BLEARN AUTONOMY
Projecte Erasmus+ de col·laboració estratègica

Jornada. L’ús dels portafolis
a l’educació superior
Data: 1 de juliol de 2022
Organitza: Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya (UVic-UCC)
Lloc: Aules 216, 217 i 218. Elisava
La Rambla 30-32 - 08002 Barcelona

D’especial interès per a persones
• amb responsabilitats de formació i coordinació
universitària i d’educació superior
• expertes i investigadores en la innovació
pedagògica i l’aprenentatge experiencial i reflectiu
09:45 h
Arribada i registre d’assistents
10:00 h
Conferència inaugural: “El potencial del portafolis
digital a la docència universitària” a càrrec de JoanTomàs Pujolà
11:00 h
Pausa-cafè

Joan-Tomàs Pujolà és doctor
en Lingüística Aplicada per
la Universitat d’Edimburg
i és professor titular del
Departament d’Educació
Lingüística i Literària de la
Facultat d’Educació de la
Universitat de Barcelona (UB).
En l’actualitat col·labora amb
l’Institut de Desenvolupament
Professional (*IDP-ICE) de la
UB. És l’investigador principal
del grup de recerca consolidat
realTIC i coordina el grup
d’innovació docent DIDAL_UB.
Més informació en el seu
portafolis professional.

11:30 h
Presentació del projecte a càrrec de Xavier Rambla
(UAB), Jordi Mogas (UAB) i els investigadors i
investigadores de la UVic-UCC
Presentació de la plataforma per fomentar l’intercanvi
d’experiències docents entre les institucions
participants
Debat amb el públic assistent
13:00 h

Cal formalitzar la inscripció, gratuïta però
obligatòria: https://bit.ly/jornada-blearn

Investigadors i investigadores
participants de la UVic-UCC:
Lucrecia Keim, Marcos Cánovas,
Lydia Brugué, Richard Samson,
Àngel Tortadès

https://blearn-autonomy.eu

blearn@uvic.cat

Clausura de la jornada i dinar (inclòs en la inscripció)

Projecte Erasmus+ de col·laboració estratègica

El projecte desenvolupa i
investiga estratègies
digitals innovadores amb
la finalitat de:

Com a resultat de les accions
que es duen a terme, el
projecte té previstes les
produccions següents:

• millorar la retroacció dels
docents als estudiants
universitaris

• un manual per a docents
amb recursos de retroacció
mitjançant eines interactives

• fomentar l’ensenyament
col·laboratiu entre
institucions de nivell
superior

• una plataforma per fomentar
l’intercanvi d’experiències
docents entre les institucions
participants

• desenvolupar polítiques
institucionals de blended
learning

• un manual sobre polítiques
institucionals de blended
learning

Liderat per:

Amb la participació de:

