
� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

Acord del Consell de Govern de 14 de juliol de 2011 pel qual s’aprova el 
pla de formació del personal docent i investigador (PROFID) per al curs 
2011-2012 

PLA DE FORMACIÓ DEL COL·LECTIU DOCENT I INVESTIGADOR (PROFID)

1. PRESENTACIÓ

2. MARC DE REFERÈNCIA: EL PERFIL COMPETENCIAL DEL DOCENT UNIVERSITARI

3. LA FORMACIÓ DEL PDI: ANÀLISI I ACCIONS DE MILLORA

4. EL PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DOCENT I INVESTIGADOR 

4.1 L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) com a òrgan gestor 

4.2 Destinataris

4.3 Blocs temàtics 

4.4 Modalitats de formació 

4.5 Difusió del pla de formació 

4.6 Els formadors 

4.7 Reconeixement de la formació 

4.8 Pla d’avaluació de la formació 

4.9 El procés de gestió 

4.10 Finançament de la formació 

5. PROGRAMES DE FORMACIÓ 

5.1 Pla general

5.2 Pla específic

5.3 Programa d’ajuda a lainternacionalització: formació en anglès i altres 
terceres llengües

5.4 Ajuts per a accions de formació

5.5 Curs d’specialista en Docència Universitària

5.6 Formació de formadors 

ANNEX 1. PLA GENERAL 

ANNEX 2. PROPOSTA ESPECÍFICA D’ACTIVITATS PER CENTRE 

ANNEX 3. PROGRAMA D’AJUDA A LA INTERNACIONALITZACIÓ: FORMACIÓ EN AN-
GLÈS I ALTRES TERCERES LLENGÜED

ANNEX 4. AJUTS PER A ACCIONS DE FORMACIÓ INDIVIDUAL

ANNEX 5. CURS INTERUNIVERSITARI D’ESPECIALISTA EN DOCÈNCIA UNIVERSI-
TÀRIA

ANNEX 6. FORMACIÓ DE FORMADORS



� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

1. Presentació

La universitat constitueix una font de formació, recerca i divulgació de primera 
magnitud en l’àmbit del saber i de la ciència, que alhora necessita adequar-
se contínuament als nous requeriments de l’entorn sociocultural, econòmic i 
cientificotecnològic.

Els recursos humans (o el capital humà, com algunes altres tendències l’anomenen) 
constitueixen l’actiu principal de qualsevol organització. El personal docent i 
investigador (PDI) forma part del capital humà de la universitat i, per tant, la  seva 
formació continuada, és a dir, la revisió i renovació constant de coneixements, 
actituds i habilitats prèviament adquirits, ha d’esdevenir una línia prioritària dins 
dels eixos d’actuació del Pla estratègic de la Universitat Rovira i Virgili (URV a partir 
d’ara). 

Aconseguir la professionalització òptima del professorat universitari i garantir-ne 
l’adequació a les demandes internes i externes requereix dissenyar i desenvolupar 
un pla de perfeccionament del personal docent i investigador que incideixi en tots 
els àmbits que configuren la seva activitat global a la Universitat.

Amb aquest objectiu, cal fer una sèrie de consideracions prèvies:

1. El Pla de formació del personal docent i investigador de la URV ha de tenir com 
a objectiu principal la millora de la qualitat de la Universitat per implicació 
directa de la docència i la recerca universitàries.

2. Per tal de garantir-ne l’eficàcia, primer s’ha de definir un pla estratègic per 
a la formació del personal acadèmic plurianual, i després es poden establir 
plans parcials per cursos acadèmics.

3. S’ha de dur a terme una política clara respecte a la repercussió de la formació 
continuada en la carrera docent del professorat.

4. El pla de formació ha d’incloure unes directrius generals que marca la 
Universitat d’acord amb els objectius estratègics i de qualitat que es defineixen 
al Pla estratègic de la URV.

5. Serà important dissenyar i implementar estratègies per incentivar i motivar el 
personal acadèmic pel que fa a la formació continuada.

2. Marc de referència: el perfil competencial del docent universitari

En l’actualitat la majoria d’universitats, mitjançant les seves unitats de formació 
(l’ICE, en el cas de la URV), desenvolupen activitats i plans de formació dirigits 
a la millora de l’actuació docent. La necessitat de millorar el desenvolupament 
professional del professorat universitari ens obliga a definir els plans de formació en 
termes d’un desenvolupament competencial, que s’adeqüin als criteris d’avaluació 
docent de les agències de qualitat i que comporti un reconeixement acadèmic 
homogeni per facilitar la mobilitat entre el personal docent.

D’aquesta manera, es fa necessari elaborar plans de formació inicial i permanent 
del professorat universitari que responguin a aquest nou marc, transformin la 
pràctica docent de les nostres universitats i facilitin la planificació, la gestió i la 
coordinació.

Desenvolupar un programa de formació del professorat universitari rigorós i ben 
fonamentat implica definir i detallar prèviament les competències professionals 
d’un professor universitari en el nou context d’ensenyament-aprenentatge. Les 
diverses transformacions de l’escenari universitari provoquen alteracions en les 
funcions i tasques assignades al professor que treballa en aquest àmbit, les quals 
generen noves necessitats formatives que exigeixen desenvolupar  plans formatius 
específics per a aquest col·lectiu. Per a aquesta comesa, resulta una tasca prèvia 
i ineludible delimitar el nou perfil competencial que ha d’atresorar el professor 
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universitari per desenvolupar les seves noves funcions amb excel·lència, sempre 
considerant els diferents escenaris d’actuació professional.

En aquest sentit, durant el curs 2010-11 s’ha participat en el projecte “EA2010-
0099-Identificación, desarrollo y evaluación de competencias docentes en la apli-
cación de planes de formación dirigidos a profesorado universitario”, el qual es 
desenvolupa en col·laboració amb els ICE i unitats de formació de les universitats 
públiques catalanes i que recentment ha aconseguit el finançament del Ministeri 
d’Educació dins la convocatòria del “Programa de Estudios y Análisis, destinadas a 
la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado 
universitario”.

La finalitat del projecte és redissenyar els actuals plans de formació del professorat 
sobre la base d’un marc de referència competencial, perquè transformin la pràctica 
docent, facilitin l’adquisició de les competències a l’estudiant i agilitin la planifica-
ció, la gestió i la coordinació de la docència.

Actualment, s’està definint el marc competencial del docent universitari i la identi-
ficació de les necessitats formatives. S’han definit les competències següents�:  

• Competència interpersonal

• Competència metodològica

• Competència comunicativa

• Competència de treball en equip

• Competència d’innovació

• Competència de planificació i gestió de la docència

3. La formació del PDI: anàlisi i accions de millora

El nombre d’activitats desenvolupades en els darrers anys s’ajusta a les demandes 
del professorat, a les necessitats institucionals i a temes emergents i d’interès per 
al PDI.

