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Acord de 12 de juliol de 2007 pel qual s’aproven les actuacions dins del 
programa de formació del PAS per a l’adaptació a l’EEES.

Dins del programa de formació del PAS per aquest any 2007-2008, es volen impulsar una sèrie d’activi-
tats formatives específiques adreçades a afavorir la integració i adequació de la URV a l’EEES també des de 
l’àmbit de l’administració i dels serveis. La pretensió és la de facilitar al col·lectiu del PAS una formació que 
els permeti afrontar els reptes que planteja la convergència europea dins de l’àmbit de l’Educació Superior.

Aquest objectiu per la Convergència Europea ha significat haver de redefinir les competències i habili-
tats professionals i les actituds del PAS de la URV, elements clau per exercir la seva activitat professional. És 
en aquest context, que el Pla de Formació del PAS està fent i ha de fer la seva incidència. Facilitant aquesta 
adaptació a l’EEES ajudem a impulsar la concepció que el temps de formació no és limitat, sinó que es 
prolonga al llarg de la vida.

OBJECTIUS

Amb l’establiment d’actuacions formatives específiques per l’adaptació a l’EEES es persegueix assolir 
dos objectius principals:

•	Facilitar	al	personal	d’administració	i	serveis	informació	sobre	les	directrius	marcades	per	la	conver-
gència europea d’educació superior.

•	Facilitar	als	diferents	perfils	professionals	del	col·lectiu	del	PAS	(personal	de	suport	a	la	Recerca,	
personal de suport a la docència, personal de centres i departaments, personal de serveis centrals 
i unitats…) els recursos necessaris per acompanyar i dinamitzar la visibilització de la URV en un 
entorn internacional, sempre d’acord amb el nou model educatiu universitari i amb les directrius 
institucionals.

PROGRAMACIÓ

El Pla de Formació del PAS de la URV no ha estat aliè al procés d’adaptació a les directrius de 
convergència europea i, per tant, ja portem temps treballant en el desenvolupament de part del programa 
general que ara presentem.

Volem destacar algunes de les actuacions que ja hem impulsat durant el curs 2006-07, les quals seguirem 
programant en la mesura del necessari:

Activitats ja realitzades durant el Pla de Formació 2006-07:

Dins del àrea de Formació general (adreçada a tot el PAS):

•	Jornada	sobre	la	internacionalització	de	les	universitats

•	Jornada	sobre	l’Espai	Europeu	d’Educació	Superior

•	Cursos	sobre	habilitats	fonamentals	de	gestió	universitària

•	Finançament	de	matrícules	d’Idiomes

•	Cursos	sobre	adaptació	a	novetats	tecnològiques	com	són:

•	Curs	sobre	l’aplicació	de	la	certificació	digital

•	Cursos	de	disseny	i	manteniment	de	WEB

•	Cursos	sobre	recursos	informacionals

•	Curs	d’autocad

•	Cursos	d’ofimàtica	pel	suport	a	la	gestió	informatitzada	sobre:

o Acces

o Excel 

o Power Point

o	Word

Dins de l’àrea de Formació específica (dirigida en funció del perfil professional):

•	Jornada	Internationalisation	at	home:	from	theory	to	practice

•	Cursos	de	Moodle

•	Cursos	d	Doc.	Net.	Assistent	informàtic	pel	desenvolupament	de	les	guies	docents

•	Cursos	de	Moodle

•	Cursos	d	Doc.	Net.	Assistent	informàtic	pel	desenvolupament	de	les	guies	docents

•	Curs	sobre	l’Espai	Europeu	d’Educació	Superior



22 FOU 49 / Consell de Govern de 12 de juliol de 2007 / Organització i recursos

Activitats proposades pel Pla de Formació 2007-08:

El col·lectiu del PAS de la URV gaudeix en l’actualitat d’un Pla de Formació General madur i prou 
consolidat que ens permet en aquest moment incloure i estructurar programacions especifiques. Per 
aquest motiu, proposem incrementar a partir d’ara les activitats que millorin i augmentin les competències 
específiques del PAS per l’adaptació al model de convergència europea.

