
Dos anys del CEI:
Fites 
i assoliments 

2014-2016



  Desenvolupar i consolidar els seus projectes més 
 emblemàtics: 

|  Teaching Development Program;  

|  Technology Enhanced Learning. 

  Aprofundiment de l‘enfocament de la formació en àrees 
prioritàries basant-se en el marc de competències for-
matives d’ESADE (disseny del curs, impartició, avaluació, 
metacognició).

 
  Millora dels canals de comunicació i l’estratègia d’incor-

poració per tal d’augmentar el nombre de professors 
participants en les activitats proposades des del CEI. 

  Consolidació d’un pool de mentors i instructors interns, 
i eixamplar-lo progressivament per tal d’incorporar-hi el 
talent extern. 

  Consolidació dels vincles amb els nostres stakeholders 
ampliant-ne i aprofundint-ne els contactes, i establir-hi 
projectes conjunts de col·laboració com el Building your 
Teaching Development Program, en coordinació amb els 

directors de departament, i explorar projectes de Techno-
logy Enhanced Learning (projectes TIC-CEI). 

 
  Adoptar, aprofundir i desenvolupar el potencial de la tec-

nologia per a la docència i l’aprenentatge en col·labora-
ció amb el Servei TIC: 

|  Actualització contínua de Moodle per tal de facilitar 
l’activitat d’estudiants i professorat i el seu ús en el 
procés d’ensenyament-aprenetatge.

|  Cerca de nous recursos i estratègies per impartir les 
classes i creació de nous entorns d’aprenentatge.

|  Assessorament sobre eines de creació de continguts. 

| Disseny d’un nou projecte de learning analytics 
per fer el seguiment del progrés dels estudiants 
i traçar intineraris d’aprenentatge personalitzats.  

|  Cerca i anàlisi de noves eines i tendències en l’educa-
ció superior. 

El Centre d’Innovació Educativa (CEI) ofereix suport, 
assessorament i recursos al professorat per tal que la 
seva activitat docent pugui ser una font de satisfacció 
personal i professional, de manera que puguin 
contribuir a la filosofia docent dels programes en 
què participen i a la missió d’ESADE de formar futurs 
directius, advocats i líders socialment responsables.

Durant els seus dos primers anys de vida, l’estratègia 
del CEI s’ha articulat entorn dels eixos següents:



El 2015-2016, un 21 % del professorat d’ESADE 

va participar en tres o més activitats formatives. 

EVOLUCIÓ 
DEL PROFESSORAT 
PARTICIPANT PER  
NOMBRE D’ACTIVITATS

2014-2015

2015-2016

100
Professors d’ESADE 
que hi participen, 
un increment del 88,68 % 

des de 2014-2015

Inscrits en les activitats 
de formació organitzades,  
un increment del 100 % respecte al curs passat, 

que va registrar una ocupació de 98 inscrits.

Formadors
12 professors d’ESADE amb un paper destacat com a 

formadors i/o mentors. 2 formadors convidats de fora d’ESADE.

196

14

PROFESSORAT

ACCIONS

32 professors van continuar participant  

en activitats de formació després d‘haver 

participat almenys en una activitat al 1r any  

del Teaching Development Program (2014-2015).

68 participants es van incorporar al programa 

per primera vegada al curs 2015-2016.

NOMBRE D’ACCIONS 
PER TIPOLOGIA

IMPACTE DEL SUPORT
DEL CEI EN TECHNOLOGY 
ENHANCED LEARNING 
I MOODLE 

57 Workshops 
i formacions

37 Formacions 
en idiomes

10 Sessions de 
Lunch & Teaching 

4 Processos 
de mentoring 
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1a incorporació 

53 +68

2014-2015 2015-2016

NOUS!

626

228 160
18

11

Noves eines 
d’autor analitzades

49

113

56,94%

Accions d’assessorament 
sobre temes relacionats amb 

Technology Enhanced Learning.

D’increment del nombre 
d’accions d’assessorament   
relacionades amb Technology 

Enhanced Learning des de 2014-

2015, quan 75 professors van rebre 

assessorament personalitzat.

FEEDBACK

Segons el feedback dels participants, 
les propostes de formació:

Van satisfer les expectatives 
dels participants

Van enriquir el portfolio 
d’activitats per a la docència 
dels participants

Van ajudar a adquirir nous 
coneixements relatius a la docència 

Dels enquestats recomanarien 
les activitats de formació 

en què van participar.  
(Un increment respecte a l’any 
anterior, en què eren un 92 % 

dels enquestats.)

97,44% 

http://itemsweb.esade.edu/cei/StudentFirst_ca 

GRÀCIES  
PER FER-HO POSSIBLE

El CEI també va col·laborar amb el Comitè del Teaching Excellence and 

Educational Innovation Award durant el procés de selecció dels guardonats: 

    2014-2015 

Andrés Cúneo va ser distingit amb el Teaching Excellence Award. 

Sira Abenoza va ser distingida amb el Educational Innovation Award.  

   2015-2016 

Pedro Aznar va ser distingit amb el Teaching Excellence Award.

Marcel Planellas i Ivan Bofarull van ser distingits amb el Educational 

Innovation Award. Que representen un

d’increment del 
nombre d’activitats

170% 

Programes 
URL

Assignatures 
Troncals

Assignatures 
Troncals

Programes 
Oficials

PROFESSORS
IMPLICATS

6,36

Van ajudar els participants a 
analitzar la seva pròpia activitat 
docent des d’una perspectiva 
diferent.

6,18

5,85

6,05

Mitjana sobre 7

Un total de 

 ACCIONS
ORGANITZADES

108

Finalment, el curs 2015-2016, el CEI va contribuir a implementar el projecte 

Student First. Per consultar-ne les fites i els assoliments d’aquest projecte, visiteu:

Més de 3

11

0

3 Activitats

710

2 Activitats

15

25

1 Activitat

31

54

Participació
continuada

32


