GRUPS D’INNOVACIÓ FACULTAT DE FARMÀCIA (UB)

NOM DEL GRUP: Grup d'Innovació Docent en Botànica Aplicada a les Ciències
Farmacèutiques (GIBAF) Grup consolidat – 2006 –

MEMBRES:
·
·
·
·
·

Cèsar Blanché - Catedràtic d'Universitat
Carles Benedí - Professor Titular d'Universitat
Maria Bosch - Professora Agregada
Anna Rovira - Professora Titular d'Universitat
Joan Simon - Professor Titular d'Universitat

COORDINACIÓ: Joan Simon

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS DEL GRUP
El marc concret de l’activitat dels integrants del grup –l’àrea de Botànica a la Facultat de
Farmàcia de la UB- permetrà aplicar i avaluar les propostes que generi el grup d’innovació en
el context de dos ensenyaments (Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments) amb plans
d’estudis ja reformats però sotmesos a la nova remodelació que impliquen les directrius de
l’EEES. Aquest marc defineix les necessitats d’innovació i de recerca pedagògica que caldrà
desenvolupar en els propers anys i que constitueixen bona part dels objectius que presenta el
nostre grup. De manera sintètica esmentar:
1) Evolució de l’activitat docent cap:
1.a) als nous paradigmes d’educació superior centrada en l’aprenentatge autònom i en
l’avaluació continuada i
1.b) a la introducció d’objectius docents basats en l’assoliment de competències
professionals que facin possible la mobilització dels coneixements a través d’habilitats i
actituds adequades a un professional de la societat del S. XXI.
2) Implementació i explotació dels eines i recursos de les TICs en l’ensenyament presencial i
no presencial i producció dels materials docents requerits.
3) Estudiar el potencial i possibilitats de noves modalitats d’ensenyament-aprenentatge
basades en la semipresencialitat.

ACTUACIONS I PROJECTES:
- PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT (ACTUALS)
1) Aprenentatge col·laboratiu al nou entorn Moodle (2006)
?
?
?

Organització i estructuració dels continguts en l’entorn Moodle.
Utilització dels Wiki dins Moodle i avaluar les possibilitats d’ús de la Viquipèdia
(Viquiprojecte)
Valoració en forma d’assaig el potencial de l’e-portafoli com avaluació formativa.

2) Migració de la docència pràctica de botànica farmacèutica al Campusvirtual-UB:
adequació a l'avaluació continuada (2007)
?
?
?

Migració cap al Campusvirtual UB.
Creació dins el Campusvirtual UB dels mòduls amb format qüestionaris autocorrectius
Promoure l’autoavaluació i l'aprenentatge autònom

- EQUIP DOCENT (EDBAF)

• Endegar

enguany un seguit de propostes metodològiques i estratègies docents que ens
proporcionen informació objectiva sobre el procés d’avaluació dels aprenentatges en el marc
de l’elaboració dels plans docents de les assignatures.

• Fomentar

la transversalitat dels processos i instruments comuns per a l’avaluació
continuada entre diferents grups i diferents assignatures.

• Assolir un nivell òptim

d’evidències i indicadors que permetin avançar cap el consens del
Pla Docent en el cas d’assignatures troncals on participi un nombre molt alt de professors.

• Dinamitzar la

resta de professorat implicat en la docència d’altres grups de l’assignatura
troncal a partir de la difusió i coneixement dels recursos.

• Generar propostes paral·leles i complementaries que, mitjançant eines en format d’enquesta,
proporcionin retroalimentació i evidències suficients per encarar en les quatre assignatures
una avaluació continuada vàlida i fiable de cara al curs 07-08.

WEB: http://gibaf.org/

