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1. INTRODUCCIÓ 
Al maig de 2012 es va oferir la primera edició de la borsa de formadors i 
formadores en docència universitària de la Universitat Jaume I, una iniciativa que 
tracta d'incrementar la implicació i col·laboració del PDI en la formació docent 
coordinada per l’USE. 

El Pla de formació del professorat per a la millora i innovació educativa (2011-
2014) es va aprovar durant el curs 2011/12 amb una vigència prevista fins al 
desembre de 2014. Des de maig de 2012 s'han ofert un total de sis convocatòries 
semestrals de cursos de formació permanent (a raó d’una per semestre), en les 
quals s'han incorporat cursos procedents de la borsa. 

Després d'aquests dos anys i mig, tot el professorat admès en la borsa ha tingut 
l'oportunitat d'impartir almenys una de les seues activitats formatives proposades 
(un total de 20 PDI han impartit fins a 20 cursos diferents). 

L’objectiu del present informe és analitzar i valorar l'impacte de la borsa, amb la 
finalitat de decidir la continuïtat i consolidació d'aquesta iniciativa. 

Per a determinar l'abast de l'impacte de la borsa s'analitza el seu efecte sobre la 
base de quatre indicadors: 

A) Contribució de la borsa a l'oferta de formació permanent de l’UJI (Millora 
l'oferta amb la inclusió dels cursos de la borsa?);  

B) Èxit de les activitats de la borsa (Les activitats, són atractives i susciten 
suficient demanda per part del PDI?);  

C) Participació del PDI (S'ha format suficient PDI en aquests cursos?); i 
D) Satisfacció del PDI assistent amb la formació rebuda (Els cursos impartits 

des de la borsa, són de qualitat?). 
El present informe s'estructura en tres blocs: 
A) Estat actual de la borsa (breu presentació de com funciona la borsa, de les 

sol·licituds rebudes i dels cursos organitzats des d'aquesta). 
B) Valoració de la borsa (resultats obtinguts de la borsa i estimació del seu 

possible impacte). 
C) Conclusions (breu resum i conclusions a partir de les dades presentades en 

els blocs anteriors). 

També s'acompanya d'un annex on es presenten els programes de tots els cursos 
oferts procedents de la borsa, tal com es van difondre en les respectives 
convocatòries de formació permanent del professorat. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/borsa/
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/docs/PFPDI14.pdf
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2. SITUACIÓ ACTUAL DE LA BORSA 

2.1. Bases i condicions de la borsa 

La borsa de formadors i formadores es constitueix per primera vegada a l’UJI al 
maig de 2012, coordinada des del Vicerectorat d'Estudiants, Ocupació i Innovació 
Educativa (VEOIE), a través de la Unitat de Suport Educatiu (USE). 

La borsa la formen el personal docent de l’UJI que s'ofereix a impartir formació en 
docència a la resta del professorat, juntament amb les seues respectives 
propostes d'accions formatives. 

Per a ser formador o formadora de la borsa es requereix: 
A) Ser PDI de l’UJI sènior, amb més de cinc anys de experiència en docència 

universitària; 
B) Presentar una o més propostes d’accions formatives; i 
C) Acreditar la idoneïtat per a impartir-la. 

Les propostes d’accions formatives han de complir tres condicions: 

• Donar resposta a alguna de les prioritats establertes en l’apartat de 
“Necessitats formatives del PDI” del Pla de formació del professorat per 
a la millora i innovació educativa (2011-2014).  

• Organitzar-se en alguna de les modalitats incloses en les diverses 
convocatòries d’activitats de formació permanent en docència del PDI de 
l’USE (cursos, tallers, seminaris, formació on-line,…). 

• Programar-se amb una durada d’entre 4 i 12 hores. 

El Consell assessor de l’USE s'encarrega de valorar i seleccionar les accions 
formatives. Posteriorment, l’USE contracta els formadors i formadores i negocia 
les pertinents adaptacions de les accions formatives per a incloure-les en les 
convocatòries de formació permanent del PDI de l’UJI. 

