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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 2022-23 inclou activitats 
vinculades a la millora en l’àmbit didàctic, tant des de la perspectiva de la utilització de les tecnologies 
de la informació i la comunicació en els processos d’ensenyament-aprenentatge com de la millora en 
aspectes de metodologia i la innovació docent. 
 
A més dels aspectes docents, el professorat universitari ha de dur a terme 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 i la redacció de documents científics. 
 
El tercer àmbit proposat se centra en les competències en gestió, amb l’objectiu de permetre assumir 
en condicions òptimes les responsabilitats pròpies del desenvolupament de funcions i tasques dins de 
la universitat. 
 
Finalment, el quart mòdul, anomenat transversal, incorpora activitats vinculades a l’acreditació del 
professorat i també, com a novetat, un curs d’acollida al professorat novell. 
 
Com a novetat, en el document s’afegeix, per a cada activitat, quines es recomanen per al professorat 
novell. 
 
Aquest és un document obert. 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. 
 
 
 

Formació del Professorat Universitari 
Vicerectorat de Professorat/Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Qualitat 

Universitat de Lleida 
Juliol de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Més informació: 
http://www.fpu.udl.cat 
Campus de Cappont 
C/ Jaume II, 71 
25001 LLEIDA 
Tel. +34 973 703382/83 
E-mail: formaciopdi@udl.cat 
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mailto:formaciopdi@udl.cat


3 
 

1. ACTIVITAT FORMATIVES 
 
 
MÒDUL DOCÈNCIA: TIC 

Activitat Durada 
(hores) Quan 

Proposat per 
al professorat 

novell 
Curs zero: iniciació a l’ús del campus virtual de la 
UdL 6 Setembre Sí 

La competència digital docent: introducció al 
DigCompEdu 4 Octubre Sí 

Implementació de canvis i millores en la docència a 
través de les TIC 20 Octubre Sí 

Microsoft Excel gestió de dades 20 Novembre Sí 
Gestió de continguts i materials al campus virtual 
(Recursos, Vídeo, Lliçons i Wiki) 10 Novembre Sí 

Gestió de la comunicació al campus virtual 
(Videoconferència, Missatges, Fòrums i Anuncis) 10 Gener Sí 

Gestió de l‘avaluació al campus virtual (Activitats, 
Tests, Rúbriques i Qualificacions) 10 Març Sí 

Experiències d‘ús de les eines del campus virtual 5 Abril Sí 
VI Jornada Activitat Docent Universitària i TIC 4 Juny Sí 
 
 
 
MÒDUL DOCÈNCIA: METODOLOGIA I INNOVACIÓ 

Activitat Durada 
(hores) Quan 

Proposat per 
al professorat 

novell 
Models d’avaluació alternativa 4 Octubre Sí 
Estratègies metodològiques per millorar la docència a 
la universitat 10 Novembre Sí 

Tècniques d’aprenentatge cooperatiu  6 Novembre Sí 
Gamificació  6 Novembre No 
Inclusió de la perspectiva de gènere en la docència 
universitària 2,5 Novembre Sí 

Formació dual 6 Desembre No 
Estratègies d’acompanyament a l’estudiant 4 Desembre Sí 
Estratègies d’avaluació continuada en grups grans 8 Gener Sí 
El model de classe inversa: una alternativa per a la 
docència en línia 8 Gener No 

L'aprenentatge servei a la universitat i l'optimització 
de la qualitat en l'educació superior 8 Febrer No 

Implementació de docència híbrida 6 Febrer No 
Direcció, correcció i avaluació de TFG i TFM 7 Març Sí 
Competències i formació pedagògica del professorat 
universitari 3 Abril No 

Estratègies per millorar l'avaluació online 4 Juny No 
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Aplicació d’estratègies metodològiques i recursos 
didàctics a la innovació docent 15 Juny Sí 

Accessibilitat dels materials docents/i no docents 4 Juliol Sí 
Metodologies d'aprenentatge actiu, aula invertida i 
aprenentatge inductiu o per indagació (aprenentatge 
basat en problemes i projectes) 

15 Juliol No 

 
 
 
MÒDUL RECERCA 

Activitat Durada 
(hores) Quan 

Proposat per 
al professorat 

novell 
Recerca en persones. Aspectes metodològics, ètics i 
legals 9 Octubre Sí 

Estratègies per a millorar l’escriptura d’articles 
científics en l’àmbit de les ciències socials 6 Novembre No 

Cóm escriure i publicar un article científic 9 Gener Sí 
Inclusió de la perspectiva de gènere en la recerca 
universitària 4 Febrer Sí 

Introducció al programa SPSS en ciències socials 15 Febrer No 
Indicadors i mètodes per avaluar la producció 
científica: ciències 2 Abril Sí 

Indicadors i mètodes per avaluar la producció 
científica: humanitats 2 Abril Sí 

Ciència oberta: publicacions i dades de recerca en 
obert 2 Maig Sí 

Preparació d'una proposta de projecte Horizon 
Europe 15 Maig No 

Gestor bibliogràfic Mendeley 2 Maig Sí 
Gestor bibliogràfic Zotero 2 Juny Sí 
 
 
 
MÒDUL GESTIÓ 

Activitat Durada 
(hores) Quan 

Proposat per 
al professorat 

novell 
Acompanyament en el redisseny de les memòries de 
titulacions de la UdL: la redacció dels resultats 
d’aprenentatge 

20 Octubre No 

Organització personal i gestió del temps 8 Novembre Sí 
Tècniques de gestió d'emocions, sentiments i estrès 8 Novembre Sí 
Optimització del temps en el treball 8 Gener Sí 
Tècniques de negociació 8 Març Sí 
El tractament de dades personals pel PDI 6 Abril Sí 
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MÒDUL TRANSVERSAL 

Activitat Durada 
(hores) Quan 

Proposat per 
al professorat 

novell 
Acollida per al professorat novell 6 Setembre Sí 
Els processos d’acreditació del professorat davant 
d’AQU Catalunya: lector, agregat i catedràtic 3 Abril Sí 

 
 
 

2. 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.  
 
 
 
 
 


