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RESUM
En aquest article ens proposem explorar el procés de 

conformació del futur grau en Humanitats a partir de l’ex-
periència de l’elaboració de les guies docents corresponents 
al primer curs. La nostra xarxa, formada gràcies al projecte 
de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat 
d’Alacant del 2007/2008, va reunir especialistes en les diver-
ses àrees que configuren la titulació d’Humanitats (des del 
Dret a la Geografia o la formació lingüística). Atesa la par-
ticular idiosincràsia d’aquesta xarxa, ens plategem donar a 
conéixer els problemes que l’elaboració de les guies docents 
ha generat i sobretot les reflexions, i algunes propostes, que 
aquest treball ens ha suscitat, per tal de contribuir a millorar 
l’adaptació del títol d’Humanitats a l’Espai Europeu d’Educa-
ció Superior.
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1. CONTEXTUALITZACIÓ
Abans d’abordar el procés d’elaboració de les guies docents i per tal de fer 

entendre alguna de les seues particularitats, considerem necessari descriure 
quina va ser la situació inicial, el punt de partida, d’aquesta xarxa de primer 
d’Humanitats.

La primera dificultat amb què la nostra comissió es va trobar va ser la discre-
ta representació del professorat que impartia alguna assignatura de primer en 
la titulació. Assistíem regularment a les reunions set professors (dos dels quals 
no impartien classe en primer) d’un total de quinze assignatures. Aquest baix 
percentatge d’implicació manifestava un falta d’interés evident que podia res-
pondre, almenys en part, al tipus de contracte laboral amb què bona part del 
professorat de primer d’Humanitats estava vinculat a la Universitat: potser siga 
la titulació amb un major nombre de professorat associat, que, en termes gene-
rals, no té la disponibilitat d’horaris que a la resta de professors se’ls suposa i, en 
alguns casos, tampoc la motivació.

Així les coses, la nostra xarxa estava constituïda per la coordinadora M. Àn-
gels Francés, de l’àrea de Filologia Catalana; Maribel Corbí, de l’àrea de Filologia 
Francesa; Ernesto Cutillas i Juan David Sempere, de l’àrea de Geografia Humana; 
Anna Esteve, de l’àrea de Filologia Catalana, Francisco Javier Jover, de l’àrea de 
Prehistòria; i Victòria Roca, de l’àrea de Filosofia del Dret.

Com es pot veure, aquesta xarxa reunia especialistes en les diverses àrees1 

que configuraven la titulació d’Humanitats, diversa i plural, peculiaritat que re-
queria un esforç major de coordinació i empatia envers els punts de vista de 
disciplines relativament llunyanes, com el Dret i la Prehistòria, o la Geografia i 
la Literatura Comparada, etc. Aquestes àrees de coneixement, que pertanyien 
a departaments separats i autònoms amb poca o cap relació entre ells fins ara, 
tenien, a més, mètodes de treball i organització molt diferents entre sí, divergèn-
cies que van obligar a desenvolupar estratègies de discussió, debat i treball en 
grup per a aconseguir el difícil consens entre especialistes que desconeixen les 
matèries de la resta dels membres del grup. Aquest problema no era tan evident 
en altres xarxes més unitàries com les de Filologia, Educació, Història o Geogra-
fia. Ara bé, la nostra procedència diversa també va afavorir la transversalitat de 
la titulació.

El mètode que vam seguir es va basar en el treball en equip, la realització de 
reunions periòdiques i l’aplicació de la formació rebuda per l’ICE. El procés d’in-

1. Tot i que la reforma educativa de l’Espai Europeu d’Educació Superior eradica el concepte 
d’àrees de coneixement, la divisió per departaments dificulta igualment la coordinació entre 
el professorat de la titulació.
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vestigació va ser inductiu, és a dir, es va partir de les experiències concretes de 
cada professor/a per a arribar a configurar el que hauria de ser el marc comú per 
al primer curs del futur grau en Humanitats, i no a la inversa, que hauria estat un 
procés relativament més lògic i senzill.

Així doncs, el primer repte important que la xarxa va haver d’assumir va ser, 
sens dubte, treballar amb la incertesa o des de la incertesa. En primer lloc, per-
què partíem d’unes assignatures del pla antic, de 1996, que en l’actualitat (2009) 
estan en procés de revisió i canvi. No sabíem, per tant, si existirien en la nova 
titulació o si experimentarien canvis substancials. I en segon lloc i més rellevant, 
per la inexistència dels nous plans d’estudi dins de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior (EEES) en què s’hauran d’inscriure aquestes assignatures i les guies do-
cents corresponents.2 L’absència d’unes mínimes directrius generals establertes 
per la Universitat d’Alacant, en aquell moment,3 ens va obligar a consultar el tre-
ball que havien desenvolupat altres universitats i que ja havien dut a la pràctica 
en cursos pilot; amb tot, aquestes orientacions podien ser inútils o contraprodu-
ents, ja que l’orientació del grau d’Humanitats en la nostra universitat podia no 
coincidir o ser totalment diferent.