La borsa està contínuament oberta per a rebre sol·licituds. No obstant això, 
periòdicament s'anuncia al PDI dates de sol·licitud concretes, segons els terminis 
de què disposa l’USE per a dissenyar la següent convocatòria de formació 
permanent del PDI (convocatòries semestrals). En aquesta primera edició s'han 
publicat dos terminis: 

A) Un primer període de sol·licitud fins el 5 de juny de 2012. Adreçat al PDI 
amb propostes d’accions formatives per a incloure en la segona 
convocatòria d’activitats de formació permanent en docència de l’any 
2012 (setembre-novembre de 2012). 

B) Un segon període de sol·licitud fins el 30 de novembre de 2012. Adreçat 
al PDI amb propostes d’accions formatives per a integrar-les en les 
següents convocatòries d’activitats formatives del Pla de formació del 
professorat per a la millora i innovació educativa (2011-2014).  

 

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/docs/PFPDI14.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/formaciopermanent/
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/docs/formaciopermanentcursos2012B-v.pdf
http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/formacioprofessorat/docs/PFPDI14.pdf
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2.2. PDI i activitats formatives incorporades a la borsa 

En la taula 1 es resumeix el volum de sol·licituds vàlides admeses després dels 
dos períodes de sol·licitud publicats de la borsa: 

Taula 1. Activitats formatives i formadors i formadores incorporats a la 
borsa de formadors i formadores de l’UJI 

Període de sol·licitud Sol·licituds/ 
PDI (*) 

Accions formatives 
proposades 

Primera tanda (fins al 5/06/12) 9/9 16 

Segona tanda (fins al 30/11/12) 10/12  13 

TOTAL 19/21 29 
 (*) En dues sol·licituds participen conjuntament dos PDI. 

Entre les 19 sol·licituds s'han proposat un total de 29 activitats formatives (una 
mitjana d'1,5 activitats per sol·licitud), de les quals tres s’adrecen a la formació de 
càrrecs acadèmics (10%). 

 

 

2.3. Formació permanent impartida des de la borsa 
Al llarg dels cursos acadèmics 2011/12, 2012/13 i el primer semestre del 2014/15 
s'han ofert al PDI de l’UJI cinc convocatòries semestrals d'activitats de formació 
permanent per a la millora de la docència (a raó d’una per semestre). En la taula 2 
es mostren els cursos de la borsa de formadors i formadores que s'han integrat en 
aquestes convocatòries 
Mitjançant aquestes cinc convocatòries semestrals, el 100% dels professors i 
professores que han presentat propostes formatives complint amb les condicions 
establertes en les bases de la borsa ja han sigut contractats per a impartir 
almenys una de les seues propostes formatives. En total s'han impartit 20 accions 
formatives diferents (el 69% de les propostes incorporades a la borsa). 
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Taula 2. Activitats formatives de la borsa de formadors i formadores de l’UJI 
impartides des de setembre de 2012 a desembre de 2014 
N TÍTOL (*) Curs/Se-

mestre (**) Hores Places 

1 Com ensenyar a treballar en equip per a 
aconseguir grups creatius i resilients 12a 9 15 

2 Estratègies per a millorar la participació a les 
sessions expositives d’aula 12a i 12b 12+12 20+25 

3 
La funció docent del professorat universitari 
des d’una perspectiva ètica i crítica: reflexió i 
propostes per a la pràctica 

12a 6 15 

4 Creativitat en la docència universitària 12a, 12b i 13b 4+9+9 20+25+25 
5 Metodologies docents mitjançant el teatre: 

mètodes de cas i resolució de problemes 12a 9 15 
6 Eines per a la coordinació docent 12a 4 20 

7 
Finançament europeu i desenvolupament de 
propostes d'innovació educativa en el marc 
FP7/Horizon 2020 d’Europa 

12b 12 15 

8 
Metodologia docent basada en els podcasts. 
Elaboració i divulgació de podcasts. La guia 
d’aprenentatge

12b i 14a 6+5 20+20 

9 GoogleDocs per a fins docents 12a i 12b 6+6 25+28 
10 El dossier electrònic com a eina de reflexió 

sobre l'aprenentatge 13a i 13b 8+8 20+25 

11 
La intel·ligència emocional com a recurs per 
a la docència universitària. Aprenentatge per 
a la gestió de les emocions a l'aula 

13a i 13b 12+12 25+25 

12 Autoavaluació de l'aprenentatge i avaluació 
per companys i companyes amb l'aula virtual 13a, 13b i 14a 10+10+10 20+22+22 

