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En l’actual escenari de l’ensenyament superior, cal
la implicació i el compromís de tota la comunitat
universitària amb la qualitat de l’ensenyament per
a aconseguir l’excel·lència acadèmica mitjançant
l’activitat docent i investigadora i la incorporació
d’estratègies de millora contínua. Algunes de les
iniciatives més recents que es posen en pràctica
en l’àmbit de la docència universitària són: la
introducció dels MOOC (massive open online
courses), la utilització del cinema i altres recursos
audiovisuals, el desenvolupament de les competències professionals per mitjà de diferents eines,
l’adequació dels treballs finals a estàndards d’excel·
lència acadèmica, la utilització d’eines de Moodle,
la incorporació de mitjans i xarxes socials en la
docència, la implantació de sistemes d’avaluació
alternatius (entre iguals, autoavaluació...).
En aquest marc, el dia 13 de juny de 2014, els Estudis
de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta
de Catalunya van organitzar la V Jornada sobre
Docència del Dret i Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (http://www.uoc.edu/portal/es/
symposia/dret_tic2014/index.html). El comitè organitzador d’aquesta activitat acadèmica era format
pels seus directors, la doctora Ana María Delgado
García i el doctor Ignasi Beltran de Heredia, i pels
membres següents: la doctora Irene Rovira Ferrer,
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la doctora Patricia Escribano Tortajada i el professor Jordi García Albero.
La jornada es va estructurar a partir de quatre
eixos temàtics, que constitueixen alguns dels
principals aspectes docents en els quals les tecnologies de la informació i la comunicació tenen una
repercussió indubtable: la planificació docent, els
sistemes d’avaluació, la formació pràctica del Dret,
les eines de treball en col·laboració i la innovació
docent. En cadascuna de les sessions relatives a
aquests eixos, els ponents van compartir amb altres acadèmics les seves experiències sobre aquest
tema. Tant les ponències com les comunicacions
presentades han estat objecte de publicació en el
llibre col·lectiu, coordinat pels directors de la jornada, El uso de las TIC en la docencia del Derecho:
aproximaciones docentes y metodológicas (editat
per Huygens).
Per tant, aquesta jornada ha constituït un fòrum
excel·lent, d’una banda, per a identificar i compartir
bones pràctiques docents i, d’altra banda, per a
debatre les noves tendències metodològiques i
tecnològiques entre docents d’assignatures amb
continguts jurídics de totes les universitats del
sistema universitari espanyol i també de l’àmbit
internacional.
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