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Sol∙licitud: MODALITAT A GRUPS D’INNOVACIÓ DOCENT
Títol del projecte: GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES (GID‐FCJ)
Equip del projecte

Departament

Centre

Adreça electrònica

Àmbit d’estudi
X Modalitat A
Modalitat B

FEDERIC ADAN DOMÈNECH

Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Financer i Tributari
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Processal
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Civil.
Departament de Dret
públic. Àrea de Dret
Internacional Públic.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Processal
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Internacional Privat
Departament de Dret
públic. Àrea d’història
del Dret.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Mercantil.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Civil.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Romà.
Departament de Dret
públic. Àrea de Dret
Internacional Públic.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Mercantil.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Mercantil.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Civil.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Internacional Privat

FCJ

Federico.adan@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Antonia.anguita@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Reyes.barrada@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Susana.borras@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Elisabet.cerrato@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Maria.font@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Clara.furriols@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Mariateresa.franquet@ur
v.cat

Modalitat A

FCJ

Ana.gimenez@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Carmen.gomez@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Alfonso.gonzalez@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Mariarosa.isern@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Mdelcarmen.iturrioz@urv.
cat

Modalitat A

FCJ

Irene.lorenzo@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Diana.marin@urv.cat

Modalitat A

ANTÒNIA
MORERA

ANGUITA

REYES BARRADA ORELLANA

SUSANA BORRÁS PENTINAT

ELISABET CERRATO GURI

MARÍA FONT MAS

CLARA FURRIOLS ESPONA

MARIA TERESA FRANQUET
SUGRANYES
ANA GIMÉNEZ COSTA

CARMEN GÓMEZ BUENDÍA

ALFONSO GONZÁLEZ
BONDIA
ROSA ISERN SALVAT

CARMEN ITURRIOZ LLOP

IRENE LORENZO REGO

DIANA MARÍN CONSARNAU
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SERGIO NASARRE AZNAR

JOAN PICO I JUNOY

CARMINA PUIG CRUELLS

ESTELA RIVAS NIETO

PAOLA RODAS PAREDES

ROSA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

LAURA ROMÁN MARTÍN

HÉCTOR SIMÓN MORENO

RAMONA TORRENS BONET

RODOLFO SALASSA BOIX

ÀNGEL URQUIZU CAVALLÉ

MILENKA VILLCA POZO

MARTA VIÑAS SANS

Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Civil.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Processal.
Departament
d’Antropologia i Treball
Social. Àrea del Treball
social i serveis socials.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Financer i Tributari
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Mercantil.
Departament de Dret
públic. Àrea del Dret del
Treball.
Departament de Dret
públic. Àrea de Dret
Constitucional
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Civil.
Departament
d’Antropologia i Treball
Social. Àrea del Treball
social i serveis socials.
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Financer i Tributari
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Financer i Tributari
Dret privat, processal i
financer. Àrea de Dret
Financer i Tributari
Tècnica de qualitat FCJ

FCJ

Sergio.nasarre@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Joan.pico@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Carmina.puig@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Estela.rivas@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Paola.rodas@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Rosa.rodriguez@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Laura.roman@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Hector.simon@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Ramona.torrens@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Rodolfo.salassa@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Angel.urquizu@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Milenka.villca@urv.cat

