÈDOC?. DIBUIXA’L. 

 

9.   CITA TRES ÒRGANS RETROPERITONEALS 

 

10.  QUINES CAVITATS SEPARA LA VÀLVULA MITRAL? DIBUIXA UN  

       COR  I  INDICA LES SEVES ESTRUCTURES 
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Preguntes 

Bloc 2:  Anatomía de Cap 

                        i coll 

6. QUÍNA ESTRUCTURA IMPORTANT  TENIM A LA LARINGE? 

 

8. ON ES SITÚA EL CONDUCTE DE DRENATGE DE LA  

    PARÓTIDA? 
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Preguntes: 

Bloc 3. Conceptes de Medicina General 

3. QUÉ PENSARÍES SI EN UN INFORME APORTAT PEL PACIENT  

     S’HI   EXPLICA QUE SE LI HA PRACTICAT UNA      

     “FAQUECTOMÍA  BILATERAL”? 

 

4. ES CORRECTE QUE UN PACIENT ET DIGUI QUE “ L’HAN  

    OPERAT  D’ANGINES”?  PER QUÈ? 

 

5. SI UN PACIENT T’EXPLICA QUE ES EPILÈPTIC, QUINA  

    PREGUNTA/ES  ÉS/SON IMPORTANT/S QUE LI FAGIS? 

 



Preguntes: 

Bloc 4. Coneixements mèdics en 

Odontología 

7. SI UN PACIENT PRESENTA UNA BRADICARDIA SINUSAL, LI  

    DONARÍES PROFIL.LAXI PER L’ENDOCARDITIS BACTERIANA? 

 

rubenramirezsanz.blogspot.com 



Resultats. Mitjanes 

Anatomía General 
 

Total:  0.6782767       2013:   0.6277778       2014:  0.7054104 

  

Anatomía cap i coll 
 

Total:  0.6674757        2013:  0.6111111       2014:  0.6977612 

 

Coneixements  medicina gral 
 

Total:  0.6608414       2013: 0.7333333           2014:  0.6218905 

 

Coneixements mèdics per odontología 

 
Total:  0.5655340         2013: 0.4583333       2014:  0.6231343 

  

 



     Resultats. Quartils 
  
Anatgral 
     Total                                         2013                                             2014     
 25%   50%   75%                    25%   50%   75%                         25%   50%   75%  
 0.55   0.67   0.82                    0.50   0.62   0.75                        0.55   0.70   0.87 

 
Anatcapcoll 
     Total                                         2013                                              2014           
 25%   50%   75%                    25%  50%    75%                          25%  50%    75%  
0.50    0.50   1.00                    0.50  0.50  0.50                          0.50  0.75   1.00 

 
Concmedgral 
     Total                                         2013                                            2014 
  25%  50%   75%                    25%   50%   75%                         25%   50%    75%  
 0.50   0.66   0.83                    0.66  0.66   0.85                         0.50   0.66  0.66 

  
 

Concmedodol 
     Total                                         2013                                             2014  
25%   50%    75%                    25%  50%    75%                         25%   50%  75%  

0.0     0.5      1.0                      0.0   0.5    1.0                              0.5     0.5   1.0 
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   ON ÉS EL COLÈDOC?. DIBUIXA’L. 

 

 







DIBUIXA LA BUFETA BILIAR I ELS ORGANS ADJACENTS 





Nota de Anatomia de Cap i Coll, 2013-2014
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Coneixements de Medicina en Odontologia, 2013-2014
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Total:  0.5655340  



Discusió:  

0 2 4 6 8 10 12

1 er ANY ODONTO

2on ANY ODONTO

3er ANY ODONTO

2ON SEMESTRE

1ER SEMESTRE

6 credits    Anatomía  humana 

6 credits    Sistema bucodental 

6 credits    Iniciació a la clínica odontològica 

12 crèdits  Patología General i malalties d’aparells i sistemes 

6 crèdits    Medicina Bucal  I 

• Porten 36 crèdits  d’assignatures relacionades amb els temes preguntats 
• Els estudiants ja han fet 3 anys de 5anys  del total  o dit d’una altra manera, el 60% d 

formació ja feta 
 



Conclusions 

I- L’aprenentatge no es prou eficaç. Pel que es planteja una   

a) Intervenció a nivell dels docents: 

 

1.  Valorar modificar el plà d’estudis 

2.  Reflexionar sobre le nº d crèdits destinats a cada coneixement 

2.  Reflexionar sobre els continguts transmesos 

3.  Reflexionar sobre els procediments emprats en la transmissió      

    d’aquests continguts per motivar millor als alumnes 

4. Interleació entre els docents per conèixer el que cada  

     un de nosaltres pretén transmetre en cada disciplina 

 

b) Intervenció a nivell dels alumnes: augmentar l’exigència en els    

     coneixements 

 

II- Hauríem d’enfatitzar en una visió mes sistèmica, més integral,    

    més holística en els estudis d’odontología. 

 

 

 

 



Conclusions 

III- Resulta impensable que es plantegi 
la reducció de formació  en el pregrau 

 



                                  ......construint universitat.....                            

www.ub.edu 



FUTURO DE LA ENSEÑANZA MÉDICA:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA











- 1er evaluador de síntomas en lenguaje        

natural

- Preguntas sencillas / lenguaje médico

- Imágenes

- Patología banal / patología urgencias

- Adulto / pediátrico

- Medicina de Montaña

- Español / Inglés



Enfermedades       483                                     Sesiones      476.972

Preguntas 3.325                                 Usuarios 252.387

Imágenes                                    507                                    Págs vistas   2.510.557

Relaciones preg-enf                 14.482                              

Tratamientos / Dx                     1.530

Sinónimos 10.715



FORMACIÓN 
INTELIGENTE





- Clases teóricas

- Seminarios

- Formación continuada

- Plataformas Moodle

- Posgrados

- Masters

- Big Data

- Inteligencia Artificial 





- Formación 3D

- Entrenamiento en anamnesis  

- Múltiples consultas 

REPASO 
RELACIONAL

- Retos

- Top charts

- Foros en formato W.A.

- Biblioteca de imágenes





oges@mediktor.com



El Portafoli electrònic com a complement docent 
d’Habilitats clíniques en Ciències de la Salut

R. Villalonga, R. Pujol, V. Moreno, 

J. Carratalà, F. Borrell, F. Gudiol

Grup d’Innovació docent COMBELL  

Departament de Ciències Clíniques

Facultat de Medicina. Campus Bellvitge

Barcelona, 4-6 Febrer 2015



Portafoli

• Avaluació formativa continua

• Autoaprenentatge• Autoaprenentatge

• Reflexió

• Valoració crítica

• Autoavaluació



• Paper: Des de 2000-09

� Habilitats tècniques i desenvolupament personal i 
professional (4º i 5º Medicina)

(250 alumnes)

Portafoli

� Cirurgia i Anestèsia (2o Odontologia)

(900 alumnes)

• Electrònic (e-Porfoli): 2009-13



Objectius

• Valorar la realització del e-Portafolio a 
Medicina i Odontologia

• Conèixer el grau de satisfacció de • Conèixer el grau de satisfacció de 
l’alumnat

• Determinar la càrrega del procés per el 
professorat



Metodologia

• Fase I (inicial): 2009-10 (llicenciatura)

del Portafoli en paper al e-Portafoli

� Odontologia (Anestèsia i Reanimació). 110 alumnes

� Medicina (Habilitats clíniques i desenvolupament 

personal i professional). 30 alumnes

• Fase II (consolidació): 2010-11 (Grau)
� Odontologia (Anestèsia i Reanimació). 100 alumnes

• Fase III (ampliació): 2011-13
� Odontologia (Anestèsia i Reanimació). 206 alumnes

� Medicina (Semiologia i Propedèutica general). 90 alumnes



Metodologia

�Cursos específiques professorat (ICE)

�Valoració assignatures i temes

�Documents de recolzament al Campus Virtual UB

�Establiment de:

�Objectius principals i secundarisObjectius principals i secundaris

� Indicadors

� Insistència autoaprenentatge i valoració crítica

�Programació de talleres de pràctiques

�Seminari d’introducció (aules informàtica)

�Realització del e-portafoli



Laboratori d’Habilitats clíniques

Metodologia



� Finalitat formativa i sumativa, avaluació continuada

� Establiment de criteris d’avaluació:
�Conceptes a desenvolupar

�Absència de errors

�Correcta descripció de tècniques i/o situacions clíniques

�Construcció del document

�Presentació global

Metodologia

�Presentació global

�Utilització del programa Mahara®

�Feed-back professor/alumne

�Avaluació i qualificació on-line

�Enquesta de satisfacció 

�Pregunta oberta: Utilitat del mètode



�Avaluació de l'impacta:

�Alumnat:

�Anàlisis correus electrònics i enquestes satisfacció

�Incidències informàtiques

Metodologia

�Incidències informàtiques

�Nº e-portafolis emesos

�Professorat:

�Nº correus rebuts - contestats

�Nº e-portafolis avaluats on-line

�Temps destinats a avaluació



Resultats. Odontologia
Càrrega alumnat

Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Nº alumnes 102 100 206

Assistència
Seminaris

110
(96%)

95
(95%)

202
(98%)

Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Problemes
Informàtics
inicials

61% 5% 5%

No envio al
Campus Virtual

18% 0% 1%

Seminaris (96%) (95%) (98%)

Realització
e-portafoli

110
(100%)

95
(95%)

202
(98%)

Nº
e-portafolis

110
(100%)

285
(95%)

606
(98%)

Campus Virtual

Increment de
temps de
treball

58% 20% 20%

Grau de
satisfacció

91% 92% 95%



Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Nº alumnes 30 170

Assistència 29 150

Fase 1
(2009-10)

Fase 2
(2010-11)

Fase 3
(2011-13)

Problemes 
informàtics 
inicials

61% 1%

No envio al 18% 0%

Resultats. Medicina

Càrrega alumnat

Assistència
Seminaris

29
(97%)

150
(88%)

Realització
e-portafoli

26
(87%)

94
(63%)

Nº
e-portafolis

152 
(100%)

188
(63%)

No envio al 
Campus Virtual

18% 0%

Increment de 
temps de treball

58% 20%

Grau de 
satisfacció

91% 97%











Resultats. Càrrega docent

Odontologia Medicina Total

Nº alumnes 407 (97%) 120 (60%) 527

Nº e-mails 728 320 1048

Nº e-portafolis 1001 340 1341Nº e-portafolis 1001 340 1341

Avaluació
electrònica 100 % 100% 100%

Temps resposta 48 h.
(1 – 4 dies)

48 h.
(1 – 4 dies)

48 h.
(1 – 4 dies)

Promig temps
avaluació 40 min. 40 min. 40 min.



Qüestionari de satisfacció. e-Portafoli

Odontologia

Enquesta de satisfacció Portafoli SVB Si No

1. ¿Has fet el seminari de SVB?

2. ¿Consideres que ha esta d’utilitat per tu?

3. ¿Has fet el treball de reflexió del portafoli sobre el seminari de SVB?

4. ¿T’ha servit per reforçar conceptes?

5. ¿Has tingut problemes informàtics per a la seva realització?

6. ¿Consideres que ha estat fàcil fer el disseny del porfafoli com tu volies?6. ¿Consideres que ha estat fàcil fer el disseny del porfafoli com tu volies?

7.¿Creus que t’ha representat més hores de treball que si haguessis fet el treball sobre 
paper?

8. ¿La resposta del professorat  ha estat ràpida i propera?

9. ¿T’han servit els seus comentaris?

10. ¿Consideres que la realització d’un seminari juntament amb el treball del portafoli es 
una bona eina formativa?

