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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

1. PRESENTACIÓ 

Aquest curs està destinat al PDI i al personal tècnic de suport implicat en la proposta de noves titulacions a 

la URV, per tal que coneguin el procés que ha de seguir la titulació des de la seva proposta fins a la seva 

aprovació interna per la implantació, així com les eines i suports dels que disposen en cada moment al llarg 

del procés. 

Aprofundirem, per una banda, en el coneixement del procés de programació inicial i elaboració de la 

proposta de titulació (mitjançant el document denominat “fitxa PIN” o Proposta d’Interès), i, per l’altra, en 

el model de virtualització de la docència amb l’objectiu de tenir un coneixement suficient per decidir la 

modalitat d’impartició que és una decisió fonamental de cara a dissenyar la proposta . 

2. OBJECTIUS 

 Conèixer les fases i accions clau per a la implantació de noves titulacions 

 Comprendre els diferents aspectes a considerar a l’hora de proposar noves titulacions i els seus 
referents (criteris DGU, criteris AQU i pla director entre d’altres) 

 Conèixer les eines i suports dels que es disposa per fer noves propostes 

 Comprendre el model de virtualització de la de la URV 

 Conèixer el procés de posada en marxa de titulacions virtuals i semipresencial i el suport i recursos 
que s’ofereixen amb aquest objectiu 

 Entendre el rol del docent i de la coordinació de la titulació en les modalitats semipresencial i 
virtual 
 

 

INFORMACIÓ GENERAL 

Títol activitat Programació de noves titulacions a la URV: Elaboració de la 

proposta i model de virtualització de docència a la URV 

Codi PROFI044 

Impartit per Àlvar Fortuny, Tatiana Boira i Javier Legarreta 

(Oficina d’Atenció al Màster i Servei de Recursos Educatius) 

Hores 5 h. ( 2 sessions de 2,5 hores) 

Adreçat a PDI de la URV 

Idioma  Català 

Places 30 

Dates:  

Hora:  

Lloc: 

11 i 13 de juny 

de 9.30 h a 12.00 h 

Aula de formació. CRAI Campus Catalunya 



Institut de Ciències de l’Educació  

3. CONTINGUTS 

 Fases i accions clau per a la implantació de noves titulacions 

 Dimensions a considerar en les propostes de noves titulacions 

 Instruments de suport al disseny de noves titulacions (fitxa PIN i suports) 

 Model de virtualització de la docència aprovat pel Consell de Govern de juliol de 2015 

 Procés de concreció i aplicació del model de virtualització de la docència, recursos i suports 
associats 

 Productes i resultats reals de l’aplicació del model de virtualització de la docència en altres 
titulacions: dossier de materials, guia del docent, guia de videoconferències i aula virtual d’una 
assignatura virtual o semipresencial. 
 

4. METODOLOGIA 

Exposició 

5. MATERIAL 

Els materials estaran disponibles on-line. 

 
 
 


