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Presentació 

 

Aquest Simposi ha estat organitzat per la Xarxa d’Innovació Docent sobre 

Aprenentatge Cooperatiu de l’ICE Josep Pallach.  

La Xarxa d'Innovació Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu va néixer el curs 2009-

2010 a partir de la convocatòria plantejada des de l'ICE i de l'interès d'un grup de 

professors amb experiència amb aquest mètode docent. Des d’aleshores, ha dut a 

terme diverses activitats relacionades amb l'aprenentatge cooperatiu. Els seus 

integrants són professors d'àmbits diversos: Educació, Economia, Enginyeria 

mecànica, Ciències ambientals, Geografia i Química.  

D’entre els seus treballs destaca l’elaboració d’una Guia sobre Aprenentatge 

Cooperatiu, que pretén ser una eina de suport per als docents que vulguin 

implementar aquesta metodologia a les seves assignatures. 

Ha tingut lloc els dies 9 i 10 de maig de 2019 al Campus Barri Vell de la UdG. 

El programa del Simposi ha inclòs conferències, workshops i um espai per a la 

presentació de pòsters. 

Ha comptat amb intervencions d’especialistes com Céline Buchs, de la Universitat 

de Ginebra, Sylvain Connac, de la Universitat de Montpeller, Joan Rué, de la 

Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Gavaldà de la Universitat Rovira i 

Virgili, Joan Domingo de la Universitat Politècnica de Catalunya i, Gemma Torres, 

Joan Arumí i Mila Naranjo, de la Universitat de Vic. 

 

 

  



 

Seu 

 

El Simposi ha tingut lloc al Campus Barri Vell de la 

Universitat de Girona, concretament en espais de la 

Facultat de Lletres i de la Facultat d’Educació i Psicologia.  

 

 

Ponents 

 

Dr. JOAN RUÉ DOMINGO  

Ha estat professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB i el 

Director del mateix. Especialitzat en temes de Formació de Professors, 

Didàctica i Desenvolupament curricular.  

Autor de diversos llibres, ha desenvolupat seminaris i tallers de formació 

en diverses universitats espanyoles i llatinoamericanes i ha coordinat 

reunions científiques sobre temes d'Educació Superior. 

Membre del Comitè científic en diverses revistes internacionals.  

Ha estat President de RED-U i delegat d'aquesta xarxa a ICED (International Consortium 

for Educational Development). 

 

 

Dra. CÉLINE BUCHS  

Professora i Investigadora de la Universitat de Psicologia i Ciències de 

l'Educació de Ginebra (Suïssa) especialitzada en l'àrea de "Processos 

sociocognitius i interaccions socials".  

Els seus principals interessos en la recerca es centren en les dimensions 

socials en situacions d'ensenyament -aprenentatge entre iguals, la 

transformació del coneixement, els efectes de les pràctiques d'avaluació 

sobre la motivació i l'aprenentatge...  
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Programa 

DIJOUS 9 

18:00 Acreditacions i documentació 

18:15 Benvinguda i inauguració 

18:30 a 19:30 Conferència: Trenta anys d’aprenentatge en cooperació. Què hem 

après? Què ens falta aprendre? 

A càrrec de: Dr. Joan Rué 

Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Turisme 

19:30 Espai de pòsters i copa de cava 

 

 

DIVENDRES 10 

(Espai de pòsters al Hall de la Facultat d’Educació i Psicologia durant tota la jornada)  

9:00 a 10:00 Comunicacions (Sessió 1) 

A càrrec de: Dr. Juan Domingo Peña i Dra. Sylvain Connac 

10:00 a 11:10 Comunicacions (Sessió 2) 

A càrrec de: Dr. Antoni Gavaldà, Dra. Gemma Torres i Dr. Joan 

Arumí 

11:15 a 11:45 Pausa cafè 

11:45 a 12:45 Conferència: Cooperative learning: Preparing learners for 

constructive interactions and organizing peer interactions in 

academic tasks 

A càrrec de: Dra. Céline Buchs 

Lloc: Sala d’Actes de la Facultat d’Educació i Psicologia 

13:00 a 14:00 Comunicacions (Sessió 3) 

A càrrec de: Dra. Mila Naranjo, Dra. Montse Guitert i Dra. Teresa 

Romeu 

16:00 a 17:15 Grups de Treball 

17:30 Conclusions i Cloenda 

18:00 Visita guiada pel centre històric de Girona  

 

 

 

 



 

Participants 

Van participar activament de les diferents sessions programades un total de 80 

docents de diferents universitats catalanes i també de l’estranger.  

Les universitats de les quals hi ha hagut participació són, a part de la Universitat de 

Girona: 

 Universitat de Barcelona 

 Universitat de Lleida 

 Universitat Politècnica de Catalunya 

 Universitat de Vic 

 Universitat Rovira i Virgili 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 University of Gloucertershire 

 Universitat Paul Valéry de Montpellier 

 

 

Organització i col·laboradors 

El Simposi ha estat organitzat per la Xarxa d’Innovació Docent sobre Aprenentatge 

Cooperatiu de l’ICE UdG.  

Ha comptat amb la col·laboració de: 

 Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG 

 Facultat de Turisem de la UdG 

 Institut de Recerca Educativa de la UdG 

 Ajuntament de Girona 
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Informació i difusió 

La difusió del Simposi s’ha realitzat a través de la web: 

https://sites.google.com/view/xidacsymposiumcat/  

 

 

https://sites.google.com/view/xidacsymposiumcat/

