
 

   Cambio de idioma

  

PRESENTACIÓ
.........................................................................................................................................................................

La configuració d'un espai comú educatiu europeu iniciat després de la Declaració de Bolonya situa a la
universitat davant un nou horitzó d'expectatives i oportunitat per al seu re-delineament, les implicacions del
qual  afecten  de  manera  directa  tant  a  les  metes  educatives  que  aquesta  ha  de  fixar-se  com  a  la
implementació d'una docència de qualitat.

 En  aquest  sentit,  la  Universitat  d'Alacant  es  troba  decididament  compromesa  en  el  desenvolupament
d'iniciatives afavoridores de la investigació docent, plenament convençuda que el procés de convergència
europea  erigeix  al  professorat  com agent  essencial  d'un procés  transformador  en l'espai  de  l'educació
terciària.

Des del Vicerectorat de Qualitat i Harmonització Europea i l'Institut de Ciències de l'Educació s'ha definit en
els últims cinc  anys un projecte de compromís decidit  al  procés de transformació de la  cultura docent
universitària a través de l'articulació d'un sistema de suport a la investigació en la docència, en el qual les
Jornades de Xarxes constitueixen un dels referents indispensables per a la trobada i la reflexió sobre les
perspectives del nou escenari de l'educació superior.

Aquestes IV Jornades, en continuïtat amb la labor desenvolupada en les edicions anteriors, pretén seguir sent un fòrum de participació i
debat,  tant  de  la  necessària  multiplicitat  d'enfocaments  per  al  disseny  de  la  nova  universitat  europea,  com de  les  propostes  i
experiències innovadores que la reconceptualització del sistema universitari exigeix.

La possibilitat de poder reunir de nou en aquestes Jornades als protagonistes directes del procés de construcció de l’EEES, suposarà
sens dubte, una oportunitat més per a l'enriquiment mutu i un pas d'indubtable abast en la consolidació del nou marc educatiu europeu.

M. José Frau Llinares
Vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea
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OBJECTIUS
.........................................................................................................................................................................

· Objectius i nuclis temàtics

El programa de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària de la Universitat d'Alacant, en la seua cinquena edició, progressa en el
seu projecte de compromís en la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Aquestes IV Jornades continuen el fòrum de difusió i debat d'investigacions sobre el procés de Convergència Europea. La modalitat
 semipresencial de les jornades permetrà exposar i debatre perspectives científiques i innovacions pràctiques a través d'un fòrum
on-line. Addicionalment les sessions presencials i els espais de comunicació oberta possibilitaran una participació activa i crítica, alhora
que situada en la realitat de les aules universitàries

Els nuclis temàtics referents d'aquesta edició són:

Investigació en disseny curricular de l’ EEES - guies docents.1.
Investigació sobre suport a l'aprenentatge i metodologies.2.
Investigació en experimentació i implementació EEES.3.

·A qui va dirigit
Professorat universitari interessat en la investigació docent i en temàtiques d'internacionalització del coneixement.

·Llocs i dates
5 i 6 de Juny 2006. Universitat d'Alacant
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ORGANITZACIÓ
.........................................................................................................................................................................

 

 

La construcció  de l´EEES implica una profunda reestructuració  de la  docència universitària, que afecta al disseny curricular, a  les
estratègies d'aprenentatge i als models d'avaluació, entre altres aspectes. El repte per a delinear les noves intervencions únicament
podrà ser assumit incentivant i propiciant el desenvolupament de les adequades disposicions i capacitats professionals en la comunitat
universitària.
És coneguda la trajectòria de la Universitat d'Alacant com decidida impulsora d'iniciatives orientades a la configuració de l’EEES. Per això
ha contribuït amb convicció al procés divulgatiu sobre significat de la Declaració de Bolonya, mitjançant la seva presència activa en
nombrosos fòrums i, en els últims quatre anys, ha impulsat decididament el treball i la investigació sobre les autèntiques implicacions del
canvi exigit pel procés de convergència en l’espai europeu.
Precisament, aquest és l'objectiu prioritari del Programa de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària, impulsat pel vicerectorat de
Qualitat i Harmonització Europea i l'Institut de Ciències de l'Educació: donar suport a la investigació de l'acció docent.
Aquestes III Jornades tenen com finalitat primordial continuar fent realitat el fòrum d´intercomunicació i reflexió iniciat en les edicions
anteriors, afavorint el necessari debat acadèmic sobre la Convergència. En definitiva, pretenen oferir un espai perquè els membres de la
comunitat  universitària  tinguen una nova oportunitat  per  a exposar  i  debatre les seues perspectives científiques i  les innovacions
pràctiques que introdueixen les seues investigacions i  experiències, amb les quals contribueixen a fer  realitat  l'autèntic  procés de
Convergència.

Una vegada més, contarem amb la participació d'autoritats, responsables acadèmics i prestigiosos investigadors i experts en els àmbits
compendiats en el lema de les Jornades. Crec, sincerament, que és una magnífica ocasió per a la trobada, la comunicació i l'enriquiment
mutu entre els col·lectius d'investigadors i els experts participants i, sens dubte, constituiran una aportació valuosa al procés de
construcció de l’EEES.

 

Mª José Frau Llinares
Vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea

· Comitè Organitzador

- Direcció:

Maria José Frau Llinares
Vicerectora de Qualitat i Harmonització
Universitat d´Alacant

María Ángeles Martínez Ruiz
Directora de l'ICE
Universitat d´Alacant

Vicente Carrasco Embuena
Coordinador Programa Formació PDI
Universitat d´Alacant

- Equip Col·laborador:

Antonio Giner Gomis.ICE Universitat d´Alacant
Cristina Lapeña Pérez. ICE Universitat d´Alacant
Francisco Pastor Verdú. ICE Universitat d´Alacant
Marcos Iglesias Martínez. ICE Universitat d´Alacant

· Comitè Científic

Excm. i Mgfc. Sr. Ignacio Jiménez Raneda
Rector de l’Universitat d’Alacant
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Antonio Francisco Marcilla Gomis
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat
Universitat d'Alacant

Manuel Palomar Sanz
Vicerector d'Investigació, Desenvolupament i Innovació
Universitat d' Alacant

Narciso Sauleda Parés.
Director del Dept. de Didàctica General i Didàctiques Especifiques
Universitat d'Alacant

Juan Luis Castejón Costa
C.U. Psicologia Evolutiva i de l´ Educació
Universitat d'Alacant

 

· Coordinadors de les Taules de Comunicacions

Amparo Pinto Martín
Universitat de Valladolid

Mª Dolores García Fernández
Universitat de Córdoba

Teresa Tilló Barrufet
Universitat de Barcelona

Guillermo Bernabeu Pastor
Universitat d' Alacant

Antonio Medina Rivilla
UNED
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Dies de les jornades   

PROGRAMA
.........................................................................................................................................................................

PONENTS
.................................................................................................................................................................................................................................

José Esteban Capilla Romá, Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de
València.  Catedràtic  de Física  Aplicada  d'aquesta  Universitat.  Les  seves àrees  d'especialització  són la
modelació  matemàtica de flux  i  transport de massa en aigües subterrànies i  la  simulació  de sistemes
complexos de recursos hídrics aplicada a la planificació i gestió. Ha investigat la contaminació de sòls i
aigües subterrànies i la modelació aplicada al flux i transport de massa en el subsòl. Ha publicat nombrosos
articles científics en llibres i revistes espanyoles i estrangeres. Actualment és Director General d'Universitat
i Formació Superior de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència.

