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INFORME FINAL 

1. DADES DEL PROJECTE 

Títol del projecte:  Creació de materials i proposta d'avaluació per competències en el 

marc de dues assignatures obligatòries del Grau d'Història 

Codi del projecte:  2014PID-UB/005 

Nom i Cognoms del responsable: Mireia Comas Via 

Departament:  Hª Medieval, Paleografia i Diplomàtica 

Facultat: Filosofia i de Geografia i Història 

Correu electrònic:  mireia_comas@ub.edu 

 

2. RESUM I DESCRIPTORS 

2.1. Resum 

El projecte que s’ha dut a terme és la continuació del projecte “Disseny de dues 

assignatures obligatòries del Grau d’Història: revisió dels continguts, Creació de 

materials i proposta d'avaluació per competències” (2012PID-UB/149). Ambdós 

projectes tenen com a finalitat donar una coherència i unitat a dues de les assignatures 

obligatòries que s’imparteixen des del Departament d’Història Medieval, Paleografia i 

Diplomàtica: “Història Medieval” i “Paleografia i Diplomàtica”. És a dir, el que es pretén 

amb aquest projecte, com també amb l’anterior, és coordinar el professorat, evitar els 

acoblaments i els buits en els plans docents, tant a nivell de continguts històrics com 

procedimentals, però sobretot millorar els aprenentatges del nostre alumnat. Les 

accions que s’han dut a terme giren entorn a la coordinació dels equips docents, la 

redefinició dels plans docents, el disseny de nous instruments d’avaluació i a la creació 

de materials docents. Els resultats previstos eren la millora dels resultats de l’avaluació 

acreditativa, reduir la taxa d’abandonament i augmentar la motivació i l’interès de 

l’alumnat per les nostres matèries. Després d’analitzar els indicadors d’avaluació, 

podem afirmar que hem assolit bona part dels objectius. 

 

2.2. Descriptors 

Línies d’innovació vinculades: 

A1) LMS (Moodle) 

B1) Competències transversals 

D) Equip docent 

E3) Aprenentatge entre iguals 
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E7) PBL, Casos i Simulacions 

 

Paraules clau: Història Medieval, Paleografia, Diplomàtica 

Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Història Medieval, Equip docent, Avaluació per 

competències, Aprenentatge entre iguals 

 

3. MANCANCES DETECTADES 

Les assignatures implicades en aquest projecte són dues assignatures de segon curs del 

Grau d’Història: “Història Medieval” i “Paleografia i Diplomàtica”, de 9 i 6 crèdits, 

respectivament. També s’ha inclòs en el projecte l’assignatura d’“Història Medieval” 

que s’imparteix al grau d’Arqueologia, atès que el professorat imparteix aquesta 

assignatura és el mateix en ambdós graus. Tanmateix, però cal dir que les actuacions 

que s’han dut a terme s’han fet, principalment, pensant en el grau d’Història, tot i que, 

òbviament, també han beneficiat els estudiants d’aquesta assignatura del grau 

d’Arqueologia. 

El número d’alumnes inscrits en cada grup d’aquestes dues assignatures és de 60 

alumnes aproximadament, per tant, es tracta de grups força nombrosos per al treball 

amb fonts escrites, sobretot quan són inèdites. Aquesta és una de les competències 

bàsiques que han d’aquirir els alumnes, tenint en compte que la recerca històrica 

passa, en la majoria dels casos, per l’estudi de documents escrits. Aquesta 

competència, que es concreta en conèixer i saber utilitzar les fonts documentals 

escrites és, doncs, un requisit imprescindible per a tots aquells que es volen dedicar 

tant a la investigació com a la docència en l’àmbit de la Història i, per tant, el 

coneixement dels documents i l’adquisició de les habilitats necessàries per a utilitzar-

los correctament com a fonts formen part de la formació bàsica del Grau d’Història. 

Tanmateix, tot i la importància evident d’aprendre a treballar amb documentació 

inèdita, les reticències i les dificultats que, a vegades, ens trobem a l’aula són grans. 

Per tot això, a l’hora de millorar els aprenentatges del nostre alumnat i que aquests 

siguin significatius, la nostra voluntat és intentar vèncer aquestes resistències i, al 

mateix temps, traspassar-los, no només la necessitat de poder accedir als documents, 

sinó també l’entusiasme que genera el diàleg amb les fonts. 

