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PREFACI

Una opinió de referència, del 1991:
"Una institució verdaderament compromesa amb la millora dels nivells de docència, no hauria d'adoptar com
a primera mesura la creació d'un centre de Docència i Aprenentatge, (…) hauria d'adoptar un sistema realista
de reconeixement i incentiu de la bona docència, senzillament, no hauria d'acceptar la mala docència"
extret de 31 ideas for Staff and Educational Development, editor Graham Gibbs.
Aquesta opinió és un punt de partida, que caldria completar amb la constatació que és enriquidor que a les
universitats existeixi un ens d'acompanyament potent que doni elements i joc al professorat i als estudiants
i a tota la comunitat universitària perquè sigui capaç de reconèixer i valorar la bona docència i el bon
aprenentatge.
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Dades de l'estada
CAPITOL 1

Estada per a formació i adquisició d'experiència professional becada per l'Agència de Gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (codi de l'ajut: AGAUR 2006PAS10031).
Tema: Actuacions de suport a la docència i a l'aprenentatge
Centre d'acollida: Centre for Educational Development - Imperial College London (CED-ICL), creat al 2000
Ubicació: South Kensington Campus, London SW7 2AZ, UK
Directora d'estada: Sra. Heather Fry, directora del CED-ICL
Dates: 14 d'octubre a 13 de desembre de 2006
Entitats visitades:
• Educational and Staff Development Centre -Queen Mary University of London
• Centre for Learning and Quality Enhancement - Middlesex University
• Higher Education Academy Subject Network - King's College London
• Institute of Education - University of London
• Critical Change Consultants in Higher Education
El present document recull l'experiència adquirida sobre el tema de l'estada, s'ha traduit a l'anglès, i consta
dels següents blocs temàtics:
Primer bloc:
• El context per a l'educació universitària al Regne Unit
• Les necessitats i obligacions del sistema universitari
• El corrent d'acompanyament al desenvolupament educatiu
Segon bloc:
• Com tracten alguns dels temes d'actualitat a les nostres universitats
• Els trucs de l'ofici i la manera de treballar
Tercer bloc:
• Aplicabilitat al context de les nostres universitats
• Actuacions concretes d'interès potencialment extrapolables
Totes les explicacions sobre l'estada contingudes en aquest document són fruit d'una observació externa
temporal. Atès que molts dels conceptes i dels aspectes explicats tenen a veure amb la cultura del país i la
organització de les diferents universitats visitades, poden no haver estat entesos en la seva totalitat i en
profunditat.
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A banda d'aquest document, s'han realitzat els següents informes o actuacions de difusió de l'estada:

•
•
•
•

Presentació realitzada a l'equip directiu i als responsables de programa de l'ICE de la UPC els dies 7 i
21 de març de 2007
Presentació ppt (que conté totes les URLs i el detall dels temes tractats durant l'estada) enviada a tot
el personal de l'ICE per correu electrònic, i a col·laboradors de l'ICE o personal de la UPC que s'hagi
interessat per l'estada
Exposició de documentació aportada des del Regne Unit (fulletons, documents sobre estratègia
universitària i llibres) realitzada a l'ICE de la UPC al llarg de dues setmanes al març 2007, per a consulta
de tot el personal de l'ICE
Informe final en format formulari AGAUR, amb la documentació econòmica requerida i l'informe de la
institució d'acollida, de setembre de 2007.

Imperial College, Queen's Tower reflexada en els nous edificis
Peter Wren © 2007
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El context per a l'educació universitària al Regne Unit. Les necessitats i obligacions del sistema
universitari
CAPITOL 2

L'escenari per a l'educació universitària que es dóna al Regne Unit no només és fruït d'una tradició
universitària i d'una evolució lògica de les universitats sino que també és fruït d'uns condicionants de l'entorn
social, polític i econòmic molt concrets. Bona part del fonament de les reformes i actuacions relacionades
amb la millora de la docència i de l'aprenentatge (Teaching and Learning) no rau en el professorat ni en les
seves maneres d'ensenyar. Són principalment els condicionants de l'entorn i del propi sistema universitari
(en base a observació i dades), els que donen peu a obligacions precises que el govern exigeix o que les
universitats s'imposen, per pròpia convicció i tradició i també perquè es veuen immerses en una corrent a la
que es considera necessari contribuir.
Unes necessitats i unes obligacions molt concretes per al sistema universitari:
- Estar molt ben ordenat.
- Entendre millor l'estudiant i les seves necessitats.
- Atendre a diverses tipologies d'estudiants.
- Transparencia (què estem ensenyant, per què, com ho estem fent, quins resultats estem obtenint).
- Updating(estar al dia, actualitzat, a la última), i de desenvolupament professional de tots els professionals
universitaris (tant docents com no docents), per a intentar ser capdavanters.
- Donar títols amb garanties de que els titulats tinguin unes habilitats professionalitzants (d'aquí molt èmfasi
en treball pràctic de resolució de problemes reals, de competències professionals, i amb menys presència
d'aspectes teòrics) que puguin passar posteriorment un reconeixement dels col·legis professionals (que
demanen uns continguts curriculars específics a les universitats).
- Compromís econòmic respecte a l'estudiant i a les famílies (garanties de finalització dels estudis en el temps
previst degut als alts costos de les matrícules).
El context que ha marcat les necessitats i obligacions actuals envers les universitats arrela de manera
important en la força de l'informe Dearing, de 1997, i en les polítiques que se'n han derivat. A l'Informe Dearing
un comitè de sabis realitza un estudi detallat sobre el sistema universitari i emet recomanacions per als
següents 20 anys relatives a docència, aprenentatge i recerca universitàries, donant especial valor al suport
a l'estudiant.
Revisem més en detall alguns factors polítics, socials, de tradició i de tendències que són importants en les
universitats del Regne Unit en aquest moment:
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Iniciatives polítiques que obliguen a les universitats i estan lligades al seu finançament
• La integració de les diferents capes socials a les universitats, el Widening Participation(obrir a una
àmplia participació). És un terme polític i el desenvolupament implica un finançament específic
• La lliberalització dels costos de les matrícules (ara a l'ICL aprox. 4000£/any) i l'endeutament dels
estudiants
• El Duty of Care(obligació d'atenció i d'acompanyament). És un terme legal i resulta en la obligació legal
d'atendre correctament a l'estudiant
• La obligatorietat, lligada a finançament, de redactar una estratègia de Teaching & Learning (docència
i aprenentatge) a cada universitat. Des del 2000, disposar d'aquesta planificació estratègica és obligatori
per a totes les universitats. Aquest requeriment és sol·licitat per l'organisme que financia les universitats,
el HEFCE (una mena d'amortiguador entre les universitats i el govern)
• La obligatorietat de realitzar un Peer Observation Reviewing(revisió periòdica de l'observació entre
iguals o observació de la docència entre professors)
Una situació sociològica determinada
• Una gran varietat d'estudiants provinents de diferents països, llengües i cultures, amb procedències i
fonaments educatius molt diversos
• L'accés massiu a la universitat de classes més desfavorides que no tenen antecedents familiars d'accés
a la universitat

