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Objectius del projecte
Objectiu general:
Determinar com l’afectació de la COVID19 pot motivar canvis en el redisseny de la docència
d’assignatures de Botànica en el conjunt de graus de la XVU.
Objectius específics:
• Identificar i analitzar els recursos docents (teòrica, laboratori, camp) creats en fase pandèmia.
• Establir els canvis metodològics en la fase de pandèmia.
• Avaluar la implementació de noves metodologies i recursos docents sorgits en la pandèmia.
• Promoure la difusió i l’intercanvi de recursos docents creats, per tal de possibilitar i fomentar sinèrgies
en el marc del projecte.
• Fomentar el coneixement interuniversitari d’experiències innovadores sorgides en el context de
COVID19 en l’àmbit de la Botànica a través d’una sessió de treball conjunta entre els participants i
explorar la possible consolidació d’un grup interuniversitari d’innovació docent en Botànica

COORDINACIÓ amb XVU
• Primera reunió de coordinació (desembre de 2020)
entre l’equip del GIBAF i la Cap de Projectes de la
XVU Sra. Maria Teresa Albero i el Secretari Executiu
de la XVU Sr. Ignasi Casadesús.
• El total d’universitats integrades en la XVU és de 22.

DISSENY ENQUESTA
• Com a instrument de recollida d'informació,
s'ha utilitzat un formulari de Google Forms
que hem anomenat ABCD (Activitat ·
Botànica · COVID · Docència)

• Disseny eina (1a part): prova pilot i validació de l’eina de
recollida de dades (novembre 2020 - gener 2021).
• Documentació (2a part): s'han documentat els aspectes
generals acadèmics i els particulars de l'activitat, combinant
diferents tipus de preguntes i de resposta oberta (febrer
2021 – abril 2021).

ENQUESTA DEFINITIVA
Total ítems:
25 qüestions
+2 preg. obertes

PROCEDIMENT RECOLLIDA INFORMACIÓ
Equip projecte
Identificació:
• universitats
• assessors
•
•
•
•
•

Presentació projecte
Documentació
Enllaç formulari
Resum projecte
FAQs

Assessors
Identificació de:
• graus
• assignatures
• professorat
Formulari:
• difusió
• seguiment
Documentació ABCD

Finalització de la recollida de dades
60 Activitats ABCD documentades

13 assig. troncals diferents:

13 Universitats de la XVU

•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Graus diferents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologia
Biologia Ambiental
Biotecnologia
Ciències Ambientals
Ciències de Mar
Enginyeria Agroalimentària i
Agroambiental
Enginyeria Agroalimentària i de el Medi
rural
Enginyeria Forestal i de el Medi natural
Farmàcia
Licence Sciences de la Vie

25 professors participants externs
al projecte

•
•
•

Anàlisi de la vegetació
Biodiversitat vegetal
Biologia vegetal aplicada
Botànica
Botànica farmacèutica
Botànica Forestal
Botànica I
Botànica marina
Diversité et Evolution du Monde
Végétal 1
Diversité et Evolution du Monde
Végétal 2
Fisiologia Vegetal i Botànica
Recursos per a la Valoració de la
Biodiversitat

Prop de 5.000 estudiants
implicats

• Les tipologies de les activitats dissenyades es van emmarcar, principalment, per a docència pràctica
en un 60% (20% activitats de camp i un 40% activitats de laboratori pràctic) i, en menor mesura, un
40%, per a teoria/seminaris.

ANÁLISI dels RESULTATS (fase actual)
• La necessitat va actuar com a motor de canvi
per a decidir-se per innovacions docents (com
les classes en streaming) sense reticències
notables ni en el professorat ni l’estudiantat.
• L'aprofitament de recursos dissenyats en
COVID19 és, alhora, solució d'emergència i
oportunitat d'assaig i avaluació futura.
• L'anàlisi del conjunt d'iniciatives descriu que
la crisi sanitària ha promogut la innovació en
la pràctica de la docència universitària en
Botànica, amb producció de nous recursos,
assaigs de noves metodologies docents en
modalitats no presencials.
• En el context concret de l'assignatura,
queda palès que certes activitats –com les
pràctiques de camp- no són virtualitzables.

Presentació del projecte a la Vicerectora de Política Docent

Preparació jornada de treball de
presentació de resultats (prevista
pel novembre de 2021) amb els
participants de les diferents
universitats i amb el suport del
vicerectorat de Política Docent UB i
la Xarxa Vives d’Universitats

DIFUSIÓ PREVISTA
Presentació de resultats a EDUTEC 2021 Buenos Aires

Comunicació enviada (principis de juny de 2021):
COVID19 como motor de cambio en la docencia universitaria: un caso de estudio en Botánica

Gràcies en nom de l’EQUIP del GIBAF