Modalitat A

FCJ

Marta.vinas@urv.cat

Modalitat A

Persona coordinadora del projecte CARMEN GÓMEZ BUENDIA
Import total del projecte: 16.366 euros
Import sol∙licitat: 9.466 euros
Data d’inici: 01/10/2011
Data final: 30/09/2013
Resum
(Especificar la motivació, els objectius generals del projecte i innovacions o millores que pretén aportar)
Aquest projecte és una renovació i continuació del Grup d’innovació docent de l’FCJ, de les convocatòries de 2005/2007,
2007/2009 i 2009/2011. Per al bienni 2011/2013 el GID‐FCJ segueix apostant, tal i com s’ha fet en les anteriors edicions,
en la innovació docent i la seva millora. No obstant, el grup és conscient que un cop implantats tots el Graus de l’FCJ
(Dret, Relacions Laborals i Ocupació i Treball Social) s’ha de fer un replantejament del seus objectius. D’aquesta manera
el seu principal objectiu és revisar el grau d’assoliment i excel∙lència de la implantació del grau. Per tant, el GID‐FCJ es
proposa els següents eixos de treball:
‐ Creació de noves comissions dedicades a treballar en aquesta línea.
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‐ Publicació de resultats.
‐ Com s’avaluen les competències?
‐ Acreditació de la qualitat.
‐ Plantejament i orientació de les tutories acadèmiques.
‐ Pilotatge de noves metodologies.
‐ Processos de millora en l’ús de les TIC.
Aplicabilitat als estudis de:
Dret
Relacions Laborals i Ocupació
Treball Social
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques
Màster Oficial en Dret Ambiental
Màster Oficial en Dret de l’Empresa i de la Contractació.
Màster Oficial en Arqueologia Clàssica
Departament/s:
Departament de Dret públic
Departament de Dret privat, processal i financer
Departament d’Antropologia i Treball Social
Centre: FCJ
Assignatures: Institucions de dret de la Unió Europea, Acció exterior de la Unió Europea, Estructura dels Serveis
Socials del Grau en Treball Social, Metodologia del Treball Social: planificació i intervenció del Grau en Treball Social,
Tributació autonòmica i local de l'empresa, Planificació tributària de l'empresa, Sistema tributari, Dret i gestió de
continguts, Dret Processal Civil, Dret Processal Penal, Introducció al Dret Processal, l’Arbitratge en Dret Privat, Tutela
judicial se l’empresa, Introducció al Dret ambiental sectorial, Dret de la informació, Clínica Jurídica Ambiental,
Sistemes de Relacions Laborals Comparats, Règim d'estrangeria, Règim jurídic dels treballadors estrangers, Persona,
família i estrangeria, Estudis en el marc d’acords de mobilitat, Models i tècniques d'intervenció social, Habilitats del
treballador social, Habilitats del Jurista, Habilitats del Tècnics en Relacions Laborals i Ocupació, Estudis en el marc
d'acords de mobilitat, Habilitats del Treballador Social, Pràctica parlamentària, Nacionalitat i estrangeria, Dret
internacional privat, Comerç Internacional, Règim jurídic del Medi Ambient, Dret de la Publicitat, Institucions de Dret
comunitari, Dret comunitari ambiental, Dinàmiques del Mercat de Treball, Dret Romà, Fonaments romanístics de
dret privat europeu, Institucions Jurídiques Romanes, Gestió del patrimoni arqueològic, Dret d’obligacions i
contractes, Dret de família, Garanties del Crèdit, Justícia Constitucional i Dret Constitucional I, Sindical I.
S’adjunten la resta de documents que se sol∙liciten en d’aquesta convocatòria.
X Sol∙licitud i Memòria justificativa (Annex 1)
Descripció de tasques del personal de suport (Annex 2)
X Breu currículum del coordinador o responsable (Annex 3)
X Carta de compromís del departament/centre (Annex 4)
Signatura de la persona responsable del projecte

