
Les persones que hem col·laborat directament en l'organització de les diferents edicions de les 

JoDoDAC ens sentim molt orgulloses de compartir amb tots vosaltres la satisfacció de celebrar 

les primeres X edicions i veure ben consolidada la iniciativa. 

Les JoDoDAC van néixer per tal de crear un fòrum en el qual poguéssim intercanviar 

inquietuds, idees, experiències en matèria de docència. És cert que ens reuníem freqüentment 

per a temes relacionats amb la docència (per a repartir-nos les classes cada curs, per revisar 

els programes de les assignatures, per coordinar els exàmens i posar les notes finals, etc.), 

però parlàvem poc d'idees innovadores, projectes, experiments, etc., converses habituals en 

altres àmbits de la nostra activitat, com per exemple, la recerca.  

Les primeres JoDoDAC, i totes les següents, van ser un èxit, la qual cosa va posar de 

manifest, com no podia ser de cap altra forma, que la docència ens agrada en el DAC, que no 

és per a nosaltres una càrrega sinó més bé una tasca estimulant, que pot ser objecte 

d'algunes de les nostres idees més innovadores i dels nostres projectes més ambiciosos.  

Els números són clars. En aquestes 10 edicions hem tingut 11 conferències i tutorials, 18 

debats i taules rodones i 85 ponències. Les conferències, debats i taules  rodones han estat 

sempre enriquidores, i hem tingut la sort de comptar amb persones alienes al DAC que han 

vingut a explicar-nos coses i a participar en els debats. Hem comptat amb vicerectors, degans i 

directors d'escola, vicedegans i caps d'estudi  de tots els centres on el DAC imparteix 

docència. 

Encara que la majoria de les 85 ponències han estat presentades per membres del DAC, hem 

tingut també ponències de professores d'OE, MAII, TSC i LSI. Amb totes elles hem discutit, 

hem vist què feien els nostres companys, hem descobert coses interessants i ens hem animat 

a innovar en educació; però sobre tot ens ha servit per créixer, com a persones i com a 

professors. 

En aquests 10 anys hem vist també com l'interès en la qualitat de la docència universitària ha 

augmentat notablement gràcies al procés de construcció de l'EEES. Això ha contribuït a fer 

més visible el treball del DAC en docència, que ha merescut l'interès de molts companys de 

tot l'estat. Avui en dia és habitual que membres del DAC participin activament i amb un paper 

rellevant en conferències i congressos sobre docència (fins i tot alguns d'àmbit internacional) i 

molts dels nostres treballs són una referència en matèria d'innovació docent. 

Així doncs, enhorabona a tots. Podem sentir-nos satisfets del treball realitzat. Esperem ja amb 

ànsia la celebració del 50 aniversari de les JoDoDAC. Llavors segurament Bolonya haurà 

tornat a ser simplement una ciutat, però nosaltres seguirem al peu del canó, esforçant-nos que 

els nostres alumnes gaudeixin en les nostres classes i sobretot n'aprenguin molta, molta 

arquitectura de computadors.  
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