
PRIMERA CONVOCATÒRIA D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
PERMANENT EN DOCÈNCIA DE L’ANY 2016 
(Fins a juliol de 2016) 
 
Aquest document constitueix la primera convocatòria de l’any 2016, i segona 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. 
 
 
ÍNDEX DE CURSOS 
 

 Creació de continguts docents per a dispositius mòbils (GV) 

 La intel·ligència emocional com a recurs per a la docència universitària. Aprenentatge 
per a la gestió de les emocions a l’aula (GV) 

 Avaluació contínua en el procés d’ensenyament/aprenentatge universitari (GV) 

 Capacitació per a la docència en l’actitud i l’esperit emprenedor. 

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

 Com donar la volta a la classe (flipped classroom) (GV) 

 Desenvolupament d’habilitats per a exposar amb claredat en l’aula (GV) 

 Diversitat funcional: procés d'ensenyament i mètodes d'avaluació (GV) 
 
 
 
Condicions de participació 
 
Procediment d’inscripció als cursos 
 
 
Aquesta formació, organitzada per la Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE) de l’USE i 
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 mitjançant el 
Programa de formació a demanda, existeix la possibilitat de proposar a l’USE l’organització d’altres 
cursos més concrets i fins i tot, demanar el reconeixement com a mèrit docent dels cursos sobre 
docència organitzats pels departaments, titulacions, serveis, GIE i SPIE, etc. 
 
Més informació i altres consultes sobre formació del PDI: formacio@uji.es 

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/borsa/
http://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/
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 2016 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 
2016A, 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) 
 
 
Creació de continguts docents per a dispositius mòbils (GV) 
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.) i 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 (8 presencials i 4 de treball no presencial) 

Data i horari Dilluns 6 i dijous 9 de juny de 2016 de 10.00 a 14.00 hores 

Lloc Aula informàtica TD0103AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 



 
La intel·ligència emocional com a recurs per a la docència universitària. 
Aprenentatge per a la gestió de les emocions a l’aula (GV) 
Professorat Edgar Bresó Esteve (Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 

Metodologia) 
 

Objectius L’objectiu d’aquest curs és donar els primers passos en l’educació sobre 
intel·ligència emocional del professorat de la Universitat Jaume I de Castelló; 
dotar-los de les eines necessàries perquè afronten amb noves mires i enfocaments 
la difícil i canviant tasca diària que l’educació del segle XXI exigeix. D’aquesta 
manera es pretén que el professorat: 
• Prenga consciència de la importància que la gestió d’emocions té en el seu 

treball. 
• Avaluen la seua intel·ligència emocional. 
• Es doten d’estratègies perquè puguen millorar les seues competències per 

gestionar emocions en la seua docència i treball en general. 
 

Continguts • Avaluació de la intel·ligència emocional i introducció al concepte 
d’emoció. 

• Percepció, avaluació i expressió emocional. 
• Comprensió emocional. 
• Regulació i gestió emocional. 
• Realització d’exercicis de l’acte-control, activació i relaxació de cara a tenir 

més. 
• Relaxació i activació emocional. 
• Recopilació. Resum. 

 
Metodologia El curs s’impartirà experimentant en el mateix curs amb el desenvolupament de la 

intel·ligència emocional: a) les activitats es divideixen en grups que coincideixen 
amb les diferents habilitats que formen la intel·ligència emocional (percepció, 
comprensió i gestió), i b) tenint en compte que aquestes s’ordenen jeràrquicament, 
les activitats s’ordenaran de manera que permeten anar adquirint progressivament 
les habilitats perseguides.  
No es tracta d’un curs de formació a l’ús, sinó de “tallers” en els quals els 
assistents han de posar a prova i exercitar la seua intel·ligència emocional. 
Lògicament tindran una part de contingut teòric, però el “gruix” de cadascuna de 
les sessions estarà dirigit a la realització d’activitats pràctiques que permeten 
desenvolupar les competències de les persones assistents a l’hora de gestionar 
emocions a l’aula. 
 

Duració 12 hores. 
 

Data i horari Dimarts 7, divendres 10 i dimecres 15 de juny de 2016 de 10:00 a 14:00 hores. 
 