Així doncs, malgrat partir del Libro Blanco, del RD 1393/2007 (de 29 d’octu-
bre, del Ministeri d’Educació i Ciència) i del marc de referència establert per al-
tres universitats, la xarxa va trobar una enorme dificultat per a acordar i selecci-
onar el conjunt de competències que hauria de tenir la titulació. Un dels majors 
entrebancs va ser intentar seleccionar competències prou genèriques i flexibles 
perquè les assignatures impartides pels membres de la nostra xarxa pogueren 
sentir-se representades i, alhora, perquè pogueren assumir tots els perfils que 
el Libro Blanco proposa per al grau en Humanitats i que, sense els nous plans 
d’estudi, encara estan per decidir.

Un altre inconvenient en aquesta tria de competències va ser fruit de la ma-
teixa redacció proposada pel Libro Blanco, en el qual les competències apareixen 
desglossades en conceptuals (coneixements disciplinaris: saber), professionals 
(saber fer) i actitudinals (saber estar), mentre que el nostre model de guia do-
cent havíem de concentrar en una mateixa competència els tres sabers (saber, 
saber fer i saber estar), seguint les instruccions de l’ICE.

Per últim, els membres de la xarxa d’Humanitats volem subratllar un altre 
repte, no menys significatiu, que l’elaboració de les guies docents ens va plan-
tejar: ser capaços de reconéixer i dominar, en un temps relativament breu, una 

2. A data de febrer de 2009, la Comissió per a l’Elaboració del Grau d’Humanitats de la Universi-
tat d’Alacant està en ple procés de disseny del títol en qüestió.

3. El Consell de Govern de la Universitat d’Alacant va publicar la Normativa per a la Implanta-
ció de Títols de Grau en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) el 4 de juliol de 
2008. 
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nova terminologia que és conseqüència d’un canvi de cultura educativa. Malgrat 
les sessions formatives que ens havia proporcionat l’ICE i les reunions de xarxes 
que se’n van derivar, el professorat va tenir algunes dificultats a l’hora d’assignar 
un terme als procediments, especialment referits a la metodologia, que aplica-
va o volia aplicar en les seues classes, ja que molt sovint aquesta terminologia 
estava pensada molt directament per a assignatures de ciències i calia fer una 
operació d’equivalència perquè funcionaren en les matèries de lletres.

2. EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LA GUIA DOCENT
Per a dur a terme les nostres guies docents, cadascun dels membres actius 

de la xarxa treballàvem de manera individual sobre els punts de què consta el 
model proporcionat per l’ICE de la Universitat d’Alacant,4 i després ens reuníem 
per comentar els resultats de la nostra feina i posar en comú els problemes que 
havíem afrontat pel camí. Les possibles solucions es discutien en grup, i tot se-
guit n’exposarem algunes.

Pel que fa al primer punt de la guia docent, la contextualització	de	l’assig-
natura	en	el	perfil	de	la	titulació, ens vam trobar amb un problema que ja hem 
tingut ocasió d’esmentar: la falta d’un marc definit i estable en què situar les 
nostres assignatures. Solament teníem la informació publicada en el BOE a l’oc-
tubre del 2007, on determinava que els futurs graus havien de tenir 240 crèdits 
ECTS (és a dir, quatre anys lectius) i incloure un treball de fi de grau. Així doncs, 
la mancança d’un Grau en Humanitats dissenyat d’acord amb el sistema ECTS 
ens va dur a explorar altres punts de referència: l’actual titulació en Humanitats, 
el pla d’estudis de la qual data del 1996, i una prova pilot que des de fa uns anys 
es du a terme a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): el Grau en Cièn-
cies Humanes. Segons la informació que vam trobar a la pàgina web de la UAB, 
aquesta titulació formava part de la prova pilot d’adaptació al EEES. Per tant, 
un cop assolits els tres primers cursos, l’alumne obtenia el títol de Graduat en 
Ciències Humanes, que era un títol propi de la UAB, reconegut pel DURSI. Un cop 
superat el quart curs obtenia també el títol oficial de Llicenciat.5

En funció d’aquestos dos paràmetres, i tenint en compte la situació en altres 
universitat de l’Estat espanyol, vam mirar de contextualitzar les nostres assigna-
tures. Segons el Libro Blanco del Grado en Humanidades (2005: 111), la Llicen-
ciatura en Humanitats s’ofereix en trenta-tres centres de vint-i-nou universitats 
de l’Estat espanyol. La majoria són de creació recent, encara que algunes van 