José-Ginés  Mora  Ruiz,   Assessor  de  la  DG  d'Educació  i  Formació  de  la  Comissió  Europea  per  al
desenvolupament de l'Estratègia de Lisboa en Educació Superior. President de l'European Higher Education
Society (EAIR). Vicepresident del Governing Board de l‘Institutional Higher Education Programme, de la
OCDE. Coordinador de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat. Editor Associat de
Tertiary  Education  and  Management.  Ha  estat  assessor  per  a  temes  educatius  de  diversos  governs
europeus  i  americans,  agències  i  organismes  internacionals  (Banc  Mundial,  OCDE,  Comissió  Europea).
Especialitzat  en Polítiques  i  Gestió  de  l'Educació  Superior,  Mercat  Laboral  i  Avaluació  de  la  Qualitat.
Llicenciat en Física i Doctor en Economia. Director del Centre d'Estudis en Gestió de l'Educació Superior de
la Universitat Politècnica de València..

Miguel  Zabalza  Beraza,  Doctor  en  Psicologia  i  Llicenciat  en  Pedagogia,  Catedràtic  de  Didàctica  i
Organització Escolar de la Universitat de Santiago de Compostel·la , membre de la seua Comissió de
Qualitat,  és  coordinador  de  la  formació  del  professorat  universitari  de  l’ACSUGA.  President  d’AIDU
(Associació Iberoamericana de Didàctica Universitària). Forma part del Comitè Executiu de la XARXA-O
(Xarxa de Docència Universitària) i del Consell Editorial de la seua revista, així com de la Comissió Ministerial
per a la renovació de les metodologies docents en la Universitat organitzada per la Secretaria d'Estat de
les  Universitats  i  és  coordinador  del  Programa d'Avaluació  de la  formació  del  professorat  universitari
engegat per l’ANECA, que es portarà a terme els pròxims tres anys. Membre del Consell de redacció de la
revista BORDON. Investigador principal de 25 Projectes d'Investigació d'àmbit  nacional i  internacional i
autor (o coautor) de més de 100 llibres.

Luciano  Galán  Casado, Director  de Relacions Externes i  Corporatives de la Universitat  Autònoma de
Madrid. Doctor en Ciències Químiques i Doctor en Química Industrial per la Universitat Complutense de
Madrid i Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Madrid. Professor Ajudant dels
departaments d’Enginyeria Química i de Processos Metalúrgics en la Universitat Complutense de Madrid.
Enginyer de Processos en Productes Químics ESSO des de 1970 a 1975. Director de Projecte 1975 a
1983 i Director Comercial des de 1983 a 1986 en el Grup Abengoa. Gerent de la Universitat Autònoma de
Madrid des de 1986 fins a 2002. Membre del Grup de treball de la Conferència de Rectors d’Universitats
Espanyoles (CRUE) per a la Convergència Europea.

 Dilluns 5 de Juny del 2006

09:00 - 09:30 Lliurament de documentació
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09:30 - 10:30 Inauguració Oficial

D. Ignacio Jiménez Raneda
Rector de la Universidad de Alicante

Dª. Maria José Frau Llinares
Vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea

D. Antonio Marcilla Gomis
Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat

D. Manuel Palomar Sanz
Vicerector d'Investigació, Desenvolupament i Innovació

Video Inauguració     

 

10:30 - 12:00 Ponència

Miguel A. Zabalza Beraza
Catedràtic de Didàctica i Organització Escolar
Universitat de Santiago de Compostela

12:00 - 12:30 Pausa –Vi d’Honor

(Continuació de lliurament de documentació)

12:30 - 14:30 Discusió de Comunicacions

Tema 1 : Investigació en disseny curricular de l’ EEES - Guies docents. Taules
1A, 1B

Panell d'experts I

- Coordinadora:

Mª Jose Frau Llinares
Vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea
Universitat d’ Alacant

- Participants:

Rebeca Cloquell Tomás
Universitat Jaume I

José Vicente Segura Heras
Vicerector de Ordenació Académica i Estudis
Universitat Miguel Hernández