13 Construint des del PDI una universitat 
participativa, eficient i responsable 13a 6 20 

14 Innovació de la docència universitària 
mitjançant l'Aprenentatge-servei (APS) 13b 12 20 

15 Alguns recursos i alternatives per a la 
renovació educativa a l'aula 13b 12 20 

16 CmapsTools: els mapes conceptuals com a 
recurs educatiu universitari 13b i 14a 4+6 20+22 

17 Coordinació de la docència i equips docents 13b 12 20 
18 Desenvolupament d’habilitats per a exposar 

amb claredat en l’aula  14a 6 15 

19 Avaluació contínua en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge universitari 14a 12 15 

20 Internacionalització de la docència en l’aula 
universitària  14a 6 20 

TOTAL  255 621 
(*) En l’annex 1 s’adjunta el programa de cada activitat tal com es va oferir al PDI.  
(**) La xifra indica el curs acadèmic (p.e. “12” és el “curs 2012/13”) i la lletra el semestre (“a” per al “1r 

semestre” i “b” el “2n semestre”). De 8 activitats s’han ofert més d’una edició. 
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3. VALORACIÓ DE LA BORSA 
3.1. Contribució de la borsa a la formació permanent del PDI 
 
Com mostra el gràfic, cada curs 
acadèmic augmenta la proporció 
d'activitats de formació permanent 
que són impartides des de la borsa, 
fins a conformar el 100% de l'oferta 
en l'últim curs acadèmic (un 80% en 
2012/13, un 86% en 2013/14 i el 
100% en el primer semestre del 
2014/15). 
Per tant, la borsa inclou suficients propostes formatives i suficients 
formadors i formadores per a satisfer l'oferta de formació permanent dels últims 
dos cursos i mig (ha suposat el 86% de l'oferta total). 
 

La taula 3 mostra que mancant encara una convocatòria de formació permanent 
del curs 2014/15 (açò és, amb una convocatòria d'activitats menys que en el pla 
de formació anterior), amb la implantació de la borsa de formadors: 

• Es renova l’oferta:  
o Ja s'han inclòs més activitats noves en l'oferta formativa de l’UJI (20 enfront 

de 18). 
o S'augmenta un 16% el volum d'activitats ofertes per primera vegada en 

l’UJI (passant del 41% al 57%). 
o En cada curs acadèmic s'inclou el 50% o més de noves activitats 

formatives, mentre que en el pla anterior en cap any acadèmic es va arribar 
al 50% de novetats per curs. 

• Malgrat la retallada pressupostària, es manté el volum de l'oferta: 
o Les activitats de la borsa són més curtes (8,5 hores de mitjana). 
o El PDI de l’UJI formador cobra igual que la resta, però s'estalvien costos al 

no pagar dietes, desplaçaments, ni allotjaments. 
 
Taula 3. Comparativa de les novetats (primeres edicions) incloses en cada 
oferta de formació permanent del PDI per curs acadèmic 

 
FORMACIÓ PERMANENT DE L’ANTERIOR 

PLA DE FORMACIÓ (CURSOS 2007/08-
2009/10) 

 
Activitats de 1ª 

Edició  
Activitats de 2ª 

o posterior Total 
2007/08 5 (33%) 10 (67%) 15 
2008/09 7 (47%) 8 (53%) 15 
2009/10 6 (43%) 8 (57%) 14 
TOTAL 18 (41%) 26 (59%) 44 

 

Duració mitjana de les activitats: 16,3 hores 

 
FORMACIÓ PERMANENT DES DE LA 

IMPLANTACIÓ DE LA BORSA DE 
FORMADORS EN 2012 

 
Activitats de 1ª 

Edició  
Activitats de 2ª 

o posterior Total 
2012/13 9 (60%) 6 (40%) 15 
2013/14 8 (57%) 6 (43%) 14 
2014/15 3 (50%) 3 (50%) 6 
TOTAL 20 (57%) 15 (43%) 35 

 

Duració mitjana de les activitats: 8,5 hores 
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3. 2. Atractiu de les activitats formatives impartides 

La taula 4 mostra que la demanda supera a l'oferta en totes les activitats i les 
1.055 sol·licituds de places superen en un 70% a les vacants. En tretze activitats 
(65%) hi ha suficient demanda per a oferir noves edicions (dotze o més PDI en 
llista d'espera), i fins i tot en sis es podrien completar fins a dos nous grups (més 
de 30 PDI). A més, assisteixen 595 PDI (mitjana de 29,8 assistents per curs), 
aprofitant-se el 95,8% de les 621 places ofertes i assistint el 90,7% dels admesos 
(595 assistències de les 656 admissions). 

