
 
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les convocatòries ACOM, AMIC, AREM, 
ARAFI, ARAI, ARIE, CTP-ITT, CTP-XI, EXCAVA, MQD, PBR, RDG i XIRE 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria  
MQD 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 
AMIC Ajuts per a projectes de recerca en matèria d'immigració internacional a Catalunya  
AREM Ajuts per a projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica 
ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 

Catalunya 
ARAI Ajuts per a incentivar la recerca aplicada en matèria d'immigració a Catalunya 
ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 

educativa i d'ensenyament formal i no formal 
CTP-ITT Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per a projectes d'investigació i desenvolupament tecnològic. 
CTP-XI Ajuts per accions de cooperació en el marc de la comunitat de treball dels Pirineus 

Ajuts per al desenvolupament i la consolidació de xarxes temàtiques de recerca. 
EXCAVA Ajuts per al desenvolupament de treballs de camp de prospecció i/o excavació arqueològica o 

paleontològica de rellevància científica i d'impacte internacional 
MQD Ajuts per al finançament de projectes per a la millora de la qualitat docent a les universitats de 

Catalunya 
PBR PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de 

les Ciències Socials i les Humanitats 
RDG Ajuts per al finançament de projectes de recerca que tinguin per finalitat l'estudi de les 

desigualtats i violències originades per motius de gènere 
XIRE Ajuts per a donar suport a l'establiment de xarxes incentivadores de la recerca educativa  

 
 

 
Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
Coordinació docent concreta i grups pilot EEES com a instruments per la millora de la qualitat docent i com a estratègia 
per la migració a l'EEES a Facultat de Dret.  

Dades de l'investigador responsable 
Nom 
Max 

Cognoms 
Turull Rubinat  

Correu electrònic 
mturull@ub.edu  
 
 



 
 

 

Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
Universitat de Barcelona / Facultat de Dret 
 
 
Número d’expedient  
2006MQD00210 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Coordinació docent 
Grups pilot 
Avaluació continuada  
Rendiment acadèmic  
Pla Docent  
 
Data de presentació de la justificació  
13-12.2007 
 

 



 
 

 

Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/de la  beneficiari/ària  
del/de la investigador/a 
 

 



 
 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l’un en anglès i l’altre en la llengua del document,  on  
a més s’esmenti les dades següents: les dades del lloc on s’ha fet l’estada i la durada del projecte. 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte s'ha dut a terme a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona durant el curs 2006-2007 (setembre a 
juliol). La finalitat principal del projecte ha estat impulsar la coordinació entre docents d'un mateix grup i iniciar la 
transició cap a l'Espai Europeu d’Ensenyament Superior.  En aquest context, les accions desenvolupades han estat la 
creació de 6 grups pilot (tres a primer, dos a segon i un a tercer)  adaptats a l'EEES i la formació d'equips docents dels 
professors implicats en aquests grups.  Des de la Facultat de Dret, es van determinar les característiques i els criteris 
metodològics que definirien aquests grups i que els docents implicats havien de seguir. Per altra banda, els professors 
que formaven part d’un mateix grup es constituïen com a equip docent  amb la funció de coordinar-se pel bon 
desenvolupament del grup.  Cada equip docent comptava amb la figura del coordinador que era un docent  del grup 
escollit pel conjunt de professors i que tenia com a funcions la de convocar les reunions, redactar les actes amb els 
acords establerts i fer d’enllaç entre els alumnes i els docents d’un mateix grup.  El desenvolupament del projecte s’ha 
efectuat en tres fases: planificació i definició dels grups pilot i equips docents, l’execució del curs en els criteris 
metodològics establerts i la de valoració de l’experiència.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The project was carried out during the years 2006-2007 (from September to July).  The main aim of the project 
has been to promote and improve the coordination among teachers belonging to a same group, as well as 
starting the transition to the Higher Education European Framework (HEEF).  In this context, the actions done 
were: creating six experimental groups (three in the first, two in the second and one in the third year) adapted to 
the HEEF and establishing work teams of the teachers involved in these groups. The characteristics and 
methodological criteria to be followed were defined from the Faculty of Law. On the other hand, teachers of a 
same group became a work team with the responsibility of a good coordination in benefit of the group 
development. Each work team had a head - a teacher chosen by the work team. It was his/her responsibilities to 
call a meeting, take the minutes with the decisions taken and to be a link between students and teachers of a 
same group.  The project was developed in three steps: first, planning and defining the experimental groups 
and working teams; second, giving the course classes following the methodological criteria established and 
finally experience evaluation. 