4. Vegeu el model en l’enllaç http://www.ua.es/ice/redes/asesoramiento/doc/plantilla_guia_do-
cente.doc

5. En l’actualitat, el Grau d’Humanitats (EEES) és l’oficial, i ja està en marxa. Té una durada de 
quatre anys i 240 crèdits ECTS, amb tres itineraris d’especialització. Vegeu l’enllaç que figura a 
la bibliografia.
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ser fundades abans del segle XX: Salamanca (1218), Santiago de Compostela 
(1495), Saragossa (1542) i Deusto (1882). N’hi ha, a més, vuit d’entre el 1940 i el 
1980, entre les quals es troba la Universitat d’Alacant (1979): Pontifícia de Sala-
manca (1940), Navarra (1952), Autònoma de Barcelona (1968), Còrdova (1972), 
Extremadura (1973), Alcalà (1977) i Càdis (1979). La resta funcionen des de fa 
menys de vint-i-cinc anys: Castella la Manxa (1985), A Coruña (1989), Carlos III 
de Madrid (1989), San Pablo-CEU (1993), Pompeu Fabra (1990), Jaume I de Cas-
telló (1991), La Rioja (1992), Almeria (1993), Huelva (1993), Jaén (1993), Burgos 
(1994), Pablo de Olavide (1994), Europea de Madrid (1992), Internacional de 
Catalunya (1997), Mondragon Unibersitatea (1997), Oberta de Catalunya (1994) 
i Ramon Llull (1990).

El Reial decret 913/1992, de 17 de juliol, definia quins havien de ser els crè-
dits troncals per a la titulació.6 S’hi establien set matèries, amb crèdits que oscil-
laven entre els sis i els divuit: Geografia Humana, Història, Història de l’Art, Histò-
ria del Pensament Filosòfic i Científic, Llatí i Cultura Clàssica, Llengua Estrangera 
Moderna i la seua Literatura, i Llengua i Literatura, que l’alumnat de la Universi-
tat d’Alacant podia triar en qualsevol de les dues llengües oficials.

Així doncs, el segon cicle tenia cinc matèries troncals, entre quatre i vuit crè-
dits: Antropologia Social, Filosofia, Geografia Regional i Història Contemporània. 
Això implicava que, en total, la troncalitat de la Llicenciatura es reduïa a cent dos 
crèdits dels tres-cents mínims necessaris per obtenir-la, un percentatge relati-
vament baix que donava molta llibertat a les universitats per establir els crèdits 
obligatoris, optatius i de lliure elecció. La diversitat consegüent es manifestava 
també en el nombre d’anys de durada de la Llicenciatura, que era de quatre en 
vint universitats i de cinc en les catorze que resten, entre les quals es troba la 
Universitat d’Alacant.

El Libro Blanco del Grado en Humanidades, el 1995, proposava un total de 
180 crèdits ECTS per al futur títol en Humanitats, distribuïts en tres cursos, però 
el RD 1393/2007 n’estableix 240 per a tots els futurs graus. El Libro Blanco con-
sidera dos opcions, depenent del valor que cada universitat atorgue al crèdit 
europeu (25 o 30 hores de treball per crèdit). Totes dues distribueixen les matè-
ries del grau en dos apartats: crèdits formatius comuns a totes les universitats 
(unitats d’ensenyament bàsic, activitats formatives transversals i unitats d’ense-
nyament específic) i crèdits formatius específics determinats per les universitats 
(projecte o treball de fi de carrera i pràctiques en empreses o institucions). Els 
objectius formatius bàsics pretenen continuar amb les orientacions formatives 
de base cultural i científica i, a més, formar professionals que satisfaguen la de-

6. En l’actualitat, el RD 1393/2007 esmentat estableix una distribució diferent entre crèdits tron-
cals, obligatoris i optatius, però no en concreta la distribució per àrees. De moment segueix 
vigent el del 1992. Vegeu les pàgines que segueixen.
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manda social existent en l’àmbit de la nova economia, dins del marc del procés 
de convergència europea. Els objectius formatius específics es proposen afavorir 
la inserció dels graduats en el mercat laboral.

La primera opció, calculada sobre el valor 25 h./crèdit, correspondria al qua-
dre número 1, que podeu trobar a l’annex. El RD 1393/2007, en canvi, incorpora 
algunes modificacions a aquestos percentatges, que seran vàlids per a tots els 
graus: un mínim de 60 crèdits de formació bàsica, dels quals 36, almenys, hauran 
d’estar vinculades a les matèries següents: Antropologia, Art, Ètica, Expressió 
Artística, Filosofia, Geografia, Història, Idioma Modern, Llengua, Llengua Clàssi-
ca, Lingüística, Literatura i Sociologia. Cada assignatura haurà de tenir 6 crèdits 
o més i s’oferiran en la primera meitat del cicle. La resta dels crèdits, fins a 60, 
hauran d’estar configurats per matèries bàsiques de la mateixa branca de co-
neixement o d’altres incloses en l’annex II del RD, o per altres matèries sempre 
que es justifique el caràcter bàsic que aquestes aporten a la formació inicial o 
transversal de l’estudiant. Les pràctiques externes hauran de tenir un màxim de 
60 crèdits i s’oferiran en la segona meitat del pla d’estudis, i l’alumnat podrà 
obtenir fins a 6 crèdits gràcies a activitats culturals, esportives o d’altres tipus 
(les actuals assignatures de lliure elecció). Finalment, el treball de final de grau 
valdrà entre 6 i 30 crèdits.