Taula 4. Participació del PDI en las activitats formatives de la borsa 
impartides des de setembre de 2012 a desembre de 2014. 

N Activitat formativa 

Va
ca

nt
s 

So
l·l

ic
itu

ds
 (*

) 

Ad
m

es
os

 

Ll
is

ta
 d

’e
sp

er
a 

/b
ai

xe
s 

(*
*)

 (*
**

) 

As
si

st
en

ts
 (*

**
*)

 

1 Com ensenyar a treballar en equip per a aconseguir grups 
creatius i resilients 15 25 19 6 19 

2 Estratègies per a millorar la participació a les sessions 
expositives d’aula 45 86 47 39 46 

3 La funció docent del professorat des d’una perspectiva 
ètica i crítica: reflexió i propostes per a la pràctica 15 18 16 2 14 

4 Creativitat en la docència universitària 70 106 72 34 64 
5 Metodologies docents mitjançant el teatre: mètodes de cas 

i resolució de problemes 15 19 16 3 12 
6 Eines per a la coordinació docent 20 27 24 3 20 
7 Finançament europeu i desenvolupament de propostes 

d'innovació docent en el marc FP7/Horizon 2020 d’Europa 15 35 20 15 14 

8 Metodologia docent basada en els podcasts. Elaboració i 
divulgació de podcasts. La guia d’aprenentatge 40 76 42 34 38 

9 GoogleDocs per a fins docents 53 93 55 38 50 
10 El dossier electrònic com eina de reflexió de l'aprenentatge 45 76 47 29 37 
11 La intel·ligència emocional com a recurs per a la docència. 

Aprenentatge per a la gestió de les emocions a l'aula 50 78 50 28 50 

12 Autoavaluació de l'aprenentatge i avaluació per companys i 
companyes amb l'aula virtual 64 90 66 24 61 

13 Construint des del PDI una universitat participativa, eficient 
i responsable 20 22 19 3 18 

14 Innovació de la docència mitjançant l'Aprenentatge-servei 20 22 19 3 19 
15 Alguns recursos i alternatives per a la renovació educativa 

a l'aula 20 41 21 20 21 
16 CmapsTools: els mapes conceptuals com recurs educatiu 42 105 50 55 44 
17 Coordinació de la docència i equips docents 20 33 21 12 20 
18 Desenvolupament d’habilitats per exposar amb claredat a 

l’aula  15 47 16 31 16 

19 Avaluació contínua en el procés 
d’ensenyament/aprenentatge universitari 15 33 16 17 14 

20 Internacionalització de la docència en l’aula universitària  20 23 20 3 18 
TOTAL 621 1055 656 399 595
(*) Si un PDI s'inscriu dues vegades en la mateixa activitat només es compta una vegada, i quan ha assistit a una activitat, 

s'ha descomptat de la llista d'espera/baixa d'edicions anteriors d'aqueixa mateixa activitat. 
(**) Se suma el PDI en llista d'espera i les renúncies entès com a demanda pendent de satisfer (no s'inclou el PDI que 

assisteix al curs i ho deixa sense acabar -la diferència entre admesos i assistents-). 
(***) La demanda pendent es “retroalimenta”, ja que les activitats de més demanda es repeteixen i en repetir-se, són 

sol·licitades per nou PDI (les 6 activitats que s'han repetit, estan entre les 7 amb major demanda pendent). 
(****) Assistent és el PDI que vas agafar almenys al 85% de les hores totals de la respectiva activitat formativa. 



Borsa de formadors i formadores en docència universitària de l’UJI 

Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. 
Unitat de Suport Educatiu (USE) 

10

3.3. Participació del PDI 

En la taula 5 pot observar-se que el volum de PDI que es forma en els cursos de 
la borsa és molt similar al que s'ha estat formant curs a curs en el pla de formació 
permanent anterior. 
 