 
 



 
 

 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació- 
      

 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
La motivació principal  d’aquest projecte ha estat impulsar la coordinació docent i la 
creació de grups pilots adaptats a l’EEES com a instruments per la millora de la 
qualitat docent.  Ambdós accions ja es contemplaven en el “Pla de millora de la 
Qualitat Docent de la Facultat de Dret”, aprovat per l’Equip de Govern,  com a dues 
línies d’actuació imprescindibles no només per a la transició cap a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior sinó també com a mesures a emprendre per incrementar la 
qualitat de la docència i millorar els resultats acadèmics.  
A continuació es detallen les accions dutes a terme i la valoració que els diferents 
agents implicats fan d’elles.  
 
FASE DE PLANIFICACIÓ (maig-setembre de 2006)  
 
a) Creació de grups pilots a l’EEES.  
Des de la Facultat es nomenen quins grups seran grups pilots adaptats a l’EEES,  i 
són els departaments els responsables d’escollir els professors que impartiran la 
docència en aquests grups.  
 
Els grups pilots són els següents:  

- Tres grups a primer: M3, M6 i T3. Assignatures que els constitueixen: 
Història del Dret, ciència política, Dret Constictucional I, Teoria del Dret, Dret 
Civil I, Dret Romà, i Llenguatge i documentació jurídic.  

 
- Dos grups a segon: M3 i M5. Assignatures que els constitueixen Economia 

Política, Dret Constitucional II, Dret Civil I, Introducció al Dret Processal, i 
Dret Penal.  

 



 
 

 

- Un grup a segon: M4. Assignatures que el constitueixen: Dret Internacional 
Públic, Institucions del Dret Comunitari, Dret Civil III, Dret Penal II, Hisenda 
Pública, i Dret Administratiu.  

 
Es convoca una primera reunió al juny amb un doble objectiu; per una banda 
explicar les condicions que regiran els grups adaptats, i per altra banda configurar 
els equips docents formats pels professors dels sis grups classe.  
 
Els grups pilots han funcionat seguint les indicacions establertes en el document 
d’Accions de Millora de la Qualitat Docent per al curs 2006-07 aprovat per l’Equip de 
govern de la Facultat de Dret el 22 de març de 2006. En aquest document 
s’establien com a criteris metodològics i acadèmics per als grups pilots els següents 
aspectes:  

a) Una metodologia docent basada exclusivament en un sistema 
d’avaluació continuada. Des de la Facultat es determina un número concret 
d’activitats segons la carrega en crèdits de l’assignatura, l’assistència es 
considera obligatòria i avaluable i es limita el valor de la prova final a un 40% 
de l’avaluació final.   

b) L’aplicació dels crèdits ECTS. En els grups pilots les assignatures 
s’adaptaran al crèdit ECT. Els crèdits de l’assignatura es multipliquen per 25 
hores de dedicació de l’alumnat distribuïdes en hores presencials, treball 
dirigit i aprenentatge autònom.  

c) Coordinació Docent. Els professors responsables de la docència de les 
assignatures que conformen un grup es constituiran com a equip docent.  

d) Redacció del Pla Docent. Tots els professors dels grups pilots hauran de 
redactar el Pla Docent de les assignatures segons el model aprovat per la 
Facultat.  

e) Possibilitat de flexibilitzar el programa de l’assignatura. El professorat 
s’ha de mostrar flexible per poder adaptar el seu programa a possibles 
demandes del grup.  

 
b) Creació dels equips docents 
La coordinació era un dels principals objectius a  aconseguir amb aquest projecte. 
Degut a la inexistència de tradició de coordinació entre professors docents d’un 
mateix grup, s’aprofita l’ocasió de l’establiment dels grups pilots per fomentar la 
creació d’equips docents i potenciar les reunions de coordinació entre ells.  
 