El riu Tàmesis amb la catedral de St.Paul, l'estació de waterloo i els nous edificis de la City

Una tradició universitària molt consolidada
• L'autonomia de les universitats, "cada institució universitària té molt poder per a fer el que desitgi", i
l'autoregulació via finançament i resultats públics. Un comitè d'un ministeri no pot imposar la seva línia
a les universitats, es mouen per altres motius
10
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•
•
•
•
•
•
•

La corresponsabilitat de les universitats és un fet
Una tradició docent de metodologies actives i participatives. No tot el sistema universitari basat en
classes magistrals. Existeix una forta orientació a la pràctica i menys a la teoria
Una tradició de molta relació amb l'estudiant i de debat
Una tradició docent en la que el professorat està molt habituat a rendir comptes i a avaluar constantment.
Tradicionalment el professorat ha dedicat sempre molt de temps a l'avaluació, no és una novetat
Una tradició d'associacionisme professional
Teaching and Learning (docència i aprenentatge) a les universitats és ara una disciplina acadèmica
Les Subject Review(revisió d'assignatures) dels anys 90, anteriorment Teaching Quality Assessment
(avaluació de la qualitat docent)

Una pressió o requeriment de l'entorn (tendències, influències clau)
• La força dels col·legis professionals sobre com volen que siguin els titulats
• Les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'aprenentatge
• Employability skills(habilitats que facilitin l'obtenció d'un treball i el saber integrar-se en un entorn
professional)
• Public knowledge of scores(coneixement públic de notes i resultats), posa els resultats dels estudiants
de forma molt oberta a l'escrutini social
• La qualitat docent i l'acompanyament a l'estudiant, factors determinants per a les famílies a l'hora
d'escollir universitat. Es perceben com a una garantia d'èxit i de finalització d'estudis en el temps previst.
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El corrent d'acompanyament al desenvolupament educatiu
CAPITOL 3

És un fet que les universitats estan cada vegada més amunt en l'escala de prioritats del govern al Regne
Unit.
Fruït del context en el que es mouen, a les universitats es promou amb força la bona docència, i una bona
transmissió d'informació i bona atenció a l'estudiant.
Aquest compromís i les obligacions que genera no recauen únicament en el professorat, però sí recau en
ells l'exigència d'una bona docència i d'una contribució a una bona atenció a l'estudiant. Es considera que
molts dels professionals no exclusivament acadèmics que treballen en el sistema universitari ensenyen, o
dit d'una altra manera, contribueixen a l'aprenentatge dels estudiants, encara que puguin no tenir un encàrrec
formal de docència a temps complet.
És una manera diferent d'enfocar-ho, que fa que hi hagi un corrent d'acompanyament en el que no es parla
tant únicament de formació del professorat ni de millora docent sino que s'utilitzen termes com:

•
•
•

Educational Development (desenvolupament educatiu)
Teaching and Learning Enhancement (increment/promoció/millora de la docència i de l'aprenentatge)
Providing the best possible learning experience for students(proporcionar als estudiants la millor
experiència d'aprenentatge)

Un creuer davant dels edificis del barri de Canary Wharf
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Posar molt èmfasi en aquest aspectes de millora educativa des del punt de vista de l'aprenentatge i de
l'experiència que viu l'estudiant a la universitat els obliga a oferir garanties per a suavitzar el fracàs i
l'abandonament dels estudis, reforçant així una forta tradició d'acompanyament i d'orientació.
En paral·lel a això, estan explorant sistemes d'incentius a la docència lligats al grau d'efectivitat dels
professors com a facilitadors de l'aprenentatge. I d'altra banda, a moltes universitats han decidit implantar
una formació inicial en docència i aprenentatge obligatòria per al propi professorat de nou accés amb
programes acreditats externament.
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Com tracten alguns dels temes d'actualitat a les nostres universitats
CAPITOL 4

