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ESTUDI SOBRE LES COMPETENCIES DOCENTS DEL PROFESSORAT 
UNIVERSITARI 

 

L’UJI ha participat en l’estudi “Proposta d'un marc de referència competencial del professorat 

universitari i adequació dels plans de formació basats en competències docents”. Aquest projecte, es 

va finalitzar en el curs 2014/15, coordinat per la professora Teresa Pagès de la Universitat de 

Barcelona. 

 

En la següent taula es presenten les dades relatives a la participació del PDI de l’UJI: 

 

Figura contractual del PDI 
Plantilla PDI 

(Població) 

Enquestes vàlides 

N 

(Mostra) 

% respecte 

plantilla 

Consolidat 
Funcionari (CU, TU, CEU i TEU) 476 141 29,62% 

Laboral (PC i PCD) 108 37 34,26% 

En 

formació 

Ajudant 90 32 35,56% 

Beca FPU/FPI i PID 112 35 31,25% 

Eventual Associats 446 81 18,16% 

TOTAL 1.232 326 26,46% 

 

Una resposta vàlida de 326 dels 1.232 PDI que formen la plantilla docent en el moment de l’enquesta, 

amb un nivell de confiança del 95%, suposa un error mostral de només el 4,66%. 

 

De cadascuna de les competències es va sol·licitar, en primer lloc, indicar la “Importància de la 

competència per a l'exercici de la professió docent a la universitat”; i després, puntuar també la 

“Importància de cadascun dels elements que defineixen eixa competència”. Per aquesta avaluació es va 

fer servir una escala de resposta de quatre nivells: 1. Gens; 2. Poca; 3. Força; i 4. Molta. 

 

En la taula de la pàgina següent es presenten els resultats, ordenant dintre de cadascuna de les 

competències, els diferents elements contemplats al qüestionari des del més important almenys 

important per al PDI de l’UJI. Como pot veure’s, totes les competències que formen part de l’estudi, tal 

com era previsible, són importants per al PDI, amb una mitjana mínima de 3,25 (mitjana que supera el 

nivell 3 “força important”). 

 

Per tant, és adient oferir formació en les sis competències que planteja el model de l’estudi, però a més 

a més, s’apunten quin són els aspectes concrets  que el PDI de l’UJI considera més necessaris. Així per 

exemple, l’aspecte prioritari seria la formació respecte a la competència comunicativa per a “Explicar 

amb claredat i entusiasme” (mitjana de 3,77), en segon lloc, dintre de la competència interpersonal, 

formar perquè el PDI siga capaç de “Desenvolupar el pensament reflexiu i crític” (mitjana de 3,76), etc. 

 

Els resultats del present estudi s’incorporaran, com a necessitats de formació prioritàries, al proper 

pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (cursos 2015/16-2018/19). 

 

Miguel Angel Fortea. Tècnic Superior de Suport Educatiu (USE) 

Novembre de 2015 

http://red-u.org/wp-content/uploads/propias/MEMORIA_PROYECTO_REDU2012-Teresa_Pages.pdf
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Competències MITJANA DT N 

Competència interpersonal. Promoure l’esperit crític, la motivació i la confiança, 

reconeixent la diversitat cultural i les necessitats individuals, i creant un clima 

d’empatia i compromís ètic. 

3,62 0,51 324 

Desenvolupar el pensament reflexiu i crític. 3,76 0,46 325 

Promoure la motivació. 3,69 0,53 321 

Crear un clima d'empatia (entenent que empatia és la capacitat per posar-se en el 

lloc de l'altra persona, entendre la seva perspectiva, etc.). 
3,61 0,53 325 

Mostrar tolerància envers altres punts de vista i actuacions que no atemptin contra 

la integritat de les persones i societats. 
3,61 0,53 325 

Assumir compromisos ètics amb la formació i la professió. 3,58 0,56 325 

Promoure la confiança. 3,49 0,60 324 

Negociar amb altres persones sabent-hi inspirar confiança i seguretat. 3,47 0,58 324 

Respectar la diversitat cultural. 3,42 0,63 323 

Identificar les necessitats individuals. 3,36 0,60 325 

Competència Metodològica. Aplicar estratègies metodològiques (d’aprenentatge i 

avaluació) adequades a les necessitats de l'estudiantat, de manera que siguin 

coherents amb els objectius i els processos d’avaluació, i que tinguin en compte l’ús 

de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per contribuir a millorar els 

processos d’ensenyament-aprenentatge. 

3,60 0,53 317 

Mantenir la coherència entre objectius formatius, mètodes d'ensenyament-

aprenentatge i processos d'avaluació. 
3,56 0,58 325 

Utilitzar estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’estudiantat. 3,56 0,54 326 

Planificar les activitats pràctiques de manera que fomentin l'autoaprenentatge i el 

desenvolupament de competències professionals i personals. 
3,47 0,60 325 

Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge, 

d’acord amb les característiques de l’estudiantat, la matèria i la situació formativa. 
3,44 0,62 326 

Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de 

l'estudiantat en el propi aprenentatge i el dels companys. 
3,43 0,65 322 

Proporcionar retroacció continuada que afavoreixi l’aprenentatge i l’autoregulació 

de l'estudiantat. 
3,39 0,64 325 

Aplicar estratègies didàctiques diverses per millorar la comunicació entre 

professorat i estudiant i entre estudiant i estudiant. 
3,35 0,62 326 

Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC del propi àmbit de coneixement, 

disciplina, matèria o professió. 
3,26 0,67 325 

Utilitzar diferents estratègies d’avaluació formativa. 3,22 0,70 325 

Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i 

la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
3,21 0,68 326 

Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns 

d’aprenentatge que potenciïn l'autonomia de l'estudiantat. 
3,18 0,71 325 

Competència Comunicativa. Desenvolupar processos bidireccionals de comunicació 

de manera eficaç i correcta, la qual cosa implica la recepció, interpretació, 

producció i transmissió de missatges a través de canals i mitjans diferents i de 

forma contextualitzada a la situació d'ensenyament-aprenentatge. 

