
 
 
 

U1333 ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES PER 
MILLORAR LA DOCÈNCIA A LA UNIVERSITAT 

 
 

PROFESSORAT 
Francesc Imbernon. Catedràtic de la Universitat de Barcelona 

OBJECTIUS 
 Incorporar orientacions i estratègies que tinguin en compte la necessitat 

de provocar en els estudiants un aprenentatge actiu, que superi la pura 
transmissió de coneixements a la sessió expositiva. 

 Aplicar la retroacció continuada que afavoreixi l’aprenentatge i 
l’autoregulació de l’alumnat. 

 Mantenir la coherència entre objectius formatius i estratègies 
d’ensenyament-aprenentatge. 

 Subministrar eines de treball i estratègies d’acció per millorar la sessió 
expositiva centrada en el docent i les estratègies participatives amb 
l’alumnat. 

 Conèixer i practicar estratègies participatives que permetin introduir a les 
classes universitàries la participació de l’alumnat per millorar 
l’aprenentatge i que promoguin la corresponsabilitat de l’alumnat en el 
propi aprenentatge i el dels companys. 
 

CONTINGUTS 
 Aspectes fonamentals en la docència universitària.  
 Com es pot millorar la sessió expositiva. Estratègies docents per a 

diversos grups. 
 Aprenentatge experiencial-vivencial. Claus per motivar l’interès de 

l’alumnat per part del professorat. 
 Parts i components de la sessió expositiva. 
 Estratègies col.laboratives de participació de l’alumnat. 
 Adequació de les estratègies docents als continguts i als objectius de la 

docència. 
 
METODOLOGIA 
Les diverses sessions es treballaran a partir d’exposicions, treball en grup i casos 
reals. Combinant l’aportació del professor amb l’anàlisi en petit i gran grup. La 
metodologia es basarà en l’exposició participativa dels continguts, visionats de 
vídeo, anàlisi de casos i treball en petit grup. Una metodologia de creació 
d’estructures de participació i diàleg. 
 
Per superar el curs és demana 100% d’assistència i un treball individual sobre 
les estratègies col.laboratives. 
 
 
 



 
 
 
Durada: 10 hores (8 presencials i 2 virtuals) 

Lloc: Aula 2.12 Edifici Polivalent 1 Campus Cappont 

Data: 15 i 16 de desembre de 2022 

Horari: dia 15: de 16:00 a 20:00 hores i dia 16 de 9:00 a 13:00 hores 

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

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/ 

Observacions:  

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

inscrites. 