SOBRE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR (EEES) I LA VISIBILITAT
No es perceb una excessiva preocupació pels aspectes d'adaptació a l'EEES en general, però sí sembla
que s'observa d'aprop l'evolució sobre les decisions referents a la durada dels estudis a altres països. En
aquest sentit, el Regne Unit té en funcionament un sistema que opta per estudis de curta durada que es
poden anar sumant.
D'alguna manera, valoren positivament que la Unió Europea adopti el model anglosaxò, en el que ells ja
tenen en moltes coses 20 anys d'experiència, i en el que hi ha aspectes que consideren millorables.
El sistema de crèdits ECTS (European Credit Tranfer System) no està extès, sembla que el sistema ECTS
no està essent utilitzat de manera generalitzada i sembla que allà on s'utilitza es fa amb l'equivalència 1
ECTS igual a 20h d'aprenentatge (de treball de l'estudiant).
El Regne Unit té un sistema de crèdits que precedeix al ECTS, tot i que no s'utilitza per a tots els programes
d'estudis. Aquest sistema té un factor afegit que assigna nivells als crèdits (per exemple nivell M pel nivell
de Màster), per tal d'identificar que les necessitats d'aprenentatge dintre d'aquest crèdit de nivell M han de
ser superiors a les d'un crèdit de nivell de Bachelor (Grau). Durant l'any anterior, a l'Imperial College, per
exemple, es va assignar crèdits a tots els programes, amb l'escala 1 ECTS igual a 25 hores d'aprenentatge.
És probable que sigui la unitat de mesura que aquesta universitat acabi utilitzant, però de moment no és
pública la mesura en ECTS de a tots els programes d'estudis. Sigui com sigui, si s'opta per aquest solució,
hi haurà una indicació del nivell dels crèdits.
Un dels elements de l'EEES, la determinació del treball a fer per l'estudiant (no tan sols quantificant el temps
de classe amb el professor) és un element que s'aproxima fortament a la tradició del Regne Unit. Ells no
consideren apropiat que el professor ho vulgui ensenyar tot, i per altra banda donen molta responsabilitat a
l'estudiant. Certament, les universitats poden realitzar una selecció d'estudiants abans d'accés.
Disposen i publiquen la descripció dels programes de manera molt detallada i aquesta és periòdicament
revisada. Aquestes descripcions es coneixen amb el terme Programme Specifications.
LA QUALITAT
El terme Quality Enhancement(alhora increment i millora de la qualitat) és el terme que recull el concepte
més present actualment relatiu a la qualitat a les universitats del Regne Unit.
Aquest concepte va més enllà de la idea d'assegurament de la qualitat segons uns estàndards marcats per
unes agències externes, perquè té a veure amb la idea que les universitats han de tenir i volen tenir un paper
protagonista en la qualitat universitària i prenen la iniciativa, proposant-se actuacions públiques de millora.
El Quality Enhancementestà també motivat per la competitivitat a l'hora d'obtenir finançament, i no pas per
sistemes regulatoris externs. Obliga a que les universitats s'arrisquin, i és una motivació per arribar més enllà
d'uns estàndards establerts per aconseguir ser una universitat ben reconeguda.
En aquesta dinàmica general d'universitat, els centres de desenvolupament educatiu són agents importants
per a l'increment de la qualitat educativa, sempre proporcionalment al nivell que ocupin dintre de la
universitat. Impacten en com està organitzada la universitat per realment donar suport a l'aprenentatge.
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Pel que fa a l'agència de qualitat universitària del Regne Unit, la Quality Assurance Agency(agència
d'assegurament de la qualitat) ha passat d'un sistema molt fiscalitzador a acceptar un sistema d'autonomia
universitària via els Institutional Audit (auditories institucionals) cada 5-6 anys.
L'agència de qualitat tenia abans un paper molt més inspectorial. Per entendre la situació actual i el fonament
que ha donat peu al concepte de Quality Enhancementi d'autonomia de les universitats en temes de qualitat
és important referir-se als anys 90 durant els quals l'agència va haver de visitar cadascún dels departaments
de totes les universitats per realitzar el que es va anomenar Subject Review(revisió d'assignatures), que
tenia com a antecedent el Teaching Quality Assessment(avaluació de la qualitat docent). La revisió
d'assignatures consistia en que una comissió d'experts de cada assignatura visitava un centre durant una
setmana i revisava tots els aspectes, des de l'observació de classes, passant pels treballs dels estudiants,
els examens, les polítiques de centre referides a l'admissió d'estudiants, el seguiment, fins als recursos de
suport a l'aprenentatge. I la comissió emetia unes recomanacions i posava una puntuació sobre els següent
apartats: progressió dels estudiants, contingut del currículum, suport a l'aprenentatge, relació docènciaaprenentatge, qualitat.
Es va fer molta feina, va ser un treball molt intrusiu i amb un sistema molt elaborat i complicat de recollida
de dades. Els departaments varen haver de preparar molta documentació. I els resultats varen ser totalment
públics.
Aquest grau de revisió tan acurada i de caràcter inspectorial consumia un excés de recursos i de temps i no
va ser sostenible per a les universitats, i es va facilitar que cada universitat tingués el seu propi sistema de
revisió, que és auditat per l'agència de qualitat cada 5-6 anys.
L'Agència emet estàndards (Benchmark Statements-nivells de referència-, Codes of Good Practice-codis de
bones pràctiques); publica informes; i fa públiques les auditories realitzades a les universitats... amb la qual
cosa cal estar-hi ben avinguts!
Pel que fa a la norma ISO de certificació de qualitat, sembla que són poques les universitats del Regne Unit
que hagin optat per aquest via. S'utilitza més aviat per temes com els serveis de càtering o altres serveis, i
no pas per temes d'organització de la universitat o de la docència i l'aprenentatge.
LES COMPETÈNCIES
Es parla principalment de Skills(habilitats o competències) i de
Learning Outcomes(resultats
d'aprenentatge).
Es considera que ambdós elements estan ja força presents en les prioritats dels docents universitaris, atès
que hi ha una llarga tradició orientada en aquest sentit i per això es perceb que forma part de la manera
d'enfocar la docència orientada a promoure el desenvolupament de competències.
Actualment però, ha pres força la prioritat pel que anomenen Transferableo Generico Professionalo
Employability Skills (competències transferibles, genèriques, professionals o orientades al món del treball).
S'està fent molta feina, conjuntament amb indústries, comitès i entitats (escolta estructurada al món
empresarial), per garantir que molts programes estiguin acreditats per col·legis professionals i per assegurar
que els continguts dels programes desenvolupen les competències requerides. Alhora, es procura facilitar
algun tipus d'estada en empresa-indústria com a part dels estudis.
Pel que fa a la manera de treballar les competències amb els estudiants, en els primers cursos estan
integrades com a part de les tasques que es proposen a les assignatures. Posteriorment, per als
postgraduats es proposen tallers externs.
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La universitat ofereix també als estudiants la possibilitat de desenvolupar les competències informacionals
i de comunicació escrita, que es treballen d'acord amb el professorat de cada assignatura.
Respecte a les competències, es destaca el concepte de Raising Awareness(augmentar la presa de
consciència), és a dir que les universitats treballen per a que els estudiants i els graduats adquireixin una
sèrie de competències, però sobretot perquè entenguin clarament l'abast i les possibilitats d'aquestes
competències. La universitat ha d'assegurar que s'ensenyen però principalment que es practiquen i que els
estudiants en són conscients de cara al seu futur bagatge professional.
En aquest sentit, existeix el Personal Development Planning(pla de desenvolupament personal) mitjançant
el qual es demana als estudiants que recullin i deixin constància de les competències que van desenvolupant.

