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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA 

 

La URV treballa per potenciar la innovació docent i per potenciar els canvis metodològics en les aules que 
millorin la formació de l’alumnat. En aquest sentit, es proposa un curs adreçat a augmentar les habilitats del 
professorat per a realitzar una docència d’excel·lència i analitzar el aspectes claus a tenir en compte en el 
disseny i la impartició de les assignatures de grau i màster.  

Aquest curs està forma part de les sessions obligatòries del DIPLOMA D’ESPECIALITZACIÓ en Formació del 
Professorat Universitari: Docència, Recerca i Gestió.  
 
Objectius específics: 
 Conèixer i aplicar diferents metodologies i estratègies de treball que es poden desenvolupar per a 

respondre a objectius educatius diferents. 
 Afavorir el desenvolupament d’hàbits i destreses per l’aprenentatge autònom entre els estudiants de 

graus i/o màsters, així com orientar el treball en equip i les actituds cooperatives entre els estudiants 
de graus i/o màsters. 
 
 

Horari i aula Núm. hores Continguts 

15 i 29 de 
gener de 
2020 

 
12 hores  
 
(8  hores 
presencials i 4 
hores virtuals)  

Com innovar a l’aula: de la investigació a l’acció 

Aula ICE  
16h - 20h  
(Cc. Educació 
i Psicologia - 
Campus 
Sescelades) 
 

• Com iniciar un projecte d’innovació 
docent 

• Investigació a l’aula universitària 
• Estratègies per avaluar un projecte 

d’innovació docent  

 
CERTIFICAT 
Les persones que assisteixin al 80% del curs i, a més, demostrin l’aprofitament i realitzin les activitats del 
curs, rebran un certificat d’assistència i aprofitament. 
 
 

Com innovar a l’aula: de la investigació a l’acció 
Codi: 03ME0001-1 
Impartit per: Dr. José Tejada. Universitat Autònoma de Barcelona.  
Durada: 12 hores (8 hores presencials i 4 hores virtuals) 
Destinataris: PDI  
Places: 20 
Idioma  Castellà 
Dates:  15, 29 de gener de 2020 
Hora:  16h a 20h 
Lloc: Aula ICE. Faculta de Ciències de l’Educació i Psicologia. Campus Sescelades 
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