�Fitxes completes a la memòria del projecte.

�Les dades del curs 2010-11 són provisionals, a l’espera de la finalització de totes les acti-
vitats.

CURS ACCIÓ CURSOS INSCRITS ASSISTENTS HORES

�006-�007 Pla general 66 846 69� ���

Pla específic 8 ��4 ��4 �09

TOTAL 74 960 805 441

�007-�008 Pla general 44 79� 6�9 250,5

Pla específic 6 86 86 96,5

TOTAL 50 878 725 320

�008-�009 Pla general 66 �.099 8�0 389,5

Pla específic �� �8� �77 7�

TOTAL 78 1.280 987 460,5

�009-�0�0 Pla general ��� �.7�4 �.�86 600

Pla específic 40 504 479 6�5

TOTAL 162 1.238 1.865 1.215

�0�0-�0��� Pla general �66 �.6�0 �.�0� 6�0

Pla específic 5� 668 64� 4�6

TOTAL parcial 211 1.278 1.945 1.046
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Malgrat tot, cal una revisió contínua que vetlli per la millora del pla de formació. De 
l’anàlisi i avaluació del pla que s’ha dut a terme en el curs vigent, es defineixen una 
sèrie de propostes de millora:

Eix 1. Definició del Pla de formació del PDI

- Millorar la comunicació entre l’ICE i els diferents interlocutors (centres, de-
partaments, comissions de formació, grups de recerca, serveis universitaris, 
etc.), així com la mateixa difusió del pla de formació.

o Modificar la usabilitat de la plana web del PROFID i incorporar les 
eines web 2.0 per a una millor difusió de la informació.

o Elaborar mecanismes de comunicació entre l’ICE i el professorat: 
bústia de suggeriments a la web, incorporar les xarxes socials.

- Dotar el pla d’un caràcter flexible i dinàmic, associat al reconeixement insti-
tucional, en la mesura que la formació també és un dret i un deure del PDI.

o Potenciar els ajuts de formació per adequar-se a les necessitats con-
cretes del PDI.

o Potenciar el Pla de formació específica, a demanda dels centres i de-
partaments.

- Consolidar el PROFID com el programa de referència per a la formació del 
PDI, establint-se com el canal per articular la formació dels centres, departa-
ments i altres unitats o serveis de la URV.

o Definir mecanismes de comunicació i transferència de coneixement 
que millorin la relació entre els departaments i les unitats suscepti-
bles de formació. 

Eix 2. Disseny del pla

- Definir un pla de formació del professorat universitari basat en competènci-
es.

- Potenciar modalitats de formació que millorin la creació del coneixement.

o Incentivar altres tipus d’activitats poc desenvolupades. com són els 
grups de treball i els assessoraments amb grups propis.

o Relacionar la formació amb els grups d’innovació docent participants 
dels ajuts de l’ICE.

- Establir activitats de formació en col·laboració amb les unitats de la Universi-
tat que ho requereixin.

o Desenvolupar cursos que aprofitin els espais tecnològics de forma-
ció.

o Dissenyar materials per a l’autoformació.

- Potenciar el Pla d’avaluació de la formació en tots els seus vessants: determi-
nació de necessitats, avaluació de satisfacció del curs i del pla, avaluació de 
l’impacte, etc.

o Generar una base de dades on es reculli la informació de les diferents 
accions formatives (programa, inscripció, índex de participació, valo-
racions, etc.) que facilitin la presència d’un indicador de productivitat 
docent anual i personalitzada.

o Incrementar mecanismes de transferència de coneixements amb la 
finalitat de visualitzar els esforços i resultats obtinguts. 
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Eix 3. Gestió i desenvolupament

- Millorar el programa de gestió de la formació utilitzat actualment a l’ICE.

o  Desenvolupar una nova eina de seguiment i millora de la gestió 
d’inscripcions i certificacions del PROFID.

o Millorar la transferència de les dades de formació del PDI al pacte de 
dedicació.

Eix 4. Formació de formadors

- Dissenyar un programa de formació de formadors a la URV.

o Definir eixos o línies de formació per a la millora de la qualitat do-
cent.

o Elaborar una base de dades de formadors URV.

o Dissenyar un pla de formació de formadors per a PDI.

4. El Pla de formació del professorat docent i investigador

L’anàlisi del desenvolupament del pla de formació fins aquest moment comporta 
valorar aspectes com el disseny (nombre d’hores, assistents, nombre de cursos, 
etc.), la satisfacció dels usuaris (amb la finalitat d’avaluar el grau d’assoliment dels 
objectius desitjats) i la millora dels processos educatius i l’aprenentatge de l’alum-
ne (l’avaluació d’impacte).

El nombre d’activitats desenvolupades en els darrers anys s’ajusta a les demandes 
del professorat, a les necessitats institucionals i a temes emergents i d’interès com 
són l’EEES i la implantació de les TIC, entre d’altres.

4.1 L’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) com a òrgan gestor

Segons l’article 32 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, l’ICE té com a fun-
cions específiques la innovació educativa i la funció pedagògica del professorat mit-
jançant l’organització de cursos d’especialització. També té com a objectiu promou-
re i desenvolupar investigacions educatives, difondre-les i aplicar-les, i assessorar, 
informar i assistir tècnicament el professorat i l’estructura de la Universitat.

Fins al moment, l’ICE s’ha centrat en aquestes funcions:

• La formació i perfeccionament del professorat de qualsevol nivell educatiu, 
tant en la seva projecció formal com en la no formal.

• La innovació i la investigació educativa.

• La informació i difusió d’experiències, treballs i materials d’interès pedagò-
gic. 

• L’assessorament i orientació educatius a professors, centres, institucions i 
alumnes.

A les quals s’afegeix la gestió, en col·laboració amb el Vicerectorat de Personal Do-
cent i Investigador, del Pla de perfeccionament del PDI.
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4.2 Destinataris

Les activitats d’aquests programes van destinades a professors i/o investigadors 
de la Universitat amb contracte vigent dins les categories definides com a PDI, 
prenent en consideració els plans de qualitat i els plans estratègics generals i el seu 
reflex als centres, ensenyaments, departaments i professorat. 

Podem classificar el PDI, quant a la formació permanent, en els grups següents:

• Professorat novell (a temps complet i a temps parcial): el professorat que 
acaba d’incorporar-se a les tasques docents i que requereix un coneixement 
tant de l’organització i del funcionament de la institució com de les tècniques 
docents bàsiques aplicades a l’àmbit universitari.

• Professorat que desenvolupa càrrecs de gestió: el professorat que, a més a 
més de la seva tasca docent i de recerca, desenvolupa alguna activitat de 
gestió.