11. ¿Recomanaries aquesta forma de treball per a altres cursos?

Altres comentaris:



Resultats

40

60

80

100

%

Questionario 

Portafoli

Reflexió

Feed-back positiu

0

20

40 Satisfaccióamb resposta del
professorat

Recomanaries el e-Portafolio

MEDICINA ODONTOLOGIA

Pregunta 
oberta:
Grau 
satisfacció

95% 97%



Conclusions sobre l’ús del 
e-portafoli

• Alt compliment

• Bona acollida per part d’estudiants 

• Càrrega del temps del professorat parcialment no • Càrrega del temps del professorat parcialment no 
quantificable (sobre tot l’inicial i el virtual)

• Bona eina avaluadora

• Gran contribució a l’adquisició de competències

Grau-Pijoan (2008); MacLachlan (2009)

Driessen (2007); Buckley (2009)



• Incrementa el “feed-back” professor / alumne

• Habilitats tècniques i no tècniques

• Adaptable a diferents ensenyaments

Conclusions sobre l’ús del 
e-portafoli

• Adaptable a diferents ensenyaments

• Es gratuït i molt ecològic

• Aquests resultats ens animen a continuar amb 
aquesta eina formativa

Grant (2008); Ross (2009)

Driessen (2007)



Recomanacions d’aplicació

1. Determinar las competències a las que va dirigit i 

establir objectius clars.

2. Subministrar tota la informació necessària al 

Campus virtual per facilitar la seva realització.

3. Establir uns criteris d’avaluació coneguts 3. Establir uns criteris d’avaluació coneguts 

prèviament pel alumnes.

4. Potenciar en els alumnes la importància del 

valor -idea del autoaprenentatge i l’autoevaluació 

en la adquisició de coneixements, que les hi 

servirà per a tota la vida professional.



 

VIII edició Trobada de Professorat de Ciències de la Salut de la Universitat de 
Barcelona  

INFOPràcticum: i DESPRÉS DEL GRAU, QUÈ? 

Mateu, M., González Arévalo, C. y Soler, S. 
 
INEFC (Institut Nacional d’Educació Física). Avda. de l’Estadi Olímpic, s/n 
08038. Barcelona. 
 

Què és l'InfoPràcticum? 

L'INFOPràcticum és una jornada en que s'organitzen un conjunt d'activitats 

(xerrades, taula rodona, presentació de pòsters sobre les practiques 

realitzades, etc.), pensades per orientar a l'alumnat de 4t curs sobre les 

sortides professionals i les possibilitats que té de seguir-se formant a l'INEFC. 

Aquesta mateixa jornada és també el moment en que l'alumnat de 4t de Grau 

explica oralment a través dels pósters respectius, a les persones que 

s'interessin pel mateix- especialment alumnat de tercer curs-, les tasques i 

activitats que ha dut a terme durant el seu pràcticum, com a síntesi del seu 

treball. 

 

Imatge 1. Jornada Infopràcticum 2013. 

La Jornada té el seu màxim exponent en el conjunt de xerrades interactives 

amb l’alumnat de 4t. curs. En les mateixes: 



- s’explica el paper del Col·legi de Llicenciats en Educació física i Ciències 

de l'activitat Física i l'Esport de Catalunya (COPLEFC), tot exposant els 

avantatges de la col·legiació com a futurs professionals graduats.  

- D’altra banda, s’expliquen els principals aspectes a tenir en compte a 

l’hora d’elaborar un curriculum, de presentar-se a través de les xarxes 

socials professionals, així com les pautes generals a contemplar en 

possibles entrevistes de feina. 

- La jornada continua amb l’explicació dels pòsters realitzats 

individualment i penjats als espais destinats a tal efecte, i que contenen 

la explicació visual i sintética del que ha estat el pràcticum per cadascun 

dels alumnes. A aquesta explicació hi assisteix l’alumnat de tercer curs 

(que comença a familiaritzar-se amb alguns dels centres de practiques 

amb els que hi ha convenis de pràctiques establerts i amb els 

requeriments dels pòsters sol·licitats), el professorat del centre i els 

tutors i tutores de practiques (que s’informen del realitzat pels companys 

i companyes i de la realitat i actualitat professional dels nostres estudis), 

i qualsevol membre de la comunitat educativa que desitgi assistir-hi (per 

tal d’apropar-se a la professió i l’àmbit d’actuació laboral dels nostres 

futurs graduats). 

- Seguidament, es realitza una taula rodona amb representants en l’àmbit 

laboral de les diferents sortides professionals del grau en Ciències de 

l’Activitat Física i l’Esport, on cadascú, de forma singularitzada explica la 

seva trajectòria vital i profesional intentant destacar-ne els aspectos més 

rellevants; 

- Finalment, el Cap d’estudis del centre explica les possibilitats de 

Formació Continuada i de Formació de Tercer cicle que permetrà la 

continuació dels estudis des d’una orientació professionalitzadora, o bé 

més vinculada a la investigació. S’expliquen les característiques i 

requisits dels Postgraus, Màsters i estudis de Doctorat que l’INEFC 

oferta per continuar la formació dels seus graduats.  

 

Tot seguit es detalla el programa del Infopracticum del passat curs 2013-

2014. 



Programa de l'InfoPràcticum  

Aquest és el programa del curs 2013-2014 que es va adreçar a 

l’alumnat. 

Programa INFOPRACTICUM 2014 
Horari   Aula Magna 5 

09.30 a 10h 

COPLEFC (Col·legi de Llicenciats en Educació física 
i Ciències de l'activitat Física i l'Esport de Catalunya) 

"De què et serveix col·legiar-te?" 
Si vols treballar en el món de l'Activitat Física i 
l'Esport, necessites el COPLEFC. 
 
Impartida per:  
Sra. Alèxia Pérez (Gerent del COPLEFC) 

10 a 11h 

Busques feina?: Per fer un Currículum, per fer 
una Entrevista  

Impartida per: 

Sr. Isaac Cordero (Gerent NeedSports)  

11 a 11.45h. 

DESCANS 11,45 a 
12h. 

  Presentació dels pòsters 

A l'alumnat de 3r curs 

L'alumnat de 4t. curs exposarà el seu treball de 
Pràcticum a l'alumnat de 3r curs, i a tot el personal 
de l'INEFC que s'hi apropi. 

Realitzada per:  

Alumnat de 4t de Grau 

12 a 13.00h 

Sortides professionals: on puc treballar? 

Taula Rodona sobre els àmbits als que ens podem 
dedicar. 

Amb intervencions de professionals vinculats als 
àmbits de Salut i Ciències Aplicades, Gestió i lleure, 
Rendiment esportiu, Educació i Natura. 

13 a 13.30h 

Com continuar la formació 

Tercer cicle: Postgraus, Màsters i Doctorat 

L’oferta de Màsters Oficials de l’INEFC: Rendiment 
esportiu, Activitat Física i Salut, Turisme i natura, 
Educació, Direcció esportiva, Gestió i Oci, 



i Ensenyament a la Secundària. 

Realitzada per: 

Cap d'estudis INEFC Barcelona 
 

Lliurament i col·locació dels Pòsters impresos per l'InfoPràcticum  

El DIMARTS dia 27 de maig de 2014, els autors i autores dels pòsters, una 

vegada impresos, es responsabilitzaran de col·locar-los en l'espai de 

l'Exposició que està ubicat en els passadís que està just davant de l'AM4, i les 

vidrieres que envolten el Pavelló de Pàrquet. Restaran exposats fins el cap de 

setmana posterior a l'entrega de les orles (diluns 10 de Juny). 

Per a la seva col·locació definitiva l'alumnat comptarà amb el suport del 

personal d'instal·lacions i serveis de l'INEFC de Barcelona. L'alumnat retirarà 

els seus pòsters de l'exposició entre els dies 10 i 12 de juny. Els que no es 

retirin en aquestes dates, seran recollits. 

HORARIS DE COL·LOCACIÓ DELS PÒSTERS 

DIMARTS 27 DE MAIG DE 2014 

PRÀCTICUM HORA 

Àmbit Educació Física A les  9,30 

Àmbit Medi Natural A les 10 

Àmbit Gestió A les 10,30 

Àmbit Rendiment A les 11,30 

Àmbit Salut A les 12,30 



 

 Els Pòsters de l'InfoPràcticum 

Una de les activitats dels Pràcticums és la confecció d’un pòster. Aquest té com 

a principal objectiu difondre els treballs de pràctiques, resumint de manera 

visual, gràfica i atraient, les activitats i experiències realitzades. A més 

constitueix una primera estratègia de comunicació divulgativa i/o científica, que 

serà d’utilitat en el nostre futur professional.  

D’altra banda, l’exposició de pòsters permetrà que companys i companyes 

d’altres cursos puguin conèixer amb més detall els Pràcticums del centre.  

Per facilitar a l’alumnat la preparació del pòster, se’l-s facilita un arxiu power 

point amb suggeriments per a la preparació del teu pòster, així com un taller 

que els facilita eines per la seva elaboració (Taller: “Edició i presentació d’un 

pòster”; Data:  Dimarts 08/04/2014; Hora:  d’11 a 12.15h; Lloc: Aula Magna 2). 

En aquesta activitat formativa, es facilitarà a l'alumnat explicacions per la 

realització del Pòster i l’aclariment de possibles dubtes. El Pòster suposa una 

visió sintètica del Practicum que s'està realitzant.  

En relació a aquesta activitat, cada Departament del centre (Educació Física, 

Gestió i Oci, Rendiment esportiu i Salut i Ciències Aplicades faciliat unes 

orientacions adients a les característiques de l’àmbit de les pràctiques. 

L'ús dels logos institucionals té un caràcter estrictament acadèmic. En la 

capçalera del pòster, es recomana posar a l'esquerra el logo de l'INEFC i la UB, 

i a la dreta el logo de la institució-centre de pràctiques). En la capçalera del 

pòster es recomanable afegir el curs acadèmic: Curs 2013-2014. 



Indicacions per l’alumnat: on imprimir els pòsters? 

L'empresa “X” ofereix un preu especial per a la impressió dels pòsters de 

l'Infopràcticum.  

El preu per un pòster tamany 100x70 cm. en impressió en paper semimate 
de 150gr., seria d' 11 euros (IVA inclós).  

Condició: heu de donar dos dies per poder fer la feina. L'arxiu del pòster es 

podrà portar directament (tot i això no queda garantida la seva impressió en el 

mateix moment), o bé es recomana enviar-lo per correu electrònic a l'adreça 

següent:“X”  

 

 En cas d'enviar l'arxiu per aquest mitjà, cal que consti en el correu un 

TELÈFON de contacte per possibles dubtes, i el NOM i COGNOMS de 

l'interessat o interessada. 

 L’arxiu del document s’entrega en PDF, i a tamany final 70 x 100 cms.  

 Els pòsters es podran passar a recollir entre 24-48h. després del seu 

enviament. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Enviament dels Pòsters de l'InfoPràcticum en suport digital 

• Per tal de reunir el conjunt dels pòsters en suport digital, cal que envieu el 

vostre en un arxiu en format .pdf o power-point, segons l'itinerari. 

• El nom de l'arxiu a enviar serà: 

 Pòster_Itinerari_NomCognom, a on s'ha de substituir "Itinerari" pel pràcticum 

realitzat, i "NomCognom" pel vostres. 

Per fer-ho és necessari estar inscrit o inscrita en el curs d'Infopràcticum. 

Dates per penjar-ho a Moodle: fins el 21 de maig 2013 (fins les 23.55h)  



 

Imatge 2. Jornada Inopràcticum 2013 

L’alumnat rebreà confirmació de la seva recepció. L’assignació d’espais per 

penjar els pòsters es farà en base als arxius rebuts en el termini establert en el 

Moodle. 

