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Foto: Globus. Querétaro (Mèxic)



Canvi d’època?

Foto: Museu de Melbourne (Austràlia)



Ballestar (Castelló) – 24 de novembre de 1924

Pàrvuls 4 anys. La Sénia (Tarragona) - Setembre de 1968
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Espais per a la construcció del coneixement

http://www.educomunicacion.com/2012/02/una-escuela-sueca-elimina-las-aulas http://late-dpedago.urv.cat/simula
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http://www.e-faro.info/Imagenes/CHISTES/WChmes02/Acudits2009/090923-chiste.jpg

Si som realistes …



Quina és la realitat actual?

Foto: Festes de Moros i Cristians (Alcoi)



Món real vs. Món virtual

Un sol món que ocupa diferents espais



http://cuadernodelprofesor.org/wp-content/uploads/2012/03/water-drop-384634_640-640x372.jpg

El temps

http://cuadernodelprofesor.org/wp-content/uploads/2012/03/water-drop-384634_640-640x372.jpg


Alicia en el País de las Maravillas
Lewis Carroll



Quan el món es troba en constant canvi, l’educació deuria 

ser prou ràpida per afegir-s’hi. Estem front a l’educació líquida.
Zygmunt Bauman

http://cuadernodelprofesor.org/wp-content/uploads/2012/03/water-drop-384634_640-640x372.jpg

http://www.edebifikir.com/medya/bauman.jpg

http://cuadernodelprofesor.org/wp-content/uploads/2012/03/water-drop-384634_640-640x372.jpg
http://www.edebifikir.com/medya/bauman.jpg


Thorvaldsen's Museum, Copenhagen by Jonas Smith (CC BY-NC 2.0) 151893386CF040_TechCrunch_C by TechCrunch (CC BY 2.0)

Canvi de context: de Gutenberg a Zukerberg

C:JMMuñoz

https://www.flickr.com/photos/jonassmith/
https://www.flickr.com/photos/techcrunch/


Què és aprendre?

Foto: Baixada dels pilars. Colla Sant Pere i Sant Pau. Santa Tecla’18



Què és aprendre?

Foto: Quito (Equador) Foto: Vancouver (Canadà)



Fotos: Devesa (Girona) Pirineu català   Morera del Montsant

Com aprenem?
“Sempre estic fent el que no sé fer per aprendre a fer-ho” (Picasso)



Quina perspectiva?

Foto: Querétaro (Mèxic) Foto: Baia dels Alfacs (Sant Carles de la Ràpita)



Com abordem la realitat?



Assumint la naturalesa de la matèria primera



Sistematitzant les seves necessitats



Tenint ambició

Cohesió

Estratègia Iniciativa

Col·laboració



Dissenyant espais tecnològics per a la construcció de coneixement.
Els ecosistemes tecnològics

http://www.setda.org/2015/05/25/roadmap-supports-building-digital-learning-environments/

http://www.setda.org/2015/05/25/roadmap-supports-building-digital-learning-environments/


Tots som aprenents digitals
Conèixer les necessitats formatives de col·lectius diversos 

http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/4316682649/

http://images.martechadvisor.com/images/uploads/content_images/bb52dc203a4567d9c8b43fb1e353c0fc.jpg

http://www.flickr.com/photos/stuartpilbrow/4316682649/
http://images.martechadvisor.com/images/uploads/content_images/bb52dc203a4567d9c8b43fb1e353c0fc.jpg


Gisbert, M. & González, J.(2016) Nous escenaris d’aprenentatge des d’una visió transformadora. Wolters Kluwer España, S.A.: Madrid.

Ciutadans digitals



Identitat digital i presència social: competència digital 



Imagen de Silvia Sasot



L’espai digital. Un món d’oportunitats



Transitant per un món infinit



Tecnologia i Velocitat

Foto: Times Square (New York)



Permanent o efímer?

