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Tallers i cursos impartits de formació a professorat 

 
 
Curs acadèmic 2019-2020 
 
«Ús del recurs BBCollaborate per a TFG a Farmàcia» 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació // 18 de juny de 2020 (taller virtual) 
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 40452 (2 hores virtuals)  
 
«Estratègies de l'ús dels qüestionaris en l'avaluació acreditativa» 
Universitat de Barcelona // 21 i 25 de maig de 2020 de 16 a 18 hores (curs virtual)  
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 39638 (6 hores virtuals)  
 
«Estratègies de l'ús dels qüestionaris en l'avaluació acreditativa» 
Universitat de Barcelona // 21 i 25 de maig de 2020 de 10 a 12 hores (curs virtual)  
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 39638 (6 hores virtuals)  
 
«12+1 possibilitats per esprémer l’eina BB Collaborate a fons» 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació // 4 i 6 de maig 2020 (taller virtual)  
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 39515 (6 hores virtuals)  
 
«12+1 possibilitats per esprémer l’eina BB Collaborate a fons» 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació // 29 i 30 d’abril de 2020 (taller virtual)  
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 39516 (6 hores virtuals)  
 
«Estratègies de l'ús dels qüestionaris en l'avaluació acreditativa» 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació // 20 i 22 d’abril 2020 (taller virtual)  
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 39467 (4 hores virtuals)  
 
«Estratègies de l'ús dels qüestionaris en l'avaluació acreditativa» 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació // 16 i 17 d’abril 2020 (taller virtual)  
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 39466 (4 hores virtuals)  
 
«Webinars i videoconferències: eines disponibles i el seu ús acadèmic» 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació // 19 i 24 de març 2020 (taller virtual)  
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 39461 (4 hores virtuals)  

«Capacitación sobre Evaluación Continua y Sumativa en Grandes Grupos de 
Estudiantes» destinada a Profesores de la Cátedra Teoría y Técnicas de Exploración y 
Diagnóstico Psicológico, Cátedra II. Universidad de Buenos Aires (Argentina) // entre el 7 i el 
14 maig de 2020 

«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 27 i 28 de gener de 2020 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
 

mailto:joansimon@.ub.edu
http://joansimon.cat/


 

 
Departament de Biologia, Sanitat i  
Medi Ambient 
 
Laboratori de Botànica 
 
Av. Joan XXIII, s/n 
08028 Barcelona 
Tel. (34) 93 402 44 89 
Fax (34) 93 403 58 79 

 
 

 
           Dr. Joan Simon Pallisé 

joansimon@.ub.edu 
joansimon.cat 

 
Curs acadèmic 2018-2019 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 1 i 2 de juliol de 2019 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Absentisme a classe» 

- Taula Rodona: «Absentisme a classe o abstinència magistral?» (moderador) 
Facultat de Farmàcia // 28 de gener de 2019 

- Conferència-Debat: «Com innoven les millors universitats del mon? Solucions a 
l’absentisme» (conferenciant) 
Facultat de Farmàcia // 22 de febrer de 2019 

Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 36482 (4 hores presencials)  
 
«Acostant l'M-Learning a la nostra docència: 5 maneres d’utilitzar Telegram a classe» 
Facultat de Farmàcia // 18 de febrer (taller presencial) al 4 de març (virtual) de 2019 
Acreditat per l'IDP-ICE-UB - 36761 (2 hores presencials + 2 hores virtuals)  
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat de Lleida // 7 i 8 de febrer de 2019 
Acreditat per l'ICE-CFC-UdL (8 hores presencials)  
 
«El programari d'ús diari que ens ofereix la UB... el coneixem prou bé?» 
Facultat de Farmàcia // 15, 22, 29 de de gener de 2019 
Acreditat per l'IDP-ICE-UB – 36621 (6 hores presencials)  
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 21 i 23 de gener de 2019 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
 
Curs acadèmic 2017-2018 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 31 de gener i 1 de febrer de 2018 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat de Lleida // 15 i 16 de febrer de 2018 
Acreditat per l'ICE-CFC-UdL (8 hores presencials)  
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 27 i 28 de juny de 2018 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
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Curs acadèmic 2016-2017 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Facultat de Traducció i Interpretació (UAB) // 17 i 19 de gener de 2017 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 16 i 17 de febrer de 2017 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat de Lleida // 23 i 24 de març de 2017 
Acreditat per l'ICE-CFC-UdL (8 hores presencials) Codi: UO966 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 5 i 6 de juliol de 2017 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
 