Lloc Aula TD1015AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
 



 
Avaluació continua en el procés d’ensenyament/aprenentatge universitari (GV) 

Professorat Miguel Ángel Fortea Bagán (Unitat de Formació i Innovació Educativa de l’USE i 
Departament d’Educació) 

Objectius 
Conèixer els aspectes bàsics de l’avaluació continua com a procés afavoridor de 
l’aprenentatge i de l’autoregulació de l’estudiantat, així com a estratègia 
d’innovació i millora de la mateixa docència universitària. 

Continguts 

• Ús estratègic de l’avaluació. Avaluació contínua a la universitat. 

• Gestió de l’avaluació contínua per a millorar l’aprenentatge de l’estudiantat. 

• Avaluació contínua i millora de la pràctica docent. 

 

Metodologia 

Amb la dinàmica del taller es promourà que els assistents analitzen i qüestionen de 
forma participativa i col·laborativa la seua pràctica avaluadora i com poden 
millorar-la amb estratègies d’avaluació contínua adaptades a l’UJI. 

El taller inclou treball no presencial tutoritzat d’elaboració d’una proposta de 
millora del sistema d’avaluació de l’aprenentatge per a una de les assignatures 
pròpia de cada participant. 

 

Duració 15 hores (9 presencials i 6 de treball no presencial) 

Data i horari Dimecres 8 i 22 de juny i 6 de juliol de 2016 de 10.00 a 13.00 h 

Lloc 
Aula TD1019AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals  
(l’última sessió del dia 6 de juliol a la TD1018AA) 
 



 
Capacitació per a la docència en l’actitud i l’esperit emprenedor. 
Professorat María Ripollés Melià. Dep. d’administració d’empreses. (Creativitat); Laura 

Martínez Peris. Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge. 
(Creativitat); Andreu Blesa Pérez. Dep. d’administració d’empreses. 
(Assumpció de Risc); Enric Ramiro Roca. Dep. d’educació. (Proactivitat); i 
Isabel M. Martínez Martínez. Dep. Psicologia Ev., Social, i Met. 
(Empoderament) 

Objectius Capacitar al PDI en l’aplicació a la docència universitària de diferents 
tècniques didàctiques útils per a fomentar en l’actitud i l’esperit emprenedor 
entre l’estudiantat.  

Continguts • Mòdul 1: Empoderament. Característiques de la persona emprenedora. 
Desenvolupament de l’autoeficàcia i altres habilitats emprenedores 
d’empoderament en programes docents. 

• Mòdul 2: Creativitat. L’actitud creativa, Tècniques de generació d’idees. 
Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un 
programa docent d’una assignatura.  

• Mòdul 3: Proactivitat. Què és la proactivitat? A quines situacions de la 
nostra vida la podem aplicar? Enumeració dels problemes docents. 
Jerarquització, posada en grup i possible solucionari. Practicant en gerundi. 
Estat de la qüestió. Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats 
emprenedores en un programa docent d’una assignatura. 

• Mòdul 4: Assumpció de riscs. La pràctica dels jocs. La pràctica de 
l’empatia. L’experimentació. La reflexió. Obtenció i gestió de la informació. 
El poder de l’observació. L’adquisició de recursos com reductor del risc. 
Desenvolupament d’ activitats que incorporen habilitats emprenedores en un 
programa docent d’una assignatura. 

• Mòdul 5: Taller d’experiències. 
Metodologia Cadascuna de les sessions consistirà en una exposició del formador d’una o 

més tècniques didàctiques, activitats pràctiques per a analitzar com aquestes es 
poden utilitzar en la docència del PDI assistent, i debat final de conclusions. 
Aquest curs es complementa amb treball no presencial on el PDI dissenyarà 
diferents programacions docents per a incorporar les tècniques a la seua pròpia 
docència. Aquestes programacions es debatran en el mòdul 5 de tancament.  
Segons l’interès dels assistents es donarà continuïtat en un workshop de foment 
de l’emprenedoria obert a tot el PDI de l’UJI. 