Per altra banda, cal dir que els seus coneixements previs sobre la matèria, en general, 

són molt bàsics –pel que fa a la "Història Medieval", ja que és un tema que es tracta 

per darrera vegada a 2n d’ESO– o bé nuls, pel que fa a la "Paleografia i Diplomàtica". La 

primera aproximació a la Història Medieval en el grau es fa en el primer semestre del 

segon curs, mentre que les assignatures d’“Història Medieval de Catalunya” i “Història 
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Medieval d’Espanya” no es cursen fins al segon semestre del tercer curs. Aquesta 

circumstància implica, en relació a la “Paleografia i la Dimplomàtica”, que desconeguin, 

per exemple, les institucions productores de documents, així com altres qüestions 

bàsiques per a la correcta comprensió del contingut de la matèria. Per tot plegat, atès 

que no és possible resituar aquestes assignatures dins del pla d’estudis d’Història, calia 

intentar suplir aquesta situació d’alguna manera. 

També hem de tenir en compte, en relació a l’assignatura “Paleografia i Diplomàtica”, 

que la implantació del grau va afectar negativament a aquesta àrea de coneixement. A 

la llicenciatura, l’assignatura també era obligatòria, tot i que corresponia a segon cicle, 

de manera que podia ser cursada a tercer o a quart. A més, cal tenir en compte que 

amb el grau van desaparèixer dues assignatures optatives de tècniques paleogràfiques 

que corresponien al primer cicle, assignatures optatives d’especialització de segon cicle 

i diverses optatives de llatí. Els canvis entre el Pla d’estudis de la Llicenciatura i del 

Grau, el curs en què s'imparteix i la manca d’assignatures complementàries van fer 

canviar les característiques d’aquesta assignatura, tant en l'especificitat del temari de 

continguts com, molt especialment, en l'adquisició de competències.  

En definitiva, després dels primers anys d’implantació del Grau, vam veure que hi havia 

acoblaments, però al mateix temps, buits importants de continguts. També vam 

constatar que es repetien les tipologies de les activitats d'avaluació i, sovint, no teníem 

en compte l’avaluació per competències i acabàvem demanant els mateixos exercicis 

als alumnes, de manera que no podien desenvolupar plenament les habilitats que, en 

acabar el Grau, haurien d’haver adquirit. I, en darrer terme, vam considerar que, atès 

que l’equip docent de l’assignatura “Paleografia i Diplomàtica” funcionava de forma 

coordinada des de feia temps, es volia traslladar aquest model a l’equip docent 

d’“Història Medieval”.  

Per tot plegat, un cop detectats en el primer projecte (2012PID-UB/149) els problemes 

que afectaven a aquestes assignatures, vam creure convenient continuar-lo amb 

aquest nou PID, en el qual hem dut a terme les accions necessàries per a la millora 

d’aquestes mancances, centrant-nos especialment en la coordinació dels equips 

docents, el redefinicó dels plans docents, dels materials i del sistema d’avaluació 

continuada, tot adequant-los a la nova realitat. Aquesta actuació docent innovadora 

s’emmarca dins les diverses iniciatives dutes a terme en el si nostre grup d’innovació 

docent (GIDCUB-13/001), sempre amb la idea de coordinar-nos al màxim en les 

diverses assignatures que s’imparteixen des del Departament d’Història Medieval, 

Paleografia i Diplomàtica, sempre que sigui possible i que els docents involucrats hi 

estiguin disposats. 
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4. OBJECTIUS 

Els objectius que es van plantejar per tal d’assolir aquest projecte d’innovació docent 

eren els següents: 

1. Motivar l'alumnat perquè comprenguin la necessitat del treball amb documents. 

2. Aprendre a interpretar els documents per poder construir coneixement històric. 

3. Adquirir les eines necessàries per al treball amb documents històrics, a partir de 

simulacions que s'hagin de resoldre en petits grups de treball. 

4. Potenciar l'aprenentatge autònom mitjançant els exercicis que es plantegin al 

Campus Virtual. 

 

De cara al professorat, els objectius que es van desenvolupar eren els següents: 

1. Redefinir l’assignatura “Paleografia i Diplomàtica”: estructura, programa, materials, 

avaluació, metodologia, etc. per tal de reforçar més el seu caràcter instrumental. 

2. Definir un model d’avaluació continuada tenint en compte, a més dels continguts, 

les competències transversals i específiques. 

3. Enfortir l’equip docent, especialment el d’“Història Medieval, per tal d’aconeguir 

una bona coordinació i que els canvis que es puguin produir en el si de l’equip no 

afectin al bon desenvolupament de l’assignatura. 

 

4.1. Actuacions docents 

Aquests objectius s’han concretat en les actuacions que es detallen a continuació: 

A. Implementació dels nous programes de continguts d’aquestes dues assignatures, 

discutits durant la primera fase del projecte. En el cas de l’assignatura “Paleografia i 

Diplomàtica”, el canvi ha estat més significatiu, ja que es tractava d’adequar el pla 

docent per tal d’estructurar l’assignatura en 48 hores de pràctica amb documents i 12 

hores de sessions teoricopràctiques. 

