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Acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2010 pel qual s’aprova el 
Document-marc del Programa de Formació i Avaluació per Competències de 
la URV 

Document marc Del Programa De formació i avaluació Per comPetències 
De la urv

Objectius

facilitar eines per a la formació per competències. –

acreditar les competències previstes a les memòries de grau. –

coordinar l’avaluació de les competències en el marc de la titulació. –

obtenir evidències per al procediment de seguiment i acreditació de les titulacions. –

Desenvolupar estratègies d’ocupabilitat dels graduats per la urv. –

PrOPOsta

a) Principis als quals respon la proposta:

autonomia de l’estudiant en el context de l’eees –

Dimensionament del rol del professorat en la formació i avaluació per competències –

Foment del rol dels centres i departaments en la definció del model de formació i avaluació per  –
competències

b) Descripció de la proposta:

el dossier de competències és una carpeta o dossier que ha de confeccionar cada estudiant amb les 
evidències de l’adquisició de les competències associades al títol.

Es proposa que la presentació del dossier formi part del treball de fi de grau, juntament amb l’activitat 
que l’ensenyament hagi dissenyat com a tal. D’aquesta manera, es compleix el requisit del RD en el sentit 
que el treball de fi de grau ha d’estar orientat a l’avaluació de les competències associades al títol i, d’altra 
banda, s’orienta eficaçment l’estudiant cap a la formació universitària en clau de competències.

Les línies principals que defineixen la dinàmica del portafoli son les següents:

A l’inici dels estudis universitaris, en el context dels sistemes d’informació i procediments d’aco-1. 
llida i orientació dels estudiants de nou ingrés, s’informa els estudiants de primer curs del sentit 
de la formació basada en competències, del concepte de currículum nuclear i de la resta de les 
competències transversals i específiques de la seva titulació, del sistema d’adquisició i acreditació 
i de l’obligatorietat de presentar un dossier de competències en finalitzar els estudis.

Com a part d’aquesta informació inicial, es facilita a l’estudiant el mapa de competències de la 2. 
titulació. Aquest document representa un itinerari referit a les competències, de manera que l’es-
tudiant pot conèixer les competències que podrà adquirir en cada assignatura i, en conseqüència, 
planificar-se adequadament el seu aprenentatge, en la línia de la responsabilització i l’autonomia 
que es predica amb l’eees.

A cada assignatura l’estudiant té l’oportunitat de realitzar les activitats que el professor hagi planifi-3. 
cat per a l’adquisició de les competències associades a l’assignatura. aquestes activitats són avalu-
ades pel professor, amb instruments coherents amb les metodologies d’aprenentatge utilitzades.

Quan una determinada activitat associada a competències és avaluada favorablement pel profes-4. 
sor, les evidències es poden incorporar al dossier de competències. També pot donar-se el cas que 
en el transcurs del curs l’estudiant no assoleixi el nivell suficient per poder incorporar evidències 
al dossier. En aquest cas, l’estudiant haurà d’aconseguir-les en una altra assignatura posterior que 
treballi la mateixa competència.

Al final dels estudis, el dossier de competències ha de contenir un mínim d’evidències per com-5. 
petència que han de decidir els responsables de la titulació. es proposa establir l’obligatorietat 
d’aportar evidències de les competències nuclears i transversals, deixant a elecció de l’estudiant 
l’aportació d’evidències en relació amb les competències específiques, si bé la titulació pot establir 
un altre criteri. s’aconsella així mateix que el dossier no es limiti a ser una col·lecció d’evidències 
(dossier sumatiu), sinó que tingui una naturalesa reflexiva (l’estudiant raona sobre el procés d’ad-
quisició, valora els resultats obtinguts i els contrasta amb el punt de partida, etc.).
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Plantejat en aquests termes, el dossier esdevé en si mateix l’evidència de la competència nuclear 6. 
C6. Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional que li planteja la universitat. 

Es proposa que el seguiment i la validació final del dossier els faci el tutor assignat a l’estudiant en el 
context del PAT. La funció del tutor pel que fa al dossier consisteix bàsicament a fer un seguiment de la 
progressiva incorporació d’evidències; conèixer els recursos d’aprenentatge vincultas a competències per 
tal de poder orientar l’estudiant i comprovar, abans de la presentació del dossier en el marc del treball de fi 
de grau, que es compleixen els requisits de la forma i els continguts que s’hagin establert. 

Es planteja així mateix el reconeixement de competències. S’entén per reconeixement de competències 
la possibilitat d’aportar evidències de l’adquisició de determinades competències a través d’altres vies o 
activitats dissenyades a aquest efecte pels centres i orientades als seus estudiants, o per la universitat amb 
abast general, d’acord amb els requisits i procediments que es considerin convenients. Quan la naturalesa 
de la competència sigui idònia per a l’acreditació externa (així, la tercera llengua), els mecanismes de re-
coneixement estaran establerts.

DesenvOluPament De recursOs 

1) Banc de recursos d’aprenentatge per competències. 

2) guies metodològiques per al professorat (instruments d’avaluació).

si bé el desenvolupament d’aquests recursos ha de ser fruit de l’acció de diferents serveis i unitats de la 
URV, es fomentarà la col·laboració i participació de tot el professorat.

calenDari

Definició del programa:

gener-maig de 2011: reflexió i discussió a cada centre del model proposat –

juny de 2011: lliurament de la proposta de cada centre. Un mateix centre pot tenir diferents adap- –
tacions del model o models diferents en els seus ensenyaments.

imPlantació Del PrOgrama:

setembre de 2011: programa pilot de dossier en dos ensenyaments. Caldrà estar a la disponibilitat  –
dels recursos mínims per poder dur-ho a terme.

setembre de 2012: implantació del sistema de cada centre a tots els ensenyaments, tret que els  –
centres decideixin començar abans.

DesenvOluPament De recursOs:

gener-juny de 2011:  –

guies metodològiques per al professorata) 

inici desenvolupament aplicatiu dossier electrònicb) 

inici desenvolupament banc de recursosc) 

curs 2011-2012:  –

desenvolupament banc de recursosa) 

dossier electrònicb) 

formació del professoratc) 