• Professorat a temps complet: el professorat de la URV amb dedicació exclu-
siva.

• Professorat a temps parcial: el professorat que comparteix la seva tasca pro-
fessional entre la URV i una altra empresa o institució.

4.3 Blocs temàtics

Les activitats proposades en aquest projecte s’estructuren al voltant de sis eixos o 
blocs temàtics que determinen les diferents línies del PROFID:

• Institucional

• Docència universitària

• Eines per al treball docent

• Desenvolupament docent i investigador

• Salut i prevenció de riscos laborals (amb el suport del Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals)

• Idiomes (català, amb el suport del Servei Lingüístic)

• Gestió universitària

Cadascun d’aquests blocs implica línies d’acció que ajuden a definir les competèn-
cies del professorat.

4.4 Modalitats de formació

Quant a les modalitats generals de formació, les activitats podran desenvolupar-se 
segons:

• Cursos: les activitats de durada curta o mitjana orientades a donar una for-
mació al professorat per seva millorar-ne la pràctica professional. Són impar-
tits per un o diversos professors que segueixen un temari establert prèvia-
ment. La durada i la periodicitat poden ser molt variades, atès que es fixen 
d’acord amb la varietat curricular i metodològica. Per poder-se impartir, els 
cursos han de tenir un mínim de 10 assistents i un màxim de 30.

• Seminaris: l’objectiu general d’un seminari és reflexionar al voltant d’un tema 
a partir de la pràctica docent, de recerca o de gestió, revisant aspectes de 
continguts, metodologia o tècniques que puguin representar un perfecciona-
ment de la tasca dels professionals que hi participen. Els seminaris es poden 
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articular al voltant d’àrees curriculars, de departaments, de centres o bé ser 
interàrees, interdepartaments o fins i tot intercentres.

Les diverses actuacions dels seminaris es poden concretar en:

- Intercanvi d’experiències.

- Anàlisi, debat i conclusions d’aspectes concrets de la pràctica docent, 
de recerca o de gestió dels membres del grup.

- Disseny i desenvolupament d’activitats de trobada, reflexió i formació 
(jornades, trobades, ponències, etc.).

• Grups de treball, innovació i investigació: l’objectiu general del grup de treball 
és elaborar un material o un projecte en el marc de la innovació educativa i 
investigadora orientat a la millora de la pràctica professional.

El treball del grup s’ha de concretar en:

- Plantejament d’un projecte coherent i detallat.

- Acotament de l’àmbit, camp o àrea d’investigació.

- Elaboració de materials per a l’alumne i/o professorat.

- Experimentació dels materials elaborats.

- Avaluació dels resultats de l’experiència, per revisar i consolidar la 
teòrica i la pràctica dels objectius definits al projecte.

Els grups de treball hauran de comptar amb un mínim de 5 participants i un 
màxim de 15, per tal de garantir-ne l’operativitat.

• Altres: dins el pla de formació poden considerar-se, de forma excepcional, 
altres activitats. 

Atesa la creixent implantació de la tecnologia i concretament de les xarxes 
telemàtiques, en la mesura que la infraestructura ho permeti es poden oferir 
diferents modalitats de formació:

a) Presencial: les activitats que es desenvolupen en un espai físic con-
cret en el qual es reuneix el formador/a amb uns alumnes.

b) Semipresencial: es realitza una primera sessió per marcar les pautes 
de l’activitat, una altra de seguiment i una de final; la resta es des-
envolupa a través de la xarxa i/o mitjançant el treball individual dels 
alumnes.

c) A distància: es realitza una sessió de presentació i la resta d’activi-
tats de forma no presencial, bàsicament utilitzant les xarxes telemà-
tiques.

4.5 Difusió del pla de formació

El PROFID de la URV, conscient de la importància de la informació i la transparèn-
cia, vol fer arribar a la comunitat universitària tota la informació relativa a les seves 
activitats universitàries mitjançant la disponibilitat dels mecanismes existents. Es 
pretén que el PDI tingui constància i recordatori de les activitats que s’hi desenvo-
lupen.

Es pretén:  

• Augmentar la notorietat de l’ICE, així com dels serveis que aquest ofereix, a 
la comunitat docent i a la comunitat universitària en general.
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• Crear canals de comunicació i difusió de la informació pròpies per tal de man-
tenir informat permanentment el professorat de totes les activitats i cursos 
que l’ICE ofereix.

• Fomentar el diàleg i l’intercanvi d’idees entre l’alumnat dels cursos i l’ICE, per 
promoure també una major integració de l’ICE dintre de la Universitat.

• Formar els docents dels cursos per tal que facin una bona difusió dels diver-
sos recursos i eines disponibles.

• Facilitar als usuaris l’accés a la informació.

• Facilitar als usuaris la gestió dels diversos tràmits.

• Fomentar la formació permanent del professorat.

4.6 Els formadors

L’ICE proposarà per a cada acció el formador/a més adequat i vetllarà per a un 
desenvolupament òptim de l’activitat.

Un bon formador/a que aspiri a desenvolupar la seva feina amb l’adequada com-
petència, eficiència i professionalitat ha de reunir una sèrie de qualitats, coneixe-
ments, habilitats i actituds:

• Ha de facilitar i ajudar pedagògicament, sent conscient de la seva obligació 
de fer possible que els participants puguin desenvolupar totes les seves po-
tencialitats quant a habilitats, aptituds, etc.

• Ha d’ensenyar de tal manera que els participants s’enfrontin al fet d’adqui-
rir nous coneixements, habilitats o actituds, estimulant-ne apropiadament la 
capacitat d’anàlisi i síntesi, la capacitat crítica, la possibilitat d’aplicació dels 
nous coneixements adquirits i l’avaluació. Per tant, ha de facilitar la informa-
ció i ensenyar a posar en pràctica els nous processos pedagògics, assegurant-
se que s’aprèn el que s’ha d’aprendre, segons els objectius i expectatives 
previstos. 

• Ha d’organitzar, planificar i gestionar l’acció formativa, i per això ha de:

o Establir per a cada acte formatiu els objectius, partint de les neces-
sitats del grup.

o Organitzar i seleccionar els diferents tipus de continguts, així com les 
activitats i els recursos didàctics més apropiats.

o Avaluar el procés i els resultats conjuntament amb els participants.

o Proposar, utilitzar, explicar, resumir, etc., els coneixements que es 
van adquirint en cada sessió formativa.

o Ser capaç de suscitar a l’alumne la capacitat d’investigació i la parti-
cipació activa.

El formador/a ha de regular i/o catalitzar la bona, correcta i adequada cohesió del 
grup d’alumnes, estant alerta davant possibles tensions i conflictes, i fent que els 
objectius individuals desemboquin en els objectius comuns.