Es configuren 6 equips docents formats pels professos integrants dels diferents 
grups pilot, i s’escull un coordinador per grup. S’estableixen com a funcions del 
coordinador:  

 Convocatòria dels professors del seu grup 
 Planificació dels temes a treballar a la reunió (si cal recollir els temes que 

proposin altres professors implicats)  
 Interlocutor amb el grup d’alumnes (avís de canvis, conflictes que puguin 

sorgir, etc...)  
 Representant dels professors per a les problemàtiques, suggeriments, etc.. 

que vagin sorgint en el desenvolupament del curs.  
 
El contingut de la coordinació ha girat al voltant de la realització d’una 
temporalització conjunta de les activitats de les assignatures per poder detectar les 
possibles coincidències de continguts, dates de proves, dates de lliurament d’ 
activitats, etc... i en mesura del què ha estat possible el disseny d’activitats conjuntes 
entre assignatures.   
 



 
 

 

c) Redacció dels Plans Docents d’Assignatura.  
 
El personal de suport del MID va dissenyar un model de Pla Docent pels grups 
adaptats amb l’objectiu que fossin iguals en tots els grups. Per a la seva redacció, el 
MID-Dret dota als professors de documentació per a la seva elaboració.  
Es demana que en el Pla Docent hi figuri la següent informació: els objectius de 
l’assignatura, el programa dividit en blocs temàtics, les activitats d’avaluació, la 
metodologia, i el sistema d’avaluació.  
 
En el mes de setembre, abans de l’inici de classe, es revisen els plans docents amb 
l’objectiu comprovar que hi hagi tota la informació que es considera imprescindible 
que estigui descrita en el pla docent.  Un cop revisats, els professors el publiquen 
pels seus alumnes.  
 
 
FASE D’EXECUCIÓ (setembre a juliol)  
 
En aquesta fase es desenvolupen els plans docents establerts, i es realitzen les 
reunions de coordinació pertinents.  La periodicitat en què s’han reunit els equips 
docents ha variat molt en cada cas, depenent de l’experiència del grup com a tal, de 
la figura del coordinador i de la disponibilitat horària del professors.  
 

Reunions de coordinació 
Primer Segon Tercer 

Grup  N reunions Grup N reunions Grup N reunions 
M3 6 M3 cap M4 4 
M6 6 M5 3 
T3 1 

 
El contingut de les reunions de coordinació sempre ha girat al voltant de la revisió de 
la temporalització de les activitats i de la valoració del desenvolupament dels curs en 
general.  
En alguna d’aquestes reunions, i a demanda del mateix grup, han assistit el personal 
de suport del MID per tal d’assessorar en aquells aspectes pedagògics que el grup 
demanava.  
 
FASE DE VALORACIÓ  
 
Per a l’avaluació dels resultats, s’han pres com a indicadors el rendiment acadèmic, 
l’informe dels professors implicats i el qüestionari de valoració passat als alumnes.  
 
a) Rendiment acadèmic 
La creació dels grups pilots adaptats a l’EEES no només respon a l’objectiu de la 
Facultat a iniciar el procés de transició cap a l’Espai Europeu sinó també a l’objectiu 
d’incrementar el rendiment acadèmic dels estudiants. La Facultat de Dret acumula 
una gran “bossa” de repetidors d’assignatures en tot l’ensenyament. Això comporta 
que les taxes de rendiment de les assignatures sigui baixa, ja que en moltes 
assignatures el tant per cent de no presentats representa el 70% del total de 
matriculats.   
Actualment, s’està realitzant un anàlisi profund sobre els resultats acadèmics en els 
grups adaptats, i la seva comparació amb grups ordinaris.  
 
Com a primeres conclusions podem destacar que:  

- Hi ha un increment en el tant per cent de presentats en primera convocatòria 
en els grups adaptats. Entenem els presentats a la primera convocatòria com 



 
 

 

aquells alumnes que han seguit l’avaluació continuada fins al final. L’alumnat 
percep l’avaluació com un procés que dura tot el curs, i no com un acte 
independent amb un examen final. L’alumnat que s’ha implicat en 
l’aprenentatge des de l’inici amb la realització d’activitats i proves d’avaluació, 
i els resultats són satisfactoris no abandona el sistema i segueix fins al final. 
(ex: 90,14% Dret Administratiu M4, 82,28% Dret Civil II M5, 80,33% Dret 
Romà M6, 81,03% Teoria del Dret M3,...) Aquestes dades són molt positives 
perquè el tant per cent de presentats en primera convocatòria en els grups 
ordinaris se situa al voltant del 50% i en alguns casos se situa en el 20 o 
30%.  