Imperial College, Faculty Building: les oficines del rectorat
Peter Wren © 2007
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Els trucs de l'ofici i la manera de treballar
CAPITOL 5

Aquest apartat es basa principalment en les observacions i converses realitzades a l'ICL atès que ha estat
la ubicació de treball de referència durant l'estada.
Probablement el que serien els "trucs de l'ofici" d'un espai de desenvolpament educatiu a una universitat es
podrien sintetitzar en aquests 8 "trucs" següents, molt prioritaris a l'ICL, i que tenen a veure amb la necessitat
de generar la confiança que un espai d'aquest tipus requereix:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oferir qualitat, rigor i precisió en el que es proposa a la comunitat universitària
Explicar molt bé l'abast de les actuacions i el seu sentit
Tenir un lligam institucional molt fort, actuacions sempre lligades a prioritats de la universitat
Facilitar l'accés (keep it simple, fem-ho fàcil) a documents, a informació en web, mitjançant la durada i
el moment de realització de les sessions que es proposen, i pel tracte personalitzat
Disposar de personal, sigui PDI o PAS, especialista en aprenentatge i docència
Relacionar totes les actuacions amb les línies de recerca en educació, en fonaments i conceptes teòrics
sòlids
Estar present en fòrums, comitès, auditories, i en totes aquelles actuacions de la universitat
relacionades amb el desenvolupament educatiu
Procurar la obligatorietat dels programes principals i la participació avalada pels responsables
estructurals dels participants, per garantir que les actuacions individuals reverteixin i siguin visibles per
als centres i departaments.

Esquirolet a Hyde Park
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També a l'ICL s'ha observat que tenen maneres de fer similars o diferents a nosaltres en el dia a dia, petites
coses que conformen un estil divers d'organització, però que val la pena comentar:
Aprofiten els espais de migdia per a realitzar tallers temàtics, durant els quals es posa a disposició dels
assistents un buffet lliure fred.
Tenen una certa autonomia de treball, podent-se donar el cas de treballar desde casa en alguns moments
de la setmana en horari laboral.
Tenen un espai únic de treball, totalment obert, compartit per tots, sense despatxos individuals.
Treballen per projectes conjuntament PDI i PAS administratiu.
Realitzen una reunió mensual per a tot l'equip, amb ordre del dia, quadre informe d'activitats mensuals amb
xifres i acta, i amb horari delimitat.
Fan algunes trobades regulars amb el VR de referència que coneix tot l'equip.
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Aplicabilitat al context de les nostres universitats
CAPITOL 6

Durant l'estada s'han realitzat diverses visites a diferents unitats o entitats d'àmbit universitari. Les actuacions
que cadascuna d'elles du a terme són aspectes complementaris d'una mateixa línia de treball que és la
millora de la docència i de l'aprenentatge a les universitats.
Dintre d'aquesta àmplia línia de treball, cada unitat o entitat posa l'èmfasi en allò que la seva història
fundacional o el seu encàrrec institucional li hagin marcat.
Unes estan més dedicades a la creació de xarxes de professorat, d'altres a fer confluir la qualitat institucional
i la millora de l'aprenentatge, d'altres a analitzar el sistema educatiu universitari, d'altres a posar en
funcionament actuacions concretes de desenvolupament educatiu per acompanyar els estudiants, donar
suport al professorat i al personal de les universitats i per recolzar o definir les polítiques de la universitat.
Totes elles però, abasten, des de diversos enfocaments, la corrent de desenvolupament educatiu que ha
pres força a les universitats del Regne Unit.
Quin és el valor afegit d'un espai per al desenvolupament educatiu a les universitats?
• Valor de visibilitat de cara a la societat
• Valor de garanties de qualitat en el sistema educatiu emprat
• Valor d'assegurar que els estudiants se sentin còmodes en el sistema
• Valor de garantir costos ajustant la finalització dels estudis en el temps previst
• Valor de prevenció del fracàs i de l'abandonament, i alhora de fidelització i reconeixement positiu dels
titulats respecte a la vida universitària i a la manera en què s'han realitzat els estudis
• Valor de desenvolupament professional dels docents i del personal molt directament implicat en
l'aprenentatge dels estudiants
• Valor d'implicació de tots els agents universitaris
Aquest corrent de desenvolupament educatiu és possible a les nostres universitats?
Les nostres universitats estan ja realitzant moltes actuacions referides a aspectes relacionats amb el
desenvolupament educatiu. Hi ha diverses maneres d'haver-ho abordat: VR de qualitat i EEES, altre tipus
d'unitats, o els ICEs.
Algunes d'aquestes solucions organitzatives existeixen fruit de la necessitat apareguda des dels acords de
Bolonya pel que fa a revisió de plans d'estudis i als futurs sistemes d'acreditació, o fruit d'una història d'atenció
a temes educatius però sobretot de formació del professorat des dels ICEs. Però sovint tenen un impacte
limitat dintre de la universitat i molt sovint existeix un fort desconeixement sobre les seves actuacions per
part de la majoria dels membres de les comunitats universitàries (estudiants, professorat i personal no
docent).
Per aquest motiu, la resposta a la pregunta anterior seria que és possible reforçar un corrent de
desenvolupament educatiu sempre i quan hi hagi una estratègia molt clarament definida a nivell institucional,
i que es prenguin mesures perquè l'espai de desenvolupament educatiu estigui sòlidament integrat i
reconegut pel conjunt de la comunitat educativa.
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Basat en l'anàlisi de totes les actuacions observades durant l'estada, es pot elaborar un llistat dels principals
temes que un espai de desenvolupament educatiu ha de cobrir a les universitats:
1.