4.7 Reconeixement de la formació 

Un dels elements bàsics en la formació del professorat és el reconeixement de la 
formació. Es proposen, doncs, dos nivells de reconeixement:
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a) Acreditació d’assistència i/o aprofitament de les activitats de formació, valo-
rant les hores rebudes, el treball realitzat i la valoració del formador/a cor-
responent.

b) Reconeixement global de la formació rebuda. La Universitat, amb la voluntat 
d’avançar en el mutu reconeixement de la formació del professorat universi-
tari realitzada en el marc del PROFID, proposa potenciar una formació global 
que porti fins a l’acreditació efectiva d’un programa comú de formació, a par-
tir de l’estructura següent:

• S’estableix el mutu reconeixement d’un programa de formació, amb 
una durada mínima de 200 hores.

• Independentment de la seva concreció detallada, el programa haurà 
de considerar com a mínim els aspectes següents: 

a) Un mòdul d’acollida institucional i política universitària.

b) Un mòdul de planificació docent i estratègies d’ensenyament i  
aprenentatge.

c) Un mòdul d’avaluació.

d) Un mòdul de materials, eines i recursos per a docència, la re-
cerca i la gestió.

• El programa de formació es resoldrà, per part del professorat, mit-
jançant la carpeta docent, que serà tutoritzada o mentoritzada per 
professorat experimentat, treball que serà presentat i sotmès a de-
bat. El temps dedicat a la seva preparació i realització equivaldrà a 
un 40% de la durada prevista del programa.

• Els mòduls seran impartits per professorat expert, de reconegut 
prestigi acadèmic.

• El programa de formació gaudirà del grau de flexibilitat i opcionalitat 
que permeti al professorat dissenyar un itinerari formatiu propi, ade-
quat a les seves necessitats de formació.

• El programa de formació serà acreditat internament per part de cada 
universitat i serà reconegut per la resta de les universitats signants 
d’aquest acord. En casos extraordinaris, la convalidació de la forma-
ció realitzada anteriorment en altres universitats serà realitzada per 
comissions constituïdes ad hoc.

Aquests mòduls ocuparan el 60% de la durada prevista del programa i podran ser 
convalidats amb els cursos realitzats dins el PROFID.

4.8 Pla d’avaluació de la formació 

L’avaluació és un dels elements fonamentals d’un pla de formació i es duu a terme 
sobre tres aspectes fonamentals:

• L’organització i el desenvolupament de les accions formatives (conèixer com 
es planifica i realitza la formació del professorat i quins són els resultats ob-
tinguts).

• Els continguts de la formació (comprendre la dinàmica interna que es genera 
durant el desenvolupament d’un programa de qualsevol tipus d’activitat de 
formació, per donar-li el seguiment adequat).

• La transferència de la formació (conèixer l’ús que el docent fa d’allò en què 
s’ha format per, en un segon moment, analitzar l’impacte que té en l’apre-
nentatge dels participants i en la qualitat de la seva activitat).
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Els agents que han de dur a terme aquesta avaluació són:

- Els assistents.

- Els docents.

- Els gestors del pla de formació.

- Els destinataris o receptors de l’activitat dels assistents.

La relació entre àmbits, agents i instruments és la que es reflecteix en el quadre 
següent:

4.9 El procés de gestió 

L’ICE és l’òrgan gestor del pla de formació del PDI, d’acord amb les directrius que 
estableixi l’equip de govern a través del Vicerectorat de Personal Docent i Investi-
gador.

Per gestionar el pla se segueix el procediment següent:

• Detecció de necessitats, on es valoren les demandes del professorat, dels 
departaments i dels centres de la Universitat, així com les necessitats de-
tectades a través d’altres mecanismes que cal desenvolupar (enquestes als 
possibles usuaris, resultats dels processos d’avaluació del PDI, nous requeri-
ments de l’EEES, planificació estratègica de la URV, plans de qualitat, promo-
ció institucional de carreres docents, etc.).

• Proposta del pla de formació a la Comissió de Formació del Col·lectiu Docent 
i Investigador.

• Proposta de la Comissió al Consell de Govern per a la seva aprovació.

• Desenvolupament:

o En primer lloc es fa la difusió dels cursos a través de la web de l’ICE, 
on els usuaris poden consultar les dades de l’activitat i fer la inscrip-
ció. Un cop sol·licitada la inscripció, rebran un missatge electrònic 
conforme hi estan inscrits o bé conforme no hi estan inscrits perquè 
el nombre de places està cobert.

Objecte 
d’avaluació

Disseny

(necessitats, 
objectius, 

continguts, 
metodologia, 
recursos...)

Desenvolupament

(accions de 
formació, 

formadors, 
material...)

Resultats 

(satisfacció 
dels usuaris, 
assistència, 
costos...)

Impacte

(millora de l’activitat 
universitària)

Agents 
(qui avalua)

Comissió de 
formació

Assistents i 
gestors de 
formació

Assistents i 
comissió de 

formació

Comunitat URV

Instruments
Indicadors de 

formació
Enquestes de 

satisfacció
Enquestes de 

satisfacció Indicadors d’activitat
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o En finalitzar l’activitat, si l’assistència ha estat igual o més alta del 
80%, rebran el certificat corresponent d’assistència a l’activitat sol-
licitada.

• Anàlisi de resultats i impacte en l’activitat universitària.

4.10 Finançament de la formació

La distribució pressupostària per cadascuna de les accions es farà en funció del 
pressupost adjudicat per al desenvolupament del pla de formació. 

5. Programes de formació

Per al curs 2011-12 es planifiquen activitats de formació distribuïdes en els progra-
mes següents:

1. Formació general (pla general)

2. Formació específica per centres/departaments (pla específic)

3. Programa d’ajuda a la internacionalització: formació en anglès i altres terce-
res llengües.

4. Ajuts per a activitats de formació

5. Curs Interuniversitari d’Especialista en Docència Universitària

6. Programa de formació de formadors

5.1 Propostes del pla general

Les activitats d’aquest programa van destinades al PDI de la Universitat, prenent 
en consideració els plans de qualitat i els plans estratègics generals i el seu reflex 
en els centres, ensenyaments, departaments i professorat.

El pla institucional de formació inclou activitats anuals de formació permanent del 
professorat, com cursos, tallers, seminaris de treball, etc.

Els objectius que es pretenen són:

• Facilitar l’accés del professorat universitari a la formació permanent.

• Establir una cultura de formació permanent entre el professorat universitari i 
millorar la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.

• Oferir una formació de caràcter general que incideixi en temes comuns o in-
teressos generals per al professorat de la Universitat.

Aquest apartat recull les activitats de formació englobades dins el pla general,  el 
qual està adreçat a tot el PDI de la nostra Universitat, distribuïdes en els àmbits 
formatius següents:

• Institucional

• Docència universitària

• Eines per al treball docent

• Desenvolupament docent i investigador

• Salut i prevenció de riscos laborals
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• Idiomes (català)

• Gestió universitària

La relació d’activitats corresponents a cada àmbit es pot veure a l’annex 1. 