- La taxa d’èxit (% d’aptes en relació als presentats) és bastant alta. Això ens 
indica que la majoria dels alumnes que segueixen el règim d’avaluació 
continuada fins al final de curs acaben superant l’assignatura. (ex: 87,76% en 
Dret Civil I M6, 88% en Dret Civil II M4, 94,74% en Dret Constitucional II M3, 
80,33% Dret Romà M6, 86,49% en Teoria del Dret M6...)  

- HI ha un increment de la taxa de rendiment (% aptes en relació als 
matriculats). Com que els alumnes no abandonen tant i un alt tant per cent 
dels que es presenten superen l’assignatura la taxa de rendiment incrementa.  
Tot i aquest increment, la taxa de rendiment encara es situa al voltant del 
50%.  

- Disminueix el % de presentats en segona convocatòria  en els grups 
adaptats. Els alumnes que no han seguit el règim d’avaluació continuada 
amb una metodologia més basada en activitats d’aprenentatge perceben 
amb més dificultat aprovar un examen final.  

 
 
 
b) Valoració per parts dels docents dels grups adaptats 
A final de curs, es va demanar un infome-memòria a tots els professors dels 
diferents grups adaptats demanant una avaluació tant del seu curs en particular com 
una valoració més genèrica del funcionament  del grup com a grup pilot adaptat a 
l’EEES.  
 
A continuació es detallen els aspectes més destacats que els professors han 
manifestat en la seva valoració sobre el funcionament general dels grups pilots a 
l’EEES.  
  

- Reducció del número d’estudiants dels grups pilots. La  majoria de professors 
coincideixen en destacar que una metodologia més activa i amb un sistema 
d’avaluació continua és difícil de dur a terme en grups- classe tant 
nombrosos com els que han tingut.  

- Excés de treball de gestió (redacció plans docents, programa 
temporalització...) i d’avaluació (correcció d’activitats i proves, control 
d’assistència...) per part del professorat.  

- Proximitat amb l’alumne. La metodologia més activa comporta un major  
coneixement  de l’alumnat i del seu procés d’aprenentatge.  

-  Consideren la temporalització de les activitats com una eina molt útil del 
professor en la planificació de les seves classes.  En aquest punt, hi ha 
professors que opinen que és necessari que aquesta temporalització es faci 
pública als alumnes però d’altres es mostren més reticents.  

- La coordinació docent és un element imprescindible pel desenvolupament 
d’aquests grups. Destaquen que és important per poder evitar solapaments 
de continguts, per temporalitzar conjuntament les activitats i evitar 
acumulació de feina en determinats períodes i per tenir un seguiment global 



 
 

 

dels alumnes. En alguns casos, la coordinació ha comportat que professors 
hagin pogut realitzar activitats conjuntes.  

- Els professors expressen que els alumnes que opten pel sistema d’avaluació 
continuada s’impliquen i participen més en les classes i tenen la sensació 
que el grau de comprensió i d’aprofitament de l’assignatura és major. També 
destaquen que aquesta metodologia obliga als alumnes a treballar des del 
principi i per tant fomenta més l’estudi diari. Alguns professors, en canvi,  
manifesten que els alumnes mostren poc interès en les classes, s’impliquen 
poc  i realitzen les  activitats de qualsevol manera.  

- Els professors, en general, demanen que des de la Facultat es defineixen 
més detalladament les característiques que han de seguir els grups pilots 
sobretot en aspectes com l’avaluació.  

 
  
c) Valoració dels alumnes en quant al funcionament dels grups adaptats 
 
A final de curs es passen uns qüestionaris als alumnes perquè valorin de forma 
general el funcionament del grup pilot, i de forma particular  el desenvolupament del 
curs en les diferents assignatures en les que s’han matriculat.  
En total es recullen 358 qüestionaris d’alumnes de primer (M·, M6 i T3), 117 de 
segon (M3 i M5) i 172 de tercer (M4).  
 