Elaboració de l'estratègia de docència i aprenentatge a la universitat i tots els aspectes relacionats amb
la mesura de la bona docència i la docència efectiva i de l'atenció a l'aprenentatge.

2.

Preparació d'un equip de professionals dedicats a la millora educativa que compleixin un rol de
desenvolupadors educatius (molta cautela en que no acabi acomplint tan sols un rol inspectorial o de
control). Implicació del personal d'administració i serveis en el recolzament a la docència i a
l'aprenentatge, aprofitant les potencialitats professionals que aquest personal universitari pugui tenir.

3.

Facilitador de la creació de xarxes entre docents: reflexió sobre la pràctica educativa i observació entre
iguals.
Acompanyador de centres i equips docents, ja sigui en la posada en funcionament de millores, en
actuacions d'informació puntual sobre temes educatius o en actuacions facilitadores d'intercanvi
d'experiències.
Estabilització d'un programa d'estudis propi per a formació reconeguda dels propis professors.
Ajuts a la millora docent educativa.
Ajuts a l'adaptació i visibilitat de materials docents. Definició d'estàndards de materials de la universitat.

4.

Fer de paraigues i promoure la recerca educativa a la universitat.

5.

Atendre a l'e-learning.
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6.

Promoure la professionalització en educació i l'associacionisme. Treballar amb ens externs que
acreditin professionalment tant la bona docència com el rol de desenvolupador educatiu.

7.

Guiatge i oportunitats per a l'estudiant. Orientació als estudiants: informar fent confluir tots aquells ens
o unitats que donen suport a l'estudiant en el seu procés d'aprenentatge a la universitat. Les actuacions
poden ser diverses, i a títol d'exemple les següents: orientació a l'estudi, acció tutorial individualitzada,
estades en empresa, beques com a docents no universitaris, oportunitats de desenvolupament de
competències (formació complementària), oportunitats de beques.

8.

Atenció a l'entorn (empreses, visió de perfils professionals). Assegurar la presència a fòrums tant interns
com externs, per donar visibilitat a les bones pràctiques de la universitat en el desenvolupament
educatiu.
Vinculació directa amb unitat de desenvolupament educatiu d' universitats capdavanteres europees.

9.

Contribució a la qualitat educativa: revisió de programes, facilitació de l'acreditació de programes.
Coneixement dels estàndards de les agències de qualitat.
Contribució a la política d'increment de la qualitat educativa de la universitats.
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Actuacions concretes d'interès potencialment extrapolables
CAPITOL 7

Tot seguit es detallen algunes de les nombroses actuacions observades durant l'estada als diferents centres
visitats.
S'han ordenat per temàtiques, relacionades amb els àmbits que un espai de desenvolupament educatiu ha
de cobrir a les universitats (explicats en l'apartat anterior).

Àmbits de l'espai de
Actuació observada a UK
desenvolupament educatiu (entre parèntesi l'entitat)

Descripció i comentaris
(si disponible, s'inclou l'adreça web per a més
informació)

1. Valor i incentivació de la Estratègia d'aprenentatge i
docència i de l'aprenentatge docència 2006-9 (ICL)
a les universitats

Document emmarcat en l'estratègia global de la
universitat, que conté les prioritats en
aprenentatge i docència. Es tracta del 4art
document d'aquest tipus de què disposa
aquesta universitat
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/
learningandteachingstrategy

Estratègia d'aprenentatge i
docència 2006-09 (QMUL)

Document que conté detall d'objectius per
àmbits, plans d'acció, indicadors, descripció de
les competències dels titulats i l'estratègia
d'aprenentatge electrònic de la universitat
http://www.esd.qmul.ac.uk/tandl/LearnTeach%
20Strat.pdf

Estructura temàtica en web A banda dels apartats genèrics sobre dades del
(CED-ICL)
centre, novetats, esdeveniments, inscripció a
activitats o preguntes més freqüents,
l'estructura temàtica en la que s'ofereix la
informació en web està organitzada per àmbits
molt ajustats a la intencionalitat de la unitat
respecte a la seva funció de desenvolupament
educatiu. En el cas d'aquest centre són els
següents: Desenvolupament professional,
Tallers, Recursos per a la docència i
l'aprenentatge, Oportunitats de finançament.
Cadascun d'aquests apartats dona entrada a un
gran nombre de programes específics
http://www3.imperial.ac.uk/edudev
Estructura temàtica en web En el cas d'aquest centre, els apartats temàtics
(ESD-QMUL)
del web són els següents: Pràctica acadèmica,
Aprenentatge electrònic, Lideratge i gestió,
Competències i empleabilitat
http://www.esd.qmul.ac.uk/
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Estudi sobre docència
efectiva a les universitats

