
PROFI203
Títol 
activitat

Jornada d’Innovació Docent: Presentació del projecte QeLab, la 
llibreta electrònica de laboratori

Tipus 
d’activitat Jornada d’Innovació Docent
Impartit 
per

PDI URV, professor d’educació secundària

Hores a 
certificar

4

Places 60
Dates: 6/9/2018
Hora: 9,30 a 13,30 h
Lloc:  Sala de Graus de la Facultat de Química

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

La finalitat d’aquesta Jornada d’Innovació Docent, és mostrar al professorat de la

Facultat de Química el projecte Qelab: la llibreta electrònica de laboratori, que ha

comptat amb ajuts a la innovació docent per part de l’ICE, i Ajut Pont per a projectes

educatius del Consell Social i ICE. Aquest projecte s’ha desenvolupat entre PDI i PAS

dels departaments de Química Analítica i Química Orgànica, i de Química Física i

Inorgànica,  coordinats  per  la  Dra.  Anna  M.  Masdeu,  en  col·laboració  amb  la

professora Dolors Calabuig de l’IES Baix Camp, i del becari que ha desenvolupat

l’aplicació, Eloi Colon Savall.

Aquest  projecte  ha  permès crear  una  aplicació  on-line (amb possibilitat  d’afegir

capacitats off-line en futures versions) amb capacitat per substituir els quaderns de

paper  tradicionals  al  laboratori.  El  registre  en un  quadern  de laboratori  d’idees,

càlculs, resultats experimentals i discussions és una part fonamental de les bones

pràctiques de laboratori, sobretot si és de recerca. Per la seva importància, durant

la  formació  dels  alumnes  es  posa  molt  èmfasi  en què aprenguin  a  elaborar  un

quadern de laboratori i adquireixin l’hàbit de reflectir correctament la feina feta de

manera clara i ordenada.

OBJECTIUS

Presentar el projecte d’innovació docent que s’ha desenvolupat els darrers dos anys
a la Facultat de Química anomenat “QeLab: la llibreta electrònica de laboratori” a
tot el professorat del centre,  i professors d’àrees científico-tecnològiques d’altres
centres que poguessin estar interessats.



CONTINGUTS

- Presentació del projecte Qelab: la llibreta electrònica de laboratori. Com va
sorgir i les etapes en les que s’ha desenvolupat.

- Aplicació pràctica de la llibreta electrònica.

- Resultats  del  projecte  Qelab.  Aplicació  en  laboratoris  de  docència  de  la
Facultat de Química, i en laboratoris d’un centre de secundària.

- Valoracions  per  part  dels  coordinadors  del  projecte,  i  dels  estudiants  i
professors participants.

- Conclusions. Accions de millora proposades.

METODOLOGIA

 La Jornada consistirà en la presentació, per part del professorat implicat (tant de la
URV com del centre de secundària), del projecte d’innovació docent que s’ha dut a
terme els darrers anys a la Facultat de Química, QeLab: la llibreta electrònica de
laboratori. Les presentacions inclouran aspectes pràctics, com és, l’ús de l’aplicatiu
que s’ha dissenyat per tenir una llibreta electrònica de laboratori.

DESTINATARIS

Aquesta Jornada està principalment dirigida al PDI del Departaments de Química
Física  i  Inorgànica,  Química  Analítica  i  Química  Orgànica,  i  Bioquímica  i
Biotecnologia, encara que també creiem que pot resultar d’interés a PDI d’altres
departaments de l’àrea científico-tecnològica.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Enquesta als participants de la Jornada

Certificat d’assistència als participants de la Jornada
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