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SOL·LICITUD PLA ESPECÍFIC DE FORMACIÓ 20142015 
 
Departament/centre sol·licitant: 
Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques (GID‐FCJ) 
 
Dades de l’activitat 
 
Títol: “Augmentant la interacció a l'aula ordinària mitjançant l'iPad i altres dispositius de m‐
learning” 
 
Descripció de l’activitat (breument): 
Aquesta activitat formativa consistirà en una sessió pràctica sobre l'ús de les aplicacions de l’iPad en la docència 
i recerca universitària, per a això es presenta una experiència d'innovació metodològica amb aquests dispositius 
en una classe ordinària. En aquest sentit, amb el curs es pretén que els assistents puguin utilitzar l'iPad com a 
instrument  en  les  seves  tasques  de  docència  per  augmentar  la  interacció  a  l'aula,  i  d'altra  banda  puguin 
gestionar activitats científiques de l'àmbit universitari amb l’iPad. 
 
Import total de l’activitat: 240€ 
Import sol·licitat (per despeses): 240€ 
 
Data d'inici: 24 de març de 2015 
Data de finalització: 24 de març de 2015 
 
Dades del/de la responsable de l’activitat 
Cognoms: Villca Pozo 
Nom: Milenka 
Professor/a: Personal docent i investigador 
Departament: Dret Privat,  Processal i Financer 
Centre/ escola: Facultat de Ciències Jurídiques 
Telèfon de contacte: 977558321 
Fax: 
Email: milenka.villca@urv.cat  
 
 
Tarragona, 12 de setembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
                   Signatura del/de la                         Vist i plau del/de la 
                responsable l’activitat         director/a de departament/centre  
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Guió per a l’organització d’activitats organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació  

 
 

1. Títol de l’activitat 
 
Definir títol de l’activitat: 
 
“Augmentant  la  interacció  a  l'aula  ordinària mitjançant  l'iPad  i  altres  dispositius  de m‐
learning” 
 

2. Presentació 
 
Breu presentació de l’activitat: 
 
El Grup d'Innovació Docent de la FCJ en el marc de les seves accions formatives durant els 
cursos  2012‐13/2013‐2014  va  realitzar  cursos  de  formació  sobre  la  utilització  dels 
programes  de  l'iPad  en  la  docència  universitària.  L'experiència  d'aquests  cursos  ens  va 
mostrar, d'una banda, la utilitat d'aquesta eina a l'aula i en l'estímul de la interacció entre 
els  estudiants  i,  d'altra banda,  l'amplitud dels  aplicatius que poden utilitzar‐se per a  les 
tasques docents. Per tant, la nostra formació en el coneixement específic dels aplicatius de 
l’iPad per a la docència no s’acaba allí. 
 
A diferència dels cursos anteriors, la novetat de la nova acció formativa que es presenta és 
la  presentació  de  pràctica  d'una  experiència  d'innovació  metodològica  amb  aquests 
dispositius en una  classe ordinària,  de  tal  forma que el professorat podrà  comptar  amb 
una noció clara de  l'aplicació pràctica de  l'iPad  i  se  li  facilitarà  les guies necessàries per 
iniciar‐se en l'ús d'aquest instrument a l'aula així com en la gestió d'activitats de recerca. 
Per  altra  part,  es  farà  especial menció  al  rol  dels wereables  a  l’entorn  universitari.  Per 
tant,  amb aquest  curs  es pretén  capacitar  als  assistents en  la utilització de  l'iPad  com a 
instrument en  les seves tasques docents  i en  la gestió d'activitats científiques de  l'àmbit 
universitari.   
 
Aquest  curs  s'obrirà  als  membres  del  GID‐FCJ  així  com  al  professorat  de  les  diferents 
facultats de la URV per l’interès que pugui generar el tema, i sobretot, amb la finalitat de 
difondre i donar a conèixer en els diferents ensenyaments de la universitat les aplicacions 
especifiques que ofereix l’iPad per a la docència universitària. 
 
3. Objectius 
 
Especificar els objectius a assolir: 
 
‐ Conèixer l’ús avançat de l’iPad com a instrument per a la docència i la recerca. 

‐ Facilitar  eines  específiques  per  a  l’ús  especialitzat  de  l’iPad  en  la  docència  per 

fomentar la interacció entre els estudiants. 

‐ Aprendre a dinamitzar la classe i la interacció entre els estudiants mitjançant exemples 

pràctics del desenvolupament d'una classe amb l’iPad. 
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‐ Afavorir  el  contacte  professor‐alumne  a  l’aula  i  la  relació  docent‐participants  en 

activitats de recerca mitjançant les noves tecnologies (interacció, atractiu, etc.). 