 

A mode conclusió 
L’activitat Infopracticum és una activitat arrelada a l’assignatura Practicum, amb 

una certa història ja dins el centre i que permet transmetre de forma oberta i 

pública, i curs darrera curs, el tarannà dels centres de pràctiques vinculats a la 

institució. Tot i tractar-se d’una activitat formativa optativa (la Jornada general), 

l’assistència i participació és força elevada constituïnt ja una certa tradició 

formativa del centre, a la qual preveiem incorporar noves activitats que 

permetin donar encara un major protagonisme a l’alumnat. 



VIII edició Trobada de Professorat de Ciències de la Salut de la Universitat de 

Barcelona 

  

INFOPRACTICUM: Y DESPUÉS DEL GRADO, QUÉ? 
Mateu, M., González Arévalo, C. y Soler, S. 

 

INEFC (Institut Nacional d’Educació Física). Avda. de l’Estadi Olímpic, s/n 

08038. Barcelona. 

 

 

¿Qué es la InfoPràcticum? 
 
El INFOPràcticum es una jornada en la que se organizan un conjunto de 

actividades (charlas, mesa redonda, presentación de pósteres sobre las 

prácticas realizadas, etc.), pensadas para orientar al alumnado de 4º curso 

sobre las salidas profesionales y las posibilidades que tiene de seguir 

formándose en el INEFC. 

 

Esta misma jornada es también el momento en que el alumnado de 4º de 

Grado explica de forma oral, a través de los pósteres respectivos, y a las 

personas que se interesen por el mismo -especialmente alumnado de tercer 

curso-, las tareas y actividades que han llevado a cabo durante su prácticum, 

como síntesis de su trabajo. 

 
 Imagen 1. Jornada Infoprácticum 2013 

 

La Jornada tiene su máximo exponente en el conjunto de charlas interactivas 

con el alumnado de 4º curso. 



En las mismas: 

 

- se explica el papel del Colegio de Licenciados y Graduados en Educación 

Física y Ciencias de la actividad Física y del Deporte de Cataluña (COPLEFC), 

exponiendo las ventajas de la colegiación como futuros profesionales 

graduados. 

- Por otra parte, se explican los principales aspectos a tener en cuenta a la 

hora de elaborar un currículum, de presentarse a través de las redes sociales 

profesionales, así como las pautas generales a contemplar en posibles 

entrevistas de trabajo. 

 

- La jornada continúa con la explicación de los pósteres realizados 

individualmente y colgados en los espacios destinados a tal efecto, y que 

contienen la explicación visual y sintética de lo que ha sido el prácticum para 

cada uno de los alumnos. A esta explicación asiste al alumnado de tercer curso 

(que empieza a familiarizarse con algunos de los centros de prácticas con los 

que existen convenios de prácticas establecidos, y con los requerimientos de 

los pósteres solicitados), el profesorado del centro y los tutores de prácticas 

(que se informan de lo realizado por los compañeros y de la realidad y 

actualidad profesional de nuestros estudios), y cualquier miembro de la 

comunidad educativa que desee asistir (con el fin de acercarse a la profesión y 

el ámbito de actuación laboral de nuestros futuros graduados). 

 

- Seguidamente, se realiza una mesa redonda con representantes en el ámbito 

laboral de las diferentes salidas profesionales del grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, donde cada uno, de forma singularizada explica 

su trayectoria vital y profesional intentando destacarse sus aspectos más 

relevantes. 

 

- Finalmente, el Jefe de estudios del centro explica las posibilidades de 

formación continuada y de Formación de Tercer ciclo que permitirá la 

continuación de los estudios desde una orientación profesionalizadora, o más 

vinculada a la investigación. Se explican las características y requisitos de los 



Postgrados, Masters y estudios de Doctorado que el INEFC oferta para 

continuar la formación de sus graduados. 

 

 

A continuación se detalla el programa del Infoprácticum del pasado curso 2013-

2014. 

Este es el programa del curso 2013-2014 que se dirigió a los alumnos. 

 

  

Programa INFOPRACTICUM 2014 
Horario   Aula Magna 5 

09.30 a 10h 

COPLEFC (Col·legi de Llicenciats en Educació 
física i Ciències de l'activitat Física i l'Esport de 
Catalunya) 

"¿De qué sirve colegiarse?" 
Si quieres trabajar en el mundo de la Actividad 
Física y el deporte, necesitas el COPLEFC. 
 
Impartida por:  
Sra. Alèxia Pérez (Gerente del COPLEFC) 

10 a 11h 

Buscas trabajo?: Para redactar un 
Currículum, para realizar una Entrevista  

Impartida por: 

Sr. Isaac Cordero (Gerente NeedSports)  

11 a 11.45h. 

DESCANSO 11,45 a 
12h. 

  Presentación de pósteres 

Al alumnado de 3r. curso 

El alumnado de 4º. curso expondrá su trabajo de 
Prácticum al alumnado de 3er. curso, y a todo el 
personal del INEFC que se acerque. 

Realizada por:  

Alumnado de 4º curso del Grado 

12 a 13.00h 

Salidas profesionales: ¿dónde puedo 
trabajar? 

Mesa Redonda sobre los ámbitos a los que nos 
podemos dedicar. 



Con intervenciones de profesionales vinculados 
a los ámbitos de Salud y Ciencias aplicadas, 
Gestión i ocio, Rendimiento Deportivo, 
Educación Física y Actividades en la Naturaleza. 

13 a 13.30h 

Cómo continuar la formación 

Tercer ciclo: Postgrados, Másters y 
Doctorado 

La oferta de Másters Oficiales del INEFC: 
Rendimiento Deportivo, Actividad Física y Salud, 
Turismo y naturaleza, Educación, Dirección 
deportiva, Gestión, i Enseñanza en Secundaria. 

Realizada por: 

Jefe de Estudios INEFC Barcelona 
  

Entrega y colocación de los Pósteres impresos para la InfoPràcticum 
 
El MARTES día 27 de mayo de 2014, los autores y autoras de los pósteres, 

una vez impresos, se responsabilizarán de colocarlos en el espacio de la 

Exposición que está ubicado en el pasillo que está justo delante de la AM4 , y 

las vidrieras que rodean el Pabellón de parquet. Quedarán expuestos hasta el 

fin de semana posterior a la entrega de las orlas (lunes 10 de Junio). 

Para su colocación definitiva del alumnado contará con el apoyo del personal 

de instalaciones y servicios del INEFC de Barcelona. El alumnado retirará sus 

pósters de la exposición entre los días 10 y 12 de junio. Los que no se retiren 

en estas fechas, serán recogidos. 

 

Horarios de colocación de los pósteres 

MARTES 27 DE MAYO DE 2014 

PRÁCTICUM HORA 

Ámbito Educación Física A las  9,30 

Ámbito Medio Natural A las 10 

Ámbito Gestión A las 10,30 

Ámbito Rendimiento A las 11,30 

Ámbito Salud A las 12,30 



  

 
Imagen 2. Jornada Infoprácticum 2013. 

 
Los Pósteres del InfoPrácticum 
 
Una de las actividades de los Prácticums es la confección de un póster. Éste 

tiene como principal objetivo difundir los trabajos de prácticas, resumiendo de 

manera visual, gráfica y atractiva, las actividades y experiencias realizadas. 

Además constituye una primera estrategia de comunicación divulgativa y/o 

científica, que será de utilidad en nuestro futuro profesional. 

Por otra parte, la exposición de pósteres permitirá que compañeros de otros 

cursos puedan conocer con más detalle los Prácticums del centro. 

 

Para facilitar al alumnado la preparación del póster, se les facilita un archivo 

power point con sugerencias para la preparación del póster, así como un taller 

para facilitar herramientas para su elaboración (Taller: "Edición y presentación 

de un póster"; Fecha: Martes 04/08/2014; Hora: de 11 a 12.15h; Lugar: Aula 

Magna 2). 

 

En esta actividad formativa, se facilitará al alumnado explicaciones para la 

realización del Póster y la aclaración de posibles dudas. El PÓSTER supone 

una visión sintética del Prácticum que se está realizando. 

En relación a esta actividad, cada Departamento del centro (Educación Física, 

Gestión y Ocio, Rendimiento deportivo y Salud y Ciencias Aplicadas) facilita 

unas orientaciones adecuadas a las características del ámbito de las prácticas. 

El uso de los logos institucionales tiene un carácter estrictamente académico. 

En la cabecera del póster, se recomienda poner a la izquierda el logo del 



INEFC y la UB, ya la derecha el logo de la institución-centro de prácticas). En la 

cabecera del póster es recomendable añadir el curso académico: Curso 2013-

2014. 

 

Indicaciones para el alumnado: donde imprimir los pósteres? 
 

La empresa "X" ofrece un precio especial para la impresión de los pósteres del 

Infopràcticum. 

El precio para un póster tamaño 100x70 cm. en impresión en papel semimate 

de 150gr., sería de 11 euros (IVA incluido). 

Condición: hay que contar con dos días para poder hacer el trabajo. El archivo 

del póster se podrá llevar directamente (aunque no por ello, se garantiza su 

impresión en el mismo momento), o bien se recomienda enviar por correo 

electrónico a la siguiente dirección: “X” 

 

  En caso de enviar el archivo por este medio, es necesario que conste en el 

correo un TELÉFONO de contacto para posibles dudas, y el NOMBRE y 

APELLIDOS del interesado o interesada. 

 

  El archivo del documento se entrega en PDF, y tamaño final 70 x 100 cms. 

  Los pósters se podrán pasar a recoger entre 24-48h. después de su envío. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Envío de los Pósteres del InfoPràcticum en soporte digital 
 
• Para reunir el conjunto de los pósteres en soporte digital, es necesario 

enviarlo en un archivo en formato .pdf o power-point, según el itinerario. 

• El nombre del archivo a enviar será: 

  Pòster_Itinerario_NombreApellido, donde se sustituirá "Itinerario" por el 

prácticum realizado, y "NombreApellido" por los vuestros. 

Para ello es necesario estar inscrito o inscrita en el curso de Infoprácticum. 

Fechas para colgarlo en Moodle: hasta el 21 de mayo 2013 (hasta las 23.55h) 



 

  

 

El alumnado recibirá confirmación de su recepción. La asignación de espacios 

para colgar los pósters se hará en base a los archivos recibidos en el plazo 

establecido en el Moodle. 

 

A modo de conclusión 
 

La actividad INFOprácticum es una actividad arraigada en la asignatura 

Prácticum, con una cierta historia ya dentro del centro y que permite transmitir 

de forma abierta y pública, y curso tras curso, el carácter de los centros de 

prácticas vinculados a la institución. A pesar de tratarse de una actividad 

formativa optativa (la Jornada general), la asistencia y participación es bastante 

elevada constituyendo ya una cierta tradición formativa del centro, a la que 

prevemos incorporar nuevas actividades que permitan dar todavía un mayor 

protagonismo a la alumnado. 

 

 

 



	  
VIII	  Trobada	  de	  Professorat	  de	  Ciències	  de	  la	  
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Comunicació:	  INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  
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L'INFOPràc1cum	   és	   una	   jornada	   en	   que	  
s'organitzen	   un	   conjunt	   d'ac1vitats	  
pensades	  per	  orientar	  a	  l'alumnat	  de	  4t	  curs	  
sobre	   les	   sor1des	   professionals,	   i	   les	  
possibilitats	   que	   té	   de	   seguir-‐se	   formant	   a	  
l'INEFC.	  
	  

INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  

Què	  és	  l'InfoPràc1cum?	  
	  