B. Utilització a l’aula dels materials que es van poder crear durant la fase anterior i 

creació d’altres materials d’acord amb els progressos de la implementació de les 

propostes que van desenvolupat els grups de treball.  

C. Redefinició de l’avaluació continuada, amb noves activitats d’avaluació i tenint 

present l’avaluació per competències. 
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5. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 

Abans de passar a analitzar com s’ha desenvolupat el projecte, cal assenyalar que 

s’han hagut de modificar part dels nostres objectius inicials, a causa de la defunció 

d’un dels membres de l’equip i també de la baixa per llarga malaltia d’una altra 

companya. Òbviament, això ha fet reduir els plantejaments que vam definir en el 

moment en què ens vam proposar el projecte, sobretot pel que fa a l’equip de treball 

d’“Història Medieval”, al qual estaven vinculats els dos professors. Tenint en compte 

aquesta circumstància, s’han dut a terme les activitats següents: 

 

5.1. Reunions de coordinació i de treball:  

En aquestes reunions s’han clarificat els objectius del projecte, s’ha comentat 

l’evolució del pla de treball, s’ha discutit el desenvolupament de les activitats, s’ha 

avaluat contínuament el procés d’implementació de les millores. En les reunions 

conjuntes, s’ha posat èmfasi sobretot en les qüestions de coordinació de les dues 

assignatures i s’ha discutit sobre el funcionament dels equips docents. En les reunions 

de grups de treball per assigntures s’han consensuat les propostes de millora, els 

materials i les activitats a realitzar.  

 

5.2. Equip docent: 

El treball en aquest sentit ja va començar, pel que fa a l’assignatura de “Paleografia i 

Diplomàtica” en el curs 2011-2012 amb la creació de l’equip docent i la coordinació 

efectiva dels diferents grups-classe. En els cursos següents, s’ha potenciat el treball de 

l’equip docent. Aquesta experiència ha estat del tot positiva, ja que se n’han obtingut 

beneficis clars des del primer moment de la seva aplicació. I això, en un context com el 

nostre, no sembla tan fàcil ni lògic, ja que són nombrosos els recels que existeixen, en 

aquest sentit, dins de la nostra àrea de coneixement. El treball de l’equip docent s’ha 

traduït, entre d’altres, en la presa conjunta de decisions en tot allò que afecta 

l'assignatura, com ara la programació de les sessions a l’aula, l’elecció de materials, el 

sistema d’avaluació i el seu calendari d'aplicació, les pràctiques amb documents i les 

pràctiques fora de l’aula. Això ha estat ben valorat per l’alumnat, perquè els 

proporciona la suficient flexibilitat com per no perdre cap sessió de classe. Per 

exemple, en el cas que tinguin algun solapament horari a causa d’alguna pràctica o 

sortida o bé, perquè s’ha produït algun canvi en la seva situació personal i/o laboral, 

els estudiants poden assistir a qualsevol classe de qualsevol professor, perquè saben 

que tots els grups van alhora i segueixen la mateixa programació. 

Pel que fa a l’equip docent d’Història Medieval, volem deixar palès que aquest PID ens 

ha permès treballar conjuntament amb tots els professors que han impartit o 

imparteixen actualment l’esmentada assignatura (5/6 grups al Grau d’Història i 2 grups 
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al Grau d’Arqueologia), amb la qual cosa hem pogut compartir experiències, activitats 

pràctiques i criteris d’avaluació. En una assignatura de caràcter obligatori com aquesta, 

amb grups molt nombrosos i diversos docents, ha resultat certament positiu 

l’establiment d’un diàleg periòdic sobre el desenvolupament de la matèria i la definició 

del seu pla docent. Aquest treball ens ha permès articular-la en base a una estructura 

sòlida, cada vegada més deslligada de les particularitats del professor que la imparteix, 

i dotar-la d’una base conceptual, organització temàtica i criteris d’avaluació compartits 

per tothom. El fet que les reflexions realitzades sobre aquesta assignatura s’hagin fet 

extensibles a la forma d’impartició als dos grups del grau d’Arqueologia ens ha permès 

obrir-la a altres col·lectius d’alumnes i professors, que l’han acollit molt 

satisfactòriament. 

Malauradament, però, al llarg del període de vigència d’aquest PID, el nostre equip 

docent ha viscut la pèrdua d’un company –el professor Prim Bertran– que va morir 

sobtadament el mes de desembre de 2014. Serveixin aquestes línies per recordar el 

seu mestratge en la impartició d’aquesta i altres assignatures de la nostra Facultat. 