Foto: Metropolitan Museum of Art (NY) Foto: Times Square (NY)



Aprenentatge mòbil

http://www.ecampusnews.com/files/2015/11/mobile.jpg

https://www.upsidelearning.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/mobile-learning-mlearning-applications-an-example.png

http://www.ecampusnews.com/files/2015/11/mobile.jpg
https://www.upsidelearning.com/blog/wp-content/uploads/2016/02/mobile-learning-mlearning-applications-an-example.png


Professors Digitals

http://now.vg.com/wp-content/uploads/2013/10/557043511

http://now.vg.com/wp-content/uploads/2013/10/557043511


El Professorat: models i eines 

Alec Couros
University of Regina (Canadà)

Koehler y Mishra, 2008

35 eines per a treballar
(amb la Taxonomía Bloom)

http://i2.wp.com/selenitaconsciente.com/wp-content/uploads/2016/09/vr.jpg

http://i2.wp.com/selenitaconsciente.com/wp-content/uploads/2016/09/vr.jpg


La Competència Digital Docent

Foto: Rokefeller Center (New York)



Competència
Digital

Competències
Discents

Competències 
Docents

Ecdl.org
Eshet-Alkalai (2004 & 2009)
Comisión Europea (2007)
Somerville et al., 2008
CETF (2008 & 2010)
Dep. Governació i Ad. Públiques (2009)
Ferrari (2013)
Kampylis, Redecker y Punie (2017)

Martin (2005)
ISTE (2007)
Calvani et al. (2009)
Zúñiga & Brenes (2011)
Enlaces (2011 & 2013)
Larraz (2012)
Departament d’Ensenyament (2013)
Fraillon et alt. (2013)
Kampylis, Redecker y Punie (2017)

Enlaces (2006)
ISTE (2008)
UNESCO (2008)
Enlaces (2011)
Fraser et al. (2013)
Ministerio Educación (2013 y 2014)
Lázaro & Gisbert (2015)
Departament d’Ensenyament (2016)
Silva, Miranda, Gisbert, Morales, Oneto (2016)
Ministerio Educación (2017)
Join Research Centre (2017)
UNESCO (2018)

Marcs i models de referència





Projecte COMDID.  Eina

http://late-dpedago.urv.cat/qcdd/

http://late-dpedago.urv.cat/qcdd/


http://tics-edu-urjc.wikispaces.com/file/view/chiste_tics2.jpg/178569125/chiste_tics2.jpg

Què és innovació?



El cas URV



L’Institut de Ciències de l’Educació (1999-2001)

• Definició del Campus Virtual de la URV (1999-2000)
• Pla de formació del personal acadèmic 

• Pla General
• Pla Específic

• Convocatòria Innovació Docent

• Xarxa URV-Digital

(Gisbert et alt 2014)



El Model Educatiu de la URV (2004)

ü Currículum nuclear

C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès

C2 Gestionar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.

C3 Gestionar la informació i el coneixement.

C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en llengua pròpia

C5 Comprometre amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional. 

(Ciutadania)

C6 Definir i desenvolupar el propi projecte acadèmic i professional que es planteja a la universitat. 

(Orientació)



Al pla de virtualització de la docència
(2017)



Reflexions prèvies a virtualitzar una titulació

• Per què / Per a què virtualitzem?

• Què virtualitzem o què ens resulta més fàcil virtualitzar?

• Quins problemes podem tenir?

• Quines pors tenim?

• Quins reptes suposa la docència virtual respecte de la presencial?



Model de docència no presencial URV
Principis

Garantir la comunicació 
necessària

§ Docent – estudiant
§ Estudiant – estudiant
§ Accions proactives i reactives

estandarditzades

Posar el focus en l’activitat 
de l’estudiant, no en el 
contingut

§ Avaluació continua
§ Retroacció formativa

Flexibilitzar el rol de 
l’estudiant

§ Minimitzar desplaçaments i
activitats síncrones

§ Que l’estudiant pugui
aprofitar el màxim els
moments de connexió

§ Standarditzar estructures
d’aules virtuals, eines i
maneres de procedir

Evitar la complexitat 
tecnològica al docent

§ Docent centrat en la seva
expertesa

§ Suport SREd en la producció
de l’aula virtual

§ Tecnologia propera

Model



Procés de programació acadèmica
Fases i accions clau

Presentació i concreció del 
model de docència virtual

Incorporació del model a la 
memòria de verificació

…



Màster a distancia
Tecnologia Educativa: eLearning i Gestió del Coneixement

(21 edicions)