La UAB,7 d’acord amb les directrius del Libro Blanco, impartia 60 crèdits ECTS 
per curs, fins a un total de tres. En l’actualitat ha tornat a establir en quatre els 
anys de llicenciatura i en 240 els crèdits totals. A la Universitat d’Alacant (UA) és 
inevitable un procés de reducció, ja que la Llicenciatura en Humanitats té en l’ac-
tualitat cinc anys lectius, i el futur grau haurà de tenir 240 crèdits, a distribuir en-
tre quatre anys. Si la UA opta per mantenir algunes de les assignatures vigents, 
haurà de reduir el nombre de crèdits, tot i que la fórmula per transformar els 
antics crèdits en ECTS implica multiplicar cada unitat per 1,25. Malgrat això, l’op-
ció que considerem més adequada és un replantejament global de les matèries 
que s’hi impartisquen, que poden partir o no de les antigues assignatures, però 
que sens dubte han d’anar en consonància amb les competències que s’acorden 
i les exigències de les eixides professionals, que en el nou sistema adquireixen 
una importància cabdal.

Quant a les relacions de les nostres assignatures amb altres matèries, hem 
de tornar a incidir en la incertesa relativa al futur Grau, raó per la quan ens vam 
haver d’ajustar a les assignatures existents en l’actualitat. El procés de reflexió 
que va donar com a resultat les nostres guies docents ens va dur, també, a qües-
tionar la conformació de la llicenciatura actual i sospesar què necessita saber 

7. Vegeu la pàgina web oficial de la UAB: http://www.uab.es/servlet/Satellite/ESTUDIAR/Graus-
EEES/Informacio-general-1216708251447.html?param1=1216188717216&param2=1.
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un alumne de primer, què és imprescindible perquè afronte amb èxit la resta 
dels cursos i per orientar-lo envers les possibles eixides professionals. El caràcter 
generalista i bàsic del primer curs8 de la carrera no ens permetia, en aquell mo-
ment, definir itineraris d’especialització, però sí establir els pilars sobre els quals 
fonamentar-los posteriorment. Pel que fa a les assignatures de llengües, vam 
detectar un problema en la configuració actual. En primer lloc, les dues llengües 
oficials del País Valencià hi apareixien com a matèries troncals, però en reali-
tat, i paradoxalment, eren optatives. Aquest caràcter opcional està determinat 
pel descriptor del Reial decret: “Formación básica en los aspectos descriptivos 
y normativos de la Lengua española o de la otra Lengua oficial propia de la Co-
munidad autónoma donde radique la Universidad, a elección del alumno” (Libro 
Blanco del Grado en Humanidades: 49). Tanmateix, a la UAB figuren les dues 
com a obligatòries, i des de la xarxa pensem que aquest és el criteri adequat. El 
mateix caràcter de cooficialitat hauria de garantir el coneixement bàsic de les 
dues llengües dels egressats en Humanitats, pels diversos avantatges que aquest 
coneixement pot tenir per al seu futur professional. De fet, la competència bi-
lingüe és requisit indispensable per accedir a la Funció Pública valenciana, i això 
afecta moltes de les eixides professionals del futurs graduats: l’ensenyament, la 
gestió i dinamització cultural en organismes oficials (ajuntaments, conselleries, 
universitats), interpretació i difusió del nostre patrimoni, turisme cultural, etc. 
Així mateix, l’alumnat ha de superar amb èxit assignatures de cursos superiors 
que s’imparteixen en castellà i d’altres en valencià, tot i que les darreres són 
molt poques en proporció a les primeres (en concret, tres: Literatura Catalana, 
Sociolingüística Catalana i Literatura Catalana Comparada). La realitat és, però, 
que hi ha una gran quantitat d’alumnat que esquiva el valencià fins a tercer, quan 
es troben amb enormes dificultats per superar les assignatures esmentades. La 
situació sociolingüística del valencià en la nostra societat (i, especialment, a la 
ciutat d’Alacant) i l’origen divers del nostre alumnat (que sovint accedeixen a 
Humanitats sense el més mínim coneixement de la llengua) són causes d’aques-
ta discriminació, que considerem que ha de ser corregida en la configuració del 
futur grau. Igualment, creiem necessari garantir una competència comunicativa 
òptima (que s’aproxime o assolisca el nivell B2, d’acord amb el marc de referèn-
cia europeu) de l’alumnat almenys en dues llengües estrangeres, per afrontar 
les eixides professionals abans esmentades, sobretot les relacionades amb el 
turisme cultural i la projecció internacional de la cultura.

