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Des de Formació de Professorat Universitari pretenem oferir l'oportunitat al personal docent i 
investigador de la UdL perquè pugui desenvolupar les competències relacionades amb la seva activitat 
professional.  
 
La proposta de cursos, seminaris i tallers a l’àmbit de la docència per al curs 2020-21 està condicionada 
per la situació de crisis sanitària que es va iniciar el mes de març i que es perllongarà durant els mesos 
vinents. En aquest sentit s’han inclòs activitats vinculades a la millora en l’àmbit didàctic, tant des de la 
perspectiva de la gestió del context de l’aula com de l’aplicació i utilització de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, el 
desenvolupament i la millora de les competències digitals docents és un aspecte que s’ha tingut en 
compte en aquest programa de formació del professorat. Les activitats proposades s’aniran reforçant 
durant el curs amb seminaris, jornades i tallers específiques sobre metodologies docents, avaluació i 
seguiment dels estudiants en un context de docència mixta. 
 
A més dels aspectes docents, el professorat universitari ha de desenvolupar la seva tasca de recerca, per 
continuar creant coneixement i millorar d'aquesta manera el seu camp científic. Per aquest motiu, en 
aquest àmbit s’han planificat una sèrie d’activitats centrades principalment en aspectes clau com són la 
gestió de la informació, la redacció científica i els processos d’acreditació. 
 
El tercer àmbit proposat es centra en les competències en gestió, amb l’objectiu de permetre assumir en 
condicions òptimes les responsabilitats pròpies del desenvolupament de funcions i tasques d'una 
universitat. 
 
Per al professorat novell es recupera el curs d’especialista en Docència Universitària que proporciona 
una formació bàsica perquè puguin iniciar la seva carrera professional en la universitat. 
 
Com no pot ser d’una altra manera, aquesta és una proposta oberta. Sempre que els recursos ho permetin, 
Formació del Professorat Universitari vehicularà noves propostes que puguin arribar per part dels 
centres, departaments i grups de recerca. 
 
Esperem que aquesta proposta sigui d’interès per al personal docent i investigador de la UdL i que el 
temps que inverteixi en aquestes activitats pugui revertir en una millora de la seva activitat. 
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1.  DOCÈNCIA 
 
 
NOM DE L’ACTIVITAT FORMADOR DURADA DATES 

Orientacions per a l’adaptació de la docència 
universitària en un període d’excepcionalitat    

Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica – Vicerectorat de 
Qualitat i Innovació Docent 

2 hores setembre 

Les eines del Campus Virtual per a dur a 
terme docència semipresencial 

Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

6 hores setembre 

El model de classe inversa: una alternativa per 
a la docència en línia 

Isabel del Arco 8 hores setembre 

Recursos per a la docència en l'àmbit de 
ciències de la salut: recursos d'informació, 
biblioguies i serveis de suport a la docència 

Biblioteca i Documentació 2 hores 8/9/2020 

L'eina de lliçons del Campus Virtual 
Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

6 hores Octubre 

Estratègies per millorar l’avaluació online  Pendent de confirmació 4 hores Octubre 

Incorporació de la perspectiva de gènere en la 
docència universitària de la UdL (taller a 
desenvolupar en cada Campus) 

Pendent de confirmació  4 hores 
Octubre-
Desembre 

Implementació d’un projecte de virtualització 
de la docència: ús del campus virtual, eines 
interactives i dispositius mòbils (I) 

Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

20 hores Octubre-Gener 

Aprenentatges actius en grups nombrosos Miguel Valero 4 hores 11 novembre 

La docència centrada en el docent Francesc Imbernon 4 hores 26 novembre 

L'aprenentatge basat en l’alumne  Francesc Imbernon 4 hores 27 novembre 

L'eina de tests del Campus Virtual (edició 1) 
Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

4 hores Novembre 

Creació i edició de PDFs Francesc Català 10 hores Novembre 

Parlem de les eines del Campus Virtual 
Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

5 hores Gener 

Avaluació continuada en grups grans Joan Simon Pallisé  8 hores 21-22 gener 

L'eina de tests del Campus Virtual (edició 2) 
Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

4 hores Febrer 

Aplicació d'estratègies metodològiques i 
recursos didàctics a la innovació docent 

Xavier Carrera 15 hores 
18 febrer, 4 març, 
18 març de 16 
a19h 

L'Aprenentatge Servei i l'optimització de la 
qualitat en l'educació superior 

Fidel Molina, Deli Miró 8 hores Febrer 

Implementació d’un projecte de virtualització 
de la docència: ús del campus virtual, eines 
interactives i dispositius mòbils (II) 

Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

20 hores Febrer-Juny 

Competències i formació pedagògica del 
professorat universitari 

Òscar Mas 3 hores Març-Abril 

Direcció, correcció a avaluació de TFG i TFM Núria Serrat Antolí 7 hores Març 

Jornada ADUTIC 
Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent 

4 hores Juny 

Competències Digitals Docents Pendent de confirmació 4 hores Juny 
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2. RECERCA 
 
NOM DE L'ACTIVITAT FORMADOR DURADA DATES 

Estratègies per a millorar l'escriptura d'articles 
científics en l'àmbit d'educació 

Manoli Pifarré 6 hores Octubre 

L'ús de l'Excel per al tractament de dades Núria Sans Rosell 20 hores 
Octubre - 
Novembre 

Introducció a les dades de recerca en obert 
Biblioteca i 
Documentació 

2 hores 23/11/2020 

Introducció al programa SPSS en Ciències Socials Adelina Ianos 15 hores Gener 

Com escriure i publicar un article científic Gustavo A. Slafer 9 hores Gener-Febrer 

Els processos d'acreditació del professorat davant 
l'AQU Catalunya 

Esteve Arboix 3 hores Març 

Projectes europeus. Finançament, programa Horizon 
2020 i aspectes administratius i financers per 
principiants 

Luisa Cabeza 9 hores Abril 

Indicadors i mètodes per avaluar la producció 
científica: ciències 

Biblioteca i 
Documentació 

2 hores 14/04/2021 

Indicadors i mètodes per avaluar la producció 
científica: humanitats 

Biblioteca i 
Documentació 

2 hores 15/04/2021 

Mendeley 
Biblioteca i 
Documentació 

4 hores 
19/05/2021 i 
20/05/2021 

Ciència oberta i accés obert 
Biblioteca i 
Documentació 

2 hores 26/05/2021 

Projectes europeus. Com escriure una proposta 
Horizon 2020 per investigadors amb experiència 
prèvia en propostes competitives 

Luisa Cabeza 9 hores Maig 

Taller de cerca de patents Pendent de confirmació 6 hores Maig 

Drets de Propietat Intel· lectual en projectes Pendent de confirmació 6 hores Juny 

Direcció de grups de recerca i tesis doctorals Pendent de confirmació 6 hores Juny 
 
  
3. GESTIÓ 
 
NOM DE L'ACTIVITAT FORMADOR DURADA DATES 

Optimització del temps en el treball Ramiro Canal Martínez 8 hores 
29 gen, de 10 a 
14 de 15:15 a 
19:15 

Tècniques de negociació Ramiro Canal Martínez 8 hores 
5 març, de 10 a 
14 de 15:15 a 
19:15 

Treball en equip Pendent de confirmar  Abril 

Reunions productives Pendent de confirmar  Maig 

Presa de decisions Pendent de confirmar  Juny 
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4. ESPECIALISTA EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 
 
Direcció: Dr. Òscar Flores i Alarcia  
Inici: Setembre 2020 
 
Durant el curs 2021-21 es posarà de nou en marxa un curs d’especialista en docència universitària dirigit, 
especialment, al professorat novell que comença la seva trajectòria docent a la universitat. Aquesta 
formació es compon de diferents mòduls que s’hauran de cursar obligatòriament si es vol obtenir el títol 
d’especialista. Aquests mòduls estan formats per cursos oferts des de Formació del Professorat 
Universitari, alguns obligatoris i altres optatius, amb el següent pla d’estudis: 
 
Mòdul 1: Les competències del docent universitari 
Mòdul 2: Processos d’ensenyament i aprenentatge: metodologies, recursos didàctics, innovació, TIC i 
avaluació. 
Mòdul 3: Introducció a la recerca i la transferència. 
Mòdul 4: Projecte docent 
 
Els cursos necessaris per obtenir el títol d’Especialista en Docència Universitària es podran realitzar 
durant dos anys consecutius. En aquest cas, es recomana que la matrícula de cada curs es realitzi per 
mòduls sencers.  
 
5. SEMINARIS, JORNADES I TALLERS ESPECIFICS 
 
Al llarg del curs, dintre del Programa de Formació del Professorat, s’aniran incloent les activitats 
proposades pels diferents centres de la UdL relacionades amb una formació del professorat més 
específica en els àmbits del seu desenvolupament professional. En aquesta categoria s’oferiran 
seminaris, jornades i tallers, entre d’altres, que puguin ser d’interès pel PDI de la UdL. També 
s’inclouran activitats que puguin complementar els cursos programats especialment dirigides per ajudar 
al professorat a reconduir la seva docència per adaptar-la a les condicions de la crisi sanitària actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
http://www.formacioprofessorat.udl.cat/ 
Campus de Cappont 
C/ Jaume II, 71 
25001 LLEIDA 
Tel. +34 973 703382/83 
E-mail: formaciopdi@udl.cat 
 