• Projecte Europeu (UIB). Formació presencial (1999)
• Títol conjunt (UIB+URV). Formació semi-presencial (2000)
• Títol conjunt (UIB+URV). Formació a distància (2001)
• Pilot adaptació EEES (UIB+URV+UdL) (2005)
• Títol Oficial (UIB+URV+UdL+UM) (2007)

Estudiants preinscrits cada curs: 300
Estudiants seleccionats: 80
Dimensió internacional: 8 països diferents de mitjana
Titulats: 1200 (aprox)



Els/les Investigadors/es (2013-14)



Investigar sobre TIC i Educació



Investigació, innovació i lideratge

Més enllà de la curació i la gestió dels continguts



Dimensió de la Investigació Educativa

https://www.redincol.com.co/index.php/tag/investigacion-educativa-y-pedagogica

https://www.redincol.com.co/index.php/tag/investigacion-educativa-y-pedagogica


Emprenedors personals

(Rogers, 1995)



Una estratègia

Foto: Museu Dalí (Figueres)

Glocalització

Disrupció

Cohesió

Foto: L’Auditori (Barcelona)

Foto: Concurs de Castells (Tarragona)



Una síntesi final



La millora de la qualitat en l’ús de les tecnologies:
un procés continu

Planificar

Actuar

Avaluar

Millorar

Objectius assolibles i mesurables

Indicadors

ü implementar el seguiment del procés
ü Determinar el grau de consecució dels objectius
ü Observar i documentar la evolució
ü Establir comparacions amb altres contextos

permeten



L’autoanàlisi institucional en l’ús de les tecnologies i la presa de decisions 

1- Definició del 
punto de partida: 

què volem fer?

2- Diagnòstic del 
centre per àmbits: 
curricular, gestió i 

organització

3- Formulació 
d'objectius

4- Planificació de les 
prioritats

5- Identificació dels 
recursos necessaris

6- Assignació de 
tasques, 

responsabilitats i 
actors

7- Aplicació del pla

8. Definició de nous 
objectius



Condicions necessàries per a la incorporació de les tecnologies: 
mesures institucionals

Visió compartida de tota la 
comunitat
•Autoanàlisi  institucional

Crear un estat d’opinió

Lideratge
•Definició de les funcions dels actores

Universitat, centres, departaments

Planificació de la implementació
•Elaboració del Pla: objectius i prioritats

Campus Virtual
URV-Digital

Finançament
•Les tecnologies en el pressupost anual 

de la Institució

Pressupost ordinari associat

Equitat en l’accés
• Manteniment de les infraestructures físiques 

de connectivitat
• Creació de nous espais amb recursos 

tecnològics

CRAI – Factoria
SRE

Personal qualificat
•Anàlisi de necesidades formativas

Servei Informàtica
Servei Recursos Educatius

CRAI - Factoria

Formació permanent
•Formació permanent del professorat en 

CDD

ICE

Suport tècnic
•Manteniment d’infraestructures i 

Suport tècnic 

Servei Informàtica

Marc curricular
•Diseño i desenvolupament curricular de 

la CD

Currículum Nuclear

Aprenentatge centrat en en 
l’estudiant
•Escenaris i recursos per a l’aprenentatge 

per a treballar la CD

Model Educatiu URV

Seguiment i avaluació de l’ús de 
les tecnologies
•Formació interna i participació en 

projectes de recerca

Pla estratègic de Qualitat
PSQD

Compromís de la comunitat
•Participació i presència de la comunitat 

educativa en els projectes de centre

Convocatòries Innovació Docent (ICE)
Premis Consell Social

Polítiques de suport
•Les TIC com eina d’innovació, canvi i 

millora

Pla plurianual de renovació de material 
tecnològic

Suport  en el context extern
•Participació en projectes externs 

d’innovació i investigació

CRUE-TIC



Dimensió Internacional

https://iei.ua.es/images/Paginas/jornadas-economia-internacional-medium-400x.jpg

https://iei.ua.es/images/Paginas/jornadas-economia-internacional-medium-400x.jpg
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