En concret proposem incorporar a les actuacions anteriors del Pla de Formació del PAS les següents 
programacions formatives:

Dins de l’àrea de Formació general (adreçada a tot el PAS):

•	Formació	per	a	l’adaptació	a	l’EEES.	Informació	sobre	l’escenari	universitari	

•	Programa	de	formació	presencial	en	anglès	per	tot	el	PAS	de	la	URV	sota	el	model	formatiu	del	
Servei	Lingüístic	(cursos	presencials	de	90	hores)

•	Intensificar	la	formació	en	competències	bàsiques:

- de gestió: 

	 habilitats	de	gestió	universitària,	d’organització	universitària,	en	la	gestió	de	projectes	d’I+D+I,	
en la qualitat en la gestió...

- tècniques: 

 tècniques específiques d’administració universitària, gestió de la diversitat...

•	Promoure	que	tot	el	PAS	estigui	format	en	un	nivell	òptim	d’ofimàtica.

Dins de l’àrea de Formació específica (dirigida en funció del perfil professional):

•	Formació	específica	per	cada	perfil	professional	 sobre	 les	 seves	àrees	d’interès	 i	 competència,	
sempre	en	referència	a	les	directrius	del	model	de	convergència	europea	en	l’EEES	(estructura	i	
gestió	de	grau,	postgraus,	acompanyament	a	l’aprenentatge	de	l’estudiant,	estratègies	metodològi-
ques com la generació de continguts en xarxa, gestió de projectes de recerca, gestió de projectes 
de mobilitat,...)

En aquest escenari, plantegem dibuixar un horitzó que, conjuntament amb les estratègies institucionals, 
aporti un valor al desenvolupament professional del PAS.
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ESTRUCTURA FINAL DE LA PROGRAMACIÓ 

Com a resum de l’anteriorment exposat, podem dir que de la suma de les actuacions formatives ja 
realitzades més les proposades per un futur, confeccionem l’estructura de les actuacions específiques, dins 
del Pla de Formació del PAS per assolir els reptes que planteja l’EEES.

Àrea Blocs temàtics Dirigit a Temàtiques Estructura formativa

Formació 
general

La difusió de 
l’EEES

Tot el PAS L’organització universitària Jornades

Introducció	a	l’EEES Jornades

Habilitats de gestió 
universitària

Tallers

Idiomes Tot el PAS Finançament de matrícules 
en idiomes

Finançament

Formació presencial en 
anglès

Cursos	de	90	hores	
presencials

Ofimàtica Tot el PAS Programes ofimàtics Cursos 

Novetats	tecnològiques Cursos

Formació 
específica

El suport a la 
coordinació i 
desenvolupament 
del ensenyaments i 
els plans d’estudis

Centres, 
equips de 
deganat i de 
direcció

Assistent informàtic pel 
desenvolupament de guies 
docents

Cursos

Creació i gestió de 
comunitats d’aprenentatge en 
línia.	Moodle

Tallers

Adaptació de la gestió a 
l’EEES 

Tallers

Gestió	de	projectes	d’I+D+I Cursos

El suport a la 
coordinació de 
la docència i la 
recerca

Departaments, 
personal de 
suport a la 
docència, 
personal de 
suport a la 
recerca

Creació i gestió de 
comunitats d’aprenentatge en 
línia.	Moodle

Tallers

Crèdits ects Seminaris

Adaptació al nou model 
d’avaluació de l’aprenentatge

Seminaris

Estratègies	metodològiques Seminaris

La gestió 
acadèmica

Unitats 
i serveis 
administratius 
implicades en 
cada procés

El Suplement Europeu al 
Títol. El Sistema Europeu de 
Transferència de Crèdits. El 
Grau

Seminaris

La Gestió del Postgrau en 
l’Espai Europeu d’ Educació 
Superior

Jornades

La qualitat de la gestió en 
el marc de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior

Jornades

Tal com observem en el quadre resum que acabem de presentar, aquest programa de formació específica 
del PAS de la URV a l’EEES s’estructura en dues grans àrees, la formació general i la específica, i es vertebra 
en sis blocs temàtics que posteriorment es concreten en activitats formatives:

1.	 DIFUSIÓ	DE	L’EEES

2.	 IDIOMES

3.	 OFIMÀTICA

4.	 SUPORT	A	LA	COORDINACIÓ	I	DESENVOLUPAMENT	DELS	ENSENYAMENTS	I	ELS	PLANS	
D’ESTUDIS

5.	 SUPORT	A	LA	COORDINACIÓ	DE	LA	DOCÈNCIA	I	DE	LA	RECERCA

6.	 SUPORT	A	LA	GESTIÓ	ACADÈMICA

En	atenció	a	la	seva	importància	i	per	la	seva	novetat	metodològica	dins	de	l’àmbit	de	formació	del	PAS,	
volem entrar en detall a explicar una de les activitats formatives específiques que tenim previst desplegar 
dins del bloc d’idiomes: la formació presencial en llengua anglesa.
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FORMACIÓ PRESENCIAL EN LLENGUA ANGLESA

Es tracta d’una activitat nova en la qual es pretén facilitar l’accés a cursos d’anglès presencials, a tots els 
treballadors PAS, el més proper possible del seu lloc de treball. La voluntat és la d’oferir cursos “in company” 
en els quals és el professor és qui es desplaça al lloc de treball i així estalvia temps de desplaçament als 
alumnes, el qual normalment va a càrrec de la seva vida laboral i/o personal.

El curs 2007-2008 es planteja com a fase pilot l’obertura de dos grups d’assistents en quatre dels nostres 
campus.	Es	d’esperar	que	es	consolidi	l’èxit	de	la	convocatòria	i	així	poder	plantejar	l’obertura	a	més	grups	
durant els propers cursos.

El Servei Lingüístic serà l’encarregat d’impartir els cursos.

Les característiques més rellevants d’aquesta activitat seran:

•	Lloc	d’impartició:	

-	 Campus	Centre:	Facultat	de	Ciències	Jurídiques

-	 Campus	Reus:	Facultat	de	Ciències	Econòmiques	i	Empresarials

- Campus Sescelades: ETSE

-	 Campus	Terres	de	l’Ebre:	Facultat	de	Ciències	Econòmiques	i	Empresarials

•	Horaris: La proposta inicial és la d’oferir dos nivells per campus, distribuïts de la següent manera: 
dues sessions a la setmana, dilluns i dimecres, i dimarts i dijous. Es proposa que els alumnes 
pugin realitzar de manera proporcional part de l’activitat dins del seu horari laboral i part fora del 
seu horari habitual, perseguint així una major implicació i compromís. L’horari que es proposa, a 
priori, és de 13.45 a 15.15.

•	Nivells: En funció dels resultats de les proves de nivell, s’estructuraran els grups en diferents nivells 
de coneixement per a cada campus. Durant el primer any, i per tal de testar la eficiència de la 
activitat, s’atendrà com a màxim dos nivells dins de cada centre.

•	Certificat: es proporcionarà un certificat a tots els que aproven un curs i assisteixin a un 80% de 
les classes.

•	Costos	de	l’activitat:	Despesa	total	(8	grups)	=	40.360	€	que	aniran	a	càrrec	del	pressupost	del	Pla	
de Formació PAS.

RESUM DESCRIPTIU DE LES ACTIVITATS FORMATIVES

Per finalitzar, farem una breu referència a la descripció dels continguts de cadascuna de les activitats 
concretes que integren la programació:

Formació general

Bloc	1:	La	difusió	de	l’EEES

Activitat	1.1	L’organització	universitària

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a capacitar als assistents en el coneixement sobre l’organització, 
la gestió i l’estructura del nou marc universitari.

Activitat 1.2 Introducció a l’EEES

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a donar a conèixer l’Espai Europeu d’Educació Superior i la 
seva incidència en la gestió i serveis.

Activitat	1.3	Habilitats	de	gestió	universitària

Descripció de l’activitat: Assolir les competències i habilitats necessàries per millorar en la gestió 
universitària. 

Bloc	2:	Idiomes

Activitat 2.1 Finançament de matrícules en idiomes

Descripció de l’activitat: El PAS pel qual la Fitxa del Catàleg de Llocs de Treball estipuli com a coneixements 
necessaris els idiomes, podrà gaudir de la devolució de l’import de la matrícula d’un curs d’un nivell 
determinat d’un idioma sempre que el superi i així ho acrediti.

