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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’article 89.5 de la LOMLOU estableix que «... les universitats impulsaran la 
realització de programes adreçats a la renovació metodològica de l’ensenyament 
universitari per al compliment dels objectius de qualitat de l’espai europeu 
d’educació superior». Els criteris europeus de l’ENQA, assumits per Espanya 
(Criteris i directrius per a la garantia de qualitat a l’EEES) inclouen el criteri de 
«Garantia de la qualitat del personal docent» el qual indica que «les institucions 
cal que disposen de mitjans per garantir que el professorat està qualificat i és 
competent per al seu treball», amb la directriu especifica que «cal donar 
oportunitats al personal docent perquè desenvolupen i amplien la seua capacitat 
d’ensenyament». 
Els Estatuts de l’UJI, oportunament adaptats a la legislació vigent (aprovats als 
DOCV de 31 d’agost de 2010), en l’article 130.2 estableixen que «La Universitat 
Jaume I ha de garantir l’actualització i el perfeccionament del seu professorat i, 
per a això, ha d’establir mitjans i activitats específiques de formació permanent». 
En aquesta línia, donant resposta tant als preceptes estatutaris com a la legislació 
universitària vigent, es proposa el present Pla de formació del professorat de 
l’UJI. 
El Pla de formació del professorat igual que la resta de plans, projectes i accions 
institucionals, s’alinea per contribuir a assolir els objectius establerts per a la 
Universitat Jaume I al seu sistema de direcció estratègica (SDE). El SDE de 
l’UJI, pioner a l’àmbit universitari espanyol amb la seua implantació des de l’any 
2000 amb el reconeixement extern del major grau d’excel·lència (EFQM 500+ 
pel CEG i ANECA en 2008), estableix que per a l’any 2018 l’UJI «vol ser una 
universitat sostenible i atractiva per la qualitat de la seua oferta formativa i 
cultural, amb una recerca i relació amb les empreses i les institucions de l’entorn 
de valor, i amb una notable presència internacional. Tot basat en el seu tarannà 
innovador i creatiu i en el seu compromís amb la construcció i progrés de la 
societat a què serveix» (Pla estratègic 2018 aprovat pel Consell de Govern de 12 
de desembre de 2015 i pel Consell Social del 28 d’abril de 2016). 
Per tant, aquest nou pla de formació del professorat se centra prioritàriament en 
la innovació educativa i la renovació metodològica de la docència, i es proposa 
amb una durada prevista fins al curs 2018/19 amb la intenció explícita de 
contribuir a la implantació efectiva del nou model educatiu propi de l’UJI i 
impulsar les TIC, l’emprendiment i la internacionalització de la docència. 

http://www.aneca.es/content/download/13288/164541/file/ESG_castellano_2015b.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2010/08/31/pdf/docv_6344.pdf
http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e9c05f57-082e-4ae5-be6c-7665a7f03c87/Pla-Estrategic-UJI-2018.pdf?guest=true
http://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/modeleducatiu/
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Cal ressenyar que aquest pla de formació integra, com a pilar central, l’aposta del 
actual equip de govern de l’UJI per a la promoció i potenciació de la innovació 
en totes les seues vessants, i molt especialment a l’àmbit educatiu. Com recull el 
mateix títol del present pla de formació, la formació ací inclosa s’adreça 
fonamentalment cap a la millora i innovació educativa. Fer una nova docència i 
renovar les metodologies per a millorar la qualitat dels ensenyament és sinònim 
d’encetar processos d’innovació educativa, de reflexionar i analitzar de forma 
crítica la pròpia docència, d’introduir canvis reflexivament, i de fer investigació-
acció a la pràctica d’aula. A més a més, la millora educativa ha d’entendre’s com 
posar la docència al servei de l’estudiantat i el seu aprenentatge, de manera que la 
innovació i canvi de la docència ha de contribuir primordialment a la millora dels 
resultats acadèmics (augmentar el percentatge de presentats i aprovats, reduir 
l’abandonament dels estudis, millorar l’eficiència amb la reducció del nombre 
mitjà d’anys que costa acabar els estudis, etcètera). 
A més de les directrius, polítiques i interessos de caire institucional i de l’entorn, 
també s’han tingut en compte en l’elaboració del present pla de formació les 
opinions i interessos manifestats pels principals agents implicats en la docència: 
a) El PDI (principal destinatari o beneficiari del pla formatiu); b) els càrrecs 
docents de departaments i titulacions (que vetlen per la qualitat de la docència i 
també poden requerir formació de professorat); i c) l’estudiantat (què són els 
usuaris i beneficiaris més directes de la tasca docent desenvolupada pel 
professorat i els avaluadors de la qualitat de la docència impartida a l’UJI).  
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2. NECESSITATS FORMATIVES DEL PDI 
Per dur a terme l’anàlisi de necessitats formatives del PDI s’ha analitzat: 
- Informació sobre la política institucional, destacant particularment el nou 

sistema de direcció estratègica de l’UJI i el nou model educatiu. 
- Resultats de l’enquesta d’opinió del PDI de la Universitat Jaume I realitzada 

en el marc de l’estudi de l’any 2014: “Proposta d'un marc de referència 
competencial del professorat universitari i adequació dels plans de formació 
basats en competències docents”. 

- Resultats de l’avaluació de l’activitat docent del PDI en cursos anteriors 
realitzada amb el programa Docentia-UJI. 

- Avaluació de la satisfacció, de la participació i dels suggeriments dels 
docents assistents a les diverses accions formatives del Pla de formació del 
Professorat de l’UJI precedent. 

 
 
2.1. Perfils de professorat amb necessitats formatives 
 
A partir de tota aquesta informació analitzada respecte a les potencials necessitats 
formatives s’identifiquen quatre col·lectius de PDI prioritaris amb necessitats i 
interessos formatius que cal cobrir amb el pla de formació: 
A. Professorat implicats en la millora contínua de la qualitat educativa i la 

docència. 
B. Professorat que ha de millorar la seua competència docent d’acord amb els 

resultats de l’avaluació de la seua activitat docent. 
C. Càrrecs acadèmics vinculats a la docència. 
D. Professorat novell i becaris de FPU. 

http://red-u.org/wp-content/uploads/propias/MEMORIA_PROYECTO_REDU2012-Teresa_Pages.pdf
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2.2. Àmbits temàtics prioritaris de la formació 
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”. En aquesta investigació, finalitzada en desembre de 2014 
sota la coordinació de la Universitat de Barcelona, es van recollir 326 respostes 
vàlides dels 1.232 PDI que formaven la plantilla docent (26, 46% del PDI), i per 
tant, els seus resultats són representatius amb un error mostral del 4,66% (al 
nivell de confiança del 95%). 
La principal conclusió amb el PDI de l’UJI, és que les sis competències docents 
avaluades (comunicativa; interpersonal; metodològica; de planificació i gestió de 
la docència; d’innovació; i de treball en equip) són importants amb unes mitjanes 
superiors al 3,25 (en una escala de 4 nivells, on 3 és “força important” i 4 “Molta 
importància”). 
Per tant, dintre de la formació del PDI de l’UJI cal oferir activitats formatives al 
voltant de les següents temàtiques: 
 

Competència Comunicativa.  
• Explicar amb claredat i entusiasme. 
• Facilitar la comprensió dels continguts del discurs mitjançant definicions, reformulacions, 

exemples i repeticions. 
• Escoltar activament per entendre el punt de vista dels altres. 
• Estructurar el discurs segons les característiques del context, el missatge i les persones que 

en siguin destinatàries. 
• Identificar les barreres de la comunicació en el context didàctic i plantejar estratègies que 

permetin una bona comunicació amb l’estudiantat. 
• 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. 
• 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. 
• Gestionar l’ús de la veu, l’entonació, l’emfatització i la respiració per a una bona fonació. 
• Utilitzar de manera adequada el llenguatge no verbal. 
 

Competència interpersonal.  
• Desenvolupar el pensament reflexiu i crític. 
• Promoure la motivació. 
• 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.). 
• Mostrar tolerància envers altres punts de vista i actuacions que no atemptin contra la 

integritat de les persones i societats. 
• Assumir compromisos ètics amb la formació i la professió. 
• Promoure la confiança. 
• Negociar amb altres persones sabent-hi inspirar confiança i seguretat. 
• Respectar la diversitat cultural. 
• Identificar les necessitats individuals. 
 

Competència Metodològica.  
• Mantenir la coherència entre objectius formatius, mètodes d'ensenyament-aprenentatge i 

processos d'avaluació. 
• Utilitzar estratègies metodològiques que fomentin la participació de l’estudiantat. 

http://red-u.org/wp-content/uploads/propias/MEMORIA_PROYECTO_REDU2012-Teresa_Pages.pdf
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• Planificar les activitats pràctiques de manera que fomentin l'autoaprenentatge i el 
desenvolupament de competències professionals i personals. 

• Dissenyar i desenvolupar activitats i recursos d’ensenyament-aprenentatge, d’acord amb les 
característiques de l’estudiantat, la matèria i la situació formativa. 

• Aplicar estratègies metodològiques que promoguin la coresponsabilitat de l’estudiantat en el 
propi aprenentatge i el dels companys. 

• Proporcionar retroacció continuada afavorint l’aprenentatge i autoregulació de l’estudiantat. 
• Aplicar estratègies didàctiques diverses per millorar la comunicació entre professorat i 

estudiant i entre estudiant i estudiant. 
• Seleccionar i aprendre a utilitzar les TIC del propi àmbit de coneixement, disciplina, matèria 

o professió. 
• Utilitzar diferents estratègies d’avaluació formativa. 
• Utilitzar amb criteri selectiu les TIC com a suport i mitjà per al desenvolupament i la millora 

del procés d’ensenyament-aprenentatge. 
• Utilitzar les TIC de manera crítica i imaginativa per crear situacions i entorns d’aprenentatge 

que potenciïn l'autonomia de l’estudiantat. 
 

Competència de Planificació i Gestió de la Docència.  
• Seleccionar i definir continguts de les assignatures d'acord amb la rellevància que 

tenen en la titulació i en la professió. 
• Planificar i gestionar activitats de formació adreçades a l’estudiantat que facilitin 

l’aprenentatge i l’adquisició de competències. 
• Planificar, gestionar i garantir els processos d’ensenyament – aprenentatge d’acord a 

la planificació docent. 
• Dissenyar i gestionar els processos d’avaluació. 
• 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. 

• 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. 

 

Competència d’Innovació.  
• Introduir innovacions amb l’objectiu millorar el procés d'ensenyament-aprenentatge. 
• Analitzar el context d’ensenyament- aprenentatge per identificar-ne les necessitats de millora 

i aplicar-hi estratègies i/o recursos innovadors. 
• Adaptar les innovacions a les característiques i particularitats de cada context. 
• Reflexionar i investigar sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge per cercar noves 

estratègies que permetin millorar-los. 
• Avaluar i transferir resultats i experiències d’innovació al propi context d’ensenyament-

aprenentatge orientats a la millora de la qualitat docent. 
• Participar activament en projectes i experiències d’innovació docent. 
• Definir un objectiu precís de la innovació que es pretén dur a terme. 
 

Competència de Treball en Equip.  
• Dur a terme les tasques encomanades de manera eficaç per complir els objectius fixats per 

l’equip. 
• Promoure el benefici de l’equip. 
• Fer el seguiment de les tasques i activitats desenvolupades en el si del grup i introduir-hi els 

canvis necessaris per assolir els objectius. 
• Facilitar el procés d’adaptació de l’equip en situacions canviants. 
• Dirigir, gestionar i/o coordinar equips docents de manera vertical i/o horitzontal. 
• Delegar i/o distribuir tasques en funció de criteris de competència dins del grup. 
• Analitzar el balanç cost-benefici del treball en el si de l’equip. 
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3. OBJECTIUS 
El present pla de formació de professorat per a la millora i innovació educativa, 
es vertebra entorn d’un doble objectiu general: 
 
A) Com a pla de “formació de professorat”, l’objectiu nuclear ha de ser 

“millorar les capacitats i destreses dels docents per garantir la màxima 
qualitat en la tasca docent”. Aquest objectiu es concretarà en: 
A.1. Possibilitar la renovació pedagògica i els canvis en les metodologies 

docents (prioritat de la formació permanent). 
A.2. Contribuir al desenvolupament de la carrera professional dels docents i a 

la seua integració i consolidació a la universitat, amb acreditació i 
reconeixement dels esforços del professorat en la docència (prioritat de 
formació de novells i de becaris de FPU). 

A.3. Respondre a les demandes i interessos formatius manifestades pel PDI, 
els equips docents i els gestors acadèmics en l’àmbit de la docència 
(prioritat de la formació a demanda). 

A.4. Capacitar al PDI per a exercir els càrrecs acadèmics (prioritat de la 
formació de directius acadèmics). 

 
B) Com a formació adreçada a la millora i innovació de la docència, 

l’objectiu nuclear serà promoure i facilitar la renovació metodològica i la 
implantació de canvis i innovacions a la pràctica docent de l’UJI: 
B.1. Promoure l’intercanvi de bones pràctiques docents, la investigació-acció 

educativa i l’aplicació i transferència de la formació docent a la pròpia 
pràctica (prioritat de la formació permanent). 

B.2. Capacitar per a iniciar processos de millora i innovació a l’aula (prioritat 
de formació de novells i becaris FPU). 

B.3. Formar per implantar amb èxit els canvis docents en resposta a 
problemàtiques i febleses detectades en la docència actual (prioritat de la 
formació a demanda). 

B.4. Millorar la coordinació docent i el treball en equips docents (prioritat de 
la formació de directius acadèmics). 

 
Tota la formació es preveu interconnectada per a rendibilitzar al màxim els 
esforços i les sinergies: 1) tots els objectius es podran treballar a tots els 
programes formatius (encara que siguen prioritaris en programes o perfils 
docents concrets), i 2) tot el professorat ocasionalment podrà participar en 
accions formatives de qualsevol programa (encara que no estiga destinat de 
forma prioritària per al seu col·lectiu o perfil docent concret). 
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4. PROGRAMES DE FORMACIÓ 
En resposta a les necessitats formatives detectades, al requeriments del nou 
model educatiu de l’UJI, així com a les noves necessitats formatives en docència 
que puguen sorgir al llarg de la vigència del Pla, es proposen els següents 
programes de formació: 

A) Programa de formació permanent (PFP). 
B) Programa de formació dels càrrecs acadèmics (PFC). 
C) Programa de formació del professorat Novell (PFN). 
D) Programa de formació dels becaris FPU (PFPU) 
E) Programa de formació a demanda (PFD). 

Per a cada curs acadèmic es proposaran les diferents activitats, criteris i 
condicions de participació per a cadascun dels cinc programes formatius, amb les 
adaptacions i millores pertinents a la situació universitària del moment. Tota la 
formació oferida dins del Pla es considera formació d’empresa adreçada als seus 
treballadors, de manera que és totalment gratuïta per als participants. 
Els programes respondran prioritàriament a la formació requerida pels programes 
de l’UJI adreçats a la millora de la qualitat de la docència: Model educatiu, Pla 
d’internacionalització, Docència inclusiva, Pla d’igualtat, Impuls a l’ocupabilitat 
i de l’esperit emprenedor, Docentia, etc. 
 
A continuació es fa una descripció de les línies mestres dels programes. 
 

4.1. Programa de formació permanent (PFP) 
Aquest programa, adreçat a la renovació de les metodologies docents, cada curs 
acadèmic es concretarà en dues convocatòries d’activitats de formatació 
permanent oferides a tot el PDI de l’UJI (cursos, tallers, fòrums, seminaris, etc.). 
En la primera convocatòria de l’any s’oferiran activitats formatives fins al mes de 
juliol, i en la segona activitats des de setembre fins a final d’any. Tota la 
formació s’orientarà a facilitar la introducció de millores en la mateixa docència 
en qualsevol de les seues facetes: planificació i disseny, metodologia avaluació, 
tutoria, docència no presencial i noves tecnologies, i processos d’innovació i 
canvi. En cada convocatòria concreta es consideraran els resultats de satisfacció i 
demanda no coberta en les convocatòries anteriors (llista d’espera específica dels 
cursos ben avaluats). En l’organització de la formació oferta dintre del pla de 
formació permanent seran prioritàries les activitats formatives i el professorat 
incorporats a la Borsa de formadors i formadores de l’UJI. Respecte al procés 
d’admissió a les activitats formatives, el professorat que del curs acadèmic 
anterior tinga una avaluació docent d’insuficient gaudirà de la màxima prioritat. 
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4.2. Programa de formació dels càrrecs acadèmics (PFC) 
Aquest programa s’adreça al desenvolupament de les competències professionals 
dels càrrecs docents (dels departaments, titulacions i universitat en general) 
respecte a la gestió vinculada amb la docència. Inclourà formació des d’aspectes 
de legislació i normatives i de política institucional (sistemes estratègics, temes 
de qualitat, ocupabilitat, etc.), fins a coneixements educatius (plans d’estudi, 
coordinació docent, innovació educativa, etc.) i habilitats i competències 
personals, socials, i tècniques (com ara lideratge, treball en equip, presa de 
decisions, etc.). 
 

