
IMPRÈS DE SOL·LICITUD. CONVOCATÒRIA DE 2001

FORMACIÓ PEDAGÒGICA
 DEL PROFESSORAT

Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Docència
Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària

A-1 Formació professorat novell A-5 Formació en l'avaluació dels aprenentatges
A-2 Dinamització pedagògica A-6 Formació en l'acció tutorial
A-3 Formació en noves tecnologies A-7 Formació en dissenys d'entorns virtuals
A-4 Innovació metodològica A-8 Formació per a la coordinació

TÍTOL DEL PROJECTE

Categoria docent:

Telèfon:

Departament:

Facultat: Divisió:

(1) Si ho considereu pertinent, podeu aportar documentació complementària (informes, memòries, articles, etc.).

E
X

PE
R

IÈ
N

C
IE

S 
PR

È
V

IE
S

Adreça electrònica:
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Potencialitats i ús del cinema com instrument docent facilitador dels processos 
d'autoaprenentatge dels alumnes

DESCRIPCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL DEPARTAMENT O D'ALTRES PROFESSORS
(Especifiqueu-ho només si és pertinent.)

EXPERIÈNCIES PRÈVIES DE LES PERSONES QUE INTEGREN EL PROJECTE
(Feu referència únicament a les que estiguin relacionades amb el contingut de la sol·licitud.)

Alguns dels professors que formen part d'aquest projecte estan integrats en el  Grup d’Innovació Docent de Teoria i 
Història de l’Educació (Innova-THE).  Grup que ha estat identificat com a Grup d’Excel.lència  per acord de la Comissió 
Acadèmica de Junta de Govern de la Universitat de Barcelona de 9 de novembre de 2000.

Dins de les activitats previstes per l'esmentat Grup d’Excel.lència n'hi ha algunes directament relacionades amb el projecte 
que ara estem presentant, entre les què destacariem un projecte de creació d'una base de dades de documents gràfics i 
audiovisuals per a la docència i una activitat de coordinació de crèdits pràctics que té per objectiu l'autoformació a partir de 
l'anàlisi de casos i de la resolució de problemes, prioritzant la selecció de temàtiques transversals que siguin compartides 
entre assignatures i entre ensenyaments.

Entenem que el projecte que ara es presenta té una relació directa amb aquestes activitats, entre altres raons perquè 
l'aprenentatge a partir de l'anàlisi de casos i de la resolució de problemes pot complementar-se i completar-se amb el visionat 
de pel.lícules de ficció que permetin l'anàlisi de conceptes i de temes transversals a les assignatures i els ensenyaments 
implicats. En altres paraules, els mitjans audiovisuals en general, i el cinema en particular, són un instrument que pot 
facilitar la descripció de continguts i de situacions que siguin d'utilitat per a l'análisi de casos i la resolució de problemes.

ENSENYAMENTS IMPLICATS EN LA INNOVACIÓ:
Diplomatura en Educació social, Llicenciatura en Pedagogia i Graduat superior en Pedagogia social

ALTRES PROFESSORS IMPLICATS EN EL PROJECTE:

Jaume Trilla Bernet (CU), Violeta Núñez Pérez (TU), Hebe Tizio Domínguez (TU), Mercè Romans Siques (TU), Núria 
Obiols Suari (1t 8P)

NOM DEL PROFESSOR RESPONSABLE:
Miquel GOMEZ SERRA

Marqueu l'opció triada

X

Titular d'Universitat (TU)

93 40 35 028 mgomez@d5.ub.es

Teoria i Història de l'Educació

Pedagogia Cinquena
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JUSTIFICACIÓ O NECESSITAT DE LA FORMACIÓ SOL·LICITADA
(noves matèries, actualització tècnica del professorat, professorat novell, etc.)

DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ SOL·LICITADA
(objectius, temàtiques, estratègies -seminaris, conferències- , fases de realització, etc.)

L'eix vertebrador del projecte que es presenta consisteix en l'autoformació d'un grup de professors del Departament de Teoria i 
Història de l'Educació, vinculats a la docència d'assignatures obligatòries (com són Pedagogia social, Sociologia de l'educació o 
Educació permanent, entre altres) dels ensenyaments d'educació social, Pedagogia i Graduat superior en pedagogia social, a partir 
del treball i de la discussió grupals entorn de la utilització del cinema com material complementari a la docència presencial.

Aquesta formació girarà al voltant de dues àrees temàtiques principals:

1. Grup de discussió  sobre les potencialitats i les limitacions dels mitjans audiovisuals en general, i del cinema en particular, 
pel que fa al desenvolupament de processos d'autoaprenentatge de l'alumnat.

2. Grup de treball  per tal d'elaborar materials docents complementaris, basats en l'ús del cinema, que afavoreixin 
l'autoaprenentatge dels alumnes.

La reflexió i l'anàlisi  d'aspectes teòricoconceptuals  es complementarà amb aspectes pràctics  com la selecció d'un conjunt de 
pel.lícules  de ficció, els continguts de les quals puguin ser d'utilitat per a l'anàlisi i l'estudi de conceptes i temes de caràcter 
transversal a diverses assignatures obligatòries, relacionades amb el camp genèric de la Pedagogia social, de diferents 
ensenyaments de la Facultat de Pedagogia, en l'elaboració d'uns identificadors  que permetin classificar les pel.lícules en funció 
de les temàtiques docents i en l'elaboració d'alguns guions de treball  que haurien de facilitar el visionat de les pel.lícules per part 
de l'alumnat (tot identificant i desenvolupant els conceptes i els tòpics associats als continguts de la pel.lícula i que haurien de ser 
treballats, de forma autònoma, per part dels alumnes). Aquests guions, així com la resta del material elaborat, estarien a disposició 
de tot el professorat de la Divisió o implicat en altres ensenyaments similars de la mateixa UB, i podrien ser divulgats mitjançant 
la plana web del grup Innova-THE.