 

5.3. Redefinició dels plans docents: 

5.3.1. Història Medieval 

S’han igualat els plans docents de l’assignatura dels dos graus on s’imparteix, de 

manera que és pràcticament el mateix per als graus d’Història i d’Arqueologia, no 

només pel que fa a continguts temàtics i forma d’avaluació, sinó també als objectius 

d’aprenentatge (coneixements, habilitats i destreses). Més enllà de les particularitats 

competencials de cadascuna de les titulacions, hem intentat que els objectius 

metodològics i de foment de la capacitat crítica siguin compartits, i que tant uns com 

altres alumnes assoleixin un domini suficient de totes les fonts històriques (escrites i 

arqueològiques) relacionades amb la Història Medieval. 

Pel que fa al Pla Docent, cal dir que s’han analitzat amb detall el conjunt de temes o 

blocs temàtics que el constitueixen. Després d’una intensa discussió, l’equip docent va 

arribar a la conclusió que l’articulació temàtica actual és correcta, tot i que es va fer 

alguna petita variació en l’ordre d’impartició d’algun dels temes (alteració de l’ordre 

entre els temes 3 i 4). Igualment, també es va optar per modificar algun dels títols dels 

blocs temàtics. Tal és el cas del Tema 2: “Bizanci: de l’imperi oriental a l’Imperi greco-

eslau”, que ha passat a anomenar-se “Bizanci: la continuïtat de l’Imperi romà”, per tal 

d’adequar-lo millor a la matèria impartida. Tots aquests canvis es van aplicar també al 

pla docent del grau d’Arqueologia. 

En relació a les activitats pràctiques, que tanta problemàtica generen en els nostres 

ensenyaments a causa dels solapaments i manca d’espais, s’ha començat a debatre 

sobre la seva estructura i els continguts. En relació a aquest debat, s’ha proposat 

iniciar un projecte, des del nostre grup d’innovació docent, per tal d’encarar aquesta 
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problemàtica a nivell del grau d’Història, ja que cal repensar les pràctiques a nivell 

global. 

 

5.3.2. “Paleografia i Diplomàtica” 

El treball realitzat ha consistit en revisar, replantejar i adequar el contingut de 

l’assignatura. En primer lloc, hem repensat l’objectiu principal de l’assignatura. Tal com 

hem assenyalat anteriorment, les noves circumstàncies tant de l’alumnat com del grau, 

ens han portat ha reorientar aquest objectiu, que inicialment era ser capaç de llegir 

amb fluïdesa qualsevol document escrit en qualsevol època històrica. Actualment 

creiem més oportú focalitzar els esforços en la comprensió global del contingut del 

document. Hem de ser realistes: els nostres estudiants no saben llatí i aquesta 

assignatura és l’única oportunitat que tenen d’entrar en contacte amb la 

documentació original. No cal, doncs, desencoratjar-los, sinó que preferim despertar la 

seva curiositat i el seu interès, de manera que, si així ho volen, puguin aprofundir en 

l’aprenentatge d’aquesta matèria en d’altres nivells educatius (màster, cursos 

d‘extensió universitària, etc.). 

En quant al canvi metodològic, la part més significativa s’ha dut a terme durant aquest 

darrer curs, 2014-2015, i ha consistit en estructurar l’assignatura en 48 hores de 

classes pràctiques i 12 hores de sessions teòriques, a diferència del pla docent anterior 

que consistia en 48 hores de sessions teoricopràctiques i 12 hores d’altres pràctiques. 

D’entrada, un dels propòsits del canvi era aconseguir reduir el nombre d’estudiants per 

aula, de manera que fos possible una atenció més individualitzada de l’alumnat, tal 

com requereix el treball amb documents històrics. Tanmateix això no ha estat possible, 

però almenys hem aconseguit mantenir el número de grups i, per tant, no hem 

augmentat el número d’alumnes.  

Aquest canvi ha significat un replantejament de l’organització de les sessions de 

treball, els materials d’aprenentatge, el sistema d’avaluació per competències, etc.  

 

5.4. Canvis en el sistema d’avaluació continuada:  

5.4.1. Disseny dels instruments d'avaluació d'"Història Medieval" 

Durant el trascurs del present PID s’ha dissenyat un model d’avaluació aplicat de forma 

compartida per tots els grups dels grau d’Història i d’Arqueologia. L’avaluació de 

l’alumnat està composada per tres tipus d’exercicis. Per un cantó, els qüestionaris 

autocorrectius, realitzats després de cadascun dels 10 temes que conformen 

l’assignatura i amb un valor del 20% sobre la nota final. Aquest PID ens ha permès 

dissenyar i elaborar un extens banc de preguntes a través de Moodle, a partir del qual 

cada professor pot configurar els seus propis qüestionaris sobre cada tema. La creació 

d’aquest instrument ens ha permès compartir la forma d’avaluació i ha ajudat a 
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unificar també els àmbits temàtics de l’assignatura, ja que els coneixements avaluables 

són els mateixos per a tots els grups. Actualment, tots els grups de l’assignatura (7 

grups) fan ús d’aquests qüestionaris autocorrectius en l’avaluació de llurs respectius 

alumnes. 