Tarragona, 27 d’abril de 2011

Signatura del degà de l’FCJ
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Annex 1: MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A PROJECTES DE RECERCA
1‐ TÍTOL DEL PROJECTE
GRUP D’INNOVACIÓ DOCENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES (GID‐FCJ)
2‐ INTRODUCCIÓ
El GID‐FCJ es va crear a l’any 2004 com a conseqüència del projecte “Elaboració, aprovació i difusió del
Pla Estratègic d’Innovació Docent de la FCJ”, concedit dins la convocatòria de Projectes d’Innovació
Docent 2004‐2005, de la URV, i que té com a objectiu donar a conèixer al professorat de la FCJ el
conjunt de metodologies, eines i recursos docents que, essent compatibles amb els crèdits ECTS, són
especialment aplicables a les nostres disciplines, amb la finalitat de facilitar l’adequació dels
ensenyaments a l’EEES.
Posteriorment, durant els biennis 2005/2007, 2007/2009 i 2009/2011 ha tingut el reconeixement com a
Xarxa d’Innovació en Docència Universitària de la URV.
En l’actualitat, el GID‐FCJ sol∙licita la seva renovació com a xarxa perquè una vegada assolits el seus
objectius marcats a les convocatòries anteriors, entenem que ha continuar la seva tasca en el marc de la
innovació docent. No obstant s’ha de tenir en compte que l’escenari actual ha canviat perquè ja s’han
implantant totalment els graus de Dret, Relacions Laborals i Ocupació i Treball Social a l’FCJ. Per aquest
motiu, sense oblidar la innovació docent, ha d’ampliar el seu horitzó cap a la revisió i l’acreditació de la
qualitat.
En concret, amb l'objectiu d’aconseguir els propòsits indicats amb anterioritat el GID‐FCJ es marca els
següents finalitats:
‐ seguir treballant per la innovació docent a la FCJ potenciant la introducció de noves eines de treball
‐ l’experimentació, millora i coordinació de metodologies docents, l’ús de les TIC com a eina docent i
discent i d’avaluació, per part dels membres del GID‐FCJ
‐ redissenyar el sistema d’avaluació de les assignatures
‐ l’avaluació de les metodologies utilitzades
‐ la millora de la qualitat docent i la transferència de la recerca en la docència
‐ la interdisciplinarietat
‐ la coordinació i col∙laboració dels equips de treball
Per aquest motiu és essencial, seguir treballant en la coordinació de l’activitat docent i l’avaluació de l’ús
dels processos i estratègies d’aprenentatge/ensenyament en l’àmbit dels referits ensenyaments, que
suposen un salt qualitatiu en el procés cap a consolidació i millora de l’EEES. Però a més a més afrontar
nous reptes com és la interdisciplinarietat i la coordinació de les tasques desenvolupades en el context
del Pla Bolonya.
La consecució de totes aquestes finalitats i els bons resultats obtinguts durant els biennis 2005‐2007,
2007‐2009, 2009‐2011 justifica que en l’actualitat el GID‐FCJ segueixi rebent sol∙licituds de noves
incorporacions, essencialment de membres del PDI de la FCJ.
3‐ OBJECTIUS
A) Incentivar la formació de grups de professors que promoguin la innovació educativa i la incorporació
de les TIC a la seva activitat docent, així com noves metodologies docents.
Objectiu: mantenir la cultura de recerca en la docència entre el professorat de la FCJ.
Objectiu: promoure l’ús de les TIC entre el professorat de la FCJ.
Objectiu: utilitzar un espai específic en el Campus virtual de la URV per, entre d’altres, compartir
experiències i comunicar‐se.
Objectiu: potenciació de la internacionalització de l’FCJ i de la mobilitat.
B) Afavorir els processos col∙laboratius d'innovació docent en els ensenyaments de grau i postgrau.
graus implantats a l’FCJ.
Objectiu: plantejament de tutories
Objectiu: foment la interdisciplinarietat
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Objectiu: potenciar la implicació d’agents externs en les assignatures de pràctiques externes
C) Implementar i promoure noves estratègies de docència i aprenentatge, aplicar diferents
metodologies docents i avaluar, així, els resultats obtinguts.
Objectiu: Formació per la docència
Objectiu: Formació per conèixer l’avaluació de competències
Objectiu: revisió de les metodologies docents ja implantades
D) Dissenyar materials o recursos per al desenvolupament de les competències nuclears/transversals de
la URV.
Objectiu: disseny de materials en les assignatures dels graus impartits a l’FCJ

4‐ METODOLOGIA
Per assolir els objectius marcats es considera que la forma de treball més adient és la de les comissions.
Per tant, es proposa mantenir algunes comissions que encara no han esgotat la seva missió (com són la
comissió de formació, la de qualitat i la de mobilitat) i crear‐ne de noves, enfocades a la finalitat
renovadora del GID en el bienni 2011/2013: dossier d’avaluació de competències (portafoli docent),
revisió del Pla d’Acció tutorial (PAT), acreditació de la qualitat, anàlisis de la implantació dels graus,
revisió de l’avaluació continuada, entre d’altres.
Durant els biennis anteriors les comissions han funcionat mitjançant reunions periòdiques i el GID‐FCJ
ho ha fet a través de reunions plenàries per prendre decisions que afecten al global del grup. En la
mesura que aquest sistema de treball ha donat molt bons resultats es proposa seguir amb el mateix
durant el bienni 2011/2013.
Addicionalment, el grup compta amb l’espai Moodle GID per treballar de forma virtual, penjar el
documents de treball, fòrums de discussió, etc.