8. Actualment, les directrius de la Universitat d’Alacant estableixen la necessitat d’elaborar un 
programa formatiu de grau en què una bona part dels crèdits del primer i segon curs del grau 
han de ser compartits amb altres titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres (especialment 
Història i les Filologies). El primer i el segon curs, per tant, són necessàriament bàsics, i no és 
possible dissenyar cap assignatura d’especialització fins a tercer.
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Respecte de la contextualització de l’assignatura	en	el	perfil	de	la	titulació, 
és a dir, les competències generals del grau i les que seleccionem per a treballar 
en la nostra matèria, ja hem comentat que vam estudiar i sintetitzar les compe-
tències que proposa el Llibre Blanc (dividides entre conceptuals, procedimentals 
i actitudinals). El resultat d’un llarg procés de debat i reflexió va estar el consens 
sobre quines haurien de ser les deu macrocompetències (és a dir, que integren 
en un sol enunciat objectius dels tres tipus enumerats) del futur grau en Hu-
manitats, tenint en compte l’opinió i l’experiència de les diverses àrees que es 
trobaven representades a la xarxa. Aquesta llista no és, per descomptat, defini-
tiva ni tancada: de fet, volem destacar que és flexible i que es presta a futures 
modificacions o addicions.

Les competències que proposem, per tant, per al futur Grau en Humanitats, 
són:

1. Conéixer el comportament humà i social mitjançant els mètodes i les tèc-
niques d’anàlisi pròpies de les ciències socials i humanes, i així ser capaç 
de desenvolupar-hi un compromís ètic i habilitat per a les relacions inter-
personals.

2. Conéixer la història i els grans corrents artístics i de pensament de la Hu-
manitat, i adquirir l’habilitat de transmetre’ls mitjançant la promoció del 
valor social de la cultura.

3. Dominar una o més llengües estrangeres per a interpretar la producció 
cultural internacional actual (literatura, cinema, dansa, teatre, música), 
incloent-hi la de les societats no occidentals.

4. Conéixer la realitat territorial, socioeconòmica, política, jurídica i cultural 
contemporània, internacional i nacional, per a interpretar i transmetre 
críticament la conformació del món actual.

5. Contrastar el procés d’integració europea i avaluar-ne les diverses reper-
cussions, per a identificar les necessitats dels mercats des d’un punt de 
vista interdisciplinari i mitjançant estratègies de màrqueting.

6. Explorar el procés de conformació de l’Estat espanyol i la seua projecció 
en el món llatinoamericà i mediterrani, i desenvolupar la capacitat per a 
interpretar-ne i valorar-ne la diversitat social i cultural com a font d’enri-
quiment.

7. Conéixer, valorar i interpretar la cultura catalana del passat i del pre-
sent, transmetent el reconeixement per la diversitat cultural pròpia del 
nostre territori i contrastant-la amb les que estableix relacions i contac-
tes (les hispàniques, les europees), usant-hi la llengua catalana com a 
vehicle.

8. Conéixer els recursos patrimonials culturals i naturals propis per a avaluar 
els impactes territorials (en el medi físic i humà) i gestionar-ne el desen-
volupament sostenible, amb sensibilitat i esperit crític.
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9. Conéixer els principis bàsics de l’organització i la gestió empresarial, pú-
blica i privada, per a avaluar la viabilitat de projectes de difusió de la cul-
tura mitjançant un ús creatiu i emprenedor de les noves tecnologies.

10. Adquirir la capacitat per a analitzar, argumentar i organitzar una exposició 
relacionada amb les ciències socials i humanes orientada a la formació 
de l’alumnat d’ensenyament secundari, mitjançant la destresa personal i 
amb el suport de les noves tecnologies.

El fet d’enumerar aquestes competències concretava l’àmbit en què inserir 
les nostres assignatures, i van ser el pilar sobre el qual es van fonamentar els ob-
jectius, els continguts i el sistema d’avaluació, tal com requereix el nou sistema, 
segons el qual les assignatures deixen de ser propietat de qui les imparteix per 
anar a servir els interessos de la titulació i de l’alumnat en particular. Cadascun 
de nosaltres va seleccionar entre dues i quatre competències com a punt de 
referència per a elaborar la guia, i tot i que en un principi vam tenir dificultats 
per trobar-hi les nostres matèries totalment representades, finalment vam re-
soldre en grup els dubtes i els problemes que sorgiren. La naturalesa diversa de 
les nostres matèries va donar resultats diferents pel que fa a la correspondèn-
cia entre competències i continguts: en alguns casos, com en el de l’assignatura 
Prehistòria impartida per Javier Jover, era convenient fer coincidir cada bloc de 
continguts amb una competència, mentre que en el cas d’altres, com les de llen-
gua (catalana i francesa) o literatura, amb un contingut conceptual més reduït 
i més orientades a l’adquisició d’habilitats comunicatives o destreses d’anàlisi i 
producció de textos, era necessari tractar els mateixos objectius procedimentals 
i actitudinals en diversos dels blocs de continguts (és a dir, repetir objectius per 
fiançar-los).