5.2 Pla específic

Aquest programa comprèn les activitats relacionades amb demandes específiques 
que provenen dels departaments i dels centres de la Universitat (vegeu l’annex 2). 
En aquest sentit, es pretén: 

• Facilitar ajuda i recursos per donar resposta a les necessitats que sorgeixen 
dels interessos de cada col·lectiu.

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

• Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departa-
ments de la Universitat.

5.3 Programa d’ajuda a la internacionalització: formació en anglès i altres terceres 
llengües

Dins del programa d’internacionalització de la Universitat, i per facilitar la formació 
en anglès i altres terceres llengües, es facilitaran els mecanismes de formació ne-
cessaris per afavorir l’aprenentatge d’idiomes per al professorat (annex 3).

5.4 Ajuts per a accions de formació

El pla de formació facilitarà al professorat la realització d’accions de formació fora 
de la URV. La valoració es farà en un termini establert i els criteris seran definits 
prèviament per la Comissió de Formació del Col·lectiu Docent i Investigador de la 
URV (vegeu l’annex 4).

5.5 Curs d’Especialista en Docència Universitària

El Curs d’Especialista en Docència Universitària a l’EEES és un postgrau que té com 
a finalitat última contribuir a la millora de la docència en la nostra universitat tot 
facilitant al professorat una formació adient i les eines didàctiques i pedagògiques 
necessàries per fer front als nous reptes que planteja l’EEES (vegeu l’annex 5).

5.6 Formació de formadors

Amb la finalitat de millorar la preparació dels formadors que participen en el PRO-
FOD, es dissenyarà un pla adequat a la preparació i captació de professorat de 
la URV interessat a participar com a equip formador del pla de gormació (vegeu 
l’annex 6).
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INSTITUCIONAL Codi Hores Dates Places Formador

Pla d’acollida del personal docent i 
investigador

�.	 �5
	 	 	

Programa de millora de la docència 
(formació per a lectors)

�.	 50
	 	 	

Qualification Framework a Europa. El 
marco español de calificaciones en la 
educación superior

�.	 4

	 	 	

La internacionalització a la URV 4.	 ��

La perspectiva de gènere a la URV 5.	 4

DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA
	 	 	

Commotivem els alumnes 6.	 4
	 	 	

Programació i desenvolupament per 
competències de les assignatures i/o 
mòduls

7.	 ��

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

8.	 4
	 	 	

Orientació i atenció a l’estudiant en 
l’acció tutorial

9.	 8
	 	 	

Aprenentatge basat en problemes i 
aprenentatge per projectes (ABP i APP)

�0.	 ��
	 	 	

Avaluació dels aprenentatges per 
competències

��.	 �5
	 	 	

La classe magistral ��.	 4
	 	 	

Tècnica del puzzle com a activitat 
d’avaluació i treball en equip

��.	 4
	 	 	

Taller d’aprenentatge cooperatiu �4.	 ��
	 	 	

Docència semipresencial �5.	 8
	 	 	

Tècniques de dinàmiques de grup �6.	 ��
	 	 	

Com integrem els recursos d’informació 
del CRAI/Biblioteca a les noves 
metodologies docents. Recursos 
d’economia, empresa i arquitectura

�7.	 4

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

�8.	 �5

	 	 	
Activitats electròniques, un recurs per al 
treball docent

�9.	 8
	 	 	

Pràcticum: com treballem les 
competències que exigeix el mercat 
laboral

�0.	 4

	 	 	

EINES PER AL TREBALL DOCENT
	 	 	

Formació telemàtica bàsica de Moodle ��.	 �5
	 	 	

Qüestionaris i enquestes a Moodle ��.	 8
	 	 	

Mahara. El portafoli com a metodologia 
docent al Moodle

��.	 8
	 	 	

Moodle Zen, com fem de l’espai Moodle 
un espai agradable i pràctic

�4.	 4
	 	 	

Parlar en públic �5.	 ��
	 	 	

Aplicació del web 2.0 a la docència �6.	 �5
	 	 	

Ús didàctic de la pissarra digital 
interactiva (PDI)

�7.	 4
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Com treballem la intel·ligència 
emocional

�8.	 8
	 	 	

Les xarxes socials: Twitter i Facebook �9.	 8
	 	 	

Com podem detectar les necessitats 
dels alumnes

�0.	 4
	 	 	

L’Adobe Connect, un recurs potencial 
per a la docència

��.	 4
	 	 	

Introducció a la webconferència ��.	 4
	 	 	

Introducció a l’edició de vídeo ��.	 4
	 	 	

Presentacions sorprenents i eficaces �4.	 8
	 	 	

Ús de la càmera de vídeo i captura 
d’imatges

�5.	 8
	 	 	

Materials docents i propietat intel·lectual �6.	 8
	 	 	

DESENVOLUPAMENT DOCENT I 
INVESTIGADOR 	 	 	

Redacció d’articles científics en anglès �7.	 �0
	 	 	

Com preparem una presentació oral en 
anglès

�8.	 �0
	 	 	

Anàlisi qualitativa de dades textuals �9.	 ��
	 	 	

Anàlisi de dades quantitatives (SPSS) 40.	 ��
	 	 	

Redacció de tesis doctorals 4�.	 ��
	 	 	

L’acreditació i la promoció docent a la 
universitat. AQU-ANECA

4�.	 8
	 	 	

Com elaborem i presentem els projectes 
de recerca

4�.	 ��
	 	 	

Biblioteca virtual URV: catàlegs 
bibliogràfics, revistes-e, i-cerc@dor, 
sumaris-e (4 sessions)

44.	 4

	 	 	
Refworks: gestors de referències 
bibliogràfiques (8-10 sessions)

45.	 4
	 	 	

I-Cercador (2 sessions) 46.	 4
	 	 	

Eines per l’avaluació de la producció 
científica en humanitats i ciències 
socials: factor d’impacte (2 sessions)

47.	 4

	 	 	
Eines per a la recerca: publicar (2 
sessions)

48.	 4
	 	 	

E-books i e-readers (2 sessions) 49.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en arts i humanitats 
(1 sessió)

50.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en arquitectura (1 
sessió)

5�.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en ciència i 
tecnologia (2 sessions)

5�.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en ciències de la 
salut (2 sessions)

5�.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en ciències de 
l’educació (2 sessions)

54.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en ciències jurídiques 
(1 sessió)

55.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en economia i 
empresa (1 sessió)

56.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en enginyeria (1 
sessió)

57.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en enologia (1 
sessió)

58.	 4
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Fonts d’informació en psicologia (1 
sessió)

59.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en química (1 sessió) 60.	 4
	 	 	

Fonts d’informació en turisme (1 sessió) 6�.	 4
	 	 	

Base de dades Lexis Nexis Acadèmic (1 
sessió)

6�.	 4
	 	 	

Base de dades Reaxys (1 sessió) 6�.	 4
	 	 	

Sciverse: l’univers de la ciència (6-8 
sessions)

64.	 4
	 	 	

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
	 	 	

Curs d’aptitud preventiva URV (CAP) 65.	
	 	 	

