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Els propers dies 8 i 9 de març se celebrarà -a l'Edifici Docent de MútuaTerrassa- un seminari per donar a 

conèixer la metodologia del Problem Based Learning (PBL). Sota el títol "L'aprenentatge basat en 

problemes - ABP", el curs representarà una aproximació a aquesta estratègia d'aprenentatge coherent amb 

les directives de la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior i el plantejament de la Declaració de 

Bolonya, que consideren que el procés d'ensenyament-aprenentatge ha de facilitar el desenvolupament de 

competències que propiciïn que els estudiants siguin més autònoms en la gestió del seu aprenentatge. 

  

Igual que en les anteriors edicions, la Fundació Dr. Antoni Esteve col·labora amb l'expertesa de la Fundació 

Docència i Recerca MútuaTerrassa pel desenvolupament d'aquest seminari amb la finalitat de difondre el 

coneixement necessari per millorar la formació dels docents i investigadors en el terreny de les ciències de 

la salut. 

  

Dissenyat amb un format de caire teòric i pràctic, el programa del curs contempla les experiències amb 

ABP en ciències de la salut, la lògica de l'escriptura de problemes, la dinàmica dels grups de tutoria, les 

estratègies per iniciar l'ABP com a mètode docent, l'escriptura pràctica dels problemes així com sessions 

de tutories per a grups. 

  

Aquest seminari forma part del programa formatiu 2016 de la Fundació Dr. Antoni Esteve. En aquest sentit, 

el passat 2015 la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa va acollir un curs sobre com realitzar 

presentacions orals en biomedicina i un altre que, sota el títol "How to improve your scientific 

presentations", van servir per donar a conèixer les tècniques i habilitats pràctiques per millorar les 

presentacions orals. 

 

  

Per a més informació i gestió d’entrevistes: 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa  
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es  
 

Terrassa, 7 de març de 2016 

 
SEMINARI SOBRE L’APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES  

El curs està organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve  
amb la col·laboració de la Fundació Docència i Recerca MútuaTerrassa  

 
Dimarts 8 i dimecres 9 de març de 2016    

Edifici Docent MútuaTerrassa (Sant Antoni, 39) 
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