Fernando Fargueta Cerdá
Director de l´Institut de Ciències de l’Educació
Universitat Politècnica de València

Bernardino Salinas Fernández
Director del Servei de Formació Permanent
Universitat de València

Preguntas Panel de Expertos  
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14:30 - 16:15 Esmorzar

16:15 - 18:00 Ponència

José Ginés Mora
Comissió Valenciana d’Acreditació i Avaluació de la Qualitat
Presentació: Guillermo Bernabeu Pastor
Catedràtic d' Escola Universitària.
Universitat d'Alacant

 

18:00 - 18:30 Pausa-Café

18:30 - 20:30 Discusió de Comunicacions

Tema 2 Investigació sobre suport a l'aprenentatge i metodologies. Taules 2A,
2B, 2C, 2D

Panell d' experts II

- Coordinador:

Cristina Mayor Ruiz
Departament Didàctica i Organització Escolar
Universitat de Sevilla

           
- Participants:

Manuel José Fernández Iglesias
Director General de Comunicació Audiovisual
Junta de Galicia

Teresa Tilló Barrufet
Dept. Didàctica de les Ciencies Experim.i Matem.
Universitat de Barcelona

Eduardo Blanco Ollero
Director General per a l ‘EEES
Universitat de Cadis

Preguntes Panell d' experts       

 

.................................................................................................................................................

 

 Dimarts 6 de Juny del 2006

09:30 - 11:00 Ponència

José Esteban Capilla Romá
Director General d’Universitat i Formació Superior
Generalitat Valenciana

Presentació: Maria José Frau Llinares
Vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea
Universitat d'Alacant

 

11:00 - 11:30 Pausa - Café
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11:30 - 14:00 Discusió de comunicacions

Tema 3 Investigació en experimentació i implementació EEES.
Taules 3A, 3B

 

Panell d'experts III

- Coordinador:

Antonio Medina Rivilla.
Director del Departament de Didàctica, Organització Escolar i Didàctiques Especials.
Universitat Nacional d’Educació a Distancia

- Participants:

Vicenç Benedito Antolí
Departament Didàctica i Organització Educativa
Universitat de Barcelona

Begoña Gros Salvat
Cap de la Secció de Recerca de l´ICE
Universitat de Barcelona

Ana María Munar Charcártegui
Directora de l’ Oficina de convergència i Harmonització Europea
Universitat de les Iles Balears

M.Dolores García Fernández
C.U. Didàctica i Organització Escolar
Universitat de Còrdova

 

14:00 - 16:15 Esmorzar

 

16:15 - 18:00 Ponència

Luciano Galán Casado
Grup Promotors de Bolonya
Universitat Autònoma de Madrid

Heliodoro Cobaleda Esteban
Grup Promotors de Bolonya

 

18:00 - 20:00 Presentació de conclusions

Mª Ángeles Martínez Ruiz
Vicente Carrasco Embuena
Institut de Ciències de l'Educació
Universitat d´ Alacant

Cloenda de les Jornades

Dª. Maria José Frau Llinares
Vicerectora de Qualitat i Harmonització Europea
Universitat d’ Alacant

 

.................................................................................................................................................

Posters       
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PONÈNCIES
.........................................................................................................................................................................

Algunes de les ponències fetes durant les quartes jornades

 Ponències

* La Estrategia de Lisboa en la Educación Superior Europea (José Ginés Mora Ruíz)

* Innovación en la enseñanza universitaria (Miguel Ángel Zabalza Beraza)
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PANELL D'EXPERTS
.........................................................................................................................................................................