Pel que fa als prerequisits, cal destacar l’heterogeneïtat de l’alumnat que 
es matricula a la nostra titulació, aspecte que comparteixen amb bona part de 
l’alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres. El Llibre Blanc de les Filologies i 
el d’Humanitats pretenen ser manuals informatius posats a disposició de tot 
l’alumnat potencial, a fi d’evitar un dels problemes detectats any rere any pel 
professorat: que bona part dels que es matriculen en qualsevol de les especiali-
tats de Lletres no tenen del tot clar els continguts que s’hi imparteixen i, sobre-
tot, en desconeixen les eixides professionals.

A més, abans del curs 2004-2005, llevat de la Llicenciatura en Traducció i 
Interpretació, la Facultat de Filosofia i Lletres no tenia límit màxim d’admissió 
d’alumnes. Això feia que, a l’alumnat desorientat, se li sumara l’alumnat que 
cursava Filologia, Història, Geografia o Humanitats sense vocació. En el cas d’Hu-
manitats, fa poc es va incorporar una limitació per a les matrícules de primer 
curs (25 alumnes, que es van augmentar en dos en el 2005-2005 per acollir la 
demanada dels majors de 25 anys). Segons l’informe d’autoavaluació de la Lli-
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cenciatura en Humanitats dut a terme per pel Vicerectorat de Qualitat i Harmo-
nització Europea,9 durant el curs 2004-2005 un 77’36 % de l’alumnat procedia 
de les proves d’accés a la universitat (PAU), i un 15% de majors de 25 anys. Així 
mateix, cal destacar l’elevat nombre d’alumnat que accedia directament al segon 
cicle de la llicenciatura,10 procedent d’altres carreres de Lletres o de les diverses 
disciplines que es donen a la Universitat d’Alacant. En conjunt, el total d’alumnes 
matriculats en la llicenciatura va descendir dels 2.820 del curs 2002-2003 als 
1.733 del curs 2006-2007. Així mateix, la matrícula en primer curs va variar entre 
els 22 alumnes del curs 2002-2003 i els 15 del curs 2006-2007.

La formació d’aquest alumnat no compleix, en la major part, els prerequisits 
que voldríem establir per a les nostres assignatures. El problema supera els lí-
mits de la Universitat i, fins i tot, de l’Educació Secundària Obligatòria: es tracta 
d’una qüestió que afecta la societat en global i el sistema educatiu integralment. 
El cas de la formació lingüística de l’alumnat és especialment alarmant: al cos-
tat dels que han donat un mínim de valencià a l’ESO, hi ha els que n’han estat 
exempts (procedents de les comarques castellanoparlants del sud de la provín-
cia d’Alacant) o mai n’han tingut contacte (procedents de la veïna Castella o, fins 
i tot, d’altres països). El conflicte afecta, així mateix, les llengües estrangeres, ja 
que la formació que rep l’alumnat durant l’educació secundària no en garanteix 
una competència lingüística mínima, fonamental per a la seua projecció interna-
cional i per a assumir amb èxit el repte europeu. Això dificulta enormement la 
tasca del professorat de les assignatures esmentades. També en la resta de les 
matèries es detecten mancances de base importants per a assolir amb èxit els 
objectius de les assignatures, com ara un coneixement bàsic de les principals 
etapes de la Història del nostre entorn i de la situació política, demogràfica i 
socioeconòmica actual dels principals països del món.

Una de les possibles solucions a aquestes mancances, a banda del treball 
complementari que puguem oferir al nostre alumnat perquè intente assolir el ni-
vell necessari, és la implantació d’un curs zero, previ, d’una setmana o més llarg, 
segons es fa en altres titulacions del campus (com Dret) i en altres universitats 
del país i de l’estranger. De la mateixa manera, considerem imprescindible fo-
mentar el reforç autònom de l’alumnat mitjançant les TIC i eines com el campus 
virtual de la Universitat d’Alacant.

Quant als continguts, cal assenyalar que el mateix model de guia docent obli-
gava a una repetició, gairebé ineludible, dels objectius procedimentals (mèto-

9. Vegeu l’enllaç http://www.ua.es/centros/facu.lletres/estudios/evaluacion2004-05/informe-
humanidades.pdf.

10. En el futur, l’accés a segon cicle no serà possible, perquè la divisió de les llicenciatures en cicles 
desapareixerà.
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des) i actitudinals associats als respectius blocs de continguts. Aquesta reiteració 
era encara més accentuada en aquelles assignatures que, com hem assenyalat 
anteriorment, presentaven un nombre de continguts conceptuals més reduït i 
s’orientaven en major grau a l’adquisició d’habilitats comunicatives o destreses 
d’anàlisi i producció de textos (com les de llengua, catalana i francesa, o de li-
teratura), ja que l’enfocament eminentment pràctic d’aquestes matèries exigeix 
tractar els mateixos objectius procedimentals i actitudinals en diversos blocs de 
continguts, com ara la presa de consciència i l’adquisició d’una postura crítica 
envers la societat que ens envolta.