5‐ PLA DE TREBALL
El pla de treball del GID‐FCJ es fonamenta en els principis de transversalitat, interdisciplinarietat,
col∙laboració i integració en tant que està integrat per diferents departaments i àrees de coneixement.
En relació amb la periodicitat de les reunions dels òrgans col∙legiats es preveu una reunió plenària del
GID‐FCJ cada quadrimestre amb caràcter ordinari, mentre que cadascuna de les comissions sectorials
fixarà el seu propi calendari de reunions, en funció de les seves necessitats.
Planificació de les activitats concretes que han previst desenvolupar els membres del GID‐FCJ durant el
bienni 2011/2013:
‐ Organitzar i participar en cursos de formació en temes d’innovació docent, així com altres que puguin
incidir en la millora de la qualitat docent.
‐ Examinar l’èxit i viabilitat de les metodologies docents aplicades impartides pels membres del GID‐FCJ.
‐ Potenciar la utilització de les TIC en assignatures impartides per membres del GID‐FCJ, així com de la
plataforma Moodle.
‐ Participar en jornades, congressos i seminaris sobre innovació docent amb presentació de ponències
i/o comunicacions.
‐ Participar en comissions de suport a l’equip deganal per la revisió dels graus ja implantats a la Facultat
de Ciències Jurídiques.
‐ Suport en la implantació del Dossier d’Avaluació per Competències (DAC).
‐ Potenciar la millora de la qualitat docent.
‐ Aprofundir en la qualitat.
‐ Analitzar l’èxit de les noves metodologies docents implementades.
‐ Fomentar la cultura de la internacionalització a l’FCJ
Per poder assolir totes aquestes tasques es necessita recursos econòmics suficients que apareixen
detallats en els apartats 7 i 8 de la present memòria.
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6‐ RESULTATS i IMPACTE PREVIST
‐ Formació dels membres en les tècniques i estratègies docents per valorar l’adaptació dels graus a
l’EEES, potenciant l’assistència a cursos de formació, seminaris, jornades, congressos o bé la participació
altres xarxes sobre innovació o qualitat docent.
‐ Utilització de les TIC aplicades a la docència de les assignatures en el marc de l’FCJ.
‐ Anàlisi dels resultats de l’aplicació de les noves metodologies docents.
‐ Valoració de la introducció de l’avaluació continuada en els nous graus.
‐ Participació en les activitats d’innovació i de qualitat docent realitzades per la URV.
‐ Potenciar la participació dels membres de la xarxa en Jornades, Congressos, Seminaris, i Grups de
treball sobre innovació i qualitat docent amb l'objectiu de conèixer noves experiències i difondre les
experiències de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV a través de comunicacions i/o publicacions.
‐ Estudi de la viabilitat del Dossier d’Avaluació per Competències (DAC) i la seva possible vinculació amb
el PAT.

7‐

PRESSUPOST TOTAL D’INGRESSOS I DE DESPESES
Concepte despesa

Import

Finançament

Adquisició de material bibliogràfic per a la
Unitat de Suport a la Docència

900 euros

Sol∙licitar subvenció MEC

Assistència i presentació de ponències i
comunicacions per membres del GID‐FCJ:
inscripció, viatge, dietes

3.000 euros

Previst sol∙licitar ajuts Departament de
Dret públic i Departament de Dret
privat, processal i financer

Organització de tres Seminaris sobre avaluació 3.000 euros
d’experiències d’innovació docent en el marc
de les Ciències Jurídiques s

Previst sol∙licitar ajuts Departament de
Dret públic i Departament de Dret
privat, processal i financer

Cursos de formació en metodologies
participatives i millora de la qualitat

Previst sol∙licitar ajut parcial a l’ICE, a
càrrec del Pla Específic del PROFID

5.000 euros

Previst sol∙licitar ajuts Departament de
Dret públic i Departament de Dret
privat, processal i financer
Formació en tècniques d’avaluació

1.700 euros

AJUT SOL∙LICITAT EN AQUESTA
CONVOCATÒRIA

Traduccions (comunicacions, material docent)

2.766 euros

AJUT SOL∙LICITAT EN AQUESTA
CONVOCATÒRIA

TOTAL DESPESES

8‐

16.366 EUROS

CONCEPTES SOL∙LICITATS COM AJUT
Els conceptes sol∙licitats en la present ajuda són el següents:

1. Formació en metodologies participatives i millora de la qualitat
Despeses per impartició de quatre cursos de 10 hores, cadascun d’ells, sobre formació en metodologies
participatives i millora de la qualitat: 1.000 euros cadascun.
Detall de les despeses:
‐ Formador: 10 hores a 100 euros bruts/hora: 1.000 euros. Número de cursos 4 x 1.000= 4.000 euros
‐ Viatges i dietes: 250 euros per curs. Per tant, 4x 250 =1.000 euros
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Total: 5.000 euros
2. Formació del professorat en tècniques d’avaluació (avaluació continuada, DAC, etc.):
Despeses per impartició de dos cursos de 6 hores cadascun 1.000 euros.
Detall de les despeses:
‐ Formador: 6 hores a 100 euros bruts/hora: 600 euros. Número de cursos 2 x 600= 1.200 euros
‐ Viatges i dietes: 250 euros per curs. Per tant, 2x 250 = 500 euros
Total: 1.700 euros

3. Traduccions de les diverses comunicacions a presentar: 0,0383 euros per paraula.
‐ Una comunicació de 10.000 paraules = 383 Euros. Si es presenten 2 comunicacions per bienni: 2
comunicacions x 383 = 766 euros
‐ Traducció i/correcció de materials docents: 2.000 euros
Total: 2.766
TOTAL: 9.466 EUROS
9‐

EQUIP DE TREBALL
Nombre total de membres que integren el projecte:

Nom i cognoms
FEDERIC
ADAN
DOMÈNECH
ANTÒNIA
MORERA

ANGUITA

REYES
ORELLANA

BARRADA

SUSANA
BORRÁS
PENTINAT
ELISABET CERRATO GURI

MARÍA FONT MAS

CLARA FURRIOLS ESPONA
MARIA
TERESA
FRANQUET SUGRANYES
ANA GIMÉNEZ COSTA

CARMEN
BUENDÍA

GÓMEZ

ALFONSO GONZÁLEZ

Relació dels membres que formen part del projecte
NIF
Departament
Centre/Universitat
39.702.386Q
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
46.704.724G
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
46.212.778M
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
39.883.670Z
Departament de FCJ ‐ URV
Dret públic
39.899.72Y
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
39.707.102V
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
33.938.768Z
Departament de FCJ ‐ URV
Dret públic
39.707.215S
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
02.902.279R
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
47.762.548N
Dret
privat, FCJ ‐ URV
processal
i
financer
39.869.220P
Departament de FCJ ‐ URV

E‐mail
Federico.adan@
urv.cat
Antonia.anguita
@urv.cat
Reyes.barrada@
urv.cat
Susana.borras@
urv.cat
Elisabet.cerrato
@urv.cat
Maria.font@urv.
cat
Clara.furriols@u
rv.cat
Mariateresa.fran
quet@urv.cat
Ana.gimenez@u
rv.cat
Carmen.gomez
@urv.cat
Alfonso.gonzalez

Convocatòria d’ajuts d’innovació docent 2011

BONDIA
ROSA ISERN SALVAT

39.657.639G

CARMEN ITURRIOZ LLOP

36922382E

IRENE LORENZO REGO

51405208R

DIANA MARÍN
CONSARNAU

39.734.817V

SERGIO NASARRE
AZNAR

39.721.305Y

JOAN PICÓ I JUNOY

46046139‐R

CARMINA PUIG CRUELLS

36.511.670K

ESTELA RIVAS NIETO

39.704.187T

PAOLA RODAS PAREDES

X48051210L

ROSA RODRÍGUEZ
SÁNCHEZ
LAURA ROMÁN MARTÍN

01.486.300V
39.686.001F

HÉCTOR SIMÓN MORENO

47.764.500D

RAMONA TORRENS
BONET

43.702.745P

RODOLFO SALASSA BOIX

X9193876‐V

ÀNGEL URQUIZU
CAVALLÉ

39.688.991F

MILENKA VILLCA POZO

X‐9474610‐J

MARTA VIÑAS SANS

77.7844.67P

Dret públic
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Departament
d’Antropologia i
Treball Social
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Departament de
Dret públic
Departament de
Dret públic
Dret
privat,
processal
i
financer
Departament
d’Antropologia i
Treball Social
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Dret
privat,
processal
i
financer
Tècnica
de
qualitat FCJ

