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http://cidui.upc.edu

Es convoca per quarta vegada el Congrés Internacional de Docència Universitària 
i Innovació (CIDUI), animats per la creixent participació i bona acollida de les 
edicions anteriors i per la riquesa dels intercanvis d’experiències d’innovació 
en la docència universitària que es varen realitzar en els anys 2000, 2002 i 2004.

El Congrés se celebrarà a Barcelona, durant els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2006, 
a  la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de 
Barcelona, situada a l’ Avinguda Diagonal, 690. CP 08034.

Es proposen 3 temes centrals  per debatre sobre la competència professional 
del docent:

1. Context d’aprenentatge: estratègies, recursos i tecnologies
2. Planificació docent. Perfils de competència, objectius, continguts i activitats.
3. Sistemes alternatius d’avaluació dels aprenentatges.

Es pretén  seguir fomentant la millora de la docència superior i la innovació. 
S'espera que la celebració d'aquest quart congrés permeti donar nous passos 
en la creació de fòrums per l'intercanvi i debat, que aportin idees i noves 
perspectives per a l'educació superior en la societat del coneixement. Per 
això, es convida a participar en aquest congrés, on es respectarà el pluralisme 
ideològic i metodològic amb la pretensió de destacar el paper central de la 
innovació docent en les diferents àrees del coneixement científic, donat el 
caràcter multidimensional de la qualitat de la docència.

www.terricabras-filosofia.info

Portal de filosofia de Josep-Maria 
Terricabras. És un espai que pretén 
afavorir la reflexió, la participació i 
el diàleg mitjançant diversos recursos 
en línia (fòrums, xat, votacions, 
cartellera d'informacions, arxiu, 
material didàctic per a l'ensenyament 
de la filosofia a secundària, etc...). 
Cada primer de mes publica també 
la revista Diàleg, dedicada a temes 
d'actualitat. L'any 2006 l'editorial Mina 
(Enciclopèdia Catalana) ha iniciat la 
publicació de la col·lecció Filosofia 
per a ciutadans, que recull el material 
didàctic d'alguns dels cursos a 
distància realitzats pel portal. El 
primer títol publicat ha estat Què 
ens expliquen? Con interpretar la 
informació. L'octubre del 2004, Josep-
Maria Terricabras va obrir un weblog 
en aquest portal, on  escriu 
diàriament un article dedicat a 
qüestions actuals de l'àmbit de la 
cultura, la política, la religió...etc.

www.revistadepedagogia.org

La Revista Española de Pedagogía 
pretén oferir als seus lectors un 
conjunt de treballs científicament 
fonamentats, que ajudin a aprofundir 
en les diferents  dimensions del fet 
educatiu i a exercir una pràctica 
professional més crítica i més eficaç. 
Donat el caràcter especialitzat de 
la revista, no inclou els articles de 
simple divulgació ni les rèpliques de 
models d'investigació aliens ni els 
resums de treballs més amplis i, per 
tant, només es publiquen treballs 
originals.
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