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S’aprova el Pla de formació del personal acadèmic 2010-11

2010-11 Línies de futur

Adequar el Pla de formació del Pdi a l’eees i eei. –

Potenciar la convocatòria d’ajuts a la formació per a formació. –

Cobrir els blocs temàtics relacionats amb la docència, la recerca, la transferència i la gestió uni- –
versitària.

Millorar el reconeixement de la formació i aplicar indicadors de qualitat de la formació i millorar  –
la identificació de tots amb la urV.

Motivar el professorat dels departaments i centres que menys participació aporten i potenciar el  –
Pla específic.

Potenciar mecanismes de col·laboració amb altres serveis de la universitat. –

ProgrAMes

BLoCs teMàtiCs deL PLA generAL - Profid

institucional. –

docència universitària i eines per al treball docent. –

espai europeu d’educació superior. –

desenvolupament docent i investigador. –

salut i prevenció de riscos laborals. –

(servei de Prevenció de riscos Laborals i formació-PAs)•	

idiomes. –

servei Lingüístic.•	

gestió universitària. –

PLA esPeCífiC (Per dePArtAMents)

Aquest programa comprèn les activitats relacionades amb demandes específiques que provenen  –
dels departaments i dels centres de la universitat.  

objectius:  –

facilitar ajuda i recursos per a donar resposta a les necessitats que sorgeixen dels interes-•	
sos de cada col·lectiu.



2 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Organització i Recursos

Analitzar les demandes específiques de cada un d’aquests col·lectius.•	

establir llaços de comunicació entre l’iCe i els diferents centres i departaments de la uni-•	
versitat.

Ajuts Per AL desenVoLuPAMent d’ACCions de forMACió

Convocatòria d’ajuts al desenvolupament d’accions individuals de formació, que tinguin per fina- –
litat la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, la innovació i la millora de la recerca, 
la transferència i la gestió. 

objectius –

facilitar el desenvolupament professional del personal docent i investigador de la urV.•	

Potenciar la mobilitat del professorat.•	

ProgrAMA de forMACió en terCeres LLengües

 formació a mida –

impartició de cursos de conversa i d’anglès tècnic.•	

formació presencial  –

Cursos oferts pel servei Lingüístic de la urV.•	

estades per a l’estudi de llengües estrangeres –

el professorat podrà sol·licitar un ajut per a cursos d’idiomes realitzats en algun centre •	
estranger.

Curs d’esPeCiAListA en doCènCiA uniVersitàriA

noVes ProPostes

PROCÉS: QüeStiOnaRi i anàliSi aPORtaCiOnS

1. Participació

PDI Directius (*) Equip rectoral

86 4 2

(*) directors, degans i responsables d’ensenyament
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2. Distribució per centres

FCEP FL FQ FMCS FCJ FCEE FE ETSE ETSEQ ETSA EUI EUTO

18 13 34 9 8 12 2 7 4 5 4 4

VALorACió ACtuAL

Accions Valoració (màx. 4)

Pla general 3

Pla específic 3

Ajuts individuals 2

Ajuts d’anglès 2

Curs d’especialista 3

ProPostA de PLA generAL 2010-2011

Institucional Codi Hores Calendari Places

Pla d’acollida del personal docent i investigador 1 20 40

Programa de formació per a Lectors 2 40 20

Coneix el servei de Biblioteca: organització i recursos al teu abast 3 10,5 20

Espai Europeu d’Educació Superior

docència i organització d’una assignatura: competències i eCts 4 12 25

el pla d’acció tutorial a l’eees 5 7 20

Metodologies docents: ABP i APP 6 8 20

Avaluació dels aprenentatges 7 15 20

Assaig d’experiències d’aprenentatge actiu 8 3,5 20

La classe magistral 9 10 20

taller d’aprenentatge cooperatiu 10 5 25

Avaluació per competències 11 25

Practicum: Com treballar les competències que exigeix el mercat 
laboral

12 25

el perfil professional del docent universitari (noves funcions i 
tasques)

13 20

Característiques i mancances de l’alumne universitari del segle xxi 14 20

Eines per al treball docent

Com parlar en públic 15 3,5 20

Bricosoftware: eines per al disseny d’entorns d’aprenentatge 16 8 20

Aplicació del web 2.0 a la docència 17 8 25

La carpeta docent com a instrument de desenvolupament 
professional del professorat universitari

18 20 30

Ús didàctic de la pissarra digital interactiva (Pdi) 19 2 20

Com treballar la intel·ligència emocional 20 20

tècnica del puzzle com a activitat d’avaluació per a grups grans 21 20

e-activitats 22 25

Com podem detectar les necessitats dels alumnes 23 20

tècniques de dinàmiques de grup 24 20
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La creativitat, una eina per innovar 25 20

La gestió de la informació i el Coneixement dins el currículum 
nuclear de la urV

26 20

Biblioteca virtual urV: catàlegs bibliogràfics, e-journals 27 20

refworks: gestors de referències 28 20

i-Cercador 29 20

e-books i e-readers 30 20

isi-Web of Knowledge 31 20

scopus 32 20

Base de dades dtastream 33 20

fonts d’informació en arquitectura 34 20

Base de dades gMid (global Marketing information database) 35 20

Base de dades CinAHL/PuBMed 36 20

Base de dades CsiC/isoC 37 20

Base de dades Lexis nexis 38 20

Bases de dades jurídiques: Aranzadi Westlaw, Vlex, iustel, tirant-
online

39 20

Bases de dades: Cuidatge, Cuiden, iMe, iBeCs 40 20

Base de dades eriC 41 20

Base de dades Psycinfo 42 20

Desenvolupament docent i investigador

redacció d’articles científics en anglès 43 18 20

Com preparar una presentació oral en anglès 44 18 20

Anàlisi qualitativa de dades textuals 45 8 20

Anàlisi de dades quantitatives (sPss) 46 8 20

redacció de tesis doctorals 47 12 25

recursos per a l’aprenentatge i la recerca a l’eees 48 2 20

eines per a la recerca: publicar 49 3 20

L’Adobe connect, un recurs potencial per a la docència 50 20

L’acreditació i la promoció docent a la universitat 51 20

innovació i recerca docent per a la millora de la qualitat de 
l’ensenyança

52 20

Com elaborar i presentar els projectes de recerca 53 20

eines per ala transferència del coneixement 54 20

gestió eficaç del temps 55 20

innovació docent: com incorporar continguts electrònics del servei 
de Biblioteca dins les assignatures

56 20

La propietat intel·lectual, els drets d’Autor i la publicació digital a la 
universitat

57 20

eines per la recerca: publicar 58 20

Prevenció de riscos laborals

(A determinar, segons la programació de l’oficina de Prevenció de 
la urV)

59

Idiomes

Anglès en conversa 60
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(subvenció per a cursos oferts pel servei Lingüístic) 61

Gestió universitària

el Coaching, eines per al treball en equip 62 8 25

tècniques de negociació i habilitats per a la gestió universitària 63 8 25

Curs de gestors 64 12 25


