
PROFI210

Títol 
activitat

 La gestió del temps en la docència i la recerca

Tipus 
d’activitat

Curs

Impartit 
per Karina Simieli vidal
Hores a 
certificar

8

Places 20
Dates:
Hora: 
Lloc:

23 i 31 de gener de 2018
De 10 a 14 h
Sala de Vistes (Campus Catalunya)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Una de les dificultats amb que es troba el personal docent investigador és la manca

del temps per a assolir els objectius marcats en l’àmbit de la docència i en el de la

recerca.

La implantació de l’avaluació continuada en els estudis de grau i en els màsters

comporta que s’hagi incrementat notablement les hores dedicades a la preparació

de  les  diferents  proves  avaluables  i  la  seva  correcció,  al  marge  de  les  hores

consagrades a impartir la docència. A més, la tendència en la docència actual és

que els estudiants disposin de eines i instruments elaborats pel professor, com a

complement,  amb la finalitat  d’orientar i  dirigir  el  seu procés d’aprenentatge, la

qual  suposa  una  part  notable  de  la  dedicació  del  temps  del  docent  que  deixa

d’invertir  en  la  recerca,  tot  i  que  aquesta  és  imprescindible  en  la  carrera

universitària i reverteix positivament en la docència. La sensació és que combinar

amb èxit la docència amb la recerca esdevé cada cop més complicat. Això genera

sensació d’estrès i de bloqueig que podem superar amb eines per a la millora de la

gestió del temps.

El curs pretén proporcionar diferents tècniques i recursos per a seguir avançant en

les  metes  i  els  objectius  marcats  i  obtenir  un  millor  rendiment  en  l’àmbit

professional.



OBJECTIUS

Els objectius principals del curs consisteixen en:

 Gestionar el temps per a maximitzar l’eficàcia

 Productivitat i gestió del temps

 L’estrès com a element de bloqueig del professor

CONTINGUTS

Els objectius del curs comprenen els següents apartats:

 Conèixer eines per a una millor gestió del temps

 Eines per a la gestió de l’estrès

 Competències pel canvi amb l’objectiu de millorar la recerca i la docència

METODOLOGIA 

Es planteja un curs teòric-pràctic de 8 h de durada.

En una primera part de la sessió es pretén donar a conèixer al professorat quins són
els  principals  errors  que  es  poden  cometre  a  l’hora  de  planificar  les  nostres
activitats  a  curs  i  mig  termini  relacionades  amb  les  tasques  de  docència  i  de
recerca.

Fet això, i com a principal finalitat del curs, caldrà oferir quines són les possibles
solucions al respecte, la qual cosa passa perquè el professional que imparteix el
curs  posi  en  coneixement  dels  assistents  les  tècniques,  eines  i  claus  més
adequades per a obtenir una millora en aquest aspecte i generi les condicions per a
què cada un dels assistents al curs trobi la manera d’assolir els objectius fixats en la
seva agenda de treball utilitzant els recursos i habilitats.

DESTINATARIS 

Professorat i membres de la comunitat universitària

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ

Obtindran el  certificat  d’assistència els  professors  que assisteixin  al  80% de les
hores lectives d’aquest curs
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