Activitat 2.2 Formació presencial en anglès

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a capacitar en el coneixement d’anglès al PAS de la URV. 
Cursos	de	90	hores	amb	certificat	del	Servei	Lingüístic	de	la	URV.
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Bloc	3:	Ofimàtica

Activitat	3.1	Programes	ofimàtics

Descripció de l’activitat: Dotar al PAS del coneixements tècnics ofimàtics necessaris per la bona gestió i 
per la seva adaptació als canvis.

Activitat	3.2	Novetats	tecnològiques

Descripció de l’activitat: Activitats dirigides a capacitar en el coneixement tècnics necessaris pel 
desenvolupament	de	la	tasca	diària	(Autocad,	Web	2.0,	BSCW...)

Formació específica

Bloc	1:	El	suport	a	la	coordinació	i	desenvolupament	dels	ensenyaments	i	els	plans	d’estudis

Activitat 1.1 Assistent informàtic pel desenvolupament de guies docents

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a capacitar als assistents en el coneixement del suport 
informàtic per l’elaboració de guies docents.

Activitat 1.2 Creació i gestió de comunitats d’aprenentatge en línia. Moodle

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a donar a conèixer el funcionament bàsic de l’eina de suport a 
la	Docència.	Conèixer	les	utilitats	i	aplicacions	dels	diferents	blocs,	recursos	i	activitats	del	Moodle	

Activitat 1.3 Adaptació de la gestió a l’EEES

Descripció de l’activitat: Coneixement sobre l’establiment d’estàndards per a la convergència amb l’EEES. 
Definició sobre d’objectius formatius, resultats d’aprenentatge i competències, planificació del treball de 
l’estudiant, ús de metodologies actives, instruments d’avaluació.

Activitat 1.4 Gestió de projectes d’I+D+I

Descripció de l’activitat: Proporcionar als alumnes els coneixements i les actituds necessàries per assumir 
la	responsabilitat	en	Gestió	de	la	Innovació,	Gestió	de	Projectes	de	I+D+I.

Bloc	2:	El	suport	a	la	coordinació	de	la	docència

Activitat 2.1 Creació i gestió de comunitats d’aprenentatge en línia. Moodle

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a donar a conèixer el funcionament bàsic de l’eina de suport a 
la	Docència.	Conèixer	les	utilitats	i	aplicacions	dels	diferents	blocs,	recursos	i	activitats	del	Moodle.

Activitat 2.2 Crèdits ECTS

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a donar a conèixer el sistema de l’EEES d’ECTS, pel qual es 
promou una transparència d’informació entre institucions i centres per facilitar un reconeixement dels 
estudis realitzats en qualsevol país de la UE.

Activitat 2.3 Adaptació al nou model d’avaluació de l’aprenentatge

Descripció de l’activitat: Adaptació i coneixement del canvi del paper docent del professor, del canvi en 
els objectius i la metodologia docent, en el sistema d’avaluació i del replantejament de la metodologia 
i l’organització de la docència.

Activitat	2.4:	Estratègies	metodològiques

Descripció de l’activitat: Proporcionar als alumnes els coneixements necessaris per donar suport als 
docents	en	el	nou	plantejament	metodològic	de	les	assignatures.

Bloc	3:	La	gestió	acadèmica

Activitat 3.1 Creació i gestió de comunitats d’aprenentatge en línia. Moodle

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a donar a conèixer el funcionament bàsic de l’eina de suport a 
la	Docència.	Conèixer	les	utilitats	i	aplicacions	dels	diferents	blocs,	recursos	i	activitats	del	Moodle.

Activitat 3.2 Crèdits ECTS

Descripció de l’activitat: Activitat dirigida a donar a conèixer el sistema de l’EEES d’ECTS, pel qual es 
promou una transparència d’informació entre institucions i centres per facilitar un reconeixement dels 
estudis realitzats en qualsevol país de la UE. 

Activitat 3.3 Adaptació al nou model d’avaluació de l’aprenentatge

Descripció de l’activitat: Adaptació i coneixement del canvi del paper docent del professor, del canvi en 
els objectius i la metodologia docent, en el sistema d’avaluació i del replantejament de la metodologia 
i l’organització de la docència