4.3. Programa de formació del professorat novell (PFN) 
Aquest programa de formació dona suport i assessorament educatiu 
específicament al professorat de nova incorporació (PDI amb docència oficial 
assignada i menys de 3 anys de contracte/experiència docent). En línies generals 
el programa mantindrà la mateixa estructura que ha funcionat amb molt d’èxit a 
cursos anteriors (implantat ininterrompudament des del curs 1998/99), amb una 
durada de dos cursos acadèmics i les següents accions formatives: tutorització i 
assessorament a càrrec de professors companys amb experiència, mòduls de 
formació general o bàsica per a la docència universitària, cursos/tallers específics 
per a entrenar habilitats i destreses concretes i projectes d’introducció de millores 
i innovacions en la mateixa pràctica d’aula. Dintre del programa de novells es 
consolidarà la Jornada d’innovació educativa (JIE) com a tancament del 
programa i espai d’intercanvi i difusió dels resultats de millora educativa del 
professorat novell. Per les característiques particulars del professorat associat a 
temps parcial, a l’inici de cada curs acadèmic s’organitzaran activitats formatives 
específiques per a fer docència a l’UJI (per a tractar aspectes bàsics com l’ús de 
la taula multimèdia d’aula, el sistema de fitxatge i l’avaluació docent, el 
funcionament de l’aula virtual, etc.). 
 

4.4. Programa de formació dels becaris FPU (PFPU) 
Aquest programa, adreçat específicament als becaris de FPU, consistirà en: A) 
Formació intensiva obligatòria prèvia a les pràctiques docents del segon any de 
becari, centrada en competències relatives a planificació didàctica, estratègia 
metodològica, procés d’ensenyament/aprenentatge, recursos educatius, habilitats 
comunicatives i de relació interpersonal, etc.; B) Diagnòstic de les competències 
docents del becari amb proposta del seu pla individualitzat de formació sota 
l’assessorament de l’USE; C) acompanyament de la pràctica docent a càrrec d’un 
mentor; i D) avaluació de la pràctica docent del becari amb suggeriments de 
millora personal. 
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4.5. Programa de formació a demanda (PFD) 
Aquest programa de formació s’adreça a col·lectius concrets de PDI en funció de 
les demandes que van arribant a l’USE i al CENT al llarg del curs acadèmic. 
S’inclouen els següents tipus d’activitats formatives:  

a) accions coorganitzades amb l’USE i/o el CENT (s’ofereix assessorament, 
cofinançament, suport a la gestió, etc., a qualsevol acció de millora docent 
adreçada al PDI de l’UJI); 

b) reconeixement d’accions de formació en docència promogudes des de 
departaments, serveis i altres aliens a l’USE i/o el CENT (convalidació de 
les activitats formatives a efectes de mèrits docents oficials); 

c) formació institucional (accions específiques per a formar els participants 
dels diferents projectes i programes de millora de la docència de l’UJI, com 
ara la formació per a l’elaboració de les guies docents, avaluació de 
competències transversals, la coordinació amb secundària, etc.). 

Encara que la formació a demanda respon a interessos o necessitats de col·lectius 
específics, en funció de la temàtica, i sempre mantenint la prioritat als 
sol·licitants que originen la demanda, es tendirà a integrar-la dins de l’oferta de 
formació permanent (per a arribar al màxim nombre possible de professorat 
interessat, alhora que pot ajudar a identificar i/o generar noves demandes). 