Taula 5. Comparativa de la participació del PDI dels cursos de la borsa amb 
el pla de formació del PDI anterior 

 

FORMACIÓ PERMANENT DE L’ANTERIOR 
PLA DE FORMACIÓ (CURSOS 2007/08-

2009/10) 
 PDI Assistent (*)   

Media de PDI 
assistent per curso 

acadèmic:  
181 

(393/3)

2007/08 178 
2008/09 180 
2009/10 185 
TOTAL 393 

 

(*) PDI diferent 

 

FORMACIÓ PERMANENT DES DE LA 
IMPLANTACIÓ DE LA BORSA DE 

FORMADORS EN 2012 
 PDI Assistent (*)    

Media de PDI 
assistent per curso 

acadèmic:  
186,4 

(345/2,5) 

2012/13 183 
2013/14 188 
2014/15 95 
TOTAL 345 

 

(*) PDI diferent 

No obstant açò, mancant una convocatòria de formació permanent en el curs 
acadèmic 2014/15, encara que el volum global en valor absolut del PDI format 
amb activitats de la borsa és lleugerament inferir (s'ha format un 12% menys de 
PDI): 

• La mitjana de PDI diferent assistent per curs acadèmic és lleugerament 
superior en les activitats procedents de la borsa (augment del 3% en 
passar de 181 a 186,4). 

• En els cursos acadèmics ja finalitzats (2012/13 i 2013/14) assisteix més 
PDI a les activitats de la borsa que a les del pla anterior (fins i tot en 
2013/14 que s'ha organitzat una activitat formativa menys). 

 

Per a ponderar l'èxit d'aquestes dades en la seua justa mesura, cal tenir en 
compte dos factors: 

• El 100% de les activitats de la borsa estan centrades en la docència i la 
seua millora, quan en el pla de formació anterior hi havia molta més varietat 
d'activitats que podien atraure professorat amb altres interessos (prevenció 
de riscos laborals, recerca, informàtica bàsica, etc.). 

• La plantilla de PDI s’ha consolidat notablement en aquest període, i malgrat 
açò, el PDI contínua participant de la formació permanent. 
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3.4. Satisfacció del PDI amb la formació rebuda. 

La taula 6 mostra que la satisfacció del PDI assistent als cursos ha sigut molt 
elevada: tots els cursos han obtingut valoracions clarament superiors a 4 (nivell 
prou satisfet), i fins i tot 15 cursos (el 75%) superen la mitjana global obtinguda 
amb els cursos de l'anterior pla de formació del PDI 2007-2010 situada en 4,40. 
Taula 6. Satisfacció del PDI amb les activitats de la borsa de formadors 
i formadores impartides de setembre de 2012 a desembre de 2014) 

N Activitat formativa 

PD
I q

ue
 

co
nt

es
ta

 e
l 

qü
es

tio
na

ri 

D
es

vi
ac

ió
 

Tí
pi

ca
 

Sa
tis

fa
cc

ió
 

G
en

er
al

 (*
) 

1 Com ensenyar a treballar en equip per a aconseguir grups creatius i 
resilients 17 0,71 4,59

2 Estratègies per a millorar la participació a les sessions expositives 
d’aula 32 0,46 4,72

3 La funció docent del professorat universitari des d’una perspectiva 
ètica i crítica: reflexió i propostes per a la pràctica 13 0,65 4,50

4 Creativitat en la docència universitària 42 0,54 4,40
5 Metodologies docents mitjançant el teatre: mètodes de cas i 

resolució de problemes 10 0,70 4,40
6 Eines per a la coordinació docent 17 0,61 4,50
7 Finançament europeu i desenvolupament de propostes d'innovació 

educativa en el marc FP7/Horizon 2020 d’Europa 10 1,03 4,20

8 Metodologia docent basada en els podcasts. Elaboració i divulgació 
de podcasts. La guia d’aprenentatge 27 0,55 4,33

9 GoogleDocs per a fins docents 45 0,59 4,49
10 El dossier electrònic com a eina de reflexió sobre l'aprenentatge 32 0,72 4,47
11 La intel·ligència emocional com a recurs per a la docència 

universitària. Aprenentatge per a la gestió de les emocions a l'aula 41 0,59 4,44