FCJ ‐ URV

@urv.cat
Mariarosa.isern
@urv.cat

FCJ ‐ URV

Mdelcarmen.itur
rioz@urv.cat

FCJ ‐ URV
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Annex 3. Breu currículum del coordinador o responsable
1. DADES PERSONALS
Cognoms: GÓMEZ BUENDÍA
Nom: CARMEN
Data de naixement: 26/05/1982
Adreça: Av. Catalunya, 35
Població: Tarragona
2. DADES ACADÈMIQUES
Titulació acadèmica: Llicenciada en Dret
Universitat: Universitat Rovira i Virgili

NIF: 47762548N
Telèfon: 977558308
C. postal: 43002

Any titulació: 2004

Titulació acadèmica: Especialista Universitari en Docència en l'EEES
Universitat: Universitat Rovira i Virgili
Any titulació. 2007
3. DADES PROFESSIONALS
Departament: Dret Privat, Processal i Financer
Centre: FCJ
4. EXPERIÈNCIA DOCENT UNIVERSITÀRIA
Breu descripció i indicació de: universitat, departament, centre, lloc, durada i curs acadèmic
La coordinadora del GID‐FCJ, inicia la seva tasca docent l’any 2005 quan entra a formar part, com a
becària predoctoral, del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la FCJ de la URV,
ubicada al Campus Catalunya, essent, en l’actualitat, professora ajudant del mateix.
Durant els cursos acadèmics 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011 la coordinadora del grup ha dut a terme docència a totes les assignatures troncals i
optatives que s’imparteixen a l’àrea de coneixement a la que pertany (Dret romà, Dret comparat (a
partir de l’any 2009), Mètode Jurídic i Casuística‐Fonaments romanístics de dret privat europeu).
Així mateix imparteix docència en el Màster d’Arqueologia Clàssica (màster interuniversitari URV‐
ICAC‐UAB) des del curs 2005/2006 a l’assignatura Institucions Jurídiques Romanes, i el present curs
2010/2011, també imparteix docència a l’assignatura Gestió del patrimoni arqueològic i
responsable de l’assignatura Institucions Jurídiques Romanes.
Durant el curs acadèmic 2010/2011, a més de desenvolupar activitats teòriques i pràctiques a les
diferents assignatures troncals i optatives abans referides, la coordinadora ha impartit, en la seva
totalitat, una assignatura optativa de 4 crèdits, també impartida en anglès.
Així mateix, des del curs 2008/2009 ha estat tutora en el marc del PAT‐FCJ
5. EXPERIÈNCIA EN L’ÀMBIT DE LA INNOVACIÓ DOCENT
Breu descripció dels projectes o experiències d’innovació desenvolupades
‐ Responsable de l’avaluació continuada de l’assignatura “Dret Romà”, des del curs 2005/2006.
Es tractava d’una assignatura troncal de 7.5 crèdits a la Llicenciatura en Dret, y al Grau en Dret
es tracta d’una assignatura de formació bàsica de 6 ECTS (des del curs 2009/2010). Aquesta
assignatura s’imparteix al primer curs, primer quadrimestre, per la qual cosa el nombre
d’alumnes en tots els cursos sempre ha estat d’uns 150, distribuïts en quatre grups de
pràctiques, dels quals la coordinadora sempre ha estat la responsable des del curs 2005/2006.
Tenint en compte el nombre d’alumnes, s’han adoptat diferents estratègies d’avaluació
continuada de grans grups. En un primer moment, es va adoptar un sistema d’avaluació a
través de qüestionaris mitjançant Moodle. Des del curs 2009/2010, s’ha seguit un sistema
d’avaluació continuada basat en el mètode del cas, que ha donat resultats molt positius.
‐

Coordinadora de l’assignatura “Dret comparat”, grup tarda al curs 2010/2011. Es tracta d’una
assignatura interdisciplinària impartida per diferents àrees de coneixement en la que s’ha
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portat a terme la coordinació dels continguts i de les proves avaluatives, així com s’ha impartit
classes magistrals.
‐

Responsable del sistema d’avaluació continuada a l’assignatura optativa “Mètode jurídic i
casuística” (Llicenciatura en Dret) / “Fonaments romanístics de dret privat europeu” (Grau en
Dret). En aquesta assignatura, s’ha optat per l’eliminació de l’examen final i l’avaluació s’ha
estructurat en tres activitats: la resolució d’un qüestionari, una exposició oral grupal a partir
d’un cas pràctic plantejat, i l’assistència a conferències de ponents de prestigi, on s’exigeix la
participació activa de l’alumne. Des del curs 2009/2010, aquesta assignatura també
s’imparteix en anglès, pels alumnes Erasmus i per aquells alumnes que la volen seguir en
llengua anglesa. La coordinadora és responsable d’aquesta docència en anglès.

