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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

La millora continua de la pràctica docent és el resultat del conjunt de reflexions i d’inquietuds 

compartides entre el professorat universitari, els quals desenvolupen accions per a la millora 

de la docència a l’educació superior. La seva activitat en aquest àmbit està marcada per una 

preocupació constant vers la tasca docent i la implementació de pràctiques educatives que 

permetin conèixer, reflexionar i analitzar el desenvolupament competencial actual dels 

estudiants a l’educació superior.  

Amb l’objectiu principal de difondre i compartir els resultats més rellevants, s’ha organitzat 

aquest seminari d’intercanvi a partir d’algunes de les experiències docents innovadores més 

destacades que es porten a terme a la URV. Es pretén, d’aquesta manera, encoratjar al 

professorat a tenir en compte noves i diferents formes d'ensenyar i d'aprendre, reflexionar 

sobre la pròpia pràctica i/o adaptar-les a la seva pròpia realitat docent. 

Esperem que us sigui d’interès i que el resultat final sigui el creixement conjunt i la generació 

d’un espai d’intercanvi d’experiències docents i investigadores fructífer. 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Títol activitat  Claus per a una bona docència: experiències d'èxit 

Codi  01DO0003-1 

Impartit per Antoni Carreras Casanovas 

Marta Romeu Ferran 

Albert Fabregat Sanjuan 

Hores 3 hores 

Adreçat a PDI 

Idioma  Català 

Places 25 

Dates:  

Hora:  

Lloc: 

4 de febrer de 2020 

16-19h 

Aula C105, FCEP (W0). Campus Sescelades 



Ponents:  

• Antoni Carreras, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques 

• Marta Romeu, professora de la Faccultat de Medicina i Ciències de la Salut. 

• Albert Fabregat, professor de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química 

• José Miguel Jiménez, professor de la Facultat de Ciències de l’Educació (moderador)  

 

DESTINATARIS 

Tot el PDI (Personal Docent i Investigador) de la URV. 

CERTIFICAT 

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

activitats del curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 