Duració El programa complet és de 50 hores (19 hores presencials i les activitats dels 
diversos mòduls) Tots els mòduls son de caràcter obligatori.  

Data i horari Mòdul 1: 13 de juny de 10 a 14:00 (4 hores) 
Mòdul 2: 14 de juny de 10 a 14:00 (4 hores) 
Mòdul 3: 20 de juny de 10 a 14:00 (4 hores)  
Mòdul 4: 21 de juny de 10 a 14:00 (4 hores) 
Mòdul 5: 4 de juliol de les 10 a les 13 (3 hores) 

Lloc Aula TD2203AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
Observacions Este curs forma part de la Escola de Motivació Emprenedora dintre del programa 

“Aula Emprende” del projecte 5UCV amb el recolzament de la Generalitat 
Valenciana 



 
Fer classe amb la boca tancada: estratègies d’ensenyament centrades en 
l’estudiant (GV) 
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 Dijous 16, 23 i 30 de juny de 2016 de 10.00 a 14.00 hores 

Lloc Aula HD0124AA de la Facultat de Ciències de la Salut 

 



 
Com donar la volta a la classe (flipped classroom) (GV) 
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 Divendres 17 i 24 de juny de 2016 de 10.00 a 14.00 hores 

Lloc Aula informàtica TD0108AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals 



 
Desenvolupament d’habilitats per a exposar amb claredat en l’aula (GV) 

Professorat Carlos Fanjul Peyró, María Lorena López Font i Cristina González Oñate 
(Departament de Ciències de la Comunicació) 

Objectius 
Oferir eines per al desenvolupament de les habilitats del docent necessàries per a 
exposar de forma adequada en les aules universitàries (dinamitzar les explicacions, 
activar l’atenció, motivar la participació, etc.). 

Continguts 

Dues sessions teoricopràctiques en les quals es desenvoluparan els següents 
continguts: 
• Caracterització de l’estudiantat envers la caracterització de l’assignatura 
• Explicar amb claredat i entusiasme: 

o Credibilitat de la font. 
o Primeres impressions. 
o Comunicació no verbal i imatge. 
o “Normes” de comportament en l’aula. 
o Empatia. 
o Tipus de llenguatge que s’ha d’utilitzar. 

• Facilitar la comprensió de continguts: 
o Conèixer el “públic objectiu”. 
o Adaptació del llenguatge. 
o Tenir clars els objectius i el desenvolupament de la classe. 
o Exemples propers i actuals. 
o Reflexionar sobre possibles preguntes o “peròs”. 

• Estructurar el discurs segons característiques: 
o Com estructurar correctament el discurs (la importància del discurs en 

cercle). 
o Eines per a fomentar la participació. 
o Eines per a aconseguir més atenció (potència de l’audiovisual, 

l’evolució del Power Point, noves eines, com ara Prezi). 
o Importància del respecte mutu. 
o Ajustar-se al temps. 
o Dominar l’espai. 
o El treball en grup. 

Una sessió pràctica i de resultats que consistirà en un “assaig” senzill dels 
professors que realitzen el curs sobre com han preparat i com desenvoluparien una 
classe de la seua assignatura. Després de l’exposició es valoraran les eines i 
tècniques que han posat en pràctica i aquells aspectes millorables. 
 

Metodologia Taller eminentment pràctic dividit en tres sessions: dues sessions 
teoricopràctiques i una sessió pràctica i de resultats. 

Duració 8 hores 

Data i horari Dilluns 27 i dimarts 28 de juny de les 10:00 a les 13:00 hores i divendres 1 de juliol 
de 10:00 a 12:00 

Lloc Aula HD0124AA de la Facultat de Ciències de la Salut 



 
Diversitat funcional: procés d'ensenyament i mètodes d'avaluació (GV) 
Professorat Mª Carmen Campoy Cubillo (departament d’Estudis anglesos) 

Objectius 
Introduir i debatre problemes principals amb els quals es troba el professorat a 
l'hora d'atendre a l'alumnat amb necessitats especials; avaluació, adaptacions i 
recursos; i estudi de casos aplicats als graus i assignatures concretes. 

