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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

DESCRIPCIÓ  

L’intercanvi virtual, també conegut com aprenentatge internacional col·laboratiu en línia (COIL) o 

aprenentatge en xarxa global, és una metodologia que amplia les oportunitats d’aprenentatge 

intercultural i transnacional als estudiants universitaris, aporta el desenvolupament d’habilitats de 

treballadors del segle XXI i ofereix oportunitats per a desenvolupar noves experiències 

d'aprenentatge. Una activitat COIL pot ser part d’una assignatura o bé una assignatura compartida 

amb una altra universitat on els estudiants poden treballar en grup a distància, aprenent altres 

maneres de fer, de treballar, de pensar i obtenint aquests beneficis d’interculturalitat i aportant 

riquesa a la tasca/assignatura en qüestió. 

 

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta metodologia i potenciar l'Intercanvi virtual entre 

l’alumnat, s’ofereix un taller adreçat al professorat interessat en la innovació intercultural a 

l'educació superior. 

Aquest taller anirà a càrrec de la professora Eva Haug, i comptarà amb la participació d’en Victor 

Merino, de la Facultat de Ciències Jurídiques, i na Montse Martínez, del Servei Lingüístic.  

 

Workshop: Com implementar el COIL a l’aula  

(PROFI122) 

Impartit per Dr. Eva Haug (Hogeschool van Amsterdam) 

Tipus d’activitat Taller 

Durada 4 hores 

Places 25 

Dates 24 de Maig de 2019 

Hora 9:30 – 13:30 

Lloc Aula 301. Campus Catalunya 

Destinataris Personal docent i investigador 

Idioma Anglès  



Institut de Ciències de l’Educació  

OBJECTIUS  

 Conèixer el COIL i les seves possibilitats per a la millora del desenvolupament professional 

de l’alumnat.  

 Conèixer els passos per implementar aquesta metodologia en les assignatures de grau i 

màster.  

 Potenciar l'Intercanvi virtual entre l’alumnat universitari.  

 

DESTINATARIS 

Personal Docent i Investigador (PDI) de la URV. 

 

AVALUACIÓ I CERTIFICAT 

Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les 

activitats del curs, rebran el certificat corresponent. 

 


