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Revisió crítica del disseny de títols: què ha passat amb Bolonia i les 
seues propostes 
 

Han passat ja més de deu anys des que es va començar a dissenyar tota una nova generació 
de titulacions, concebudes -almenys teòricament- des d'una nova filosofia que podríem 
sintetitzar com un disseny curricular orientat a la formació de les competències pròpies dels 
perfils professionals de determinats àmbits. Un vertader repte per al món acadèmic, 
acostumat a veure les assignatures com a estats de la qüestió, més o menys especialitzats, de 
les seues disciplines acadèmiques. 

Ocupadors, professionals o estudis de prospectiva sectorials es van colar en les comissions 
acadèmiques, enfrontades a una nova lògica de disseny de titulacions que en gran manera 
desconeixien. Els treballs del projecte Tuning, seminaris de formació de professorat, trobades, 
guies i publicacions de tota mena van desenvolupar un cert model de “disseny per 
competències”, més o menys homogeni, amb el qual es van anar donant forma a les 
titulacions. La penetració de la nova lògica de disseny va ser, com és obvi, molt desigual. Al 
costat de titulacions on les competències i els perfils professionals realment eren el nucli 
central de la planificació, podien veure's unes altres en les quals les competències eren poc 
més que el text que s'afegia. 

Passat ja el llindar dels deu anys des que es va iniciar aquella “revolució”, és necessari fer una 
avaluació crítica. La idea de “disseny per competències” es va interpretar i va aplicar de 
formes molt diferents i no sempre adequades. És necessari analitzar què es va fer d'aquella 
idea, com es va plasmar en la pràctica i quins factors van contribuir al seu èxit o fracàs. 

 

OBJECTIU 

En la jornada proposem un espai de reflexió sobre el que ha passat després de “el procés de 
Bolonia”, per a poder donar resposta a algunes qüestions que a tots ens preocupen, com a 
l’obligació d'un nou “disseny per competències”: ha canviat substancialment el currículum 
de les nostres titulacions? Ho ha millorat? Com són les titulacions resultants? De quina manera 
ha calat en l'àmbit acadèmic la idea de formar competències? S'ha plasmat realment en un 
nou currículum? Què ha canviat i què roman? Què ha millorat i quin ha empitjorat? 

 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 
 

Taula redona 1: Què ha ocorregut en la UPV. 

Taula redona 2: Què ha ocorregut amb l'anomenada “revolució pedagògica” del disseny 
per competències. 

Taula redona 3: Com ho han viscut els principals actors: estudiants i professors. 

 
MÉS INFORMACIÓ 
Duració: 6 hores 

Dates: abril-maig (a determinar) 

Horari: de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 17.30 hores 

Lloc: CAMPUS DE VERA 



P à g i n a  3 | 3 

 

 

 
COM INSCRIURE'S 
La inscripció es realitzarà via web a partir del dia 5 de març’20. 

Seguisca els següents passos: 

1. Entre en la seua INTRANET. 

2. Vaja al PORTAL DE FORMACIÓ CONTÍNUA I PERMANENT. 

3. Seleccione l'oferta formativa de l'Institut Ciències de l'Educació. 

4. Trie i inscriga's en l'oferta:  

JORNADA BOLONIA EN 2020 
El termini d'inscripció de la jornada finalitzarà dos dies laborables abans del seu inici 

 

En cas que no puguen assistir, preguem anul·len la seua admissió, igualment a través del 
portal de formació, o mitjançant correu electrònic a tall-ice@upvnet.upv.es   

 
 

CERTIFICACIÓ 

Els professors podran comprovar, igualment a través del portal de formació, quan disposen 
del certificat de la jornada formativa. 
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