
DOCÈNCIA 4.0 PROJECTE PIONER A LA UIB

Amb el mòbil, amb l’ordinador
portable i amb l’Ipad, amb un ull
a Facebook i l’altra a Twitter i amb
les imatges penjades a Youtube
convertides en eina de suport de
l’explicació. La Docència . ha
arribat a la UIB i té en el professor
Antonio Fernández-Coca el seu
màxim exponent.

Durant tot aquest curs, els
alumnes de l’assignatura Expres-
sió Gràfica en Edificació han po-
gut experimentar amb aquesta
nova metodologia d’ensenyament
que ha convertit la UIB en centre
pioner a l’estat en aplicació de les
noves tecnologies de la comuni-
cació (TIC) a l’ensenyament. 

El projecte de Fernández-Coca

suma estratègies de màrqueting i
comunicació per a afavorir una
transmissió de coneixement que
ajudi els alumnes en l’aprenen-
tatge i, al mateix temps, els moti-
vi a continuar aprenent amb acti-
vitats amb les quals també puguin
compartir i aportar els coneixe-
ments que han adquirit.

El punt central de la Docència
. és una web –accessible a l’a-
dreça http://dibujo.uib.es– que
es converteix en punt de trobada
i reforç dels continguts explicats a
classe. “El contingut de la web no
substitueix les classes presencials,
és només una eina de motivació i
suport”, explica Fernández-Coca,
que, a més, també destaca la im-
portància de les tutories presen-
cials en aquesta assignatura.

La pàgina web ofereix contin-
guts i exemples pràctics dels con-

ceptes bàsics de la matèria, que
han estat recopilats o elaborats pel
professor. “El dibuix tècnic és ne-
cessari a tota la carrera i també els
serà imprescindible en la seva
vida professional”, explica Fer-
nández-Coca, que destaca que
un dels problemes principals que
es trobava “és que molts nous
alumnes gairebé no saben dibui-
xar, fet que moltes vegades els
provoca una falta de confiança i
d’autoestima”, afirma. “Aprendre a
dibuixar és com aprendre un nou
idioma”, diu el professor.

Per fer-ho possible, ha ideat
una estratègia que té com un dels
punts més destacats uns vídeos
breus de cada tema penjats a la
web en què el mateix  Fernández-
Coca explica, “en llenguatge molt
televisiu i amb molts d’exemples
pràctics, amb anècdotes i com-

paracions” els continguts més im-
portants o de més difícil com-
prensió per als alumnes.

La web, que ha estat elaborada
pel mateix Fernández-Coca, es
completa amb exercicis, textos
d’autors reconeguts sobre la ma-
tèria i un ús “intel·ligent” de les xar-
xes socials adaptades a l’ense-
nyament. Facebook, Twitter, You-
tube i Pinterest, entre d’altres, es
posen així al servei de l’aprenen-
tatge.

“Jo a classe som molt de pissar-
ra”, diu Fernández-Coca, per exem-
plificar com usa una d’aquests
xarxes: Ell mateix fotografia els
dibuixos i anotacions que fa a
classe i després en penja les imat-
ges a Facebook. Així aconsegueix
que els alumnes se centrin en les
seves explicacions, sense preo-
cupar-se per si copien bé els di-

buixos que ell fa a la pissarra o si
prenen apunts bé, ja que pocs
minuts després de la classe tro-
baran la imatge del que hi havia a
la pissarra a la xarxa.

La proposta educativa de  Fer-
nández-Coca inclou també l’edi-
ció de dos quaderns, un per tre-
ballar a classe i un per treballar a
casa, que els alumnes han de
completar i que inclou exemples
de treballs d’universitaris d’altres
anys, exercicis i informació útil. 

Amb tot, la Docència . obre la
porta a un “aprenentatge global”,
aplicable a altres matèries i que,
contràriament al que es pugui
pensar, “fa créixer l’esperit crític,
ensenya a pensar, ajuda a valorar
l’educació universitària i millora el
tracte personalitzat amb els alum-
nes”, destaca Antonio Fernández-
Coca.
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Antonio Fernández-Coca ha unit web i material didàctic. AFC

Un grup d’alumnes treballen a classe amb el suport dels seus dispositius electrònics. AFC

La Docència 4.0 combina l’ús de la web, les xarxes socials i el material en paper editat específicament. AFC

Antonio Fernández-Coca impulsa un projecte que fomenta l’autonomia de l’alumne a partir de l’ús educatiu de les xarxes socials�

Les noves tecnologies entren a l’aula