•  Donar	   una	   dimensió	   col·∙lec1va	   a	   les	  
pràc1ques	  realitzades	  per	  l’alumnat	  

•  Facilitar	  eines	  de	  futur	  pel	  que	  fa	  a	  la	  entrada	  
en	  el	  món	  laboral	  

•  Apropar	   el	  món	   professional	   al	   conjunt	   de	   la	  
ins1tució	  

•  Informar	   sobre	   la	   formació	   con1nuada	   i	   el	  
tercer	  cicle	  

•  (Plataforma	  Moodle	  per	  interactuar	  amb	  l’alumnat)	  

INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  

Objec1us	  
	  



Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

Anatomia 
aplicada a 

l’activitat física i 
l’esport

Fisiologia de 
l’exercici I

Fisiologia de 
l’exercici II

Biomecànica de 
l’activitat física i 

de l’esport

Primers auxilis i 
patologies en 

l'activitat física i 
l'esport

Cinesiologia i  
tecnologia de 
l’exercici físic 

Nutrició i dietètica OPTATIVA 1

Psicologia de 
l’Activitat Física i 

l’Esport

Pedagogia i 
principis 

didàctics de 
l'AFE

Teoria de 
l'entrenament I

Sociologia i 
història de l’AF i 

l'Esport

Ampliació 
d'esports 
col·lectius

Teoria de 
l'entrenament II

Teoria de 
l'entrenament III OPTATIVA 2

Manifestacions 
bàsiques de la 

motricitat

Esports 
col·lectius I

Aprenentatge i 
desenvolupament 

motor

Esports 
individuals i 
d'adversari II

Ampliació 
d'esports 

individuals i 
d'adversari 

Esports 
emergents

Ampliació 
d'esports 

emergents

Esports 
individuals i 
d'adversari I

Teoria i pràctica 
del joc motor

Esports 
col·lectius II

Activitats en el 
medi natural

Principis i bases 
de l’ensenyament 
de l’AF i  l’Esport 

Adaptat

Promoció i 
prescripció 

d’exercici físic 
per a la salut  

Intervenció i 
avaluació de 

l’ensenyament de 
l’AF i l’E

Anàlisi de 
l'estructura 

funcional dels 
esports i estructura 

de l'exercici físic

Expressió 
corporal i dansa

Estadística i 
metodologia de la 

investigació en 
l'activitat física i 

l'esport

Programació de 
l’ensenyament de 

l’AF I l’Esport

Legislació i 
organització de 

l'esport 
Gestió de l'esport Lleure i esport 

TREBALL FI 
GRAU

PRÀCTICUM

GRAU - CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
1r Curs 2n Curs 3r Curs 4t Curs

Pla d’estudis 1/3 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Informació	  rela1va	  al	  pla	  d’estudis:	  	  
	  

INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  

Matèria:	  Formació	  professional	  integradora	  	  
18	  Crèdits	  

Prac1cum	  12	  Cr.	  +	  TFG	  6	  CR.	  
 



Ac1vitat	  JORNADA	  
INFOprac1cum	  

Pla d’estudis 1/3 INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  



INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  

Presentació	  del	  Col·∙legi	  de	  Llicenciats	  en	  Educació	  ^sica	  i	  
Ciències	  de	  l'ac1vitat	  Física	  i	  l'Esport	  de	  Catalunya	  
(COPLEFC)	  	  

Elaboració	  curriculum,	  entrevista,	  i/o	  presentació	  a	  les	  
xarxes	  socials	  professionals	  

Exposició	  dels	  pòsters	  de	  pràc1ques	  realitzats	  
individualment	  

Taula	  rodona	  amb	  representants	  en	  l’àmbit	  laboral	  de	  
les	  diferents	  sor1des	  professionals	  	  

Possibilitats	  de	  Formació	  Con1nuada	  i	  de	  Tercer	  cicle	  	  



Full	  informaAu	  Jornada	  InfopracAcum	  curs	  2012-‐2013	  (per	  l’alumnat)	  

INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  



INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  .	  A)	  COPLEFC	  

Objec1u:	  Exposar	  els	  
avantatges	  de	  la	  col·∙legiació	  
com	  a	  futurs	  professionals	  
graduats	  
	  

Sra.	  Alexia	  Pérez	  (Gerent	  del	  COPLEFC)	  

"De	  què	  et	  serveix	  col·∙legiar-‐te?"	  
Si	  vols	  treballar	  en	  el	  món	  de	  l'AcAvitat	  Física	  i	  l'Esport,	  necessites	  el	  COPLEFC.	  

	  



Intercanvi	  Empresa-‐Alumnat	  

Previsió	  Jornada	  Infoprac1cum	  curs	  2014-‐2015	  

INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?.	  B)	  	  Curriculum,	  entrevista	  i	  xarxes	  socials	  

“Busques	  feina?:	  Per	  fer	  un	  Currículum,	  per	  fer	  una	  Entrevista”	  	  
	  

Objec1u:	  donar	  eines	  
per	  la	  elaboració	  

curriculum,	  
preparació	  i	  simulacre	  

entrevista,	  	  i/o	  
presentació	  a	  les	  
xarxes	  socials	  
professionals	  

	  



Curs	  1415:	  Alumnat	  de	  3r.	  curs	  puntúa	  pòsters	  4t.	  Curs.	  	  

INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?.	  C)	  Presentació	  de	  Pòsters	  

Alumnat	  de	  4t	  de	  Grau	  	  

Objec1u:	  	  
Explicació	  dels	  pòsters	  

realitzats	  
individualment	  



INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  .	  D)	  Taulla	  rodona	  sor1des	  professionals	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1/2	  

Educació	  
Física	  

Ges1ó	  i	  
lleure	  de	  l’AF	  
i	  l’Esport	  

Salut	  i	  
Ciències	  
Aplicades	  

Rendiment	  
Espor1u	  

Intervencions	   de	   professionals	  
vinculats	   als	   àmbits	   de	   Salut	   i	  
Ciències	  Aplicades,	  Ges1ó	  i	  lleure,	  
Rendiment	   espor1u,	   Educació,	   i	  
Ac1vitats	  a	  la	  Natura.	  	  

SorAdes	  professionals:	  on	  puc	  treballar?	  	  

Objec1u:	  intercanviar	  inquietuds	  i	  
informació	  en	  una	  Taula	  rodona	  

amb	  professionals	  que	  representen	  
les	  diferents	  sor1des	  professionals.	  



Educació	  Física	   37	  

Salut	  i	  Ciències	  Aplicades	   43	  

Ges1ó	  i	  Lleure	   21	  

Rendiment	   37	  

TOTAL	   138	  

Educació	  Física	   34	  

Salut	  i	  Ciències	  Aplicades	   39	  

Ges1ó	  i	  Lleure	   20	  

Rendiment	   33	  

TOTAL	   126	  

Practicum 2/7 INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  D)	  Taula	  rodona	  sor1des	  professionals	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2/2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  E)	  Taula	  rodona	  sor1des	  professionals	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2/2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Objec1u:	  Explicar	  les	  
possibilitats	  de	  Formació	  

Con1nuada	  i	  de	  
Formació	  de	  Tercer	  cicle	  	  

Cap	  d’Estudis	  del	  Centre	  

Com	  conAnuar	  la	  formació?	  
	  

L’oferta	   de	   Màsters	   Oficials	   de	  
l’INEFC:	   Rendiment	   esporAu,	   AcAvitat	  
Física	   i	   Salut,	   Turisme	   i	   natura,	  
Direcció	  esporAva,	  GesAó.	  
	  



	  	  
	  	  
	  	  

•  L'INFOPràc1cum	   és	   una	   ac1vitat	   vinculada	   a	  
l’assignatura	   Pràc1cum	   amb	   una	   dimensió	  
ins1tucional.	  

•  Tradició	  amb	  una	  certa	  història	  
•  Ac1vitat	   forma1va	   opta1va	   dins	   el	   con1nuum	   del	  

pràc1cum	   amb	   assistència	   i	   par1cipació	   força	  
elevada	  

•  Previsió	   d’incorporació	   de	   noves	   ac1vitats	   que	  
perme1n	   donar	   encara	   un	   major	   protagonisme	   a	  
l’alumnat	  (intercanvi	  empresa-‐alumnat)	  

	  
	  

INFOpracAcum:	  	  I	  desprès	  del	  Grau,	  què?	  

Per	  concloure	  
	  



INFOPRÀCTICUM	  
INEFC	  Alumnat	  4t.	  Curs	  

!
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GIBAF: CINC ANYS D’EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE‐SERVEI

Simon J, Benedí C, Blanché C, Bosch M & AM Rovira
Grup d’innovació en Botànica Aplicada a les Ciències Farmacèutiques. 

Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona

8na. Trobada Professorat de Ciències de la Salut
Barcelona, febrer 2015

GIBAF
cinc anys d’experiències 

d’aprenentatge‐servei?

On són els límits de l’aprenentatge‐servei?

1. Correspon a una acció formativa 
programada i ben estructurada?

2. Implica un aprenentatge avaluable?

3. Es fa un “servei” a la comunitat ???

Condicions de l’ApS

Servei a la comunitat

Retorn a la societat

Educació per a la ciutadania

Compromís cívic

Responsabilitat social

Proposta educativa CONTEXT ApS...
en grups nombrosos de 1er curs del Grau de 
Farmàcia de l’assignatura de Botànica farmacèutica
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CONTEXT  ApS...
... amb coneixements (sovint) molt deficients de la 
disciplina Botànica

CONTEXT  ApS...
en assignatures molt descriptives i amb percepció 
de la seva utilitat professional poc evident a 1er.

Presentem un seguit d’experiències ‐que podríem anomenar 
híbrides‐ dins aquests límits abans exposats, tot ressaltant el seu gran 
poder formatiu com a aprenentatge significatiu indissociable d’una 
adquisició activa de valors i, en definitiva, la seva aportació a una 
aproximació a l’aprenentatge‐servei en el sentit més ampli del terme 

I quines són aquestes 
experiències d’ApS?

... en destacarem 3 (+ 1 de propina) 
totes elles emmarcades dins de projectes 
d’innovació docent del PMID‐UB

Assignatura: Botànica farmacèutica (troncal, 1er curs)

∙ Competències específiques:
‐ Terminologia botànica 
‐ Organografia descriptiva

∙ Competències transversals:
‐ Cerca d’informació 
‐ Expressió escrita

UNA EXPERIENCIA MÁS ALLÁ DE LA EVALUACIÓN CONTINUADA:
PASEO VIRTUAL POR EL JARDÍN MEDIEVAL DE

PLANTAS MEDICINALES DEL MONASTERIO DE PEDRALBES

Rovira, A.,  Benedí, C., Blanché, C. , Bosch, M. Castellano, A. &   Simon, J. 