12 Autoavaluació de l'aprenentatge i avaluació per companys i 
companyes amb l'aula virtual 49 0,50 4,71

13 Construint des del PDI una universitat participativa, eficient i 
responsable 15 0,62 4,67

14 Innovació de la docència universitària mitjançant l'Aprenentatge-
servei (APS) 16 0,50 4,63

15 Alguns recursos i alternatives per a la renovació educativa a l'aula 16 0,34 4,88
16 CmapsTools: els mapes conceptuals com a recurs educatiu 

universitari 37 0,51 4,51
17 Coordinació de la docència i equips docents 11 0,40 4,73
18 Desenvolupament d’habilitats per a exposar amb claredat en l’aula  9 0,71 4,33
19 Avaluació contínua en el procés d’ensenyament/aprenentatge 

universitari 10 0,32 4,90
20 Internacionalització de la docència en l’aula universitària  16 0,63 4,44

TOTAL 465 0,59 4,54
 
(*) El PDI assistent al finalitzar l’activitat formativa d’Indicar la seua SATISFACCIÓ GENERAL amb el 
curs, utilitzant la següent escala: 
 

1 ---------------- 2 ---------------- 3 ------------------ 4 ------------------ 5 
Molt Baixa  Prou Baixa  Mitjana  Prou alta  Molt Alta 
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En el taula 7 s'observa que el PDI assistent està molt satisfet en general i amb 
tots els aspectes de les activitats formatives, destacant diferències significatives a 
nivell estadístic en la satisfacció amb qüestions relatives a l'actitud dels formadors 
que imparteixen les activitats (capacitat de motivar, estímul a la reflexió i relació 
del formador amb els assistents) i amb els continguts de les activitats (qualitat del 
contingut, estructuració, adequació dels materials i als objectius). 

Taula 7. Resultats globals de l’avaluació de la satisfacció del PDI assistent a 
les activitats de formació ofertes des de la borsa 

Aspectes avaluats de l’activitat formativa 

Pla de 
formació del 

PDI 2007-2010  

Borsa 
Formadors 

(09/2012 a 12/2014) 
Mitjana DT Mitjana DT 

1. Rellevància del curs per al meu treball 4,33 0,78 4,34 0,77 
2. Qualitat del contingut del curs 4,30 0,70 4,45 0,63 
3. Organització i estructuració dels continguts 4,20 0,77 4,35 0,74 
4. Claredat expositiva del monitor/ponent 4,52 0,99 4,61 0,58 
5. Capacitat de motivació que mostra el monitor/ponent 4,43 0,74 4,63 0,59 
6. Domini del contingut que té el monitor/ponent 4,75 0,50 4,73 0,49 
7. Adequació dels materials emprats 4,23 0,77 4,48 0,67 
8. Estímul a la participació i a la reflexió 4,41 0,74 4,56 0,64 
9. Relació del monitor/ponent amb els assistents 4,64 0,61 4,77 0,47 
10. Adquisició de noves destreses i coneixements 4,10 1,43 4,27 0,77 
11. Possibilitat d’aplicació pràctica 4,31 0,87 4,32 0,85 
12. Adequació als objectius del programa 4,44 0,72 4,53 0,64 
Indica la teua SATISFACCIÓ GENERAL amb el curs 4,43 1,15 4,54 0,59 
 
NOTES: 
 

Mostra: l’avaluació del pla de formació del PDI anterior (2007-2010) es realitza en base a 1.919 
qüestionaris omplerts i la de la borsa de formadors i formadores amb 465 qüestionaris. 
 
Sistema de resposta del qüestionari: 
 
Per favor, avalua els següents aspectes del curs. Indica la teua valoració segons la següent escala: 
 

1 ---------------- 2 ---------------- 3 ------------------ 4 ------------------ 5 
Molt Baixa  Prou Baixa  Mitjana  Prou alta  Molt Alta 

 

Mitjanes ressenyades de la borsa de formadors i formadores: 
Les mitjanes ressaltades en negreta i subratllat presenten diferències estadísticament significatives 
amb una probabilitat del 99% (p<.001) i les que estan en negreta sense subratllar al 95% (p<.05). 
En tots els casos, les mitjanes obtingudes per les activitats formatives organitzades des de la borsa 
de formadors i formadores són més elevades. 
 