En abordar l’apartat referit a la metodologia docent, la principal dificultat 
que vam constatar raïa en el coneixement i domini de la nova terminologia. Mal-
grat la formació, el suport i els materials de referència proporcionats per l’ICE, el 
professorat de la nostra xarxa considera escàs el temps de què ha disposat per 
adaptar-se al profund canvi de cultura educativa i assumir la nova terminologia 
que se’n deriva.

D’una banda, el fet que aquesta terminologia estiga pensada per a les titu-
lacions de ciències –com també ho està el sistema d’acreditació del professo-
rat o les plantilles oficials per emplenar el curriculum vitae– obliga a realitzar 
una mena d’equivalències per tal d’adaptar i fer encaixar les diferents activitats 
i metodologies que utilitzem o volem utilitzar per a les nostres classes a la nova 
terminologia: estudi de casos, resolució de problemes o aprenentatge basat en 
problemes, etc.

D’una altra, l’existència de denominacions consolidades ja en l’ensenyament 
tradicional que ara modifiquen i amplien el seu significat van provocar algunes 
confusions que vam resoldre consultant la bibliografia pertinent; és el cas, per 
exemple, del concepte de lliçó magistral que, segons de Miguel (2006), inclou la 
participació de l’alumnat.

Amb tot, valorem positivament la inclusió de les tutories, individuals i col-
lectives, presencials i no presencials, en la metodologia docent, ja que conside-
rem que és un dels aspectes més desatesos i obviats en l’actualitat.

Potser ha estat el pla d’aprenentatge, juntament amb la contextualització, 
l’aspecte en què la falta de referent i de marc definit i estable van provocar 
majors dificultats. En general, treballàvem sobre especulacions. La distribució 
d’hores que vam plantejar en el pla d’aprenentatge de l’alumnat no podia ser 
més que provisional, i aquest problema de base va anar acompanyat d’un altre 
gens baladí: resultava complicat calcular el temps que l’alumnat necessita per 
a dur a terme cadascuna de les tasques plantejades en les assignatures. Comp-
tàvem amb l’experiència d’alguns professors que van fer servir enquestes i fulls 
d’avaluació o de memòria del treball personal perquè l’alumnat fera constar el 
temps que tardava a realitzar les activitats proposades. Sorprenentment, no co-
incidia el càlcul fet pel professor amb el de l’alumne, que tendia a ser molt infe-
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rior: d’aquesta disparitat es desprén que la major part de l’alumnat no dedica el 
temps suficient a fer les tasques plantejades, i això repercuteix directament en 
la qualitat del seu treball. Predomina la llei del mínim esforç, que molt sovint es 
tradueix en la substitució de la consulta de bibliografia, la lectura d’obres com-
plementàries i la recerca d’altres fons per la ràpida visita de pàgines webs, sense 
rigor acadèmic.

Per últim, l’avaluació va estar un altre motiu de reflexió important per a la 
nostra xarxa. Per començar, cal subratllar de nou la repetició inevitable de criteris 
i instruments d’avaluació relacionats amb cadascun dels objectius proposats, ja 
que un mateix instrument (posem per cas una exposició oral o un comentari de 
text) pot servir-nos per a avaluar diversos conceptes, procediments i actituds.

Altrament, el model de guia docent amb què treballàvem distingia entre el 
treball presencial i no presencial que havíem de planificar per a l’alumnat i, per 
tant, les dues modalitats s’haurien de valorar en l’avaluació. Ara bé, fins ara i a 
partir de la realitat que trobem a les nostres classes, en què l’absentisme és una 
circumstància habitual vinculada amb els diferents perfils l’alumnat que tenim 
(recordem que molts ja estan treballant), alguns dels professors fan constar en 
els programes de les assignatures percentatges de nota diferents depenent si 
l’alumne assisteix a classe regularment o segueix l’assignatura a través de les tu-
tories presencials i no presencials, però sense anar a classe. En les guies docents, 
però, sembla que hem d’assumir que l’assistència és obligatòria i, si no vénen a 
classe, resulta difícil avaluar bona part dels objectius procedimentals (exposici-
ons) i sobretot actitudinals (participació, presa de postura crítica, etc.). Aquestes 
circumstàncies s’agreugen encara més en assignatures de llengua, en què l’ex-
pressió i la comprensió oral són imprescindibles i resulta molt complex treballar-
les únicament en tutories presencials. Una de les possibles solucions a aquest 
problema passaria per la firma d’un contracte d’aprenentatge adequat per a les 
circumstàncies de cada alumne, en què aquest es comprometera a assolir unes 
competències determinades mitjançant un itinerari de treball que el professor 
li proporcionaria, mirant de solucionar l’entrebanc que provoca la no assistència 
per motius laborals. Això només seria possible, però, en classes reduïdes en què 
el professorat poguera atendre l’alumnat d’una manera adequada, i l’alumnat hi 
responguera en la mateixa mesura.