En definitiva, es tracta de sensibilitzar i de formar al professorat universitari en la utilització del cinema com a material 
complementari que permet l'estudi i l'anàlisi (amb una base motivada i vivencial) de conceptes i de tòpics de caràcter bàsic i 
transversal a diverses assignatures,  així com la implantació d'un estil docent que combini l'activitat lectiva presencial  ( 
l'explicació de conceptes bàsics, la introducció d'activitats d'autoaprenentatge semipresencial i la posterior reflexió i anàlisi sobre 
aquestes activitats) i els processos d'autoaprenentatge de l'alumnat  (com, per exemple, el visionat guiat i autònom de pel.lícules 
de ficció, amb un guió preestablert i relacionat amb continguts prèviament definits pel professor).

La formació sol.licitada es justifica per tres aspectes bàsics:

A. Una de les prioritats actuals de l'ensenyament universitari és afavorir la docència semipresencial  mitjançant nous estils 
docents que incorporin les tecnologies, com és el cas del cinema, en els processos d'aprenentatge i de docència.

B. El procés de reforma de la docència universitària a partir de la propera aplicació dels crèdits transferibles  europeus ens obliga 
a revisar la docència, traslladant l'eix dels processos d'aprenentatge des del professor (les activitats lectives presencials), cap als 
processos d'autoaprenentatge de l'alumnat.

C. La progressiva importància que els elements audiovisuals  estan adquirint en la nostra societat i, per tant, en els processos de 
formació del nostre alumnat (si bé entenem que aquesta s'ha de matisar i complementar amb la reflexió i l'análisi guiats pel 
professor).

En definitiva, considerem que el cinema pot ser un element didàctic important en el moment de dissenyar estratègies docents 
alternatives que cerquin l'autoaprenentatge dels alumnes a partir d'activitats complementaries semipresencials.



€QUANTITAT TOTAL 3.000,00  €                

1.520,00  €                            
Material fungible 180,00  €                               

F
or

m
ac

ió
 p

ed
ag

òg
ic

a 
de

l p
ro

fe
ss

or
at

concepte import

Personal suport projecte 1.000,00  €                            
Adquisició de material bibliogràfic i videogràfic 300,00  €                               

Equipament inventariable d'ús docent

DESCRIPCIÓ DEL PRESSUPOST
(És imprescindible que aporteu la descripció detallada del pressupost)

Fases de realització

Mesos 1 a 4. 
Discussió ús cinema. Revisió bibliografia sobre ús educatiu de mitjans audiovisuals i tecnologies. Consulta de fons 
documentals sobre filmografia.

Mesos 2 a 4.
Identificació de conceptes i tòpics transversals. Identificació de filmografia que pot ser d’interès per a la discussió d'aquests 
conceptes i tòpics. Posterior selecció i localització d’aquesta filmografia.

Mesos 4 a 6. 
Discussió identificadors temàtics. Elaboració de codificadors que permetin la classificació de les pel.lícules, de manera que es 
faciliti la consulta posteriors.

Disseny d’una fitxa identificativa, on es recollirà informació significativa de les pel.lícules, des de la perspectiva del seu ús 
potencial en activitats formatives.

Elaboració d’un guió que faciliti la tasca de visionat de les pel.lícules seleccionades.

Mesos 6 a 8. 
Disseny de l’estructura interna de la Base de dades sobre cinema.

Mesos 6 a 16. 
Visionat de la filmografia seleccionada i complimentació del guió i de la Fitxa identificativa de cadascuna de les pel.lícules.

Mesos 14 a 18. 
Elaboració de materials didàctics que puguin facilitar la realització d'activitats d’autoaprenentatge dels alumnes.



Signatura del responsable del projecte
(imprescindible)

Barcelona, 4 de febrer de 2002
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En el cas de voler fer constar el suport del consell de departament, del consell d’estudis i/o de la junta de centre, ho 
podeu fer d’acord amb el que s’indica a continuació:

PROPOSTA D'AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ
(satisfacció personal segons el compliment de les expectatives)

Alguns criteris d'avaluació del projecte podrien associar-se als aspectes següents:

- Nombre de pel.lícules identificades i grau de transversalitat dels seus continguts (tant des de la perspectiva dels ensenyaments, 
com de les assignatures, com dels conceptes o dels tòpics).

- Operativitat dels identificadors de classificació de les pel.lícules.

- Utilitat de la base de dades per al professorat implicat en la docència dels ensenyaments.

- Qualitat dels guions elaborats: conceptes i tòpics, assignatures implicades, propostes d'activitats, materials complementaris 
associats, etc.

Nom i cognoms                                                                             
en qualitat de

informa favorablement del projecte (títol): 

presentat pel professor o la professora

a la convocatòria del Programa d'innovació docent de 2001.

Signatura
Barcelona, 4  de Febrer  de 2002

Ernest Mascort  i  Asun Llena

Cap d'Estudis de Pedagogia i Cap d'Estudis d'Educació social

Potencialitats i ús del cinema com instrument docent facilitador dels processos d'autoaprenentatge dels alumnes

Miquel Gómez Serra