De cara a articular un sistema d'incentius a la
bona docència, vàries universitats han iniciat un
projecte de treball per intentar determinar
quines són les característiques i actuacions del
professorat que faciliten un bon aprenentatge
(Estudi en curs, no hi ha informació pública
disponible)

Teaching & Learning
(docència i aprenentatge)
disciplina acadèmica a les
universitats

El fet que aquesta àrea de coneixement estigui
reconeguda com a disciplina acadèmica permet
una dedicació específica del professorat per a
recolzar el desenvolupament educatiu a les
universitats, així com un impuls a la recerca en
aquest àmbit
(no es disposa de documentació pública
electrònica específica que documenti aquesta
actuació)

Especialista convidat (ESD- Aquest centre convida amb una certa
QMUL)
periodicitat a un especialista en educació
universitària a realitzar una estada extensiva al
centre, amb l'objectiu de que aporti millores en
alguna de les actuacions en curs o a que doni
suport a la creació de noves actuacions
(línia d'actuació d'aquesta entitat, no hi ha
informació pública electrònica disponible)
2. Preparació equips en
desenvolupament educatiu.
Fer créixer el coneixement
sobre educació a les
universitats
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SLTP Supporting Learning
and Teaching Programme
(programa sobre el suport a
l'aprenentatge i a la
docència) (CED-ICL)

Programa participatiu de formació adreçat a tot
aquell personal de la universitat no acadèmic
que, com a part de la seva feina, realitza
tasques de suport a l'aprenentatge
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
professionaldevelopment/sltp

LINKED London Imperial
Network for Education
Development (xarxa de
l'Imperial de Londres per al
desenvolupament de
l'educació) (CED-ICL)

Trobades regulars de persones de la universitat
(acaadèmics i altres professionals)
interessades pel tema educatiu. A proposta del
grup es selecciona un tema per a cada trobada
i es convida a un ponent que facilita el debat
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
professionaldevelopment/linked

Educational Development
Coordinators (coordinadors
de desenvolupamnet
educatiu) (CED-ICL)

Aquesta figura existeix als departaments de
manera voluntària, la seva funció és promoure
l'interès en la docència i en l'aprenentatge. Els
coordinadors es reuneixen regularment per
debatre sobre temes d'interès, poden actuar
com a grup de referència i emeten un butlletí
d'actuacions
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
professionaldevelopment/
educationaldevelopmentcoordinators
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Les cabines de passatgers del London Eye

3. Intercanvi entre
docents. Suport als
docents

Teaching Development
Grants (beques de
desenvolupament de la
docència) (CED-ICL)

Ajuts als docents per a desenvolupar materials o
millorar cursos. L'import màxim dels ajuts és de 5.000
Lliures (excepcionalment fins a 15.000). S'organitzen
sessions informatives sobre com preparar les
sol·licituds i sobre com enfocar els projectes
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
fundingopportunities/
teachingdevelopmentandteachingresearchgrants

CASLAT Certificate of
Advanced Study in
Learning and Teaching
(diploma d'estudis
superiors en
aprenentatge i
docència) (CED-ICL)

Estudis adreçats a tot el professorat de la universitat. El
programa consta de diferents mòduls temàtics i està
reconegut i acreditat per una instància superior del món
universitari
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
professionaldevelopment/caslat

Core Workshops
(tallers essencials)
(CED-ICL)

Es tracta de 5 tallers essencials que són obligatoris pel
professorat de recent incorporació, i poden ser seguits
per altre professorat que hi estigui interessat.
S'ofereixen vàries vegades l'any de manera regular. Els
5 tallers són els següents: Esdevenir tutor personal,
Saber comunicar coneixement, Dissenyar per a
l'aprenentatge, Ensenyar per a l'aprenentatge,
Supervisar estudiants de doctorat
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/workshops/
coreworkshops
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Management and
Leadership
Development
(desenvolupament de la
gestió i el lideratge)
(ESD-QMUL)

Es tracta d'un programa que facilita tota mena
d'activitats, de curta o llarga durada, orientades a
desenvolupar l'efectivitat personal com a professional
de la docència
http://www.esd.qmul.ac.uk/mandl/

Induction for new staff Recurs web que facilita la orientació al nou personal de
(iniciació pel nou
la universitat per l'accés a informació de la pròpia
personal) (ESD-QMUL) universitat, del sistema educatiu i sobre recursos
disponibles
http://www.esd.qmul.ac.uk/tour/index.htm

4. Recerca educativa

5. E-learning

Peer Observation of
Teaching (observació
de la docència entre
iguals) (CED-ICL)

Pot tenir diverses formes i es fa per diferents motius
(desenvolupament professional, garantia de qualitat,
com a part de cursos de formació, com a part del
període de pràctiques). Totes elles estan definides per
uns criteris d'universitat
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/
peerobservationofteaching

Research Development
Grants (beques de
desenvolupament de
recerca) (CED-ICL)

Es facilita que la recerca en educació universitària
estigui molt present a totes les activitats i visible. I es
promouen línies de recerca i també ajuts (fins a un
màxim de 15.000 Lliures)
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
fundingopportunities/
teachingdevelopmentandteachingresearchgrants

Suport a la recerca
(ESD-QMUL)

S'ofereixen activitats de suport a la recerca per diferents
nivells (iniciació i sènior) i també per suport als
estudiants
http://www.esd.qmul.ac.uk/acprac/research/progs.htm