Curs DEA inicial 66.	
	 	 	

Curs DEA reciclatge 67.	
	 	 	

Primers auxilis 68.	
	 	 	

Primers auxilis per a docents 69.	
	 	 	

Curs sobre lluita contra incendis amb 
equips d’emergència de nova creació

70.	
	 	 	

Actuació en cas d’emergència per a 
membres de l’equip d’emergència

7�.	
	 	 	

Actuació en cas d’emergència dirigit 
a tota la comunitat universitària no 
membre d’un equip d’emergència

7�.	

	 	 	

Curs sobre risc elèctric 7�.	
	 	 	

Ergonomia postural pel treball amb 
ordinadors 

74.	
	 	 	

Curs de nivell bàsic a distància 75.	
	 	 	

Treballs al celler 76.	
	 	 	

Curs a distància per a personal de 
l’àmbit experimental fugaç

77.	
	 	 	

Eines per a autodetectar i evitar l’estrès 
i l’esgotament professional

78.	
	 	 	

Treballs en el taller mecànic 79.	
	 	 	

Conducció segura 80.	
	 	 	

Risc vocal 8�.	
	 	 	

IDIOMES
	 	 	

Sessions preparatòries per al Certificat 
de català de suficiència per al PDI

8�.	
	 	 	

(subvenció per a cursos oferts pel 
Servei Lingüístic)

8�.	
	 	 	

GESTIÓ UNIVERSITÀRIA
	 	 	

El coaching, eines per al treball en equip 84.	 8
	 	 	

Tècniques de negociació i habilitats per 
a la gestió universitària

85.	 8
	 	 	

Formació en gestió universitària 86.	 8
	 	 	

Gestió eficaç del temps 87.	 8
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Annex 2. Proposta específica d’activitats per centre

Objectiu

El pla específic de formació recull les accions de formació sorgides directament de 
les sol·licituds dels centres i departaments de la Universitat. Dins les funcions que 
s’especifiquen en aquest apartat, trobem accions o activitats a petició dels respon-
sables d’ensenyament i equips deganals, directors de departament o caps serveis.

En aquest sentit, es pretén:

• Facilitar ajuda i recursos per donar resposta a les necessitats que sorgeixen 
dels interessos de cada col·lectiu.

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

• Establir llaços de comunicació entre l’ICE i els diferents centres i departa-
ments de la Universitat.

Sol·licitant

Centres o departaments de la URV que vulguin realitzar una activitat de formació 
per al seu professorat.

Ajut

El nombre d’ajuts facilitats es determinarà segons les propostes rebudes i el límit 
pressupostari, d’acord amb els criteris següents:

• Accions per a la millora de la formació del professorat. 

• Import màxim de l’ajut que es podrà adjudicar: 2.000 € per sol·licitud.

• Els ajuts seran proporcionals a la quantitat sol·licitada, si se supera el pres-
supost assignat.

• Es cobriran els conceptes de docència, allotjament i desplaçaments segons 
els criteris establerts per la URV. 

• No se subvencionarà el material inventariable.

Període d’execució de l’activitat

S’obriran dues convocatòries al llarg de cada curs acadèmic per rebre les sol·licituds 
pertinents. El termini de presentacions establert serà el següent:

• 1a convocatòria: del 20 de setembre de 2010 al 10 d’octubre de 2011

• 2a convocatòria: del 17 al 28 de gener de 2012

Resolució

Les sol·licituds rebudes dins el termini establert seran avaluades per un comitè 
presidit pel delegat per a la formació del PDI.

Aquest comitè es reserva el dret de reclamar als sol·licitants qualsevol informació 
que consideri necessària per a la valoració de la proposta.

Indicacions

Les propostes de les activitats s’han d’enviar emplenant el formulari adjunt, on es 
demana el nom del curs, les hores en què s’impartirà, el nom dels professors i la 
despesa detallada.
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Cal tenir present que:

- La notificació de l’acceptació de les activitats proposades es resoldrà en un 
termini màxim de 30 dies naturals posteriors a la data de termini de presen-
tacions.

- Les activitats es poden dur a terme des de la seva aprovació fins a juliol de 
�0��.

- L’acció de formació serà certificada per l’ICE un cop acabada l’activitat i des-
prés de rebre la justificació corresponent.

- Aquestes activitats van adreçades al PDI de la URV. No se certificarà a perso-
nal aliè sense una justificació prèvia.

En emplenar la proposta d’activitat, convé no oblidar:

- Emplenar tots els apartats correctament.

- Posar els noms dels formadors; cal tenir en compte que mai no podran ser 
membres del mateix departament.

- Posar les observacions que el departament cregui necessàries; en cas de no 
tenir prou espai, afegir-ho en un annex.

	

Annex 3. Programa d’ajuda a la internacionalització: formació en anglès i altres 
terceres llengües

Dins del programa d’internacionalització de la Universitat, i per facilitar la forma-
ció en anglès i altres terceres llengües, es facilitaran els mecanismes de formació 
necessaris per afavorir l’aprenentatge d’idiomes per al professorat, que són els 
següents:

- Formació a mida

A demanda dels centres o departaments, es promouran ajuts per a la im-
partició de cursos de conversa en llengua estrangera, sempre que estiguin 
justificats prèviament. S’aconsella solament per a persones amb un nivell 
avançat.

- Formació presencial (Servei Lingüístic )

El professorat haurà de matricular-se als cursos oferts pel Servei Lingüístic 
de la URV.

Un cop finalitzat el curs, i amb la certificació aconseguida, podran sol·licitar 
la devolució total o parcial del cost de la matrícula del curs, en funció dels 
recursos disponibles, tot garantint un mínim del 50% del curs.

- 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.

Un cop finalitzat el curs, i amb la certificació aconseguida, podran sol·licitar 
un ajut màxim de 1.500 € en concepte de matrícula i estada, en funció dels 
recursos disponibles en aquesta convocatòria.

Annex 4. Ajuts per a accions de formació individual

El pla de formació facilitarà al professorat la realització d’accions de formació no 
incloses en el pla de formació del PDI. La valoració es farà en un termini establert 



�8 Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

i els criteris seran definits prèviament per la Comissió de Formació del Col·lectiu 
Docent i Investigador.