Durant les quartes jornades es van fer tres Panells Interuniversitaris d’Experts sobre “Experiències Institucionals en la Implantació
de l’Espai Europeu d’Educació Superior”. Algunes presentacions d’estos panells són:

 Panells d'Universitats Valencianes

* Plan de Acciones para la Convergencia Europea, PACE. Fernando Fargueta Cerdá. UPV

* Investigación en diseño curricular del EEES. José Vicente Segura Heras. UMH

* Experiencias de convergencia europea en la Universitat Jaume I. Rebeca Cloquell Tomás. UJI

   
 

 Panells d'altres Universitats

* Investigación de la experiencia e implementación de los planes del EEES. Antonio Medina Rivilla. UNED

* La investigación sobre la docencia universitaria. Begoña Gros Salvat. ICE UB

* Hacia el postgrado oficial en Comunicación Audiovisual en Galicia. Manuel J. Fernández Iglesisas. Xunta de
Galicia

* ¿Qué podemos aprender de los piloto? Los retos y la estrategia de los próximos años. Ana María Munar
Charcártegui. UIB

* Experiencia de formación del profesorado en la Universidad de Córdoba. Mª Dolores García Fernández. UC
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COMUNICACIONS
.........................................................................................................................................................................

Tema I: Investigació en disseny curricular de l’ EEES - Guies docents

- Taula 1A
 

* La implantación de una guía docente y el estudio empírico derivado de la misma en la asignatura de
psicología aplicada a la educación física en el ámbito educativo

* Aplicación y Evaluación de guías docentes ECTS en el segundo curso de la diplomatura en trabajo social

* Hacia la implementación del ECTS en Lengua Árabe. Variedad Lingüística y niveles de dominio

* Algunas innovaciones en el diseño de guías docentes adaptadas a los criterios de convergencia educativa
europea en la diplomatura de Trabajo Social.

* Análisis comparado del proceso de elaboración de una guía docente en un entorno de aprendizaje virtual y
en un entorno presencial

- Taula 1B  

* Algunos aspectos que deberán ser abordados en el proceso de adaptación al EEES: Iniciativas del ICE de
la Universidad de Oviedo

* Una revisión crítica de la problemática del diseño e implantación de guías docentes

* Elaboración de la guía docente de la asignatura Gráficos Avanzados y Animación

* Experiencia Piloto de la implantación de un título Europeo. Guía Docente para la asignatura " el medio
natural y su didáctica"

* Enseñar estrategia de comunicación publicitaria en el contexto europeo de Educación Superior

* Metodologías en publicidad y relaciones públicas en el marco del EEES: Análisis para la innovación docente

- Poster I  

* Estudio sobre los efectos de la metodología ECTS en la adquisición de competencias del psicopedagogo en
formación

* Adaptación de la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales al Espacio Europeo de Educación Superior

* Diseño de las guías de las asignaturas de primer curso de la Licenciatura en Química

   
 

 Tema II: Investigació sobre suport a l'aprenentatge i metodologies

 

- Taula 2A  

* Valoración del tiempo y esfuerzo empleado por alumnos de Enfermería (título superior) en sus actividades
de aprendizaje. Un estudio preliminar en el proceso de convergencia de créditos europeos (ECTS)

* Reflexiones en torno a la evaluación del profesorado: ¿Vigilar y castigar?
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* Intervención y participación comunitaria: Semana de Salud. Alimentación Saludable. Experiencia de
Enseñanza. Aprendizaje en el taller de Alimentación Saludable

* Libro electrónico de matemáticas: análisis del proyecto para el aprendizaje autónomo de las matemáticas

* Análisis descriptivo de la valoración del tiempo y esfuerzo de los alumnos en Dirección Estratégica de la
Empresa

* El portafolios electrónico: una alternativa para evaluar en la universidad

- Taula 2B  

* Investigación en metodologías docentes ECTS para la asignatura matemática discreta en las titulaciones
de informática

* Estudio del tiempo dedicado por los estudiantes a las asignaturas de física en titulaciones de ingeniería

* Hacia una concepción moderna de Técnicas de Inteligencia Artificial en la Universidad de Alicante

* Experiencias de medición de tiempo y esfuerzo ECTS para la automatización de procesos con
herramientas informáticas