Recerca educativa
present a actuacions

A totes les entitats visitades es considera primordial que
tots els continguts i actuacions que es puguin posar a
l'abast de la comunitat universitària estiguin
fonamentats en recerca educativa que es pugui citar
específicament
(no es disposa de documentació electrònica específica
que documenti aquesta actuació)

Drop-in centre (centre
al que es pot accedir
sense inscripció prèvia)
(ESD-QMUL)

Centre obert amb programari i maquinari específic i
personal especialitzat, per a resoldre dubtes o facilitar
el treball amb les noves tecnologies. No cal inscripció
prèvia
http://www.esd.qmul.ac.uk/elearning/dropin/index.htm

Learning Technology
Un dia de portes obertes adreçat a professorat i
Open Day (dia de
personal en general, per a tota mena de consultes sobre
portes obertes sobre la la utilització de les noves tecnologies per a un millor
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tecnologia aplicada a
l'aprenentatge) (CEDICL)

aprenentatge. Aquest dia obert va en paral·lel a una
oferta de diversos tallers sobre e-learning
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/workshops/
ltworkshops

Informació sobre eÀmplia informació en web sobre la totalitat de les
learning (aprenentatge iniciatives de la pròpia universitat i dels comitès en els
electrònic) (CED-ICL)
que la universitat participa relacionats amb
aprenentatge electrònic. Part d'aquestes iniciatives és
l'existència del Technologists-E-learning Committee
(comitè de tècnics en aprenentatge electrònic), i del
document E-learning Strategy, ambdós a escala de tota
la universitat
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/e-learning
6. Promoció de la
professionalització i
l'associacionisme en
educació universitària

Higher Education
Academy (acadèmia de
l'educació universitària)
(HEA)

Estructura suprauniversitària creada per donar suport a
les universitats i als equips de professionals que hi
treballen per la millora de l'aprenentatge dels estudiants
http://www.heacademy.ac.uk/

Subject Centres
(centres de matèries)
(HEA)

Centres temàtics per àrees, distribuits a tot el territori
del Regne Unit i hostatjats a diferents universitats. Fan
una funció de promoure l'intercanvi entre docents d'una
àrea específica de coneixement. A títol d'exemple, es
faciliten els webs del centre temàtic sobre Ciències i
Pràctica de la Salut i del centre temàtic sobre Ciències
de la Informació i de la Computació.
http://www.heacademy.ac.uk/ourwork/networks/
subjectcentres http://www.health.heacademy.ac.uk/
http://www.ics.heacademy.ac.uk/

Staff and Educational
Development

Associació professional del Regne Unit que promou la
innovació i les bones pràctiques a l'educació

Association (associació universitària. Existeix des del 1993
de desenvolupament
http://www.seda.ac.uk
educatiu i professional)
(SEDA)
Learning Technologists
Association (associació
de tècnics de
l'aprenentatge) (ALT)

Associació professional i d'estudi que treball per posar
en contacte tots aquells interessats en l'ús de les
tecnologies per a l'aprenentatge
http://www.alt.ac.uk

Registered practitioners La HEA disposa d'un sistema de reconeixement de la
(professionals
pràctica professional en el món educatiu
certificats) (HEA)
http://www.heacademy.ac.uk/ourwork/professional/
recognition
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7. Guiatge i oportunitats
per a l'estudiant

Personal and College Tutors
(tutors personals i de la
universitat) (CED-ICL)

Estructura d'universitat que engloba els tutors
personals i la figura dels tutors d'universitat. Es
facilita que estigui ben explicada als estudiants,
amb totes les facilitats per a que s'hi puguin
adreçar en qualsevol moment.
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/
learningsupport/personalandcollegetutors

Learning Support -Advice for
students (suport a
l'aprenentatge - consells als
estudiants) (CED-ICL)

Des d'una perspectiva educativa, es posa
fàcilment accessible per a l'estudiant tota la
informació sobre temes i estructures
disponibles dintre de la universitat per ajudarlo en el seu procés d'aprenentatge
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/
learningsupport

Learning to Learn (aprendre a
aprendre) (ICL)

Llibret que tots els estudiants de primer any
reben. S'hi detallen tots els elements relatius a
com aprendre, com aprofitar millor el temps,
com adaptar-se a la universitat, als diferents
estils de docència amb què es trobarà, i com
desenvolupar competències.
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/
learningsupport/learningtolearn

Constructionarium (ICL)

Recurs per a estudiants d'enginyeria civil. Al
llarg d'una setmana, es fan càrrec d'una obra
en la que construeixen un model a escala basat
en un projecte de la vida professional real.
http://www3.imperial.ac.uk/envision/
resources/experiences/constructionarium

Undergraduate Research
Programa d'acompanyament a estades
Opportunities Programmes
voluntàries a empreses
(programa d'oportunitats sobre http://www3.imperial.ac.uk/urop
recerca adreçat a estudiants)
(ICL)
Graduate Teaching Assistants Donen suport mitjançant materials, formació i
(estudiants graduats, assistents altres activitats d'intercanvi a estudiants de
de docència) (CED-ICL)
doctorat que fan d'assistents de docència.
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/gtamaterials
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
workshops/gtaworkshops
Pimlico
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És un pla de voluntariat per a que estudiants de
la universitat col·laborin una tarda per setmana
amb escoles de primària i de secundària en
activitats relacionades amb temes científics.
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Per als estudiants universitaris és una manera
d'adquirir competències docents i
professionals i per a la universitat és una forma
de promoure un millor coneixement sobre la
ciència i la tecnologia.
http://www3.imperial.ac.uk/pimlico
Personal Development Plans
and e-portfolios (plans de
desenvolupament personal i
portafolis electrònics) (ESDQMUL)

Sistemes de recollida sistemàtica dels avenços
d'aprenentatge i d'adquisició de competències
personals i professionals
http://www.esd.qmul.ac.uk/sande/pdp.htm

