
SEGONA CONVOCATÒRIA D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
PERMANENT EN DOCÈNCIA DE L’ANY 2015 
(Fins a gener de 2016) 
 
Aquest document constitueix la segona convocatòria de l’any 2015, i primera del curs 2015/16, del 
Programa de formació permanent (PFP). A la formació permanent pot inscriure’s qualsevol PDI de 
l’UJI, amb independència de la seua situació i experiència laboral. 
Cal destacar que la totalitat de les activitats formatives són impartides per PDI de l’UJI procedent 
de la borsa de formadors i formadores en docència universitària. 
A més de la formació permanent, també s’ofereix una activitat de formació de càrrecs acadèmics 
per a millorar la coordinació i innovació de a docència (adreçat a vicedeganats, vicedireccions, 
coordinacions de màster i coordinacions de curs). 
 
ÍNDEX DE CURSOS 
 
A) Programa de formació permanent (PFP): 

 Internacionalització de la docència en l’aula universitària (GV) 

 Com donar la volta a la classe (flipped classroom) 

 Creació de continguts docents per a dispositius mòbils 

 Metodologia docent basada en els podcasts. Elaboració i divulgació de podcasts. La 
guia d’aprenentatge (GV) 

 Fer classe amb la boca tancada: estratègies d’ensenyament centrades en l’estudiant 
 

B) Programa de formació de càrrecs acadèmics (PFC): 

 Implantació de la docència per projectes 
 
 
 
Condicions de participació 
 
Procediment d’inscripció als cursos 
 
 
Aquesta formació, organitzada per l’USE des del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa (VEOIE), té un caràcter generalista per tal de cobrir necessitats potencials de qualsevol 
PDI. No obstant això, cal recordar que al web de l’USE trobareu el procediment i formularis per a: 

- Suport a les demandes de necessitats formatives específiques en docència d’un departament, 
titulació, GIE/SPIE, etc. (Programa de formació sota demanda). 

- Reconeixement per a certificar com a mèrit docent dins del Pla de formació de PDI de qualsevol 
curs del PDI sobre docència en el qual no ha participat l’USE. 

 
 
Més informació i altres consultes sobre formació del PDI: formacio@uji.es 
 

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/borsa/
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/pfsd/
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/pfsd/


 
 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

1. Per poder assistir a qualsevol dels cursos és imprescindible fer la inscripció seguint el 
procediment d’inscripció pertinent. 

2. Qualsevol docent pot inscriure’s a tots els cursos que vulga, però prioritzant-los en funció 
del seu interès. 

3. L’admissió es fa per ordre d’arribada de la sol·licitud a la Unitat de Suport Educatiu (USE). 
La sol·licitud s’accepta sistemàticament per a les dues primeres activitats formatives que 
encara disposen de places vacants. En la resta de les activitats sol·licitades, es passa a la 
llista d’espera.  

Nota 1: els cursos que al seu títol inclouen GV són cursos integrats al Pla de formació dels 
empleats públics al servei de l’administració de la Generalitat, per a l’any 2015 i per tant 
s’adrecen prioritàriament al professorat contractat laboral (fixes laborals, associats, ajudants 
o altre PDI contractat). 

Nota 2: El professorat que del curs acadèmic anterior tinga una avaluació docent 
d’insuficient gaudirà de la màxima prioritat en el procés d’admissió. 

4. El PDI acceptat a un curs ha de confirmar-ne l’assistència mitjançant un missatge de correu 
electrònic (responent el missatge de l’USE d’acceptació del curs). 

5. Una setmana abans del començament de cadascun dels cursos, les places encara no 
adjudicades i les que encara no han estat confirmades, s’oferiran al professorat en llista 
d’espera. 

6. Com sempre, la formació és gratuïta i dóna dret a rebre un certificat d’assistència a les 
persones inscrites que participen en més del 85% de les hores. 

 
 
PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ 

 
Envieu un missatge electrònic a formacio@uji.es, indicant a l’assumpte: CURSOS PDI 
2015B, i dins del missatge les vostres dades personals (nom i cognom, DNI, departament, 
adreça electrònica, telèfon) i quins cursos us interessen, ordenats per prioritat. 

 



PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT (PFP) 
 
 
Internacionalització de la docència en l’aula universitària (GV) 
Professorat Begoña Bellés Fortuño (Departament d’Estudis Anglesos) 

Objectius 

 
Compartir idees i pràctiques docents sobre com aprofitar la multiculturalitat en les 
aules dels graus universitaris per a desenvolupar competències professionals i 
transversals de l’estudiantat. 
 