* L'aprenentatge autònom: un complement per a l'avaluació objectiva dels fonaments físics en les
titulacions d'Arquitectura

* Métodos de evaluación continua en la enseñanza de la Física en titulaciones de Ingeniería: 2003/04,
2004/05 y 2005/06

- Taula 2C  

* Evaluación de una experiencia de docencia compartida entre universidad y los I.E.S. a partir del método
de casos: implicaciones académicas y docentes

* Valoración del trabajo autónomo desde la perspectiva de los alumnos de Magisterio de Educación Física

* La coherencia entre la metodología y la evaluación

* El servicio de tutoría y orientación de Florida Universitaria: un servicio de apoyo a la formación integral
del estudiante

* Auto-evaluación del tiempo y esfuerzo en el aprendizaje de la intervención curricular en matemáticas

* La diversificación de las actividades formativas y de evaluación para el desarrollo de competencias en la
formación inicial del maestro especialista en Educación Física

* La ficha de prácticas como elemento de apoyo en la mejora del aprendizaje en la formación inicial de los
profesionales de la actividad física

- Taula 2D  

* Algunos pasos hacia el aprendizaje autónomo: logros y dificultades de la puesta en práctica de materiales
didácticos en una asignatura troncal con 136 matriculados

* Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación como apoyo para el aprendizaje en el diseño del
nuevo título de grado en Historia: Propuestas ante el reto de la convergencia europea

* ¿Cómo distribuyen los profesores universitarios el tiempo que dedican a sus tareas académicas?

* El portfolio discente en la docencia de la Creatividad en Comunicación

* Articulación de objetos de aprendizaje electrónicos para la docencia universitaria

* El péndulo en la didáctica universitaria ¿es posible un equilibrio?

* Revisión y valoración de una propuesta metodológica con material multimedia para favorecer la
construcción del conocimiento del estudiante universitario

- Poster II  

* Metodología docente en el marco de la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior para el
aprendizaje de la anatomía en Ciencias de la Salud

* ¿Es posible emplear modelos de aprendizaje activo en un aula y con un grupo normal?

* Recursos y materiales en la asignatura de Fundamentos Físicos de las Técnicas de Ingeniería de Caminos

   

Tema 3: Investigació en experimentació i implementació EEES.
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- Taula 3A  

* Adaptación de un centro al EEES

* Implementación de tutorías activas en la diplomatura de Óptica y Optometría como orientación y
seguimiento del alumnado

* Biotecnología y Biomedicina: Presentación de un Master Oficial de Postgrado

* Desarrollo de experiencias conjuntas en la implantación de planes piloto de adaptación al EEES

* Valoración del tiempo y el esfuerzo en la asignatura de Lenguaje Musical

* El contexto de la titulación de Enfermería y el perfil de los estudiantes en el diseño de un plan de acción
tutorial

- Taula 3B  

* Consideraciones sobre la enseñanza del CAP Presencial y Semipresencial

* Grupo de docencia en Trabajo Social. Servicios Sociales, Ciencia Política y Política Social

* El proceso de convergencia europea en Florida Universitaria: Un modelo de Implementación

* Recursos Innovadores para el apoyo al aprendizaje. Utilización del entorno inmediato al alumno como
recurso didáctico mediante el análisis de los medios de comunicación.

* Desarrollo de competencias para la dirección de la producción a través de los Grupos de Trabajo Tutorizados

- Poster III  

* Evaluación del aprendizaje de la asignatura “Ingeniería de Control” en las titulaciones de Informática en el
sistema europeo de créditos

* Experiencia de Acción Tutorial Virtual en la Docencia Práctica Clínica en los Estudios de Enfermería.

* Metodología para el autoaprendizaje y la autoevaluación en el EEES: el Debate y el Examinador en el
Campus Virtual

* Evaluación de estándares en objetos de aprendizaje dentro del EEES
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