 

Figura 1. Banc de preguntes i formulació del qüestionari per a un dels temes de l’assignatura. 

 

Més enllà d’això, un 20% de la nota es correspon a l’elaboració d’algun tipus de 

comentari de fonts o d’articles per tal que desenvolupin el sentit crític i aprenguin a 

interpretar fonts històriques. Finalment, el darrer 60% de la nota l’estableixen dos 

exàmens parcials eliminatoris de matèria. 

 

5.4.2. El sistema d’avaluació continuada de l’assignatura “Paleografia i Diplomàtica” 

Les modificacions en el sistema d’avaluació continuada, pel que fa a l’assignatura 

“Paleografia i Diplomàtica”, s’han dut a terme en dues fases: primer, durant el curs 

2013-2014 i, posteriorment, durant el curs 2014-2015. Aquestes modificacions s’han 

realitzat d’acord amb el nou replantejament de l’assignatura 

Així doncs, hem definit, de bell nou, un model d’avaluació continuada tenint en 

compte, a més dels continguts, les competències transversals i específiques. A partir 

d’aquesta concepció de l’avaluació, s’ha dissenyat la seqüència d’avaluació següent:  

- Avaluació de les sessions teòriques mitjançant qüestionaris autocorrectius en línia. 

Aquests exercicis es realitzen de forma individual a través del campus virtual i  

permeten a l’estudiant consolidar els coneixements teòrics necessaris per a la correcta 

comprensió de la matèria. 
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- Realització d’un exercici en format wiki, consistent en la realització conjunta de la 

transcripció d’un document, que permet potenciar el treball col·laboratiu. Aquesta 

activitat va ser testada, en un primer moment, en un entorn educatiu diferent al grau 

que és el curs d’extensió universitària “Lectura i interpretació de documents medievals 

catalans” i consistia en afrontar l’edició d’un document complex de manera conjunta 

(Figura 1). Això va ser possible, ja que les professores Elena Cantarell i Mireia Comas 

imparteixen aquest curs. Durant el curs 2014-2015 va formar part del sistema 

d’avaluació continuada de l’assignatura “Paleografia i Diplomàtica”. 

Amb aquesta activitat d’avaluació hem volgut afavorir no només la col·laboració entre 

companys, sinó també l’avaluació entre iguals, ja què en el wiki es poden fer 

correccions i/o comentaris –sempre ben justificats i raonats- a les intervencions 

d’altres companys. El professorat avalua tant la tasca de transcripció de cadascú com la 

capacitat crítica de l’estudiant per justificar les seves respostes.  

 

 

Figura 2. Fragment del document i wiki amb la transcripció realitzat en el marc del Curs d’extensió universitària 
“Lectura i interpretació de documents medievals catalans” 

Amb aquesta activitat es pretenia avalauar la competència específica de la matèria 

“Coneixement i habilitat en el maneig de les fonts d'informació i dels instruments de 

treball de la ciència històrica”, i es va dissenyar a partir de la metodologia de cas. És a 

dir, es posava l’estudiant davant d’una situació “real” de feina en la qual havien de fer 

una edició crítica d’un document. Es va repartir a cada equip de treball, format per 3-4 

alumnes, un document procent de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, concretament dels 

registres de cancelleria de la infanta Mata d’Armanyac (Figura 2). Durant el termini 

d’un mes, els alumnes van haver de transcriure el document a través del wiki del 

campus virtual i arribar a una edició crítica consensuada per tots. 
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Figura 3. Fragment del document i wiki amb la transcripció de l'exercici d'avaluació 

- En darrer terme, per tal d’avaluar el conjunt de les competències i coneixements 

adquirits al llarg del curs, l’estudiant havia de realitzar un examen individual en el qual 

s’avaluava el grau de comprensió del contingut de diversos documents. 

 

Cal dir, però, que es va dissenyar una altra activitat d’avaluació que es va testar 

igualment en el curs d’extensió universitària que consistia també en posar l’estudiant 

davant d’una situació laboral versemblant. L’exercici consistia en realitzar un 

assessorament històric per a la realització d’una pel·lícula o sèrie de ficció ambientada 

a l’Edat Mitjana, a partir dels resultats obtinguts de l’anàlisi de la informació 

continguda en un o diversos documents notarials, seleccionats prèviament pel 

professorat (testaments, capítols matrimonials o inventaris). Es van plantejar diversos 

aspectes d’estudi a cada grup, de  3 o 4 persones, relacionats amb les devocions 

religioses, mobles, roba, joies, eines professionals, llibres, etc. Després del treball dut a 

terme pels diversos grups, va tenir lloc una posada en comú amb la qual es pretenia 

obtenir una imatge molt aproximada a la realitat de la quotidianitat medieval, tot això 

treballant exclusivament documentació original, sense acudir a la bibliografia 

específica. De totes maneres, es va descartar com a activitat d’avaluació atès que les 

característiques de l’alumnat participant són diferents (motivació, coneixements, 

número d’estudiants), però, tanmateix, es vol redissenyar per tal de convertir-la en 

una activitat d’aprenentatge a realitzar dins de l’aula. 

