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Introducció

Avui dia, davant els reptes que planteja la societat, les nostres escoles es 
troben immerses en processos de canvi i transformació constant.

La formació del professorat esdevé, en aquest sentit, un element clau i 
imprescindible per aconseguir l’èxit dels/les nostres alumnes, entès 
aquest com a més i millor aprenentatge. Ja no n’hi ha prou a posseir un 
grapat d’habilitats i competències de caire tècnic, atès que la realitat 
reclama un perfil docent vinculat al coneixement crític, al lideratge, a la 
feina cooperativa i en xarxa, i a la gestió de processos de canvi.
Això suposa redefinir el rol docent i desenvolupar un grapat de 
competències docents vinculades al treball amb la família i la comunitat, 
la personalització dels aprenentatges, l’aprenentatge cooperatiu, la gestió 
de projectes interdisciplinaris d’aprenentatge, l’organització d’ambients, 
l’avaluació educativa i l’autoregulació, etc.

En què consisteix

El curs pretén oferir una formació complementària basada en una 
capacitació que permeti al professorat entendre la feina docent com una 
tasca complexa, que requereix reflexió i investigació, i que prové tant de 
l’adquisició d’uns coneixements i unes destreses professionals com del 
desenvolupament d’un esperit crític i d’una reflexió rigorosa sobre la 
pròpia pràctica. Aquesta finalitat es concreta en els objectius següents:

• Proporcionar noves metodologies centrades en la cooperació i 
l’autonomia de l’alumnat

• Aportar el coneixement directe d’experiències escolars que segueixen 
metodologies innovadores

• Reflexionar sobre les noves competències docents que es vinculen 
amb les metodologies innovadores

• Experimentar estratègies i recursos que facilitin un aprenentatge 
dialògic i autònom

• Analitzar el paper de l’avaluació i el feedback com a eina 
d’autoregulació i millora del procés d’ensenyament-aprenentatge
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A qui va adreçat

Aquest estudi propi s’adreça als docents de primària i secundària 
interessats a obtenir uns coneixements i experiències relacionats amb 
certes estratègies de metodologia innovadora, per tal d’avançar en la 
creació d’escoles més eficaces, que es transformen des d’una visió 
sistèmica, compartida i compromesa amb la comunitat.
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Estructura
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Mòdul 1: La teoria de les intel•ligències múltiples (IM) i 
l’aprenentatge (18 hores)

• La inclusió i l’equitat educativa

• Implicacions i principis per a la pràctica educativa

• Fonamentació teòrica en el marc de les IM

• Avanços en la neurociència per a l’aprenentatge autònom

• Detectar, descobrir i treballar les IM de l’alumnat

• Planificació de la docència a partir de les IM

• El disseny universal d’aprenentatge

• L’ensenyament multinivell i la programació diversificada

Mòdul 2: L’aprenentatge cooperatiu (22 hores)

• Fonaments teòrics de l’aprenentatge cooperatiu

• Tècniques i estratègies de l’aprenentatge cooperatiu

• L’avaluació de l’aprenentatge cooperatiu

• L’aprenentatge cooperatiu de l’equip docent com a eix vertebrador 
del canvi educatiu

• La cultura col•laborativa de l’equip de professors i la 
professionalitat docent

• L’assertivitat, la construcció de consens, la cohesió d'equip, la 
integració de la diferència, la prevenció i l’afrontament constructiu 
de possibles conflictes

Mòdul 3: El treball per projectes (16 hores) 

Una nova mirada a l’escola i al currículum: l’aprenentatge autònom

• Tipologies de projectes

• L’avaluació en els projectes

• L’aprenentatge-servei
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Mòdul 4: Metodologies centrades en l’autonomia: ambients 
d’aprenentatge (28 hores)

• Els ambients d’aprenentatge: principis

• Estratègies d’organització dels espais

• La configuració de l’escola des dels ambients d’aprenentatge

• La ludificació: què és i què no és un disseny educatiu ludificat?

• El design for thinking

• L’avaluació de competències

• Eines i estratègies per a l’autoregulació

Mòdul 5: Experiències d’aula a l’etapa de secundària (20 hores)

• Propostes d’aula a l’etapa de secundària

• Propostes d’aula a l’etapa de primària

Mòdul 6: Seminari de seguiment (4 hores)

• Metodologies actives.
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L’avaluació serà a través de l’elaboració d’una carpeta d’aprenentatge.

Per poder ser avaluat és imprescindible haver assistit a un 70 per cent de 
les sessions presencials de cada un dels mòduls.

Avaluació
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Dades específiques

Direcció:
Rosselló Ramon, Maria Rosa. Professora titular d'universitat de 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació i Didàctica i Organització 
Escolar. Membre del Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat 
(GREID). Temes de recerca: els processos d'adaptació curricular, la 
innovació educativa, les competències bàsiques, l'ús del portafolis, la 
webquesta i el blog a l'educació superior i, finalment, la inclusió escolar.

De la Iglesia Mayol, Begoña. Doctora en Ciències de l'Educació i màster 
en Serveis i Programes per a l'Atenció a les Persones amb Discapacitat. 
Membre del Grup de Recerca en Educació Inclusiva i Diversitat (GREID). 
Temes de recerca i de docència: l'educació inclusiva; les dificultats 
d'aprenentatge; la pedagogia hospitalària; la música i l’art per atendre la 
diversitat.

Jiménez Creis, Pere. Cap del Servei d’Informació i Talent Empresarial de 
l’Institut d’Innovació Empresarial.

Nombre de places: el nombre màxim d’alumnes serà de 30.
Modalitat: presencial
Durada: 15 ECTS, dins els quals s’imparteixen 104 hores presencials
Dates i horaris: del 18 d'octubre al mes de març de 2019. En horari de 
17:30 a 21 hores els dijous i divendres
Lloc: campus universitari
Termini de matrícula: fins al dia 15 d'octubre de 2018
Preu: el cost del curs és de 705 euros. Aquest import es pot fraccionar 
com a màxim en dos terminis. 
Aquest estudi propi està emparat pel marc del Projecte ICAPE (Pla Integral 
d’Impuls de les Capacitats Emprenedores en Educació) i recollit en un 
conveni instrumental entre l’Administració de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears. 

Possibilitat de fer pràctiques remunerades
en empreses i despatxos professionas.
+ INFO  doip.fueib.org  | doip@fueib.org  |  (+34) 971259697
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Co�aboradors



Coneix algunes de les facilitats que t’ofereix la UIB
i la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP)
Pràctiques per preparar-te per al món laboral i agència de co�ocació.

Club d’emprenedors
L’objectiu del Club és articular i desenvolupar un itinerari d’emprenedoria 
per no deixar cap emprenedor potencial membre de la comunitat UIB en 
el camí.

Wi-Fi i aules d’informàtica

Biblioteques

Insta�acions Esportives

Residència d’Estudiants

Associacions d’estudiants

Servei mèdic i de farmàcia

Llibreria

Servei de reprografia

Servei de restauració i cafeteries

Programa Alumni 

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Un Campus ple d’oportunitats!