Mind the Gap (tingues presents Lloc web dissenyat per facilitar tant als
les mancances) (ESD-QMUL) estudiants com a tota la comunitat universitària
el coneixement sobre què són les
competències clau, perquè són importants i
com es poden desenvolupar
http://www.mindthegap.qmul.ac.uk/
Graduate Schools Transferable
Skills Programme(programa de
competències transversals de
les escoles de grau) (ICL)

Programa que engloba petits tallers sobre
competències de recerca, professionals i de
desenvolupament personal. Per donar
resposta a la declaració conjunta sobre les
competències (Joint Skills Statement) que
estableix aquelles que els estudiants de cursos
avançats han d'assolir.
http://www3.imperial.ac.uk/graduateschools/
transferableskillsbooklet2006-7/

OLIVIA Online Virtual
Information Assistant
Programmes (assistent online
sobre informació virtual i

Programa d'habilitats informacionals en suport
WebCT
http://www3.imperial.ac.uk/library/
learningsupport/

habilitats informacionals) (ICL)

libraryinformationliteracystrategy/teaching

Suport a la llengua i a les
matemàtiques (ICL)

Programes d'ajut als estudiants per millorar la
seva competència en anglès, en llenguatge
escrit i en matemàtiques.
http://www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/
learningsupport/languagesupport http://
www3.imperial.ac.uk/edudev/
teachingandlearningresources/
learningsupport/mathematics
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8. Atenció a l'entorn

Envision 2010

Estudi sobre quins han de ser els nous
perfils de l'enginyer i sobre com formar-los
http://www3.imperial.ac.uk/envision

Innovació curricular

Estudis sobre l'enfocament de la innovació
curricular a institucions capdavanteres
(Estudis interns no disponibles
públicament)

IDEA league task forces(grups de Xarxa temàtica de 5 universitats
treball de l'aliança IDEA)
capdavanteres en ciència i tecnologia.
Compten amb iniciatives incipients sobre
grups de treball relatius a centres de
didàctica i d'atenció als processos
d'aprenentatge
http://www.idealeague.org/
9. Increment de la qualitat Estructura fusionada de la
universitat de Middlesex

Institutional Audit (auditoria
institucional)

El Centre for Learning and Quality
Enhancement (centre per a l'aprenentatge
i l'increment de la qualitat) és un exemple
organitzatiu en el que es treballen
conjuntament aspectes de qualitat i de
desenvolupament educatiu
http://www.mdx.ac.uk/aboutus/fpr/clqe/
index.asp
D'acord amb la línia marcada per les
pròpies universitats i per l'agència
d'assegurament de la qualitat, les
universitats disposen de documentació que
recull les actuacions prioritàries i que es
destaquen en el seu pla de millora. Aquest
document inclou de manera important tots
els aspectes de desenvolupament educatiu
que es promouen a les universitats.
(document intern de la universitat)
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Llista d'acrònims
CAPITOL 8

ALT

Association for Learning Technology

CASLAT Certificate of Advanced Studies in Learning and Teaching
CED

Centre for Educational Development

CLQE

Centre for Learning and Quality Enhancement

EDCs

Educational Development Coordinators

ESD

Educational and Staff Development

GTAs

Graduate Teaching Assistants

HEA

Higher Education Academy

HEFCE

Higher Education Funding Council of England

ICE

Institut de Ciències de l'Educació

ICL

Imperial College of Science and Technology London

IDEA

(Imperial, Delft, ETH Zurich, Aachen, Paris Tech) Leading European education and research in
science and technology

IoE

Institute of Education, University of London

LINKED London Imperial Network for Educational Development
MU

Middlesex University

OLIVIA

Online Virtual Information Assistant (online information literacy programme)

QAA

Quality Assurance Agency

QMUL

Queen Mary University of London

SEDA

Staff and Educational Development Association

SLTP

Supporting Learning and Teaching Programme

UPC

Universitat Politècnica de Catalunya

VLE

Virtual Learning Environment
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Agraïments
CAPITOL 9

Principal agraïment a Heather Fry, directora del Centre for Educational Development de l'Imperial College
London, per haver acceptat acollir-me a l'Imperial i haver-me guiat personalment en el meu pla d'actualització
professional, de manera molt didàctica, cobrint tots els aspectes que m'han interessat.
A totes les persones del Centre for Educational Developmentper la càlida acollida quotidiana al llarg dels
dos mesos d'estada i l'esforç i generositat en les explicacions sobre el seu propi treball:
Alison Ahearn, Kirsten Dalrymple, Roberto Di Napoli, Frank Harrison, Martin Kingsbury, Dave Riley, Peter
Wren, Clare Hemsley, Danielle Pompeo, Victoria Thomas, Nousheen Tariq, Suyane Beasley, Jamie Nattu
A totes les persones de l'Imperial College Londonque han facilitat l'estada i que han explicat temes
relacionats:
Rees Rawling, Gareth Jones, Esat Alpay, Debbi Bowden, Helen Harrington, David Allman, Nessa Carey,
Adrian Hawksworth, Maria Toro-Troconis, Monika Sexton.
A totes les persones de les entitats visitades i als consultors independents que han acceptat entrevistes:
Molt particularment a David Gosling, sempre obert i facilitador per a compartir el seu ampli coneixement del
sistema universitari britànic.
A Steve Ketteridge, Graham Thomas, Cara Owen, Gillian Ritchie, Stella Ekebuisi, del Educational and Staff
Development de la Queen Mary University of London.
A Barry Jackson del Centre for Learning and Quality Enhancement de la Middlesex University.
A Helen Bulpitt del HEA Health Sciences and Practice Subject Centre del King's College London.
I a tot el personal de l'ICE de la UPC que ha assegurat la meva feina durant la meva estada a l'Imperial.
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