@simonjoan2http://gibaf.org Twitter:

georeferenciació amb Google Earth
RESULTATS d’
APRENENTATGE: 
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redacció de documents web a Google Sites

Informació estandarditzada i contrastable 
de 50 espècies de plantes medicinals

RESULTATS d’
APRENENTATGE:  difusió a través de la Viquipèdia

RESULTATS d’
APRENENTATGE: 

presentació pública

28‐V‐2009

RESULTATS d’
APRENENTATGE: 

SERVEI: 

 Ajuntament de Barcelona
 Visitants del Monestir
 Públic en general

Píldoras de información en formato 
vídeo como tarea docente:

el canal de Youtube Officinalis.com
Carles Benedí, Joan Simon, Cèsar Blanché, Maria Bosch, Ana Rovira

152 vídeos en streaming
2 – 4 min cada vídeo
7 h 19 min en total
137.000 visualitzacions

síntesi informació multi‐idioma
RESULTATS d’
APRENENTATGE: 

RESULTATS d’
APRENENTATGE: 

canal YouTube

comunicar a través del mitjà vídeo
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Cinchona

SERVEI: 

 Estudiants de la 
disciplina d’arreu del 
món

 Altres usuaris de 
YouTube interessats 
en les plantes 
medicinals

e‐Textbooks colaborativos: herramientas 
pedagógicas en abierto útiles en la 
autoevaluación y coevaluación

Joan Simon, Carles Benedí, César Blanché & Maria Bosch

Elaboració col∙laborativa de un nou 
recurs docent obert en format llibre 
de text i eTextBook

RESULTATS d’
APRENENTATGE: 

Cessió de drets  d’autor al 
Dipòsit Digital de la UB

estàndards 
de qualitat

RESULTATS d’
APRENENTATGE: 

Publicació en el Dipòsit Digital UB amb reconeixement d’ autoria del 
conjunt de més de 240 monografies de famílies de plantes medicinals

RESULTATS d’APRENENTATGE:  SERVEI:   Estudiants de Farmàcia, Biologia i altres 
disciplines afins

 Docents que imparteixen la matèria Botànica
 Usuaris de la Biblioteca UB i públic en general
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1) Motivació. Major compromís, autonomia i apropiació del 
procés d'ensenyament‐aprenentatge en el nostre alumnat, 
complementàriament a un millor desenvolupament de les 
competències professionals, com també les genèriques de la UB

VALORACIÓ GLOBAL 
i CONCLUSIONS

2) Innovació. Compartir la responsabilitat dels processos 
d’ensenyament‐aprenentatge entre docents, alumnat i entitats 
socials, afavoreix el canvi des de la docència universitària 
tradicional basada en el paper expositiu del docent, cap a 
processos d'aprenentatge reflexius i significatius realitzats en el 
marc d'un projecte comú i estructurat per a tots els agents 
implicats

3) Equips docents i creació de xarxes. S’afavoreix el disseny 
interdisciplinari en els processos d'ensenyament‐
aprenentatge, amb l'inici de processos de col∙laboració entre 
els docents, PAS i societat civil que transcendeix el context 
institucional universitari 

4) Missió de la universitat. L’ApS afavoreix el canvi de rol del 
professorat i l’alumnat passant de pràctiques docents més 
passives envers la cerca d’espais en el quals s'aprèn, i es 
construeixen aliances institucionals amb la societat. Fruit 
d’aquest compromís és el Document de Responsabilitat Social 
de la UB

VALORACIÓ GLOBAL 
i CONCLUSIONS

Projecte d'Innovació Docent
(2014PID‐UB/054) amb el títol
«Jardins per a la salut”: 
aprenentatge‐servei a Botànica
farmacèutica», concedit pel
Vicerectorat de Política Docent a 
través del PMID

… i per al curs acadèmic 14-15?

Projecte multicèntric (Facultats de 
Farmàcia, Biologia i Filologia, 
OSSMA, Obres i Manteniment), 
que s’aplicarà a dos grups (M3 i T1) 
de la mateixa assignatura

per concloure… 

Malgrat no ser un objectiu en si mateix...

l’APRENENTATGE‐SERVEI ha estat:

... un resultat col∙lateral

... un valor afegit

... una sinèrgia 

a la innovació docent del GIBAF
en els darrers anys

GIBAF Una aposta decidida per 
per l’APRENENTATGE‐SERVEI







http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/28
919/1/QDU_24.pdf
http://hdl.handle.net/2445/28919
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Enfermería



Enlace a carpetas docentes editadas en el Depósito Digital de la UB

Gracias!!!



ÉTICA EN LA DOCENCIA. EL PROFESOR 
UNIVERSITARIO COMO MODELO DE 

ACTUACIÓN PERSONAL Y PROFESIONAL.

8a Trobada de Professors de Ciències de la Salut.
4-6 Febrero de 2015.

Facultad de Medicina. UB. Barcelona

Mireia Mallandrich

Becaria APIF. Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.
Facultad de Farmacia

Grup d’Innovació Docent e-Galènica

Mallandrich M., Fernández-Campos F., Del Pozo A., Clares B., Calpena A.C.



ÉTICA EN LA DOCENCIA

• TRABAJO DIRIGIDO- Asignatura optativa práctica
• Evaluación: memoria (informe escrito) + presentación ppt

• Profesor como modelo de actuación personal y profesional para sus alumnos.
• Manifestar coherencia entre acción y pensamiento
• Justo en la evaluación
• Tener en cuenta las necesidades particulares de los alumnos
• Motivarlos de forma amigable para que se esfuercen para conseguir las metas académicas.
• Transmitir valores: respeto, responsabilidad, trabajo en equipo, igualdad de género, optimismo y 

resiliencia , sostenibilidad y ahorro energético…

25 % ppt 60 % memoria

15 % Comité



“

”
La educación es el encendido de una llama, no el llenado 

de un recipiente.

Sócrates



“

”
Cuatro características corresponden al juez: Escuchar 

cortésmente, responder sabiamente, ponderar 
prudentemente y decidir imparcialmente.

Sócrates



OBJETIVOS

• Fomentar las competencias transversales de los alumnos
• Responsabilidad
• Respeto
• Igualdad de género
• Capacidad de trabajo en equipo
• Resiliencia
• Sotenibilidad del medio ambiente y prevención de la salud

• Análisis reflexivo de nuestra propia actividad docente para lograr una mejora
continua.

Medida de las competencias adquiridas



¿Cómo?
Gradilla Evaluación Alumnos

Grado
Competencia 1 2 3
Compromiso 1

Responsabilidad2

Trazabilidad3

Trabajo en equipo4

Motivación5

Gestión de residuos6

nº errores7

tiempo desde análisis a tto datos8

Lavar y recoger material al acabar9

1Asistencia regular a las prácticas 1= <50%; 2= 50‐80%; 3= >80%. 
2 Cumplimiento de las obligaciones asignadas. 1= nula; 2= media; 3= Completa.
3 Anotación de las actividades en las libretas de registros correspondientes 1= nula; 2= media; 3= Completa.
4 asumir rol asignado dentro del equipo de trabajo, puesta en común de resultados en reuniones de trabajo (se limita ha dar unos resultados, pero 
que nos e implica más, se tiene que preguntar como ha hecho exactamente algo, si ha tenido un problema, si cree que puede mejorarse algo en 
algún procedimiento, …), explicar cosas a nuevos estudiantes y dejarse explicar e instruir por los mas experimentados. 1= nula; 2= media; 3= 
Completa. 
5 Interés en trabajo y resultados 1= ninguno (se limita ha hacer lo estrictamente necesario para aprobar); 2= poco (realiza preguntas o muestra 
interés limitado más allá de lo necesario para aprobar, siempre pregunta lo mismo y no se acuerda de explicaciones previas, ya que no atiende 
mucho); 3= Sí (pregunta para saber más del tema, busca él mismo bibliografía extra, quiere aprender nuevas técnicas, más allá de su proyecto, 
quiere participar en otra parte del proyecto que no tiene asignado)
6 1= ninguno; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí
7 errores experimentales o errores de cómo poner la bibliografía >20= 1; 20‐30= 2; <10 = 3
8 ≥ 3 semanas= 1; 2 semanas= 2; 1 semana=3
9 1= nunca; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí.

1 Asistencia regular a las prácticas 1= <50%; 2= 50‐80%; 3= >80%. 
2 Cumplimiento de las obligaciones asignadas. 1= nula; 2= media; 3= Completa.
3 Anotación de las actividades en las libretas de registros correspondientes 1= nula; 2= media; 
3= Completa.
4 asumir rol asignado dentro del equipo de trabajo, puesta en común de resultados en 
reuniones de trabajo (se limita ha dar unos resultados, pero que nos e implica más, se tiene
que preguntar como ha hecho exactamente algo, si ha tenido un problema, si cree que puede
mejorarse algo en algún procedimiento, …), explicar cosas a nuevos estudiantes y dejarse
explicar e instruir por los mas experimentados. 1= nula; 2= media; 3= Completa. 
5 Interés en trabajo y resultados 1= ninguno (se limita ha hacer lo estrictamente necesario para
aprobar); 2= poco (realiza preguntas o muestra interés limitado más allá de lo necesario para
aprobar, siempre pregunta lo mismo y no se acuerda de explicaciones previas, ya que no 
atiende mucho); 3= Sí (pregunta para saber más del tema, busca él mismo bibliografía extra, 
quiere aprender nuevas técnicas, más allá de su proyecto, quiere participar en otra parte del 
proyecto que no tiene asignado)
6 1= ninguno; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí
7 errores experimentales o errores de cómo poner la bibliografía >20= 1; 20‐30= 2; <10 = 3
8 ≥ 3 semanas= 1; 2 semanas= 2; 1 semana=3
9 1= nunca; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí.

Puntuación 9-27



¿Cómo?
Gradilla Auto-reflexión

Grado
Competencia 1 2 3
Compromiso, Tutorización y orientación 1

Comunicación2

Asertividad, actitud 3

Gestión/organización reuniones4

Evaluación5

Participación activa mejora docencia6

1 1= nulo (asigna al alumno tareas muy inferiores a las que debería hacer (sólo para limpiar, bibliografía para que no 
moleste, no contestar sus dudas porque no tiene tiempo...); 2= medio (hacer todo lo anterior pero solo cuando te lo pida , 
ayudar o explicar sólo cuando lo pida, no por voluntad propia de querer enseñarle; 3= Sí (actitud manifiesta de intención de 
ayudarle y a que aprenda, realizar material para el, suministrar bibliografía al alumno que le pueda ser de interés, atender 
sus posibles demandar formativas complementarias, por ej enseñarle excel si es necesario. 1= nulo; 2= medio; 3= Sí.
2 saber comunicar y hacerse entender  1= poco (comunicar de mala gana y de cualquier manera); 2= medio (hacerlo sin 
mucha paciencia, si te vuelva a preguntar, decirle que se lo mire otra vez por él mismo para que te deje tranquilo, etc); 3= 
Bueno (lo opuesto). 
3 1= gritar al alumno, falta de empatía (por ej obligarle a venir a pesar de que tenga exámenes o compromisos; 2= relación 
seca (relación cordial, pero fría); 3= relación con respeto y paciente.
4 Propicia la participación del alumno en el proyecto entero, no sólo en  la parte asignada 1= nulo; 2= medio; 3= Sí.
5 Aplica el plan evaluativo establecido y  verifica los logros y aprendizaje del alumno 1= nulo;  2= medio; 3= Sí.
6 Participar con otros profesionales en la elaboración de nuevos instrumentos, materiales y recursos didácticos para 
ampliar y/o mejorar las competencias profesionales. Participar activamente en acciones de innovación orientadas a la 
optimización del proceso de aprendizaje. Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente. 1= nulo; 2= medio; 3= 
Sí.