Presentació	

El PROFID té com a funcions específiques la innovació educativa i la funció peda-
gògica del professorat mitjançant l’organització de cursos d’especialització o altres 
activitats de formació generades en el marc universitari propi. També té com a 
funció facilitar al professorat la realització d’accions de formació relacionades amb 
la millora de la docència i la recerca universitàries. 

Convocatòria

S’obre una convocatòria per a la concessió d’ajuts al desenvolupament d’accions 
individuals de formació que tinguin per finalitat la millora dels processos d’ense-
nyament i aprenentatge, la innovació i la millora de la recerca, la transferència i la 
gestió.

Objectius

• Facilitar, mitjançant la mobilitat a altres institucions d’arreu, el desenvolupa-
ment professional del PDI de la URV.

• Potenciar la mobilitat del professorat per a l’adquisició d’experiències i forma-
ció de caràcter rellevant i d’interès per a la comunitat universitària.

Beneficiari

Pot participar en aquesta convocatòria tot el PDI de la URV.

Ajut

El nombre d’ajuts facilitats es determinarà segons les propostes rebudes i el límit 
pressupostari, d’acord amb els criteris següents:

• Accions per a la millora de la formació del professorat. 

• Import màxim de l’ajut: 1.000 € per sol·licitud.

• Es cobrirà com a màxim un 70% de la despesa global justificada. 

• Els ajuts seran proporcionals a la quantitat sol·licitada si se supera el pressu-
post assignat.

• Es cobriran els conceptes de docència I desplaçaments segons els criteris 
establerts per la URV. 

Implicacions

El beneficiari/ària de l’ajut haurà de justificar-lo mitjançant una memòria explicati-
va sobre l’activitat de formació desenvolupada i justificar el grau d’assoliment. 

Sol·licituds	

Les persones que reuneixin els requisits determinats en aquestes bases hauran de 
presentar el model de sol·licitud definit en aquestes bases, on consten els docu-
ments següents:

• Annex 1: Sol·licitud

• Annex 2: Justificació de l’activitat de formació desenvolupada i valoració de 
les despeses (memòria informe de l’activitat desenvolupada i factures origi-
nals)

• Annex 3: Currículum del sol·licitant

• Informe (favorable o desfavorable) del departament al qual pertany
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Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’ICE per duplicat en el termini establert. 

Període d’execució de l’activitat

S’obriran dos convocatòries al llarg de cada curs acadèmic per rebre les sol·licituds 
pertinents. 

L’acció per la qual se sol·licita l’ajut haurà d’haver-se finalitzat amb anterioritat.

Criteris de valoració

La selecció, avaluació i aprovació de les propostes presentades correspon a la Co-
missió de Formació del Col·lectiu Docent i Investigador, la qual valorarà les sol-
licituds presentades segons els criteris següents:

• Adequació als requisits i objectius establerts en la convocatòria.

• Rellevància, justificació i viabilitat de l’acció desenvolupada.

• Aplicació o utilitat per a la millora de la pràctica docent, de recerca o de ges-
tió.

• Prevalença dels resultats esperats i possibilitat de difusió i utilització per al-
tres professors i unitats.

• Adequació als recursos financers previstos en els objectius d’aquesta convo-
catòria.

Resolució de les sol·licituds

La resolució es realitzarà en un termini màxim de 60 dies a partir de la data de 
tancament de la convocatòria.

No es considerarà cap proposta que no estigui acompanyada de tots els documents 
assenyalats al punt 6. Sol·licituds.

Compromís del sol·licitant

La persona sol·licitant es compromet a presentar un informe memòria de l’activitat 
realitzada en el moment de presentar la sol·licitud, justificant la formació rebuda i 
la seva aplicació.

Annex 5. Curs Interuniversitari d’Especialista en Docència Universitària

Es tracta d’una proposta de formació global, extensiva a la totalitat del PDI de la 
nostra Universitat. La intencionalitat última d’aquesta proposta de formació és ge-
nerar sinergies positives en el si de la Universitat, tant entre els diferents col·lectius 
de professorat que s’apleguen al voltant d’una titulació concreta com entre els que 
comparteixen interessos docents comuns en el si dels departaments. Aquestes 
actuacions globals són les que d’una manera més efectiva permeten convertir la 
formació rebuda en veritables plans d’acció capaços de provocar tant el canvi me-
todològic com actitudinal, els quals han de fer possible que el procés de convergèn-
cia cap a l’EEES sigui una realitat.

Així, doncs, aquest projecte vol donar resposta a:

a) El procés de transformació metodològic derivat de l’adaptació a l’ECTS

b) L’estudi basat en l’aprenentatge

c) Les noves activitats educatives derivades dels nous objectius formatius

e) La definició de les competències genèriques i específiques
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f) L’elaboració dels continguts del currículums

g) La integració de les competències als currículums

El treball col·laboratiu serà la metodologia clau per generar processos de reflexió i 
d’intercanvi d’experiències entre docents de diferents àrees, departaments, titula-
cions i universitats. 

Amb aquesta proposta formativa es cercarà la creació de xarxes entre professorat 
de diferents universitats catalanes.

- Origen

Parteix d’un acord interuniversitari per al reconeixement de la formació inicial 
del professorat universitari.

Posteriorment a l’acord es va sol·licitar el reconeixement com a mèrit d’acre-
ditació a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya en 
nom de totes les universitats signants, i el document es va fer a mans a la 
Direcció General d’Universitats (s’està a l’espera de resposta).

- Objectius

El Curs d’Especialista en Docència Universitària a l’EEES té com a finalitat 
contribuir a la millora de la docència a la URV tot facilitant al professorat una 
formació adient i les eines didàctiques i pedagògiques necessàries per fer 
front als nous reptes que planteja l’EEES.

En concret, els seus objectius són:

o Comprendre el significat i l’abast dels conceptes i principis bàsics del 
procés de convergència europea.

o Comprendre les competències generals i les específiques tot sabent-
les integrar en el disseny curricular de les assignatures.

o Fer ús de diferents eines per al disseny de plans d’estudi i programes 
de matèries seguint les directrius marcades per la convergència eu-
ropea.

o Saber calcular les diferents càrregues temporals de la dedicació del 
professorat i de l’alumnat en funció de la multivarietat d’estratègies 
d’ensenyament-aprenentatge i avaluació dins del marc dels ECTS.

o Conèixer i implementar diferents estratègies d’ensenyament-apre-
nentatge en el marc de la docència universitària coherent amb les 
directrius de la declaració de Bolonya.

o Utilitzar diferents instruments d’avaluació de l’aprenentatge tot en-
tenent l’avaluació com a eix bàsic i des de la millora del procés d’en-
senyament-aprenentatge.

o Conèixer i facilitar la implementació d’accions tutorials, en conso-
nància amb el model de PAT de la URV i cercant vies d’avaluació dels 
resultats en relació amb la millora educativa.

o Desenvolupar competències professionals en el docent universitari 
que l’ajudin a incorporar les TIC com a suport habitual en els proces-
sos comunicatius, de la docència, formatius i de recerca.