 
 

4. Continguts 
 
Continguts de treball: 
 
El Curs es divideix en aquets set apartats: 
 
1. L'ús de l'iPad en la docència. 

2. Què poden fer estudiants i professors amb un iPad a l'aula ordinària (i fora d'ella). 

3. Apps especialment interessants per a la docència (i la recerca). 

4. Presentacions  multimèdia  interactives  a  l’iPad  i  exemples  de  desenvolupament  de 

classes amb  aquesta eina.  

5. Aplicació de l’iPad en l’elaboració de documents docents i de recerca. 

6. Rol dels wereables a l’entorn universitari. 

7. Organització i gestió d’activitats docents i científiques amb l’Ipad. 

 
5. Metodologia 
 
Descripció de la metodologia mitjançant la qual es desenvoluparà aquesta activitat (curs, seminari, 
conferència, etc.): 
 
L’activitat  formativa  s’ha planificat mitjançant  la  realització d’una  sessió  (de 4 hores),  a 
càrrec del professor Dr.  Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil  de  la Universitat 
Rovira i Virgili. 
 
Aquesta sessió del curs constarà de dos parts: una primera part sobre  l'ús de l'iPad en la 
docència,  què  poden  fer  estudiants  i  professors  amb  un  iPad  a  l'aula  ordinària  (i  fora 
d'ella),  apps  especialment  interessants  per  a  la  docència  i  la  recerca,  presentacions 
multimèdia interactives a l’iPad i exemples de desenvolupament de classes amb  aquesta 
eina; i la segona part sobre l’aplicació de l’iPad en l’elaboració de documents docents i de 
recerca,  el  rol  dels wereables  a  l’entorn  universitari  i  l’organització  i  gestió  d’activitats 
docents i científiques amb l’Ipad. 

 
 

6. Professorat 
 
Especificar professorat que impartirà l’activitat: 
 

Nom  Institució  Càrrec i/o titulació 

Dr. Sergio Nasarre Aznar  Universitat Rovira i Virgili Personal  Docent  i 
Investigador 
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7. Material per a realitzar el curs 
 
Detallar, si s’escau, el material necessari per a desenvolupar l’activitat: 
 
1) Els  participants  poden portar  o  no  el  seu  Ipad,  no  obstant  això  es  recomana que ho 

portin per interactuar a la sessió. 
 
2) Necessitarem un projector de vídeo o TV amb HDMI. L’ordinador portàtil, un Apple TV 

amb  cable  HDMI  (si  la  URV  no  en  té,  el  proveirà  el  ponent)  i  1  iPad  el  proveeix  el 
ponent. 

 
3) Lliurament de material bàsic per a seguir la classe. 
 
 

8. Duració  (en hores) 
 

La durada prevista d’aquest Curs està prevista per 4 hores de classes. 

9. Temporalització (calendari i horari) 
 
Detallar dies i horari en que es desenvoluparà l’activitat: 
 
El Curs constarà d’una sessió, amb una durada de 4 hores, a impartir el martes 24 de març 
de 2015, de 10:00 a 14:00hs.  

 

10. Lloc 
 
Lloc on desenvoluparà el curs: 
 
El  curs  es  desenvoluparà  a  la  Sala  de  Juntes  del  Campus  Catalunya,  atès  que  és  molt 
important  comptar  amb  els  requisits  tècnics  necessaris,  com  TV  amb  HDMI,  wi‐fi 
funcionant correctament, etc., que són els que es disposa en aquesta sala. 

 
11. Places 
 
Nombre de places i destinataris: 
 
El nombre de places per aquest Curs es de 25 professors. 

 

12. Avaluació del curs 
 
Definir,  si  s’escau,  quins  mecanismes  i/o  instruments  es  pretenen  per  avaluar  el  desenvolupament  de 
l’activitat: 
 
Obtindran  certificat  d’assistència  els  professors  que  assisteixin  al  80  %  de  les  hores 
lectives d’aquest curs. 

 

13. Pressupost 
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Caldrà especificar, degudament desglossades per conceptes, totes  les despeses previstes per dur a 
terme el projecte, així com tots els ingressos necessaris per al seu finançament, indicant la font de 
procedència: 
 
 
 

 Ingressos (detallar la fonts dels ingressos) 
 
 Despeses totals: 240€ 

a. Docència: Retribució d’un ponent (60€ per hora=240€) 
b. Material no fungible. 

 
 

 
Tarragona, 12 de setembre de 2014 
   
 
 
 
 
Signatura del/de la responsable                                                  Vist‐i‐plau del director del 

de l’activitat                                                           departament/responsable unitat   
 

 