 

5.5. Creació de materials 

5.5.1. Història Medieval 

Com s’ha dit, el desenvolupament d’aquest PID ens ha permès disposar d’un banc de 

preguntes compartit per a la realització dels diversos qüestionaris autocorrectius de 

l’assignatura, però no hem pogut enllestir la tasca d’elaborar també un banc de fonts 

(documentals i arqueològiques) a la disposició dels docents i dels alumnes. Aquesta 

tasca consistia en recopilar en una mateixa base de dades fragments de fonts 

històriques interessants per a la docència i l’aprenentatge de l’assignatura. Si bé és 

cert que vam iniciar aquesta tasca, el temps i les vicissituds viscudes al llarg dels 
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darrers mesos no ens l’han permès concloure. Sens dubte es tracta d’un treball 

interessat que ens agradaria poder desenvolupar i enllestir en un proper PID.  

 

5.5.2. Creació del dossier de documents de l'assignatura “Paleografia i Diplomàtica” 

El canvi de plantejament d’aquesta assignatura va comportar, per una banda, una 

adaptació dels continguts i, per altra banda, un canvi en la metodologia docent. Pel 

que fa a l’adaptació dels continguts, vam començar per la renovació del dossier de 

documents que utilitzen els alumnes a classe, millorant, en primer lloc, la qualitat de 

les reproduccions. I això va ser possible gràcies a l’ajut econòmic que vam rebre a 

través d’aquest projecte. La qualitat de les imatges és bàsica perquè repercuteix 

directament en l’aprenentatge de l’alumnat, ja que, a més de la dificultat que significa 

aprendre a llegir escriptures manuscrites antigues, hi afegim la dificultat que comporta 

una mala reproducció. Però, sobretot, vam redefinir els criteris de selecció dels 

documents, de manera que la lectura fos més engrescadora i no pas un obstacle per al 

seu aprenentatge. En aquest sentit, s’han utilitzat documents i recursos procedents 

dels arxius següents: Arxiu de la Corona d’Aragó, Arxiu Històric de la Ciutat de 

Barcelona, Arxiu de l’Església de Santa Maria del Pi de Barcelona, Arxiu Diocesà de 

Tarragona, Arxiu Històric Municipal de Cubells i Archivo Histórico Nacional. Els 

documents es van agrupar per temàtiques i no pas per institucions productores de 

documents. Així el resultat foren un dossier amb tipologies documentals a l'entorn de 

la mort i un altre amb documents relatius a la família. Cal dir que es va crear un tercer 

dossier en què l’eix temàtic era la ciutat, però no el vam utilitzar, perquè vam 

considerar que era millor aprofundir en els altres dos, més que no pas afegir-ne un 

tercer. 

Els canvis de l’assignatura també es van traduir en modificacions en el campus virtual. 

Una de les queixes que teníem en les diverses enquestes dirigides als alumnats és que 

hi havia massa informació al campus i que era difícil de trobar-la. La solució que vam 

trobar va ser dividir el campus en sessions i no pas per temes. La informació de cada 

sessió s’obria uns dies abans per tal que els alumnes que ho desitgessin poguessin 

preparar abans la classe. 

 

6. AVALUACIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

6.1. Avaluació 

Els indicadors que hem utilitzat per tal d’avaluar les millores introduïdes en aquest PID 

han estat els següents: 

1. Resultats de l'avaluació acreditativa i la taxa d'abandonaments. Les dades 

d’aprovats, suspensos i no presentats s’han obtingut a partir de l’històric de les actes 

de qualificació.  
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2. Un altre indicador a tenir en compte, de cara al futur, és el número de Treballs Final 

de Grau vinculats al Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Com 

ja s’ha vist en un altre projecte relacionat amb l’assignatura d’Història Medieval de 

Catalunya, aquesta xifra és sensible a les millores introduïdes gràcies a aquest tipus de 

projectes. En aquest cas, no tindrem dades concloents fins al proper curs i posteriors, 

atès que els alumnes que han participat en el PID no faran el TFG fins aleshores. 

3. Per a l’assignatura “Paleografia i Diplomàtica”, els resultats de les enquestes 

dissenyades per l'equip del projecte en funció dels objectius a assolir, destacant els 

punts forts i els punts febles de l'actuació de millora docent. En aquest sentit, hem 

dissenyat una enquesta fixant-nos en: 

- les activitats de l’avaluació continuada 

- la metodologia docent 

- el propi procés d’aprenentatge 

- el campus virtual 

- la satisfacció general 

- preguntes obertes per valorar els aspectes a destacar i a millorar de l’assignatura. 