Curs acadèmic 2015-2016 
 
«E-training com a recurs en l’avaluació continuada de Botànica Farmacèutica» 
Trans-EDU / Universitat de Barcelona //19 de gener de 2016 
Acreditat per l'ICE-UB (2 hores presencials)  
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 21 i 22 de gener de 2016 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat de Lleida // 16 i 17 de febrer de 2016 
Acreditat per l'ICE-CFC-UdL (8 hores presencials)  
 
«Projectes Innovació Docent» 
Universitat de Lleida // 16 de març de 2016 
Acreditat per l'ICE-CFC-UdL (4 hores presencials)  
  
«Noves tendències en innovació docent» (ponent) 
Facultat de Farmàcia // 11 d’abril de 2016 
Acreditat per l'ICE-UB (2 hores presencials)  
 
«Com avaluar a l’aula amb smartphones (Socrative)» 
Facultat de Farmàcia // 13 d’abril de 2016 
Acreditat per l'ICE-UB (2 hores presencials)  
 
«Identitat digital i visibilitat per a acadèmics» 
Facultat de Farmàcia // 9, 23, 30 de maig i 13 de juny de 2016 
Acreditat per l'ICE-UB (8 hores presencials)  
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«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 14 i 15 de juliol de 2016 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
 
Curs acadèmic 2014-2015 
 
«Possibilitats metodològiques a l’entorn Moodle» 
Formació Escola Universitària Gimbernat // 5 de novembre de 2014 
Acreditat IDES-UAB (3 hores presencials) 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat de Lleida // 28 i 29 de gener de 2015 
Acreditat per l'ICE-CFC-UdL (8 hores presencials) Codi: U0806 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona // 4 i 5 de febrer de 2015 
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Projectes Innovació Docent» 
Universitat de Lleida // 5 de març de 2015 
Acreditat per l'ICE-CFC-UdL (4 hores presencials) Codi: U08089 
 
«L'eina de "Taller" a Moodle: autoavaluació i coavaluació al campus virtual» 
Formació al professorat UB // 10, 17 i 24 de març de 2015 
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 6 virtuals). UNI2014049 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona / 22 i 23 de juny de 2015//  
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
 
Curs acadèmic 2013-2014 
 
«Novetats del Moodle 2.4» 
Formació al professorat UB / / 16, 21 i 24 d’octubre de 2013 / /  
Acreditat per l'ICE (9 hores presencial i 6 virtuals). UNI2013018 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona / 20 i 21 de gener de 2014//  
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Estratègies d’avaluació continuada presencial i virtual» (Departament Geografia - 
UAB) 
Universitat Autònoma de Barcelona / 3 de febrer de 2014//  
Acreditat IDES-UAB (4 hores presencials) 
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«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona / 19 i 20 de juny de 2014//  
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
 
Curs acadèmic 2012-2013 
 
«Novetats del Moodle 2.4» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) / / 11, 16 i 19 de juliol de 2013 / /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 6 virtuals). UNI2012210 
 
«Novetats del Moodle 2.4» 
Formació al professorat UB / / 17, 20 i 27 de juny (tarda) de 2013 / /  
Acreditat per l'ICE (9 hores presencial i 6 virtuals). UNI2012025 
 
«Novetats del Moodle 2.4» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) / / 17, 20 i 27 de juny (matí) de 2013 / 
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 9 virtuals). UNI2012480 
 
«Eines col·laboratives “al núvol” (Cloud Computing) en docència i recerca» 
Formació al professorat UB / / 14, 17 i 21 de gener de 2013 / /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 6 virtuals). UNI2012008 
 
 
Curs acadèmic 2011-2012 
 
«Eines col·laboratives en docència i recerca» 
Formació al professorat UB / / 26 de juny, 3 i 10 de juliol de 2012 / /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 6 virtuals). UNI2011067 
 
