
Escola de Postgrau i Doctorat (EPD)
Institut de Ciències de l’Educació

Taller de FORMACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA PER A
DOCTORANTS

Impartit per: Dr. José Miguel Jiménez González
Durada: 20 hores
Places: 15
Dates: 
Hora: 
Lloc:

25 d’abril, 9 i 16 i 23  de maig
9.30 a 13.30h
Aula 203 i Aula 206 de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia. Campus Sescelades.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA

PRESENTACIÓ 

Aquesta  activitat  està  adreçada  a  investigadors  i  alumnes  de  doctorat,
preferentment,  que  requereixen  una  formació  en  l’àmbit  de  la  docència
universitària. 
El  curs  plantejarà  aspectes  relacionats  amb  la  Programació,
desenvolupament  i  avaluació  per  competències  de  les  assignatures,  el
disseny d’activitats facilitadores de l’aprenentatge i  la seva avaluació,  la
utilització  òptima de recursos didàctics  en els  processos d’ensenyament-
aprenentatge i en relació amb les activitats i l’avaluació, i formes eficients
de comunicació didàctica a l’aula per part del docent. Tot l’anterior, en el
marc de la docència universitària. 

OBJECTIUS 

 Conèixer i entendre les funcions dels professors i
els alumnes en el marc docent de la URV.

 Dissenyar,  planificar  i  avaluar  processos
d’ensenyament i aprenentatge (o mòduls formatius per competències),
tant  individualment  com  en  col·laboració  amb  altres  docents
(universitaris i no universitaris) com a professionals de la disciplina.

 Conèixer l’existència, necessitat i importància dels
recursos  didàctics,  així  com les  seves  característiques  i  possibilitats
d’aplicació.

 Analitzar  el  procés  d’ensenyament-aprenentatge
com a acte comunicatiu, descrivint les principals habilitats didàctiques
que ha de posseir en la docència i propiciant l’ús d’elles per a enriquir
les competències docents en la presa de decisions interactives.

CONTINGUTS 

Bloc 1. Programació, desenvolupament i avaluació per competències de les
assignatures i/o mòduls
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 La  gestió  de  la  docència  com  un  conjunt  espiral:  planificació,
docència, avaluació. 

 El concepte de competència i el seu ús en els processos de gestió de
la docència. Formulació de competències específiques i transversals.
Els descriptors de Dublín com a referents externs. 

 El disseny de les assignatures i el disseny d’activitats d’aprenentatge
com a nucli central del procés de gestió de docència.

 L’avaluació  contínua  de  l’adquisició  de  les  competències.  Tipus
d’activitats d’avaluació. La gestió de l’avaluació en el conjunt de la
gestió de la docència i dels sistemes d’assegurament de la qualitat.

Bloc 2. Disseny d’activitats facilitadores de l’aprenentatge
 Activitats  d’ensenyament-aprenentatge  d’interès  i  utilitat  en  la

docència universitària.
 La idoneïtat de les diferents activitats en funció de les peculiaritats

instruccionals  (nombre  d’alumnes,  aprenentatges  previs,  tipus  de
matèria a treballar, objectius a assolir...): reflexió i valoració.

Bloc 3. Els recursos didàctics aplicats a la docència universitària
 Les funcions didàctiques dels recursos.
 La  selecció  dels  recursos  didàctics  en  funció  dels  resultats

aprenentatge i l’avaluació.
 La gestió de l’aula i estratègies d’ús dels recursos didàctics

Bloc 4. Les habilitats comunicatives docents
 La comunicació didàctica: components.
 Habilitats comunicatives: comunicació verbal i no verbal.

AVALUACIÓ 

1. Elaboració  i  presentació  de  tallers  vinculats  als  quatre  blocs  de
continguts.

2. Síntesi  personal  dels  continguts  tractats  a  partir  d’unes  preguntes
que facilitarà el docent. 

3. Es valorarà el rigor conceptual de les idees exposades: coherència i
claredat  en  la  presentació  i  estructuració  de  les  idees.  Contrast  i
confrontació  de  les  idees  presentades  amb les  pròpies  vivències  i
experiències i amb els propis coneixements sobre el tema.

4. Assistència del 80%