Els ítems s’havien de valorar en una escala de l’1 al 5, en què l’1 era “gens d’acord” i el 

5 “totalment d’acord”. Els alumnes van poder respondre de manera anònima aquesta 

enquesta a través d’un formulari de Google Forms (Vegeu Annex 1). 

 

6.2. Resultats i interpretació 

6.2.1. Història Medieval 

L’anàlisi dels resultats obtinguts pels estudiants en l’avaluació de l’assignatura durant 

els dos cursos d’aplicació del PID, han estat els següents: 

 

Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 

Aprovats: 228 Aprovats: 213 

Suspesos: 26 Suspesos: 9 

No presentats: 9 No presentats: 19 

Total alumnes: 263 Total alumnes: 241 

Figura 4. Dades d'aprovats, suspensos i no presentats 
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Per al curs 2013-2014, aquestes dades suposen una taxa d’èxit del 89,76%, una taxa de 

rendiment del 86,69% i una taxa de no presentats del 3,42%; i, per al curs 2014-2015, 

una taxa d’èxit del 94,95%, una taxa de rendiment del 88,38% i una taxa de no 

presentats del 7,88%.  

Si bé és cert que l’anàlisi d’aquestes dades és parcial, perquè no disposem encara dels 

resultats de l’actual curs 2015-2016, observem que la implantació de les novetats 

desenvolupades pel present PID permet detectar una millora significativa tant de la 

taxa d’èxit de l’assignatura (total d'aprovats entre total de matriculats, menys total de 

no presentats), com de la taxa de rendiment dels alumnes (total d'aprovats entre total 

de matriculats). 

D’acord amb les dades exposades anteriorment, per al curs 2014-2015, la taxa 

d’aprovats s’incrementa en més de 5 punts percentuals respecte al curs 2013-2014; 

mentre que la taxa de rendiment acadèmic augmenta en gairebé dos punts. La taxa 

d’abandonament, en canvi, és més elevada. En aquest cas, però, considerem que els 

motius de no finalització de l’assignatura estan relacionats més amb causes 

circumstancials dels alumnes que no pas amb la qualitat de la docència. 

Malgrat tot, caldrà esperar els resultats del curs 2015-2016 per poder obtenir una 

imatge més nítida sobre l’impacte de les estratègies desenvoluputades per aquest PID 

en la millora del rendiment acadèmic del nostre alumnat. 

 

6.2.2. Paleografia i Diplomàtica  

A partir dels indicadors d’avaluació i els instruments dissenyats, podem concloure el 

següent en relació a l’assignatura “Paleografia i Diplomàtica”: 

Si ens fixem en el percentatge d’aprovats, suspensos i no presentats, observem que al 

llarg dels darrers cursos, el número de suspensos és molt baix. Tot i això, detectem que 

des de l’aplicació del PID, el percentatge de suspensos ha baixat.  
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Figura 5. Percentatge d'aprovats, suspensos i no presentats 

En quant a l’abandonament, cal tenir en compte que aquesta assignatura és de segon 

semestre, per la qual cosa la taxa d’abandonament no es correspon exclusivament a 

l’abandonament de la pròpia assignatura, sinó que es tracta d’alumnes que ni tan sols 

han començat a cursar l’assignatura de “Paleografia i Diplomàtica”. Per tant, podem 

concloure, que majoritàriament els estudiants que segueixen de manera constant 

l’assignatura la superen sense dificultats. 

Per altra banda, en relació a les respostes dels estudiants obtingudes a través de 

l’enquesta en línia, podem dir, d’entrada, que el grau de satisfacció general, en una 

escala de l’1 al 5, és de 4,53 de mitjana. En quant a la resta de respostes, podem dir 

que els aspectes que valoren més positivament estan relacionats amb la metodologia 

docent i amb el propi aprenentatge. Per contra, allò que ha tingut menys puntuació 

han estat les activitats realitzades com a complement de les activitats dutes a terme 

dins l’aula, com són les conferències i la visita a la Biblioteca, així com l’augment de 

l’interès per la matèria. 

En relació al sistema d’avaluació continuada, ha estat ben valorat en general, així com 

també les diverses activitats d’avaluació dutes a terme, com ara el qüestionari i el wiki. 
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Figura 6. Mitjana de les respostes  de l'enquesta 

A partir de les respostes de caràcter obert, podem afirmar que les propostes dutes a 

terme fins a l’actualitat han estat molt ben valorades per l’alumnat, sobretot en relació 

a l’equip docent de l’assignatura, ja que la cohesió de l’equip s’ha transmès en totes les 

activitats de l’assignatura.  