«Mètodes d'avaluació d'activitats formatives» 
Unitat Docent UDIMAS (Hospital del Mar). 20 d’abril de 2012 / / 
Acreditat IDES-UAB (2 hores presencials) 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona / 22 i 23 de febrer de 2012//  
Acreditat IDES-UAB (8 hores presencials) 
 
«Estratègies d'avaluació contínua en grups grans» 
Formació al professorat UB / / 16, 19, 23 i 26 de gener de 2012 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals). UNI2011024 
 
«Wikis, Wikipedia i Treball col·laboratiu» 
Formació al professorat UB / / 16, 19, 23 i 26 de gener de 2012 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals). UNI2011023 
 
«Eines col·laboratives en la docència» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) / / 22, 25 i 29 de novembre de 2011 /  
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Acreditat per l'ICE (6 hores presencial) (codi UNI2011403) 
 
«Taller de Evaluación de Grupos Grandes» 
Universidad de Buenos Aires / / 20 y 21 de octubre de 2011/ /  
Acreditado por la Universitat de Buenos Aires 
 
 
Curs acadèmic 2010-2011 
 
«Estratègies d'avaluació continuada en grups grans» 
Universitat Autònoma de Barcelona / 14 i 15 de febrer de 2011/8 hores presencials / Acreditat 
IDES-UAB 
 
«Estratègies d'avaluació contínuada en grups grans» 
Formació al professorat UB / / 17, 20, 24 i 27 de gener de 2011 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals). UNI2010019 
 
«Wikis, Wikipedia i Treball Col·laboratiu» 
Formació al professorat UB / / 18, 21, 25 i 29 de gener de 2011 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals). UNI2010024 
 
«Treballar l'assignatura estades amb Moodle» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) / / 13 i 20 de gener de 2011 / / Acreditat per 
l'ICE (4 hores presencial i 10 virtuals) (codi UNI2010444) 
 
 
Curs acadèmic 2009-2010 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada en grups grans (IDES - UAB) » 
Universitat Autònoma de Barcelona / 5 i 6 de juliol de 2010/8 hores presencials / Acreditat 
IDES-UAB 
 
«Eines avançades del Campusvirtual-UB (Moodle) » 
Formació específica Facultat de Químiques / / 14 i 16 de juny de 2010 / /  
Acreditat per l'ICE (4 hores presencial) UNI2009210 
 
«Eines bàsiques i dinamització del Campusvirtual-UB (Moodle)» 
Formació específica Facultat de Químiques / / 1 i 3 de juny de 2010 / /  
Acreditat per l'ICE (4 hores presencial) UNI2009209 
 
«Estratègies d'avaluació contínua en grups grans» 
Formació al professorat UB / / 14, 16, 21 i 23 de juny de 2010 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals). UNI2009049 
 
«Wikis, Wikipedia i treball Col·laboratiu» 
Formació al professorat UB / / 21, 23, 28 i 30 de juny de 2010 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals). UNI2009058 
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«Wikis, Wikipedia i treball col·laboratiu» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia)  / / 21 i 23 de gener i 4 de febrer (tarda) de 
2010 / /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencials i 12 virtuals) (codi UNI2009412) 
 
«Wikis, Wikipedia i treball col·laboratiu» 
Formació al professorat UB / / 21 i 23 de gener i 4 de febrer (matí) de 2010 / /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 12 virtuals) (codi UNIG2009018) 
 
«Estratègies d'avaluació contínua en grups grans» 
Formació al professorat UB / / 20 i 27 de gener i 3, 10 de febrer (matí) de 2010 / / Acreditat 
per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi UNIG2009010) 
 
«Estratègies d'avaluació contínua en grups grans» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) / / 20 i 27 de gener i 3, 10 de febrer (tarda) 
de 2010 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi UNIG2009411) 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada» 
Universitat Autònoma de Barcelona / 10 i 11 de febrer de 2010/8 hores presencials / Acreditat 
IDES-UAB 
 
 
Curs acadèmic 2008-2009 
 
«Estratègies d'Avaluació continuada» 
Universitat Autònoma de Barcelona / 29 i 30 de juny de 2009/8 hores presencials / Acreditat 
IDES-UAB 
 
«Qualificacions i escales amb Moodle» 
Formació al professorat UB / / 2, 8, 15 i 19 de juny de 2009 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi UB2008/072) 
 