Continguts 

 
• Tipus de diversitat funcional. 
• Impacte de la inclusió d'un estudiant amb necessitats especials a l'aula 

universitària. Ús de recursos i temporalització per part del professorat. 
Dificultats principals i possibles solucions. 

• Tipus d'avaluació. Relació entre tipus d'avaluació i necessitats especials. 
Adaptacions curriculars al llarg del curs acadèmic i en la realització 
d'exàmens i tasques avaluables. 

 

Metodologia 
Introducció teòrica sobre la diversitat funcional. Anàlisi de les necessitats del 
professorat. Debat i propostes d'actuació. Estudi de casos. Debat final i propostes 
concretes pel que fa al procés d'aprenentatge i avaluació. 

Duració 8 hores 

Data i horari Dimarts 5 i dijous 7 de juliol de 2016 de 10:00 a 14:00 hores 

Lloc Aula HA0105AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 

 



 
 

CALENDARI DELS CURSOS DEL SEGON SEMESTRE DEL 2015/16 

JUNY-JULIOL DE 2016 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Dia 6 7 8 9 10 
Matí MÒBIL1 

(10.00 a 14.00 h) 
TD0103AI 

IEM1 
(10.00 a 14.00 h) 
TD1015AA 

AVALUA1 
(10.00 a 13.00 h) 
TD1019AA 

MÒBIL2 
(10.00 a 14.00 h) 
TD0103AI 

IEM2 
(10.00 a 14.00 h) 
TD1015AA  
 

Vesprada  
 
 

 
 

   

Dia 13 14 15 16 17 
Matí EMPREN1 

(10.00 a 14.00 h) 
TD2203AA 

EMPREN2 
(10.00 a 14.00 h) 
TD2203AA 

IEM3 
(10.00 a 14.00 h) 
TD1015AA 

BOCA1 
(10.00 a 14.00 h) 
HD0124AA 

FLIPPED1 
(10.00 a 14.00 h) 
TD0108AI  
 

Vesprada  
 
 

    

Dia 20 21 22 23 24 
Matí EMPREN3 

(10.00 a 14.00 h) 
TD2203AA 

EMPREN4 
(10.00 a 14.00 h) 
TD2203AA 

AVALUA2 
(10.00 a 13.00 h) 
TD1019AA 

BOCA2 
(10.00 a 14.00 h) 
HD0124AA 

FLIPPED2 
(10.00 a 14.00 h) 
TD0108AI  
 

Vesprada  
 
 

 
 

   

Dia 27 28 29 30 1 
Matí EXPOSAR1 

(10.00 a 13.00 h) 
HD0124AA 

EXPOSAR2 
(10.00 a 13.00 h) 
HD0124AA 

 
SANT 

BOCA3 
(10.00 a 14.00 h) 
HD0124AA 

EXPOSAR3 
(10.00 a 12.00 h) 
HD0124AA  
 

Vesprada  
 

 
 
 

 
PERE 

 

  

Dia 4 5 6 7 8 
Matí EMPREN5 

(10.00 a 14.00 h) 
TD2203AA 
 

DIVERSITAT1 
(10.00 a 14.00 h) 
HA0105AA 
 

AVALUA3 
(10.00 a 13.00 h) 
TD1018AA 

DIVERSITAT2 
(10.00 a 14.00 h) 
HA0105AA  
 

 

Vesprada  
 
 

 
 

  

 
LLISTAT DE CURSOS I LES SEUES ABREVIATURES  
MÒBIL Creació de continguts docents per a dispositius mòbils (GV) 
IEM La intel·ligència emocional com a recurs per a la docència universitària. (GV) 
AVALUA Avaluació contínua en el procés d’ensenyament/aprenentatge universitari (GV) 
EMPREN Capacitació per a la docència en l’actitud i l’esperit emprenedor. 
BOCA Fer classe amb la boca tancada (GV) 
FLIPPED Com donar la volta a la classe (flipped classroom) (GV) 
EXPOSAR Desenvolupament d’habilitats per a exposar amb claredat en l’aula (GV) 
DIVERSITAT Diversitat funcional: procés d'ensenyament i mètodes d'avaluació (GV) 
 