1 1= nulo (asigna al alumno tareas muy inferiores a las que debería hacer (sólo para limpiar, 
bibliografía para que no moleste, no contestar sus dudas porque no tiene tiempo...); 2= 
medio (hacer todo lo anterior pero solo cuando te lo pida , ayudar o explicar sólo cuando lo 
pida, no por voluntad propia de querer enseñarle; 3= Sí (actitud manifiesta de intención de 
ayudarle y a que aprenda, realizar material para el, suministrar bibliografía al alumno que le 
pueda ser de interés, atender sus posibles demandar formativas complementarias, por ej
enseñarle excel si es necesario. 1= nulo; 2= medio; 3= Sí.
2 saber comunicar y hacerse entender 1= poco (comunicar de mala gana y de cualquier
manera); 2= medio (hacerlo sin mucha paciencia, si te vuelva a preguntar, decirle que se lo 
mire otra vez por él mismo para que te deje tranquilo, etc); 3= Bueno (lo opuesto). 
3 1= gritar al alumno, falta de empatía (por ej obligarle a venir a pesar de que tenga
exámenes o compromisos; 2= relación seca (relación cordial, pero fría); 3= relación con 
respeto y paciente.
4 Propicia la participación del alumno en el proyecto entero, no sólo en  la parte asignada 1= 
nulo; 2= medio; 3= Sí.
5 Aplica el plan evaluativo establecido y  verifica los logros y aprendizaje del alumno 1= nulo;  
2= medio; 3= Sí.
6 Participar con otros profesionales en la elaboración de nuevos instrumentos, materiales y 
recursos didácticos para ampliar y/o mejorar las competencias profesionales. Participar
activamente en acciones de innovación orientadas a la optimización del proceso de 
aprendizaje. Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente. 1= nulo; 2= medio; 
3= Sí.

Puntuación 6-18



RESULTADOS (I)

Grado
Competencia 1 2 3
Compromiso 1 X
Responsabilidad2 X
Trazabilidad3 X
Trabajo en equipo4 X
Motivación5 X

Gestión de residuos6 X

nº errores7 X
tiempo desde análisis a tto datos8 X
Lavar y recoger material al acabar9 X

1 Asistencia regular a las prácticas 1= <50%; 2= 50‐80%; 3= >80%. 
2 Cumplimiento de las obligaciones asignadas. 1= nula; 2= media; 3= Completa.
3 Anotación de las actividades en las libretas de registros correspondientes 1= nula; 2= media; 3= Completa.
4 asumir rol asignado dentro del equipo de trabajo, puesta en común de resultados en reuniones de trabajo (se limita ha dar unos resultados, pero que 
nos e implica más, se tiene que preguntar como ha hecho exactamente algo, si ha tenido un problema, si cree que puede mejorarse algo en algún 
procedimiento, …), explicar cosas a nuevos estudiantes y dejarse explicar e instruir por los mas experimentados. 1= nula; 2= media; 3= Completa. 
5 Interés en trabajo y resultados 1= ninguno (se limita ha hacer lo estrictamente necesario para aprobar); 2= poco (realiza preguntas o muestra interés 
limitado más allá de lo necesario para aprobar, siempre pregunta lo mismo y no se acuerda de explicaciones previas, ya que no atiende mucho); 3= Sí 
(pregunta para saber más del tema, busca él mismo bibliografía extra, quiere aprender nuevas técnicas, más allá de su proyecto, quiere participar en otra 
parte del proyecto que no tiene asignado)
6 1= ninguno; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí
7 errores experimentales o errores de cómo poner la bibliografía >20= 1; 20‐30= 2; <10 = 3
8 ≥ 3 semanas= 1; 2 semanas= 2; 1 semana=3
9 1= nunca; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí.

Grado
Competencia 1 2 3
Compromiso 1 X
Responsabilidad2 X
Trazabilidad3 X
Trabajo en equipo4 X
Motivación5 X

Gestión de residuos6 X
nº errores7 X
tiempo desde análisis a tto datos8 X
Lavar y recoger material al acabar9 X

1 Asistencia regular a las prácticas 1= <50%; 2= 50‐80%; 3= >80%. 
2 Cumplimiento de las obligaciones asignadas. 1= nula; 2= media; 3= Completa.
3 Anotación de las actividades en las libretas de registros correspondientes 1= nula; 2= media; 3= Completa.
4 asumir rol asignado dentro del equipo de trabajo, puesta en común de resultados en reuniones de trabajo (se limita ha dar unos resultados, pero 
que nos e implica más, se tiene que preguntar como ha hecho exactamente algo, si ha tenido un problema, si cree que puede mejorarse algo en 
algún procedimiento, …), explicar cosas a nuevos estudiantes y dejarse explicar e instruir por los mas experimentados. 1= nula; 2= media; 3= 
Completa. 
5 Interés en trabajo y resultados 1= ninguno (se limita ha hacer lo estrictamente necesario para aprobar); 2= poco (realiza preguntas o muestra 
interés limitado más allá de lo necesario para aprobar, siempre pregunta lo mismo y no se acuerda de explicaciones previas, ya que no atiende 
mucho); 3= Sí (pregunta para saber más del tema, busca él mismo bibliografía extra, quiere aprender nuevas técnicas, más allá de su proyecto, 
quiere participar en otra parte del proyecto que no tiene asignado)
6 1= ninguno; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí
7 errores experimentales o errores de cómo poner la bibliografía >20= 1; 20‐30= 2; <10 = 3
8 ≥ 3 semanas= 1; 2 semanas= 2; 1 semana=3
9 1= nunca; 2= hay que recordárselo constantemente; 3= Sí.



Grado
Competencia 1 2 3
Compromiso, Tutorización y orientación 1 X
Comunicación2 X
Asertividad, actitud 3 X
Gestión/organización reuniones4 X
Evaluación5 X
Participación activa mejora docencia6 X

1 1= nulo (asigna al alumno tareas muy inferiores a las que debería hacer (sólo para limpiar, bibliografía para que no 
moleste, no contestar sus dudas porque no tiene tiempo...); 2= medio (hacer todo lo anterior pero solo cuando te lo pida 
, ayudar o explicar sólo cuando lo pida, no por voluntad propia de querer enseñarle; 3= Sí (actitud manifiesta de 
intención de ayudarle y a que aprenda, realizar material para el, suministrar bibliografía al alumno que le pueda ser de 
interés, atender sus posibles demandar formativas complementarias, por ej enseñarle excel si es necesario. 1= nulo; 2= 
medio; 3= Sí.
2 saber comunicar y hacerse entender  1= poco (comunicar de mala gana y de cualquier manera); 2= medio (hacerlo sin 
mucha paciencia, si te vuelva a preguntar, decirle que se lo mire otra vez por él mismo para que te deje tranquilo, etc); 3= 
Bueno (lo opuesto). 
3 1= gritar al alumno, falta de empatía (por ej obligarle a venir a pesar de que tenga examenes o compromisos; 2= 
relación seca (relación cordial, pero fría); 3= relación con respeto y paciente.
4 Propicia la participación del alumno en el proyecto entero, no sólo en  la parte asignada 1= nulo; 2= medio; 3= Sí.
5 Aplica el plan evaluativo establecido y  verifica los logros y aprendizaje del alumno 1= nulo;  2= medio; 3= Sí.
6 Participar con otros profesionales en la elaboración de nuevos instrumentos, materiales y recursos didácticos para 
ampliar y/o mejorar las competencias profesionales. Participar activamente en acciones de innovación orientadas a la 
optimización del proceso de aprendizaje. Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente. 1= nulo; 2= medio; 
3= Sí.

RESULTADOS (II)

Grado
Competencia 1 2 3
Compromiso, Tutorización y orientación 1 X
Comunicación2 X
Asertividad, actitud 3 X
Gestión/organización reuniones4 X
Evaluación5 X
Participación activa mejora docencia6 X

1 1= nulo (asigna al alumno tareas muy inferiores a las que debería hacer (sólo para limpiar, bibliografía para que no 
moleste, no contestar sus dudas porque no tiene tiempo...); 2= medio (hacer todo lo anterior pero solo cuando te lo pida , 
ayudar o explicar sólo cuando lo pida, no por voluntad propia de querer enseñarle; 3= Sí (actitud manifiesta de intención 
de ayudarle y a que aprenda, realizar material para el, suministrar bibliografía al alumno que le pueda ser de interés, 
atender sus posibles demandar formativas complementarias, por ej enseñarle excel si es necesario. 1= nulo; 2= medio; 3= 
Sí.
2 saber comunicar y hacerse entender  1= poco (comunicar de mala gana y de cualquier manera); 2= medio (hacerlo sin 
mucha paciencia, si te vuelva a preguntar, decirle que se lo mire otra vez por él mismo para que te deje tranquilo, etc); 3= 
Bueno (lo opuesto). 
3 1= gritar al alumno, falta de empatía (por ej obligarle a venir a pesar de que tenga examenes o compromisos; 2= relación 
seca (relación cordial, pero fría); 3= relación con respeto y paciente.
4 Propicia la participación del alumno en el proyecto entero, no sólo en  la parte asignada 1= nulo; 2= medio; 3= Sí.
5 Aplica el plan evaluativo establecido y  verifica los logros y aprendizaje del alumno 1= nulo;  2= medio; 3= Sí.
6 Participar con otros profesionales en la elaboración de nuevos instrumentos, materiales y recursos didácticos para 
ampliar y/o mejorar las competencias profesionales. Participar activamente en acciones de innovación orientadas a la 
optimización del proceso de aprendizaje. Aplicar técnicas e instrumentos de autoevaluación docente. 1= nulo; 2= medio; 3= 
Sí.



CONCLUSIONES

• La evaluación mediante puntuación de las diferentes competencias en las
gradillas permite,
• una evaluación más objetiva y 
• un mejor seguimiento continuado del trabajo y progresión del alumno.

• El análisis reflexivo ha permitido examinar las debilidades, fortalezas y 
oportunidades acaecidas de la actividad docente para potenciar mejoras en el 
nuevo curso. 

• Futuros retos: 
• Evaluación alumno profesor
• ¿Incluir evaluación en base a competencias?



• Proporcionar suport psicosocial a persones sanes o sense
malaltia greu, en situació de pèrdua i dol des de la voluntat
d’un grup d’infermeria en formació.

Título del proyecto científico

Sabater, Mª P.; Puig, M.; Alcalá, I.*; López Domènech , E.*; González, D.**
Grup Innovació Docent Consolidat GIOTEI-UB: Profess ores membres, *Infermers Col·laboradors, **Becari

Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil. Escola d’Infermeria i Podologia. Universitat de Barcelona (UB). 
Feixa Llarga s/n. 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Introducció
L’aprenentatge servei (ApS) combina el servei a la comunitat amb l’aprenentatge
Puig (2006), destaca l’estreta vinculació en una única activitat articulada,
coordinada i coherent (Campo, 2008:81-85). Antecedents remots podrien situar-lo
en l’impuls d’accions socials des de l’ensenyament superior (per ex. a Mèxic), a
finals del segle XIX i principis del XX. Als anys seixanta, la filosofia d’aprendre fent
de Dewey (1859-1952), i aportacions de Paulo Freire (19121-1997), van
influenciar les primeres experiències d’ApS als Estats Units.

Definicions: L’any 1990, Jane Kendall identifica mes de 140 definicions (en
anglès), de ApS o service-learning (Tapia, 2008:27-55). Entre les claus de les
definicions, s’estableix que l’APS es produeix quan hi ha un equilibri entre
objectius d’aprenentatge i el resultats del servei (Furco, 2011:72) i es tendeix a les
3 característiques següents: a) Protagonisme dels estudiants en el plantejament;
b) Desenvolupament d’activitats de servei solidari; c) Continguts intencionats de
les pràctiques solidaries amb els continguts d’aprenentatge i recerca (Tapia, 2008:
41).

En el nostre context, l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) dona suport al
foment de la responsabilitat pública i social de la universitat a traves de la
Declaració de Berlín, 2003 (Martínez, 2008:12). La UB emfatitza els valors cívics i
socials propis d’una societat democràtica (art. 3.2.b. de l’Estatut de la UB) i una
orientació per a la formació integral i el creixement personal (UB, 2008: 5).
Implicacions d’aquests canvis, proposen mètodes que promoguin un
aprenentatge actiu i que apropin el context professional i social a la formació
(Yánez, 2008:9). Aquests aspectes estan integrats en l’ApS-Universitari (ApS-U) a
través del desenvolupament de competències i optimitzar la qualitat formativa
(Marta Lazo y Gonzalez Aldea, 2012: 577-578).