‐

Responsable del sistema d’avaluació continuada al curs 2010/2011, de l’assignatura
“Institucions Jurídiques Romanes” del Màster en Arqueologia Clàssica. L’avaluació s’estructura
en dos activitats: la resolució de cinc qüestionaris que es corresponen amb els cinc mòduls en
que s’estructura l’assignatura, i una exposició oral, el tema de la qual es triada per l’alumne
segons els seus interessos.

6. PUBLICACIONS RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA
‐
‐

‐

Una experiencia entorno a la organización de la asignatura Derecho romano a través de una
plataforma virtual, AIDROM, 2008. ISBN 1988‐740X, Autora: Gómez Buendía, C.
Una experiència de suport per a la millora de pràctiques docents innovadores, a “Actas del V
Congreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovación (CIDUI)”, 2008, Lleida (format
electrònic), autoria compartida amb sis autors més, tots ells membres del GID‐FCJ).
Diseñar la internacionalización: perspectivas desde los programas de movilidad de estudiantes
a Actes del Congrés Internacional UNIVEST09 'Claus per a la implicació dels estudiants a la
universitat' , 2009, ISBN 978‐84‐8458‐302‐8 ", Gómez Buendía; C.; Marín Consarnau, D.

Futures publicacions de comunicacions acceptades a congressos:
‐

La docencia en inglés en el marco de la internacionalización: retos oportunidades y
necesidades, a “III Jornada Nacional sobre estudios universitarios. El presente de los nuevos
títulos” autoria compartida con Héctor Simón.