Entre tots els ítems que es demanen que valorin, hi ha un apartat que es demanava 
que assenyalessin aspectes positius i aspectes negatius dels grups pilot i la seva 
metodologia.  A continuació, en destaquem els principals:  
 
Aspectes positius que destaquen els alumnes:  

- La majoria d’alumnes expressa que amb aquesta metodologia assimilen 
millor els continguts i poden arribar a aprofundir més en les assignatures. 
Opinen que la realització d’activitats és positiva perquè t’ajuda a entendre 
millor l’assignatura.  

- Treball diari. Aquesta metodologia els obliga a tenir un treball més constant i 
continuo, i no tenen la sensació de jugar-se tota la nota a un examen final.  

- Classes més participatives. Consideren les classes més dinàmiques i valoren 
de forma molt positiva poder participar en elles.  

- Proximitat amb el professorat. Valoren de forma molt positiva el tracte que 
tenen amb el professorat. Comenten que troben al professorat accessible, tot 
i que de vegades els hi agradaria que les activitats fossin  més pautades, 

- Valoren molt positivament els treballs en grup.  
 
Aspectes negatius:  

- Manca de coordinació. Els alumnes perceben quan hi ha una coordinació 
entre els professors del mateix grup i quan no existeix. En alguna ocasió, es 
queixen de la manca de coordinació a l’hora de planificar el lliurament de les 
activitats cosa que els comporta setmanes de molta feina i d’altres 
relativament més lleugeres d’activitats. Expressen explícitament que hi hauria 
d’haver més coordinació entre els professors.  

- Molta dedicació. En general, els alumnes coincideixen en dir que han de 
dedicar molt de temps a la realització d’activitats i d’estudi, i que de vegades 
tenen la sensació de no arribar a tot o de no poder aprofundir en la realització 
de les activitats per acumulació d’exercicis. Expressen que portar totes les 
assignatures amb aquesta metodologia és molt difícil. En aquesta línia, si es 
comparen amb els alumnes dels grups ordinaris expressen que surten 



 
 

 

perdent perquè han de dedicar molt de temps durant el curs i a sobre tenen 
examen.  

- Poca claredat en el sistema d’avaluació. Els alumnes perceben que no tots 
els professors entenen el mateix per avaluació continuada, i que de vegades 
això els dificulta la comprensió del sistema.  

- Existència de l’examen final. Molts alumnes qüestionen l’existència d’un 
examen final quan han estat avaluats durant tot el curs mitjançant activitats 
i/o proves.  

- Alumnes full-time. Els alumnes expressen que pots seguir una metodologia i 
un sistema d’avaluació com els dels grups pilot sempre i quan només et 
dediquis a l’estudi. Troben poc compatible compaginar aquest sistema amb 
una feina.  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’AGAUR  inclourà a RECERCAT la memòria justificativa en versió digital. Per aquest motiu, us demanem el 
vostre consentiment per introduir a RECERCAT el contingut científic de la vostra justificació de recerca. Si 
esteu d’acord amb aquesta proposta, cal que llegiu la llicència Creative Commons   i ens envieu el 
document que us adjuntem imprès, omplert i signat a: 
 
Programa de documentació  científica 
Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
Via Laietana, 28 2na planta 
08003 Barcelona 

 
 

RECERCAT 
 
Les persones sotasignants en qualitat de beneficiàries i/o responsables de l’ajut de l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb núm d’expedient 2006MQD00210, manifesten el seu 
consentiment exprés per tal que la justificació presentada en el marc de l’esmentat ajut sigui introduïda al 
dipòsit digital RECERCAT del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, d’acord amb els termes 
especificats a la llicència Creative Commons de Reconeixement-No-Comercial-SenseObra Derivada. 
 
Aquesta llicència estableix que es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra sempre que se’n citi 
l’autor original i la institució que l’empara i no se’n faci cap ús amb finalitats comercials ni obra derivada. Per 
obra derivada s’entén aquell document que ha estat editat, traduït, combinat amb materials de tercers, canviat 
de format, o modificat de qualsevol altra forma. 
 
 

 Sí, estic d’acord amb el text anterior. 
 No, no estic d’acord. 

 
Barcelona, 13 de desembre de 2007 
 
 
 
Nom i cognoms i signatura  Vistiplau del/ de la beneficiari /ària   
del/de la investigador/a  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquelles persones o institucions que ho requereixin, amb una adequada argumentació, podran sol·licitar, si 
escau, un retràs màxim de dos anys per introduir la memòria justificativa a Recercat. 
 
 