3. CONCLUSIONS
Així doncs, del treball dut a terme podem extraure les conclusions següents:
3.1. Valorem molt positivament les sessions de treball en grup. Van ser una 

experiència de profit i enriquiment per a tots els membres de la xarxa, ja 
que vam compartir dubtes, experiències, idees i propostes que repercuti-
ran en la millora docent de les nostres assignatures. Així mateix, aquesta 
feina ens va permetre anticipar-nos al canvi de mentalitat educativa que 



83

4. XARXES D’INNOVACIÓ DOCENT: EXPERIÈNCIA I PROPOSTES PER AL GRAU D’HUMANITATS

s’aproxima, i poder aportar les nostres reflexions al procés de creació 
dels futurs graus d’acord amb la normativa de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior.

3.2. Fruit d’aquest treball vam constatar la necessitat d’un procés de coordi-
nació i col·laboració més estret entres les diferents àrees de coneixement 
que conformen la titulació d’Humanitats, fins ara inexistent. En aquest 
sentit, plantegem una programació d’activitats compartides, com ara ei-
xides de camp en què diversos dels professors puguen aportar formació 
complementària i transversal a l’alumnat de les diverses assignatures de 
la carrera.

3.3 Malgrat els evidents guanys personals que aquest treball ens va reportar, 
hi va predominar una sensació d’incertesa sobre els resultats del nostre 
esforç, per la falta d’aplicació real mentre no s’arriben a definir i aclarir 
els nous plans d’estudi.

3.4. Amb tot, considerem que crear una guia docent de vora cinquanta pà-
gines és un treball més útil per a nosaltres, com a docents, que per a 
l’alumnat, qui possiblement comprendria millor documents més breus 
i sintètics, sempre que es familiaritzen prèviament amb la terminologia 
pròpia del EEES. L’elaboració de la guia docent ens va servir per a realit-
zar un esforç de planificació i programació de l’assignatura i per a conca-
tenar els continguts amb les competències i objectius que es pretenen 
desenvolupar. També va permetre concretar moltes activitats i metodo-
logies i, sobretot, va fer possible que començàrem a plantejar-nos la ne-
cessitat de desenvolupar programes transversals entre àrees de coneixe-
ment, buscant els punts d’afinitats comunes. I tot aquest treball va tenir 
l’objectiu de millorar la qualitat de l’ensenyament i el grau de formació 
competencial del nostre alumnat.

3.5. Els punts més conflictius respecte de l’elaboració de la guia docent van 
ser les competències general dels graus, que vam crear nosaltres a partir 
del Libro Blanco; les competències específiques que l’alumnat ha d’as-
solir al llarg de les nostres assignatures; els prerequisits, ja que vam de-
tectar unes mancances greus de formació de base en el nostre alumnat i 
encara no tenim clares quines eines ens proporcionarà el EEES per a so-
lucionar-les, sobretot pel que fa a les matèries de llengua; l’adquisició de 
la nova terminologia proporcionada pel marc esmentat i l’equivalència 
d’aquesta amb mètodes i tècniques que fem o volem fer en les nostres 
assignatures; finalment, la repetició d’alguns objectius i mètodes d’ava-
luació al llarg de la guia, sobretot en assignatures amb un alt contingut 
procedimental i actitudinal (com les llengües).

3.6. En qualsevol cas, reiterem que va ser una experiència difícil en alguns 
moments però positiva en termes generals.
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Annex

Quadre número 1 (p. ???)

ACTIVITATS
FORMATIVES

TRANSVERSALS

UNITATS
D’ENSENYAMENT

ESPECÍFIC

UNITATS
D’ENSENAYMENT
BÀSIC (90 ECTS)

UEB 1 Fonaments històrics de la cultura

UEB 2 Llenguatge i comunicació

UEB 3 Manifestacions culturals

UEB 4 Ciències del paisatge i del territori

UEB 5 Ciències de la societat i del pen-
sament

UEB 6 Administració de la cultura

Llengua estrangera

Aplicacions informàtiques

Altres activitats formatives

Totes les orientacions

Projecte / treball fi de carrera
(a determinar per les universitats)

Pràctiques en empreses o institucions
(a determinar per les universitats)

20

12

22

12

12

12

12

24

56

180

500

300

550

300

300

300

300

600

1.400

4.500

CRÈDITS FORMATIUS COMUNS
ECTS 
126

25 h /
crèdit

CRÈDITS FORMATIUS ESPECÍFICS DETERMINATS PER LES 
UNIVERSITATS (30%)

TOTES LES
ORIENTACIONS

TOTAL