7. RECERCA EN L’ÀMBIT DE LA DOCÈNCIA, ORIENTADA A LA MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT
‐ En el marc la de comissió de suport a la implantació de pràctiques docents innovadores del GID‐
FCJ, elaboració d’una base de dades per fomentar la comunicació entre el professorat del GID‐FCJ
que fa ús de les noves metodologies docents i de l’avaluació continuada, a més d’extrapolar‐la a
altres professors ‐no membres del GID‐FCJ ‐ interessats en incorporar‐les, tot establint un canal de
comunicació, suport i d’intercanvi de bones pràctiques docents.
8. PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT
1) PRESENTACIÓ DE PONÈNCIES, COMUNICACIONS I PÒSTERS:
‐ Títol: Estrategias de motivación al alumno para la participación en programes de movilidad.
Tipus d’activitat: Pòster.
Autors: Gómez Buendía, C.
Tipus d’activitat: Pòster
Nom del congrés: X CONGRESO INTERNACIONAL Y XIII CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO
ROMANO: "INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN DERECHO ROMANO"
Lloc: Toledo
Data: 6, 8 i 9 de febrero de 2008.
‐ Autors: Gómez Buendía, C.; Marín Consarnau, D.
Nom del congrés: V CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E INNOVACIÓN (CIDUI):
NUEVOS ESPACIOS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Un análisis comparado y de tendencias
Lloc: Barcelona Data: 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2010.
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‐ Títol: Una experiència de suport per a la millora de pràctiques docents innovadores
Autors: Susana Borràs, Elisabet Cerrato, Maria Font, Carmen Gómez, Diana Marín, Estela Rivas, Héctor
Simón
Tipus d’activitat: Presentació de comunicació.
Nom del congrés: V CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E INNOVACIÓN (CIDUI)
Lloc: Universitat de Lleida, Campus de Cappont Data: del 2 al 4 de juliol de 2008
‐ Títol: Diseñar la internacionalización: perspectivas desde los programas de movilidad de estudiantes
Autors: Gómez Buendía, C.; Marín Consarnau, D.
Nom del congrés: Congrés Internacional UNIVEST09 'Claus per a la implicació dels estudiants a la
universitat'
Tipus d’esdeveniment: Congrés
Tipus de participació: Ponència
Ciutat de realització: Girona, Espanya
Data: 2009
‐ Tipus d’activitat: Pòster. Títol: Estrategias de motivación al alumno para la participación en programes
de movilidad.
Autors: Gómez Buendía, C.; Marín Consarnau, D.
Nom del congrés: V CONGRESO INTERNACIONAL DE DOCENCIA UNIVERSITARIA E INNOVACIÓN (CIDUI):
NUEVOS ESPACIOS DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. Un análisis comparado y de tendencias
Lloc: Barcelona Data: 30 de juny, 1 i 2 de juliol 2010.
2) ASSISTÈNCIA A CURSOS I SEMINARIS
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Aplicació del web 2.0 a la docència eLearning 2.0. Possibilitats de la web 2.0
en Educació Superior'
Data de la concessió: 01/06/2009
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'La URV davant les noves titulacions oficials. Eines i
procediments per a la gestió del canvi'
Data de la concessió: 24/11/2008
‐ Jornadas Interuniversitarias: 'Las asignaturas jurídicas básicas y el Espacio Europeo de Educación
Superior', organizadas por la Universidad Complutense de Madrid
Data de la concessió: 17/11/2008
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Habilitats informacionals i recursos per l'aprenentatge i la recerca en l'EEES'
Data de la concessió: 28/05/2008
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Com tutoritzar als estudiants de la Facultat de Ciències Jurídiques'
Data de la concessió: 06/03/2008
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Estratègies per a l'avaluació en grans grups'
Data de la concessió: 12/06/2007
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: Sessions de treball sobre adaptació de guies docents a l'EEES
Data de la concessió: 05/02/2007
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'L'eina wiki com a mitjà per a l'elaboració de treballs col∙laboratius'
Data de la concessió: 11/12/2006
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Experiències entorn la formació per competències en l'àmbit jurídic'
Data de la concessió: 22/11/2006
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: I Seminario Internacional. El papel de la historia en la formación del jurista
europeo, organizado por la Universidad Carlos III, Getafe, 22 y 23 de junio de 2006.
Data de la concessió: 22/06/2006
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'IV Jornada sobre Innovació Docent: La
internacionalització de les Universitats'
Data de la concessió: 06/06/2006
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Tallers Moodle. Nivell II'
Data de la concessió: 06/04/2006
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Com preparar una exposició oral en anglès'
Data de la concessió: 17/02/2006
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'El Moodle URV: Mostra d'experiències docents'
Data de la concessió: 15/02/2006
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‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Tallers Moodle'
Data de la concessió: 20/12/2005
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'La Qualitat de la Formació en Xarxa en l'Espai Europeu d'Educació Superior'
Data de la concessió: 19/09/2005
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Formació de Tutors en PBL'
Data de la concessió: 17/06/2005
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'L'avaluació per competències.Experiències'
Data de la concessió: 03/06/2005
‐ Cursos i Seminaris Rebuts: 'Desenvolupar la Planificació Docent mitjançant crèdits ECTS'
Data de la concessió: 25/05/2005
3) COORDINACIÓ D’ACTIVITATS DOCENTS
‐ Coordinadora de la docència en anglès a l’FCJ i encarregada del disseny de la divulgació d’aquesta
docència
Tipus d’activitat: coordinació
Data: Cursos 2009/2010; 2010/2011
4) CÀRRECS RELACIONATS AMB LA INNOVACIÓ DOCENT
‐ Secretària del GID‐FCJ, durant el bienni 2009/2011
‐ Membre del grup d’estudi sobre l’avaluació per competències en els nous graus de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la URV. Encàrrec de l’equip deganal per implementar l’avaluació per
competències en els nous graus de la FCJ. Curs acadèmic 2009/2010.
9. ALTRES MÈRITS
Indiqueu‐hi altres mèrits rellevants per a l’objecte d’aquesta convocatòria (premis, reconeixements, etc.)
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Annex 4. Carta de compromís del departament/centre

En Frederic Adán Doménech Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques dono suport al projecte GRUP
D’INNOVACIÓ DOCENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES (GID‐FCJ) de la Sra. Carmen Gómez
Buendía, ja que considero que pot ser rellevant per a la millora de l'ensenyament.

Signatura
Nom i cognoms: Frederic Adan Domènech
Lloc i data: Tarragona, 27 d’abril de 2011.