Durant la passada dècada, alguns projectes d’ApS-U han començat a funcionar a
la UB quins intercanvis d’experiències han estat afavorits per la Fundació Jaume
Bofill de Barcelona. A l’Escola d’Infermeria (UB), durant el curs 2007-2008, en
finalitzar l’assignatura optativa de Pèrdues i Dol en el Cicle vital de les persones,
un grup d’estudiants va demanar establir un grup experiencial de trobades
periòdiques i el professorat, va impulsar una experiència d’ApS-U que es descriu
a continuació.

Conclusions

 

Objectius

Reptes a contemplar

Metodologia

Reptes a contemplar:

� Agilització de tràmits i coordinació institucional (convenis, etc.) abans
d’implementar el projecte. És lent i en acabar l’assignatura els estudiants es
dispersen o bé si dura molt la burocràcia es cansen d’esperar i s’involucren
en altres activitats.

�Garantir cobertura d’assegurança de riscos dels estudiants (per ex. si
viatgen en transports públics o privats).

�Contemplar possibles despeses addicionals dels estudiants en transport.

�Evitar activitats ApS-U en horaris de classe

�Atribució de reconeixement de crèdits i del tipus formació (necessària

articulació acadèmica).

Reptes a contemplar:

� Agilització de tràmits i coordinació institucional (convenis, etc.) abans
d’implementar el projecte. És lent i en acabar l’assignatura els estudiants es
dispersen o bé si dura molt la burocràcia es cansen d’esperar i s’involucren
en altres activitats.

�Garantir cobertura d’assegurança de riscos dels estudiants (per ex. si
viatgen en transports públics o privats).

�Contemplar possibles despeses addicionals dels estudiants en transport.

�Evitar activitats ApS-U en horaris de classe

�Atribució de reconeixement de crèdits i del tipus formació (necessària

articulació acadèmica).

Agenda de trobades periòdiques amb els estudiants, establiment i selecció de
continguts reglats de l’àrea psicosocial i graella de registres de visites i posterior
avaluació, atenent consideracions com les següents:

•Participants: 10 estudiants de 3er curs amb l’assignatura superada.

•Criteri 1: En lo possible, evitar la utilització de transport públic des de el nostre Centre.

•Criteri 2: Apropar l’ajut d’ infermeria a potencials receptors de Bellvitge.

•Subministrament de cassos: Àrea Bàsica de Salut de Bellvitge.

•Receptors del servei: persones necessitades d’acompanyament en situació de pèrdua i
dol (tant en cas de pèrdua per malaltia, com per mort d’un familiar).

•Activitats a desenvolupar: Acompanyament (visites assistencials, compres, passeig,
etc.), companyia i comunicació, substitució (“respir”) per al cuidador.

Material estudiants:

a) Fitxa personal de l’estudiant: amb dades personals i disponibilitat horària

b) Protocol de l’àrea psicosocial. Selecció de contingut teòric sobre cures infermeres
estandarditzades (NANDA, NIC, NOC), per uniformar documentació reglada.

c) Registre escrit de visites (data, hora d’inici i finalització, estat anímic del receptor/a,
activitats desenvolupades i impressions subjectives post visita).

Procediment:

Professorat, sense estudiants: 10-12 h. Preparació: permisos acadèmics. Verificació
conveni Escola-centre de salut, contactes telefònics i dues entrevistes ABS amb
Treballadora Social (TS) per signar un document de col·laboració, preparar protocols i
fitxes d’estudiants, presentar estudiants a TS, etc.

Amb estudiants. Preparació d’experiència, pre i post visites amb receptors: 10 sessions,
freqüència 2 h, quinzenal. Sessió amb supervisió professorat, balanç de registres, estat
anímic receptor/a; impressions de l’estudiant sobre la visita. Dubtes i aprenentatge
obtingut.

• Donar resposta a la demanda dels estudiants, a partir d’afav orir
el creixement personal i professional grupal, per mitjà d’u na
experiència ApS-U.

Excel·lent experiència. Motivadora per al creixement  personal i professional grupal d’estudiants i profe ssorat. Un altra mirada del 
coneixement psicosocial contextualitzat en salut, qu e afavoreix la proximitat infermera al barri que ac ull el nostre campus de Ciències de la 

Salut de Bellvitge.
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Trobada de Professorat de Ciències 
de la Salut de la Universitat de 
Barcelona

4,5 i 6 de Febrer de 2015

Resultats
� Estudiants: Aprenentatge tutelat i avaluat a través de registres i autoinforme.
Reflexions relacionades amb dificultats del cicle vital i la soledat de la gent gran
en la societat.

� Receptors: període satisfactori amb desig de major durada a través de
autoinforme a l’estudiant.

� Professora: Intens treball i dedicació en temps (disseny projecte, justificar,
coordinar, etc.)

� Estudiants: Aprenentatge tutelat i avaluat a través de registres i autoinforme.
Reflexions relacionades amb dificultats del cicle vital i la soledat de la gent gran
en la societat.

� Receptors: període satisfactori amb desig de major durada a través de
autoinforme a l’estudiant.

� Professora: Intens treball i dedicació en temps (disseny projecte, justificar,
coordinar, etc.)

SUINBELL: SUPORT INFERMER A BELLVITGE

Una experiència d’Aprenentatge - Servei a la Escola d’Infermeria de la 
Universitat de Barcelona: Alguns reptes a contempla r
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Les agències de qualitat a Espanya i Europa

A partir dels anys 90 comencen a crear-se agències 
de qualitat a tota Europa. L’objectiu és doble:

� Assegurar la qualitat de les titulacions i serveis que 
ofereixen a la societat.

� Promoure el rendiment de comptes de les activitats 
de les universitats finançades amb fons públics.

https://www.youtube.com/watch?v=_7wPs6qqovU
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AQU Catalunya: creació i objectiu

CREACIÓ:

El 1996 la Generalitat de Catalunya i les universitats 
públiques catalanes creen l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari a Catalunya.

El 2003, la Llei d’Universitats de Catalunya la transforma en 
l’actual agència.

OBJECTIU:

L'avaluació, l'acreditació i la certificació de la qualitat en 
l'àmbit de les universitats i dels centres d'ensenyament 
superior de Catalunya (ensenyaments, professorat, centres i 
serveis). 

És la primera 
agència de qualitat
que es crea a l’estat 

AQU Catalunya actua
com el principal
instrument per a la
promoció i l’avaluació
de la qualitat al sistema
universitari català



Les agències de qualitat a Espanya i Europa

A Europa operen una 60 d’agències 
reconegudes internacionalment o en 
tràmits de reconeixement.

Espanya té 11 agències de qualitat (1 
estatal i 10 autonòmiques), 6 
reconegudes internacionalment.

6

2

Agències reconegudes 
internacionalment
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1
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Reconeixement internacional de les agències de 
qualitat

Per aconseguir el reconeixement internacional, les agències europees han de ser membre 
de ple dret de la xarxa europea d’agències (ENQA) i estar inscrites al registre europeu 
d’agències de qualitat (EQAR).

Per això, les agències han de superar una avaluació externa basada en els Estàndards i 
directrius per a l’assegurament de la qualitat, adoptats pels ministres europeus (2005). 
Aquesta avaluació és cíclica i s’ha de realitzar cada 5 anys.

D’acord amb els articles 24 i 25 del RD 861/2010, 
les agències espanyoles han de ser membre d’ENQA i 
estar inscrites a l’EQAR per poder desenvolupar els processos de 
verificació de les titulacions universitàries.
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Estàndards europeus (ESG)

Encàrrec:
Comunicat de Berlin (2003)

G4: ENQA; EUA; EURASHE; 
ESU

Aprovació:
Bergen (2005)



� Les institucions d’educació superior són el principal agent 
responsable de la qualitat dels ensenyaments i del seu 
assegurament.

� La transparència i la utilització d’experts externs totalment 
independents són fonamentals en els processos de garantia 
de la qualitat.

� La garantia de la qualitat enfocada en la rendició de comptes 
és plenament compatible amb la garantia de qualitat amb 
finalitats de millora.

� Les institucions han de ser capaces de demostrar la seva 
qualitat tant a nivell nacional com internacional.

7

Estàndards europeus: principis bàsics



� Les avaluacions es fonamenten en un Autoinforme i un 
Informe extern d’avaluació

� En la millora de la qualitat, cal assegurar la participació de tots 
els implicats:
� Professorat

� PAS

� Estudiants

� Alumni

� Partners

� Professionals

� És necessària la publicació i difusió dels informes finals 
d’avaluació

8

Estàndards europeus: principis bàsics
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AQU Catalunya

� És membre fundador i de ple dret de l'European Association for Quality
Assurance in Higher Education (ENQA). I d’acord amb la darrera avaluació, 
l’agència que millor compleix els estàndards internacionals, juntament amb la 
QAA (anglesa).

� Ha estat una de les tres primeres agències a ser inclosa en l'European Quality
Assurance Register for Higher Education (EQAR). 

� És membre de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher
Education (INQAAHE). A partir de l’octubre de 2013 assumeix la secretaria 
d’aquest organisme i entra a formar part del Consell de Direcció.

� És membre de la Red Espanyola de Agencias de Calidad Universitarias (REACU)

� És membre de l'European Consortium for Accreditation (ECA). 

� Ha estat la primera agència de qualitat europea en certificar el sistema de gestió 
intern de la qualitat per la norma ISO 9001. 



www.aqu.cat

Marc VSMA 
(Verificació – Seguiment –
Modificació – Acreditació)

https://www.youtube.com/watch?v=c5Gt2sl5Ylo



Acreditació

Planificació

Desenvolu-
pament

Seguiment

Millora

Planificació

Desenvolu-
pament

Seguiment

Millora
Planificació

Desenvolu-
pament

Seguiment

Millora

Planificació

Desenvolu-
pament

Seguiment

Millora

Seguiment

Verificació

11

Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010

Seguiment



Disminució intensitat avaluativa

Directrius per a la disminució de la intensitat avaluativa en els processos de 
verificació i modificació

� L’avaluació se centra en els aspectes nuclears de les propostes: definició del títol, 
competències, pla d’estudis i recursos

� Confiança en els processos de disseny dels estudis de les universitats
� AQU Catalunya es reserva el dret de portar a terme una avaluació completa (estudis 

totalment nous, …)
� No evitarà la utilització de l’aplicatiu per part de les universitats, però sí que es 

reduirà la tasca dels avaluadors

Mesures aplicades per a la simplificació de la 
verificació i la modificació



Comunicació i/o avaluació de les modificacions

│ 14

Processos per a la comunicació i/o l’avaluació de les modificacions introduïdes en els 
títols universitaris de Grau i Màster 

� Flexibilitzar els processos a través dels quals les universitats hauran de presentar les 
modificacions que introdueixin en els seus títols universitaris de grau i de màster 
per a la seva comunicació i/o avaluació. 

� En el cas dels graus:
� Incorporar al “seguiment” canvis de menys de 18 ECTS
� Incorporar a la “modificació” canvis entre 18 i 36 ECTS
� Caldrà reverificar per més 36 ECTS

Mesures aplicades per a la simplificació de la 
verificació i la modificació
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010



� Implantació continuada de l’Informe de seguiment de centre docent (ISCD) 
enlloc de l’Informe de seguiment de la titulació (IST)

� Integrar-ho encara més en el procés d’acreditació (mateix autoinforme)
� Disseny del seguiment dels estudis de doctorat
� Focalització en la millora contínua, el seguiment d’aquestes millores, i la 

correcta temporalitat de l’Informe. És a dir, en la integració del procés en la 
millora del sistema.

