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1. Preàmbul 

Des de Formació de Professorat Universitari s’ofereixen activitats al personal docent i 
investigador de la UdL per a donar suport al desenvolupament de les competències 
relacionades amb la seva activitat professional. En aquest sentit, la formació que s’impulsa fa 
referència tant a l’àmbit de la docència i la innovació docent com la recerca, la transferència i 
la gestió. 

El Pla de Formació del Professorat inclou cursos, seminaris, taules rodones i jornades 
dissenyades per contribuir a la millora de l’activitat professional. Aquest Pla es defineix per 
cada curs acadèmic i es nodreix tant de les necessitats de formació que es detecten des del 
Vicerectorat responsable com de les propostes que arriben de la comunitat universitària. 

Aquest reglament es presenta amb l’objectiu de vehicular aquelles peticions específiques o 
particulars que, si bé potser no tenen un interès general per a tot el PDI de la UdL, sí que 
poden ser importants per a un grup de professorat d’un àmbit concret. El document 
desenvolupa unes pautes de manera que aquest tipus d’activitats formatives es canalitzin a 
través de cada centre, amb el vistiplau del deganat/direcció d’aquest. 

 

2. Procediment per incloure propostes d’activitats formatives d’àmbit 
específic o particular 

Els deganats/direccions dels centres seran els responsables de fer arribar a Formació del 
Professorat les activitats específiques o particulars que determinat PDI pugui tenir interès a 
realitzar dins del seu àmbit particular. 

Per tant, seran els centres els que prioritzaran les propostes en funció del seu interès formatiu, 
tenint en compte que han d’oferir formació en les competències relacionades amb l’activitat 
del professorat universitari (docència i innovació, recerca, transferència i gestió). 

Cada centre disposarà, per a cada curs acadèmic, d’un import màxim de 1.700 € (20 hores de 
formació) per proposar activitats de formació. Addicionalment, podran disposar fins a un 
màxim de 300 € per despeses d’allotjament i viatge dels formadors. En casos excepcionals 
podran incrementar-se les hores de formació dels centres amb el vistiplau del vicerectorat 
responsable de la formació del professorat. 

En els terminis establerts en l’apartat tres d’aquest document es faran arribar la llista 
d’activitats proposades amb la seva priorització, amb la corresponent conformitat per part del 
deganat o la direcció del centre. De cada activitat s’enviarà el model de programa que es 
presenta en l’apartat cinc d’aquest document, degudament omplert. Les activitats no es duran 
a terme si no s’hi inscriuen un mínim de 15 participants. 



 

 

 

 

3. Terminis per solꞏlicitar la inclusió d’activitats en el Pla de Formació del 
Professorat 

 

Al llarg del curs s’obriran dos terminis perquè els centres facin arribar les seves propostes 
d’activitats en el Pla de Formació del Professorat: 

a) Segona quinzena de maig per a les activitats a programar durant el primer semestre del 
curs (setembre-gener). 

b) Primera quinzena de desembre per a les activitats a programar duran el segon semestre 
del curs (febrer-juliol). 

Prèviament, des de Formació del Professorat es farà arribar un recordatori als centres sobre 
l’obertura dels períodes de solꞏlicitud de noves activitats.  

 

4. Disposició addicional 

Per al curs 2020-21, una vegada entri en vigor aquesta normativa, s’atorgarà el 50% de 
l’aportació prevista per a tot el curs. 

  



 

 

5. Model de programa 

  

 “NOM CURS” 

 

PROFESSORAT 

 

OBJECTIUS 

  
  
  

 

CONTINGUTS 

  
  
  

 

METODOLOGIA 

 

 

Durada:  

Lloc:  

Data:  

Horari:  

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions: Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 

inscrites. 

 