3,69 0,48 322 

Explicar amb claredat i entusiasme. 3,77 0,46 326 

Facilitar la comprensió dels continguts del discurs mitjançant definicions, 

reformulacions, exemples i repeticions. 
3,67 0,52 325 

Escoltar activament per entendre el punt de vista dels altres. 3,57 0,56 324 

Estructurar el discurs segons les característiques del context, el missatge i les 

persones que en siguin destinatàries. 
3,57 0,57 325 

Identificar les barreres de la comunicació en el context didàctic i plantejar 

estratègies que permetin una bona comunicació amb l'estudiantat. 
3,47 0,60 326 

Generar espais on l'estudiantat pugui expressar amb llibertat la seva opinió sobre 

la matèria, la docència o el propi aprenentatge, recollir aquesta informació i donar-

hi resposta. 

3,40 0,65 325 

Expressar pensaments, sentiments o emocions de forma assertiva, clara i segura, 

de manera que es faciliti la comprensió del que es vol transmetre i es mostri 

respecte envers els altres. 

3,36 0,66 324 

Gestionar l’ús de la veu, l’entonació, l’emfatització i la respiració per a una bona 

fonació. 
3,29 0,66 325 

Utilitzar de manera adequada el llenguatge no verbal. 3,28 0,66 326 
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Competències MITJANA DT N 

Competència de Planificació i Gestió de la Docència. Dissenyar, orientar i 

desenvolupar continguts, activitats de formació i d’avaluació, i altres recursos 

vinculats a l'ensenyament-aprenentatge, de manera que se’n valorin els resultats i 

se n’elaborin propostes de millora. 

3,54 0,57 319 

Seleccionar i definir continguts de les assignatures d'acord amb la rellevància que 

tenen en la titulació i en la professió. 
3,66 0,54 326 

Planificar i gestionar activitats de formació adreçades a l'estudiantat que facilitin 

l’aprenentatge i l’adquisició de competències. 
3,54 0,58 326 

Planificar, gestionar i garantir els processos d’ensenyament – aprenentatge d’acord 

a la planificació docent. 
3,46 0,60 325 

Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació. 3,40 0,63 325 

Avaluar la posada en pràctica del programa o de la planificació docent en relació a 

l’aprenentatge i a l’adquisició de competències, detectar-ne els punts febles i 

introduir-hi les millores que permetin l’assoliment dels objectius. 

3,39 0,67 325 

Fer un seguiment de les tasques i de l’aprofitament dels recursos per avaluar 

l'acompliment dels objectius que s’han fixat i els resultats que se n’obtenen. 
3,33 0,69 326 

Competència de Treball en Equip. Col·laborar i participar com a membre d'un grup, 

assumint la responsabilitat i el compromís propis envers les tasques i funcions que 

es tenen assignades per a la consecució d'uns objectius comuns, seguint els 

procediments acordats i atenent els recursos disponibles. 

3,25 0,66 316 

Dur a terme les tasques encomanades de manera eficaç per complir els objectius 

fixats per l’equip. 
3,29 0,64 325 

Promoure el benefici de l’equip. 3,26 0,73 325 

Fer el seguiment de les tasques i activitats desenvolupades en el si del grup i 

introduir-hi els canvis necessaris per assolir els objectius. 
3,21 0,67 323 

Facilitar el procés d’adaptació de l’equip en situacions canviants. 3,19 0,72 324 

Dirigir, gestionar i/o coordinar equips docents de manera vertical i/o horitzontal. 3,18 0,69 324 

Delegar i/o distribuir tasques en funció de criteris de competència dins del grup. 3,13 0,69 325 
Analitzar el balanç cost-benefici del treball en el si de l’equip. 3,04 0,75 324 
Competència d’Innovació. Crear i aplicar nous coneixements, perspectives, 
metodologies i recursos en les diferents dimensions de l’activitat docent, orientats a la 
millora de la qualitat del procés d’ensenyament- aprenentatge. 

3,40 0,60 318 

Introduir innovacions que tinguin com a objectiu una millora del procés d'ensenyament-
aprenentatge. 

3,42 0,65 323 

Analitzar el context d’ensenyament- aprenentatge per identificar-ne les necessitats de 
millora i aplicar-hi estratègies i/o recursos innovadors. 

3,35 0,65 325 

Adaptar les innovacions a les característiques i particularitats de cada context. 3,34 0,61 325 
Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar 
noves estratègies que permetin millorar-los. 

3,33 0,66 325 

Avaluar i transferir resultats i experiències d’innovació al propi context d’ensenyament-
aprenentatge orientats a la millora de la qualitat docent. 

3,28 0,67 323 

Participar activament en projectes i experiències d’innovació docent. 3,21 0,75 326 
Definir un objectiu precís de la innovació que es pretén dur a terme. 3,21 0,66 326 

 