«Tasques i qüestionaris de Moodle» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) //- 30 d'abril, 7, 14 i 21 de maig de 2009.  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi UB2008/071) 
 
«Tasques, qüestionaris i qualificacions de Moodle» 
Formació específica Facultat de Química i Física 6,13, 20 i 27 (tarda) de maig de 2009. 
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi UB2008/082) 
 
«L'investigador 2.0: recerca de informació avançada» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia)  / / 19, 26 de novembre i 3 de desembre de 
2008 / /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 12 virtuals) (codi ub2008 / 015) 
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«Wikipedia y universidad: mitos y realidades» 
Universidad de Sevilla / 25 de novembre de 2008 / 4 hores presencials 
 
 
Curs acadèmic 2007-2008 
 
«Iniciació al Campusvirtual - UB» 
Formació al professorat UB (específic Infermeria) / / 23 i 31 d'octubre i 8 i 16 de novembre de 
2007 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi ub2007/8) 
 
«Moodle pas a pas» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia)  / / 20 i 27 de novembre i 04 i 11 de 
desembre de 2007 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi ub2007/68) 
 
«Estratègies d'avaluació continuada amb Moodle» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia)  / / 17, 24 i 31 de gener de 2008 / /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 6 virtuals) (codi ub2007/180) 
 
«Moodle per a professors de l'assignatura Estades» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia)  / / 28 de gener, 4 i 25 de febrer i 10 de març 
de 2008 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 8 virtuals) (codi ub2007/181) 
 
«Qüestionaris i bases de dades en l'entorn Moodle» 
Formació al professorat UB (específic Filologia)  / / 6, 13, 20 i 27 de juny de 2008 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 8 virtuals) (codi ub2007/164) 
 
«Moodle pas a pas» 
Formació al professorat UB (específic Nutrició Humana i Dietètica) / / 27, 29 de maig i 10 i 12 
de juny de 2008 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi ub2007/153) 
 
«Moodle pas a pas» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia)  / / 16, 19, 26 i 30 de juny de 2008 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi ub2007/154) 
 
«Estratègies d'avaluació contínua en grups grans» 
Formació al professorat UB / / 6, 13, 20 i 27 de juny de 2008 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 16 virtuals) (codi ub2007/134) 
 
 
Curs acadèmic 2006-2007 
 
«Iniciació a Moodle: casos pràctics» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) / / 22 setembre i 9 d'octubre de 2006 / 
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Acreditat per l'ICE (4 hores presencial i 12 virtuals) (codi: ca2006/2) 
 
«Campusvirtual amb Moodle» 
Formació al professorat UB / / 15, 22 i 29 de gener i 5 de febrer de 2007 / /  
Acreditat per l'ICE (16 hores presencial i 32 virtuals) (codi: UB2006/30a) 
Juntament amb Anna Engel, Alfonso Bustos i Lluïsa Nuñez 
 
«Campusvirtual amb Moodle» 
Formació al professorat UB / / 17, 24 i 31 de gener i 7 de febrer de 2007 / /  
Acreditat per l'ICE (16 hores presencial i 32 virtuals) (codi: UB2006/30b) 
Juntament amb Anna Engel, Alfonso Bustos i Lluïsa Nuñez 
 
«Moodle pas a pas» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia)  / / 11, 14, 18, 21 de juny de 2007 / /  
Acreditat per l'ICE (8 hores presencial i 12 virtuals) 
 
«Campusvirtual amb Moodle» 
Formació al professorat UB / / 14 i 21 de juny de 2007 / /  
Acreditat per l'ICE (4 hores presencial i 16 virtuals) (codi UB2006/101) 
 
«Campusvirtual amb Moodle» 
Formació al professorat UB (específic Químiques) / / 12, 19 i 26 de setembre de 2007 /  
Acreditat per l'ICE (6 hores presencial i 30 virtuals) (codi UB2007/13) 
 
 
Curs acadèmic 2005-2006 
 
«Organització i gestió bibliogràfica per a grups de recerca biomèdics» 
Formació al professorat UB (específic Farmàcia) / / 20 abril i 4 de maig de 2006 / / Acreditat 
per l'ICE (4 hores presencial i 12 virtuals) 
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