
 
 
 
 
 
 

 U1185 “JORNADES DE TECNOLOGIES I 
METODOLOGIES ACTIVES DOCENTS DE L’ESCOLA 

POLITÈCNICA SUPERIOR AL CAMPUS UNIVERSITARI 
IGUALADA-UdL 20/21” 

 
 

PROFESSORAT 
Les jornades estan dirigides al professorat de l’Escola Politècnica Superior 
(EPS) que imparteix docència en el Grau en Enginyeria Química (GEQ), Grau 
en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (GEOIL), Grau en 
Tècniques d’Interacció Digital i de Computació (GTIDIC), i Màster en 
Enginyeria del Cuir (MEC), al Campus Universitari Igualada-UdL. 
 

OBJECTIUS 
 Analitzar i millorar la qualitat docent en els graus (GEQ, GEOIL, 

GTIDIC) i màster (MEC) de l’EPS al Campus Universitari Igualada-UdL. 
 

 Establir un fòrum de discussió, reflexió i innovació en quant a 
tecnologies i metodologies actives docents en els graus (GEQ, GEOIL, 
GTIDIC) i màster (MEC) de l’EPS al Campus Universitari Igualada-UdL. 

 
 Fomentar accions de millora i innovació docent en els graus (GEQ, 

GEOIL, GTIDIC) i màster (MEC) de l’EPS al Campus Universitari 
Igualada-UdL. 

 
 Compartir experiències docents relacionades amb la transició a la 

docència virtual deguda a la COVID-19 en els estudis de l’EPS al 
Campus Universitari Igualada-UdL 

 
 
CONTINGUTS 
Dos tipus de continguts: presentacions i resums llargs: 
 

 Presentacions del professorat. La temàtica de les presentacions estarà 
relacionada amb l’ús de tecnologies (per ex. xarxes socials, aplicacions 
mòbils, assistents de veu, tabletes, eines docents del campus virtual), 
metodologies actives docents (per ex. aula invertida, ensenyament 
entre iguals, portafolis, gamificació, aprenentatge basat en problemes), i 
activitats i models d’avaluació (per ex. entrevistes virtuals, lliurament de 
treballs, tutories virtuals) als estudis de l’EPS al Campus Universitari 
Igualada-UdL durant la transició a la docència virtual derivada de la 
COVID-19. Les presentacions podran tractar les tres temàtiques de 
manera integrada, o centrar-se més en alguna d’elles. Les presentacions 
poden ser de diferent tipus, de caire més pràctic, presentant, per 
exemple, casos d’estudi amb experiències d’èxit i / o fracàs, o de caire 



 
 
 
 
 
 

més teòric, realitzant un anàlisi crític de l’aplicabilitat d’una tecnologia, 
metodologia docent, activitat i model d’avaluació. Les presentacions 
seran curtes (no més de 15 minuts) per fomentar la discussió entre els 
assistents a la jornada.  
 

 Resums llargs. Els ponents hauran d’enviar – veure apartat 
Metodologia - un resum llarg de màxim 500 paraules, incloent títol, 
resum, i principals referències, entre 3-5, en format PDF. Els resums 
estaran disponibles a una carpeta compartida a UNIDISC.  

 
 
METODOLOGIA 
Les jornades tindran un format de conferència / workshop, amb presentacions 
i discussions plenàries / grups de discussió. Les jornades seran virtuals 
(mitjançant l’eina de videoconferència del Campus Virtual de la UdL) o 
presencials, depenent de les mesures que s’estableixin a la UdL segons 
l’evolució de la COVID-19. 
 
La convocatòria de la jornada, instruccions d’enviament i registre, i detalls 
d’organització (per ex. aula i ordre de presentacions), es realitzarà mitjançant 
correus-e, que seran enviats a través de la llista de correu-e interna de la 
EPS-Igualada, per a que arribi a tot el professorat. Aquests comunicats seran 
enviats per la direcció de l’EPS al Campus Universitari Igualada-UdL, amb el 
suport de professorat de l’EPS implicats en l’organització de les jornades.  
 
Durada: 4 hores 

Lloc: Campus Universitari Igualada-UdL 

Data: 3 de Febrer de 2021 

Horari: de 10:00 a 14:00 h 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 
inscrites. 


