Jornada EDvolució
31 de maig del 2018
Sala de graus Albert Calsamiglia (40.035), al campus de la Ciutadella (Universitat Pompeu Fabra)

Programa
9.15-9.30 h

Benvinguda, a càrrec de Josep Lluís Martí, vicerector per a projectes
d’innovació, i de Manel Jiménez, director del Centre per a la Innovació en
Aprenentatge i Coneixement (CLIK)

9.30-10.35 h

Panell IMAGINA
Modera: Manel Jiménez
“Transformació educativa, més enllà d'una moda”, a càrrec de Coral Regí,
directora de l’Escola Virolai
“Redissenyar les interfícies educatives”, a càrrec de Carlos Alberto Scolari,
professor del Departament de Comunicació de la UPF
“¿Desintermediación o nueva intermediación?”, a càrrec d’Ismael PeñaLópez, professor dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat
Oberta de Catalunya i director del projecte “Innovació oberta” de la
Fundació Jaume Bofill
“Com el programa Margalida Comas pot ajudar a la millora de la docència
universitària”, a càrrec de Josep-Eladi Baños, professor del Departament de
Ciències Experimentals i de la Salut de la UPF

10.35-11.00 h

Social coffee. Conversa i cafè amb els ponents del panell IMAGINA

11.00-13.30 h

Panell ACTUA
Presenta: Rosa Martí, responsable d’Administració del CLIK

11.00-11.30 h

“¿Qué debe saber hacer un docente digitalmente competente?”, a càrrec
de Manuel Area, professor del Departament de Didàctica i Investigació
Educativa de la Universitat de La Laguna

11.35-12.05 h

“Evolución mediante el diseño para el aprendizaje en un ecosistema de
múltiples espacios, tiempos, tecnologías y datos”, a càrrec de Davinia
Hernández-Leo, professora del Departament de Tecnologies de la
Informació i les Comunicacions de la UPF

12.10-12.40 h

“Formulando la ecuación: aprendizaje adaptativo + invertido y
gamificado”, a càrrec d’Eliud Quintero, especialista en disseny i
desenvolupament curricular de l’Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) [conferència via Skype]

12.45-13.15 h

“Transaprendizaje: de las instituciones que enseñan a la articulación de
redes que aprenden”, a càrrec d’Ismael Peña-López, professor dels Estudis

de Dret i Ciències Polítiques de la Universitat Oberta de Catalunya i
director del projecte “Innovació oberta” de la Fundació Jaume Bofill
13.30-13.50 h

Cloenda de la jornada, a càrrec de Josep Lluís Martí, vicerector per a
projectes d’innovació, i de Manel Jiménez, director del Centre per a la
Innovació en Aprenentatge i Coneixement