 

6.2.3. Els Treballs Final de Grau vinculats a les nostres àrees de coneixement 

Tal com hem assenyalat en l’apartat anterior, les conclusions a les quals podem arribar 

a partir del número de Treballs Final de Grau vinculats al Departament d’Història 

Medieval, Paleografia i Diplomàtica no poden ser concluents. En primer lloc, perquè en 

aquesta qüestió intervenen múltiples factors, a més de les intervencions d’innovació 

docent que s’hagin pogut fer des d’aquest PID i des del nostre Grup d’’Innovació 

Docent. I en segon lloc, perquè els alumnes que han cursat les assignatures objecte 

d’aquest PID, no els toca matricular-se al TFG fins a aquest curs. 
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Figura 7. Número de TFG vinculats al nostre Departament 
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Tal com es pot observar a partir d’aquestes dades, s’ha produït un augment del 

número de treballs vinculats a les àrees d’Història Medieval i Paleografia i Diplomàtica. 

Esperem que amb la contribució d’aquest PID puguem mantenir o incrementar 

l’interès de l’alumnat per les nostres àrees de coneixement en el futur.  

 

7. VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

Els resultats obtinguts a partir de l’aplicació del nou plantejament docent ens 

encoratgen a continuar endavant en aquest sentit i a mantenir les millores introduïdes. 

Tanmateix, cal continuar posant èmfasi per tal que els estudiants adquireixin un major 

interès per les nostres matèries. El projecte, sobretot pel que fa a la part de la 

Paleografia i Diplomàtica, va ser presentat al Congrés Internacional de Docència 

Universitària i Innovació (CIDUI), celebrat l’any 2014 a Tarragona, en una comuniació 

presentada per d’Elena Cantarell i Mireia Comas amb el títol Noves estratègies per a 

una nova realitat. L’assignatura “Paleografia i Diplomàtica” al grau d’Història. 

La nostra experiència, així com les opininions dels estudiants del grua d’Història, com 

també dels del Màster en Cultures Medievals, aconsellen, per una banda, l’augment de 

crèdits de l’assignatura de Paleografia i Diplomàtica i, per l’altra, impartir-la a tercer o 

a quart, un cop els alumnes realitzen totes les assignatures obligatòries de l’àrea de 

Medieval, atès que d’aquesta manera ja han adquirit uns coneixements que no cal 

explicar prèviament en aquesta assignatura. 

Per a nosaltres, aquest PID ha estat realment positiu poder treballar en equip per tal 

d’optimitzar el nostre treball. El fet de tenir una assignatura ben dissenyada afavoreix 

la incorporació de nou professorat als equips docents ja existents i, d’aquesta manera, 

es poden mantenir les millores introduïdes més enllà de l’equip format pels membres 

del projecte. En definitiva, tot i les dificultats esmentades, el professorat participant en 

aquest PID valorem positivament l’experiència, no només pel que fa a les millores 

introduïdes sinó també per la cohesió del professorat. 
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Valoració de l'assignatura Paleografia i
Diplomàtica (Projecte d'innovació docent)
Valora les qüestions següents:

Les explicacions del professorat a l'aula

1 2 3 4 5

gens molt

Les conferències sobre les entitats productores de documents

1 2 3 4 5

gens molt

L'intercanvi de coneixements entre els companys a classe

1 2 3 4 5

gens molt

La visita al Fons de reserva de la Biblioteca de la UB

1 2 3 4 5

gens molt

L'organització de la informació al Campus Virtual

1 2 3 4 5

gens molt

La utilitat de la informació al Campus Virtual

1 2 3 4 5

gens molt

El qüestionari autoavaluable (activitat de l'avaluació continuada)

Edit this form

https://docs.google.com/forms/d/1Y32yj0dW4qLK2iyZ3ahW-z86v46_xVFvw2QEPnQQiTg/edit
usuario
Cuadro de texto
Annex 1



1 2 3 4 5

gens molt

L'edició d'un document en equip en un wiki (activitat de l'avaluació continuada)

1 2 3 4 5

gens molt

El sistema d'avaluació continuada

1 2 3 4 5

gens molt

Heu après conceptes i continguts que desconeixíeu?

1 2 3 4 5

gens molt

Heu desenvolupat competències noves?

1 2 3 4 5

gens molt

Heu adquirit un interès més gran per la matèria?

1 2 3 4 5

gens molt

Esteu satisfets amb el nivell de coneixements adquirits?

1 2 3 4 5

gens molt

Grau de satisfacció general

1 2 3 4 5

gens molt

Què és el que més us ha agradat de l'assignatura? Valoreu-ne tres aspectes i ordeneu-los de major a
menor.
Numereu cada aspecte.
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