- Descripció de l’activitat

Aquest postgrau ofereix una formació orientada a la millora de la docència 
universitària, útil per solucionar els reptes que planteja el nou espai d’educa-
ció superior. Per tal d’aconseguir aquest objectiu, el postgrau pretén facilitar 
als futurs professors el coneixement universitari i les directrius marcades per 
la convergència europea d’educació superior, oferir informació per a la pro-
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gramació de les assignatures adequant-les a les directrius marcades per la 
convergència europea, facilitar el disseny d’estratègies metodològiques basa-
des en l’anàlisi del contingut a ensenyar i del procés d’aprenentatge dels es-
tudiants, aportar coneixement en relació amb diferents models i instruments 
d’avaluació de l’aprenentatge i utilitzar-los de manera adequada tant per a 
l’avaluació de pràctiques i com de contingut teòric, facilitar el coneixement i 
les habilitats requerides per construir i utilitzar diferents instruments d’auto-
avaluació i de regulació de l’aprenentatge per part dels estudiants, facilitar el 
coneixement necessari per poder implementar accions tutorials i avaluar els 
seus resultats en relació amb la millora de la qualitat educativa, i afavorir les 
competències professionals necessàries per incorporar les TIC als processos 
d’ensenyament-aprenentatge: tutories, materials docents, fòrums, presenta-
cions, etc.

El curs de postgrau té una estructura dividida en els cinc mòduls següents: 
el marc institucional universitari, les estratègies metodològiques en docència 
universitària, l’avaluació dels aprenentatges a la universitat, la programació i 
els materials docents, i la creació de la carpeta docent.

Cadascun d’aquests mòduls conté els objectius que cal adquirir i està dividit 
en una sèrie de sessions presencials i de treballs no presencials formats per 
diverses activitats, com lectures complementàries o elaboració de treballs in-
dividuals de síntesi i reflexió, que es tindran en compte a l’hora de l’avaluació. 
Les hores dedicades a cadascuna de les parts varien depenent del mòdul que 
es treballa. La realització de les dues parts és obligatòria.

Els criteris que se seguiran per a l’avaluació general del curs de postgrau són: 
l’assistència a un mínim del 80% de les hores presencials (l’assistència estarà 
controlada), el compliment de les diferents propostes de treball de cadascun 
dels mòduls i la presentació d’una carpeta docent individual.

Mòdul Continguts Crèdits 
ECTS

1. El docent universitari La docència universitària a l’EEES
Marc institucional universitari
Models de docència a les universitats europees
Ensenyar i aprendre a la universitat
Salut laboral
Treballar en equip

�

2. Processos 
d’ensenyament i 
aprenentatge

L’estudiant universitari del segle XXI
Teories d’ensenyament i aprenentatge
Motivació i participació activa
Claus per afavorir l’aprenentatge autònom

�

3. Programació de la 
docència

Desenvolupament de competències
La programació de les assignatures
Les tutories a la universitat (PAT i tutoria acadèmica)
Disseny d’activitats facilitadores de l’aprenentatge
Organització del treball de l’alumne: presencial, 
autònom, virtual...
Avaluació dels aprenentatges

�

4. Metodologies docents La classe magistral
Aprenentatge cooperatiu i aprenentatge col·laboratiu
Estudi de casos / Casos clínics
Aprenentatge basat en problemes 
Aprenentatge per projectes
Simulacions

4



�� Full Oficial de la Universitat Rovira i Virgili

5. Estratègies i recursos 
didàctics

Estratègies i recursos per afavorir l’aprenentatge 
actiu
Ús de recursos en format virtual: aprenentatge 
virtual, videoconferències...
Disseny d’activitats facilitadores de l’aprenentatge
Fonts documentals i recursos per a l’aprenentatge
Competències comunicatives

�

6. Avaluació L’avaluació dels aprenentatges per competències
Avaluació del treball individual, del treball en equip, 
del treball a través de la xarxa...
El dossier d’aprenentatge
Recursos automatitzats per a l’avaluació de 
coneixements: proves d’elecció múltiple...
Autoavaluació
Coavaluació

�

7. Carpeta docent Pràctica reflexiva
La creació d’una carpeta docent com a eina de 
reflexió sobre la pròpia pràctica

4

Els mòduls tenen una part de caràcter presencial i una altra de caràcter no 
presencial. Totes dues són necessàries i obligatòries per dels assolir els ob-
jectius marcats i, evidentment, per obtenir l’acreditació del títol d’Especialista 
en Docència Universitària.

La part presencial es desenvoluparà en sessions teoricopràctiques, princi-
palment seguint la modalitat de tallers, on professorat expert de reconegut 
prestigi acadèmic desenvoluparà la tasca de formació.

Cadascuna d’aquestes activitats estarà especificada prèviament: objectius, 
continguts, metodologia, avaluació, durada d’hores, dates, horari, professo-
rat que la imparteix i lloc de realització. S’ha de garantir l’assistència a un 
mínim del 80% de les hores presencials, i l’oferta formativa d’aquesta part 
presencial serà prou àmplia perquè permeti un cert grau de flexibilitat i opci-
onalitat al professorat a l’hora de dissenyar el seu propi itinerari formatiu en 
funció de les seves necessitats formatives.

La part no presencial consistirà en la realització d’activitats pràctiques de 
caire individual o en petits equips proposades en cada mòdul i la presentació 
d’una carpeta docent individual al final.

Annex 6. Formació de formadors

La qualitat del formador és un element bàsic en el desenvolupament dels plans de 
formació. En aquest sentit, es dissenyarà un pla adequat a la preparació i captació 
de professorat de la URV interessat a participar com a equip formador del PRO-
FID.

Es pretenen aconseguir els següents objectius generals, sabent que el desenvolu-
pament del pla pot decantar la ponderació de cada objectiu cap a un costat o un 
altre mitjançant l’adequació convenient dels objectius terminals. 

a) Dominar les tècniques i la capacitat reflexiva per organitzar, dirigir i coordinar 
accions formatives a la Universitat, d’acord amb la seva qualificació. 

b) Saber analitzar la formació universitària des de la cultura i la política educa-
tiva fins al model o els models organitzatius de la formació. 

c) Conèixer i usar tècniques per difondre l’oferta formativa.

d) Avaluar els programes de formació elaborats d’acord amb les necessitats del 
professorat.
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Per aquest motiu, es duran a terme dues línies de treball:

• Elaboració d’una base d’experts en formació.

• Definició de línies prioritàries de formació de formadors, entre les quals des-
taquen: 

- Formació de tutors de Moodle

- Formació en metodologies didàctiques

- Formació en eines web 2.0


