
 
 

U1160 SEMINARI FORMATIU PROJECTE AULES 
HÍBRIDES: BASES METODOLÒGIQUES PER A 

L'ADAPTACIÓ DE LA DOCÈNCIA.  
CÀTEDRA EDUCACIÓ I ADOLESCÈNCIA 

 
 
PROFESSORAT 
Enric Brescó, Universitat de Lleida 
Pere Cornellà, Universitat de Girona 
Laura Fernández, Universitat de Lleida 
Noemí Verdú, Universitat de Lleida 
 
OBJECTIUS 
El seminari s’emmarca dins del projecte d’innovació docent “Aules híbrides” de 
la Càtedra Educació i Adolescència. El projecte té la finalitat de contribuir a 
sentar les bases metodològiques per a l’adaptació de la docència per al proper 
curs 2020/2021, el qual es desenvoluparà en una modalitat mitxta o híbrida.  
 
Davant d’aquesta nova realitat es planteja una formació oberta per tal de: 

 Comprendre que són les metodologies actives d'ensenyament i 
aprenentatge. 

 Reflexionar al voltant dels principals avantatges de l'aprenentatge 
col·laboratiu. 

 Conèixer estratègies de comunicació efectiva a través de les eines 
digitals del campus virtual.  

 Analitzar les posibilitats i beneficis de la gamificació en educació 
superior. 

 
CONTINGUTS 
Els continguts del seminari es divideixen en quatre capsules formatives: 
 

 14 de juliol. Capsula 1. L'aprenentatge col·laboratiu a distància. 
 17 de juliol. Capsula 2. Comunicació digital efectiva. 
 21 de juliol. Capsula 3. Metodologies actives de formació. 
 30 de juliol. Capsula 4. La gamificació i la docència a la universitat 

 
METODOLIGIA 
El seminari desenvoluparà en dies alterns les diferents capsules formatives en 
modalitat íntegrament online a través de l’eina de videoconferències del 
campus virtual. 
 
El format de cada càpsula constarà d’una primera part expositiva i d’una 
segona en la qual es promourà la reflexió, el debat i l’intercanvi entre els 
participants. 
 
 



 
 
Durada: 12 

Lloc: Campus Virtual 

Data: 14, 17, 21 i 30 de juliol de 2020 

Horari: De 9:30 a 12:30 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. 