Continguts 

 
• Gestió de la docència amb estudiantat internacional (acolliment i integració, 

detecció i resolució de dificultats, etc.). 
• La comunicació en classes multiculturals presencials i virtuals. 
• Estratègies de docència activa i participativa per a rendibilitzar 

pedagògicament la multiculturalitat a l’aula. 
• Col·laboració entre professorat i intercanvi d’experiències docents 

innovadores i d’internacionalització (mobilitat, missions docents, bones 
pràctiques docents, dobles títols interuniversitaris internacionals, etc.). 

 

Metodologia 
 
Sessions de treball en grup, debats i anàlisis de casos. 
 

Durada 6 hores 

Data i horari Dimecres 11 i 18 de novembre de 2015 de 10.00 a 13.00 hores 

Lloc Aula TD1103AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
 



 
Com donar la volta a la classe (flipped classroom) 
Professorat Mercedes Marqués Andrés (Departament d’Enginyeria i Ciència dels 

Computadors) 

Objectius 

 
L’objectiu d’aquest curs és que el professorat conega com pot contribuir a la 
millora de l’aprenentatge de l’estudiantat usant la metodologia coneguda com 
flipped classroom, això és, donant la volta a la classe. Les persones assistents 
aprendran les pautes a seguir per engegar aquesta metodologia i elaboraran una 
proposta per una de les seues assignatures. 
 

Continguts 

 
• En què consisteix donar la volta a la classe 
• Quins avantatges i quins inconvenients trobarem 
• Quins errors podem cometre 
• Com engegar-la 
• Quines eines ens poden ajudar i com usar-les 
• Com millorar: la gamificació, l’aprenentatge entre iguals, l’aprenentatge 

adaptatiu 
 

Metodologia 

 
Per a desenvolupar el curs se seguirà la mateixa metodologia que s'aprendrà en 
el mateix: abans de cada sessió presencial els assistents han de realitzar una 
tasca prèvia de preparació i durant la sessió es treballen els continguts 
mitjançant diferents tipus d'activitats. 
 

Durada 12 hores (8 presencials i 4 de treball no presencial) 

Data i horari Dilluns 16 i 23 de novembre de 2015 de 10.00 a 13.00 hores 

Lloc Aula d’informàtica TD0106AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 



 
Creació de continguts docents per a dispositius mòbils 
Professorat José Francisco Ramos Romero (Departament de Llenguatges i Sistemes 

Informàtics) 

Objectius 

 
L’objectiu d’aquest curs és dotar al personal de l’UJI dels coneixements 
necessaris per crear continguts docents audiovisuals simples, efectius i 
accessibles a través dels dispositius mòbils actuals. 
 

Continguts 

 
• Sessió 1: Preparació, Disseny i elaboració de presentacions simples i 

atractives. 
• Sessió 2: Conversió de les presentacions en vídeo i cóm afegir-li nous 

elements (animacions, sons, zoom, etc.) 
• Sessió 3: Publicació dels vídeos en llocs accessibles als dispositius mòbils 

(amb funcionalitats bàsiques com la visualització fora de línia). 
 

Metodologia 

 
Existirà una part inicial expositiva on s’explicaran els conceptes clau de cada 
tema, intercalant discussions sobre diferents aspectes. 
Posteriorment, es practicarà activament amb el material original de cadascuna de 
les persones assistents (és recomanable portar una presentació pròpia per a la 
primera sessió). En finalitzar el curs, cada assistent haurà creat una presentació, 
un vídeo i ho haurà publicat en una plataforma accessible mitjançant dispositius 
mòbils. 
 

Durada 12 hores 

Data i horari Divendres 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2015 de 10.00 a 14.00 hores 

Lloc Aula d’informàtica TD0203AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 

 



 
Metodologia docent basada en els podcasts. Elaboració i divulgació de podcasts. 
La guia d’aprenentatge (GV) 
Professorat Arantzazu Vicente Palacio (Departament de Dret del Treball, UJI) 

Objectius 

 
Utilitzar en la docència podcasts amb el suport de guies d’aprenentatge pot 
constituir un recurs metodològic molt útil per al professorat amb l’objectiu de 
promoure l’aprenentatge autònom de l’estudiantat. A més d’introduir 
metodologies docents actives i fomentar la semipresencialitat, també poden 
facilitar la integració de l’anglès en la docència. 
 

Continguts 

 
• Què són i què no són els podcasts? 
• Eines bàsiques: presentació. 
• El disseny del podcast. Episodis del podcast i guies d’aprenentatge. La 

creació d’una imatge corporativa del podcast. 
• Procés de gravació dels episodis del podcast. 
• Processos d’elaboració de les guies d’aprenentatge. 
• Els podcasts en anglès. 
• Divulgació del podcast: possibilitats. 