� Atès que l’Informe de seguiment és la principal evidència en el procés 
d’acreditació, a mesura que les titulacions s’acreditin no es sol·licitarà 
l’enviament a AQU

� Alineació dels indicadors de la Guia de seguiment que no són idèntics als que 
apareixen a WINDDAT

Millores en el procediment de seguiment 



Indicadors per al seguiment i l’acreditació

http://winddat.aqu.cat
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010



El marc legal de l’acreditació

RD 1393/2007+861/2010



El marc legal de l’acreditació

RD 1393/2007+861/2010



Directrius per a l’acreditació de graus i màsters

PRINCIPIS GENERALS

1. Assegurar la qualitat del programa formatiu i dels resultats 
acadèmics

2. Assegurar el procés de millora continua del SUC, aportant 
recomanacions i suggeriments

3. Complir amb els estàndards internacionals d’acreditació

4. Reduir al màxim la pressió al SUC. Per aquest motiu, caldrà 
comptar al màxim amb la integració del WINDDAT

5. Permetre una integració del procés amb altres sistemes 
d’acreditació internacionals



Planificació i organització de l’acreditació

- La unitat d’avaluació serà el centre docent (total o parcial)

- S’inclourà en cada centre tots els ensenyaments de grau que 
estiguin en el 5è o 6è any de desplegament, i els de Màster en el 
3r o 4rt.

- S’elaborarà un pla plurianual de visites factible i revisable

- Es flexibilitza la relació entre la visita al centre docent i el procés 
formal d’acreditació

- S’integrarà al màxim amb el procés de seguiment, que ha de ser 
intern a la Universitat

Directrius per a l’acreditació de graus i màsters



Planificació i organització de l’acreditació
- El procés es fonamentarà en un autoinforme, un Comitè 

d’Avaluació Externa (CAE), i el seu anàlisis conduent a propostes 
de millora

- Hi haurà un autoinforme únic per centre docent, únicament 
diferenciat en aquells aspectes propis de cada títol (generalment 
estàndards 4 i 6)

- El CAE elaborarà l’informe de la visita

- Les Comissions Específiques d’Àmbit (CEA) seran les mateixes que 
durant el procés de verificació i modificació, i es responsabilitzaran 
de generar d’informe d’acreditació (IdA) 

Directrius per a l’acreditació de graus i màsters



La Guia per a l’Acreditació d’AQU

ESTÀNDARDS I CRITERIS D’AVALUACIÓ

1. QUALITAT DEL PROGRAMA FORMATIU

2. PERTINÈNCIA DE LA INFORMACIÓ PÚBLICA

3. EFICÀCIA DEL SGIQ

4. ADEQUACIÓ DEL PROFESSORAT AL PROGRAMA FORMATIU

5. EFICÀCIA DELS SISTEMES DE SUPORT A L’APRENENTATGE

6. QUALITAT DELS RESULTATS DELS PROGRAMES FORMATIUS

7. DIMENSIONS OPTATIVES

• Desenvolupament i inserció laboral

• Internacionalització

• Interacció investigació-docència

• Sostenibilitat

• ...

Aprovat per la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (CAQ)

https://www.youtube.com/watch?v=yzeOF5IqGuU



Els estàndards



Evidències
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L’avaluació externa



Grau d’assoliment dels estàndards

+
Informe de rúbriques



Catàleg de
bones pràctiques

Llista de propostes 
de millora

Hi ha dèficits
no esmenables!
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Rúbriques



Informe d’avaluació externa

Informe d’avaluació externa
A. Introducció 

B.   Desenvolupament del procés d’avaluació

C.   Valoració dels criteris específics de qualitat
C1. Qualitat del programa formatiu 
C2. Pertinència de la informació pública 
C3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat 
C4. Adequació del professorat als programes formatius 
C5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge
C6. Qualitat dels resultats dels programes formatius 

D. Resultat de l’avaluació

E. Propostes de millora

F. Acta de tramesa de l’informe extern

Estàndards 
d’acreditació

Rúbriques
+

Argumentació

Acreditat en progrés d’excel·lència
Acreditat
Acreditat amb condicions
No acreditat
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Comitè d’avaluació extern (CAE)

Composició estàndard

• President
• Vocal acadèmic de cada àmbit
• Professional
• Estudiant
• Secretari tècnic

Característiques de la visita

• Visites normals o ampliades, totals o parcials
• Un tècnic d’AQU, específic per universitat, gestionarà tot el procés 

d’acreditació conjuntament amb el tècnic de la universitat
• S’inclou, habitualment, una visita prèvia del president i secretari de la CAE per 

planificar la visita
• Aproximadament un dia de visita per un centre de tres titulacions



Procés d’avaluació externa

32

1. Planificació

2. Avaluació 
interna

21 3

4. Autoinforme + 
Evidències

5

5. Anàlisi
evidències

6

6. Visita 
prèvia

4 7 8

8. Tramesa de 
nova informació

6 setmanes

9. Visita

9

6 setmanes

3 mesos

3. 
Creació
CAE

4.1. Modificacions a 
la memòria de 
verificació

7. Informe de la 
visita prèvia

10

10. Informe 
d’avaluació
externa



Procés d’emissió de l’acreditació
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2. Revisió
GenCat

21 3

CEA: Informe visita + 
verificació + seguiment + 
indicadors

5 64

3 mesos

CU

1 mes

6 mesos

3. 
Envíament
a AQU

6. Informe final

7

7. Resolució
d’acreditació

4. Informe previ 5. Al.legacions

2 mesos

GenCat + CU + Ministerio 
+ Universitat

1. Sol.licitut



Informe d’acreditació de títols



� DESENVOLUPAMENT I INSERCIÓ LABORAL

� INTERACCIÓ DOCÈNCIA – RECERCA

� INTERNACIONALITZACIÓ 

Dimensions addicionals en l’acreditació



La marca “Acreditat per AQU”

Tot el procés d’acreditació de les titulacions de grau i de màster persegueix 

l’objectiu que el segell .....“ACREDITAT PER AQU”.....    serveixi per a:   

• reconèixer i millorar la feina feta als centres de les universitats catalanes

• garantir als estudiants que rebran un ensenyament de qualitat

• assegurar la formació de ciutadans i professionals competents

• contribuir a la transparència i el rendiment de comptes

• reforçar el lideratge de les universitats dins la societat   



Relació entre l’acreditació i els labels

En l’Espai europeu d’educació superior els objectius de formació esdevenen centrals
en els mecanismes d’assegurament de la qualitat. Aquests objectius són establerts per
les universitats atenent a tres possibles vies que no són excloents:

1. D’acord amb el principi d’autonomia universitària, de llibertat acadèmica i atesos
els principis d’assegurament de la qualitat que recomanen escoltar i tenir en
compte les necessitats dels diferents grups d’interès.

2. D’acord amb objectius preestablerts per directives públiques (nacionals o
internacionals).

3. D’acord amb els objectius preestablerts per estàndards associats a un determinat
label.

AQU Catalunya entén que cal defensar la 1a via en tots aquells casos que sigui
possible; per això té com a prioritat mantenir i desenvolupar el model català
d’assegurament de la qualitat, i situar-lo com a referent internacional, ja que les
altres vies són complementàries.



El Consell de Direcció d’AQU Catalunya ha acordat:

� No impulsar-los específicament. D’aquesta forma, AQU no s’acreditarà com a 
agència certificadora de labels específics, però si establirà els convenis necessaris 
per donar aquest servei conjuntament amb d’altres agències reconegudes per 
ENQA que ofereixin els segells temàtics.

� Donar suport a totes aquelles universitats del Sistema Universitari de Catalunya 
que optin per obtenir un label, integrant-lo al màxim en el marc d’acreditació 
d’AQU Catalunya si compleixen determinades característiques. En conseqüència, 
AQU Catalunya no assumirà els costos addicionals de l’obtenció d’un label, més 
enllà de la coordinació del procés integrat.

� Reconèixer la visita externa i els assoliments associats als labels obtinguts, sempre 
que segueixin criteris equivalents als que figuren al marc d’acreditació de 
titulacions d’AQU Catalunya.

Relació entre l’acreditació i els labels



www.aqu.cat

DIRECTRIUS PER A LA 
CERTIFICACIÓ DEL SGIQ

Aprovat per Consell de Direcció (CdD) d’AQU 
Catalunya
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Marc de Verificació-Seguiment-Modificació-
Acreditació (VSMA)

Aprovat pel Consell de Direcció d’AQU:  02/07/2010



� Establir les bases per a una certificació dels SGIQ que s’han implantat als 
centres de totes les universitats catalanes com a conseqüència del 
programa AUDIT. La certificació pretén comprovar el correcte 
desplegament de tots els objectius i elements que conformen el programa 
AUDIT, donant-los-hi resposta d’una manera eficient i orientada a la millora 
contínua. 

� Obrir les portes a un nou escenari de major autonomia universitària i 
confiança mútua entre els diferents agents del Sistema universitari català 
(SUC), especialment pel que fa a l’assegurament de la qualitat en la 
planificació, modificació i seguiment de títols. Centres Autoacreditats.

Directrius per a la certificació SGIQ

Objectius



� La certificació es fonamentarà en la recollida, anàlisi i valoració d’evidències, 
per part d’un Comitè d’Avaluació Extern (CAE), que emetrà un “Informe de 
Certificació del SGIQ”. 

� Per optar a la certificació del SGIQ caldrà que el sistema s’hagi implantat, 
revisat, millorat i consolidat de forma que es comprovi que realment s’utilitza 
com a eina de gestió per a la millora de les titulacions.

� El SGIQ se certificarà per AQU Catalunya cada 6 anys com a màxim. Ara bé, per 
tal de reduir-ne els costos i les visites a realitzar, aquestes s’integraran en el 
mateix procediment d’acreditació de titulacions. Igual que en l’acreditació de 
titulacions, la unitat d’avaluació serà el centre docent, i per tant la planificació 
de visites s’integrarà en el pla plurianual de visites a centres docents. 

Directrius per a la certificació SGIQ

Procediment



� Aquest plantejament no suposa un relaxament en el compliment de la norma o 
en el seu control. Al contrari: es garanteix que el centre ha implantat 
mecanismes que asseguren la qualitat del títol i s’ha comprovat que els títols 
s’han dissenyat i funcionen correctament. Suposa, en definitiva, el reforçament 
intern de vetlla per la qualitat de la docència impartida.

� El procediment administratiu de verificació i modificació de títols no es veu 
alterat i és el que contempla la normativa legal vigent. En canvi, el procés 
d’avaluació sí que es veurà simplificat considerablement per aquells centres 
que comptin amb la certificació del SGIQ.

� AQU Catalunya podrà exercir el dret d’analitzar exhaustivament qualsevol 
memòria que es presenti a verificar o modificar, per tal de comprovar que tant 
el SGIQ com la resta d’apartats continuen sent adequats i per tenir evidències de 
cara a la recertificació. En especial això es portarà a terme en titulacions 
totalment noves no relacionades amb l’àmbit del centre o de la universitat i en 
què la institució no té experiència prèvia. 

Efectes

Directrius per a la certificació SGIQ



www.aqu.cat

Gràcies per la vostra atenció  

El copyright d’aquesta presentació (en format paper i electrònic) pertany a l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya. Qualsevol reproducció, distribució, transformació o presentació, total o parcial, del seu 
contingut requereix l’autorització expressa i per escrit d’AQU Catalunya,  i la referència a AQU Catalunya 
com a font d’informació.
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