 

Metodologia 

 
Explicació teòrica del procés a seguir per a l’elaboració d’un podcast aplicat a la 
docència, en totes les seues fases i en la seua difusió 
 

Durada 5 hores (3 hores presencials i 2 de treball no presencial) 

Data i horari 30 de novembre de 2015 de les 10.00 a les 13.00 

Lloc Aula JB1001AA de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 

 



 
Fer classe amb la boca tancada: estratègies d’ensenyament centrades en 
l’estudiant 
Professorat Paola Ruiz Bernardo (Departament d’Educació) 

Objectius 

 
• Adquirir estratègies per promoure l’autoaprenentatge al seu alumnat. 
• Desenvolupar habilitats per a facilitar processos reflexius al seu alumnat 

que asseguren un aprenentatge al llarg de la vida. 
• Introduir pràctiques innovadores en les seues assignatures per tal de 

garantir la recerca continua de la millora educativa. 
 

Continguts 

 
• Innovació educativa en l’EESS. 
• Pràctiques docents tradicionals: limitacions de la narració com a tècnica 

educativa. 
• Pràctiques docents innovadores i participatives: l’experiència i la riquesa de 

la lectura. Els processos de discussió com a instrument de reflexió. La 
indagació. L’escriptura com a mitjà de producció de l’aprenentatge i 
comunicació. Les experiències predissenyades. L’experiència política de 
repartir el poder, cedir el lideratge. L’ensenyament col·legiat. 

 

Metodologies 

 
Innovació educativa. Serà l’eix o problema sobre el qual indagar. A continuació 
es posaran en pràctica les estratègies que proposa Finkel (2000) de manera que 
al mateix temps que indaguen facen les pràctiques. 
Per això utilitzem les estratègies que proposa Finkel (2000). Per exemple: 

• “Deixar que parlen els llibres” 
• “Deixar que parle l’estudiantat” 
• “Indaguem junts” 
• “Parlar amb la boca tancada: l’art d’escriure” 
• “Experiències que ensenyen” 
• “Negar-se a impartir classes” (per a desenvolupar l’autogovern entre 

l’estudiantat) 
• “Experiències que ensenyen” 
• “Fer classe com a col·lega” 

 

Durada 20 hores (12 hores presencials i 8 de treball no presencial) 

Data i horari Dimarts 12, 19 i 26 de gener de 2016 de 10.00 a 14.00 hores 

Lloc Aula TD2003AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

 



PROGRAMA DE FORMACIÓ DE CÀRRECS ACADÈMICS (PFC) 
 
Implantació de la docència per projectes 
Professorat Teresa Gallego (Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció) 

Objectius 

 
• Donar a conèixer què és la docència per projectes. 
• Proposar la docència per projectes per a una assignatura, diverses 

assignatures o un grau. 
• Identificar els temes a desenvolupar en el projecte. 
• Definir la coordinació entre els agents que realitzen el seguiment del 

projecte. 
• Informar de les possibles eines per a la informació, el desenvolupament, el 

seguiment i la presentació del projecte. 
• Aprendre a planificar el seguiment del projecte. 
• Donar a conèixer possibles sistemes d'avaluació individual i/o grupal. 

 

Continguts 

 
1ª Sessió 

1. Definir l'abast de la docència per projectes (segons el teu pla estudis) 
2. Com organitzar la docència per projectes? (càrrega lectiva/coordinació) 
3. Com identificar temes d'estudi per a la docència per projectes? 
 

2ª sessió 
4. Com introduir les TIC en la docència per projectes?  
5. Com realitzar el seguiment de la docència per projectes? (planificar) 
6. Quins són els recursos per a avaluar la docència per projectes? 
(lliuraments) 

 
 

Metodologia 

 
Desenvolupament d'un taller presencial adreçat a un nombre reduït de docents, 
vicedeganats, vicedireccions, coordinacions de màster i coordinacions de curs. 
S'organitzaran en grups de treball d'entre 3 o 4 persones. Cada grup 
desenvoluparà una proposta segons possibles casos d'estudi (grup que estudie 
l'aplicació per a una assignatura, grup que estudie l'aplicació per a un grup 
d'assignatures, grup que estudie l'aplicació per a una titulació). Cada grup 
defensarà el tema, els procediments a seguir, la programació, el seguiment i 
l'avaluació final del projecte. 
 

Duració 7 hores 

Data i horari Dimarts 10 i 17 de novembre de 2015 de 10.30 a 14.00 hores 

Lloc Aula TD1102AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals  

Observació Recomanable portar tableta o portàtil 

 