Borsa de formadors i formadores en docència universitària de l’UJI 

Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. 
Unitat de Suport Educatiu (USE) 

13

4. CONCLUSIONS 
Composició i estat actual de la primera borsa de formadors i formadores en 
docència de l’UJI: 

• En la primera convocatòria s'han presentat 29 propostes vàlides a càrrec de 20 
membres del PDI diferents. Fins al desembre de 2014 s'han impartit el 69% de 
les activitats formatives proposades (20 de 29) i ha sigut contractat el 100% del 
PDI per a impartir almenys una de les seues propostes formatives. 

• En el 65% de les activitats ofertes de la borsa queda demanda potencial 
per a futures edicions. Sumant llista d'espera i renúncies sobrevingudes, hi ha 
més de 12 professors pendents en 13 dels 20 cursos oferts (65%) i en 6 d'ells 
(30% del total) es podrien completar dos grups (més de 30 PDI). A més, es 
dóna la paradoxa que amb les segones edicions, en oferir-se per a noves 
dates, en lloc de cobrir-se la demanda pendent sol generar-se nova demanda. 

Beneficis que ha aportat la borsa a la formació permanent: 

• Des de la borsa s'ha cobert la programació dels tres últims cursos 
acadèmic. Des de la creació de la borsa, el 86% de las activitats procedeixen 
d’aquesta i en l'última programació del curs 2014/15 ja ha representat el 100% 
de l'oferta. 

• Amb menor pressupost s'ha mantingut el nombre d'activitats ofertes. Amb 
la borsa s'ha disminuït la durada mitjana de les activitats i el PDI de l’UJI 
formador cobra igual que els formadors externs, però no se li paguen dietes, 
desplaçaments, ni allotjaments. 

• S'ha renovat notablement l'oferta. Cap de les activitats de la borsa s'havia 
ofert amb anterioritat i el percentatge mitjà d'activitats noves (primeres edicions) 
per convocatòria ha passat del 41% de l'anterior pla de formació, al 57% des 
del curs 2012/13 fins a l'actualitat. 

• L'oferta resulta atractiva al PDI. Totes les activitats han rebut suficient 
demanda (cobrint-se totes les vacants), la demanda ha superat en un 70% a 
l'oferta (1.055 sol·licituds per a les 621 vacants) i els assistents aprofiten 
satisfactòriament el 95,8% de les vacants, amb una assistència del 90,7% (595 
assistents). 

• S'augmenta lleugerament el volum de PDI que assisteix a la formació. 
Amb la borsa, la mitjana de PDI diferent que es forma cada any acadèmic 
augmenta un 3% (passa de 181, a 186,4 PDI). 

• Augmenta la satisfacció dels assistents amb la formació. En totes les 
activitats la satisfacció general i amb els diferents aspectes, supera el nivell 4 
“prou alta”. Respecte al pla formatiu anterior, augmenta amb diferències 
estadísticament significatives, la satisfacció amb els formadors i formadores 
(capacitat de motivar, estímul a la reflexió i relació del monitor amb els 
assistents) i amb aspectes del contingut de les activitats (qualitat del contingut, 
estructuració, adequació dels materials i als objectius). 
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A la vista de les dades i resultats presentats, la borsa ha mostrat un impacte 
“quantitatiu” molt positiu. Però encara resulta més meritori aquest impacte si es 
tenen en compte alguns factors difícilment quantificables: 

• La formació permanent integrada en l'últim Pla de formació en la qual 
s'incorporen les activitats de la borsa ha canviat de filosofia respecte als plans 
anteriors i ara, el 100% de les seues activitats s'han centrat únicament i 
exclusivament en docència. Per tant, es milloren els resultats malgrat 
excloure temàtiques que podien atraure a PDI poc interessat en la 
docència (prevenció de riscos laborals, recerca, informàtica bàsica, etc.). 

• Les activitats impartides pel PDI de l’UJI tenen el valor afegit d'estar 
adaptades a la idiosincràsia de l’UJI (ja que són impartits per PDI coneixedor 
de l’UJI i les propostes formatives són redissenyades a la “carta” després de 
pactar els continguts definitius amb l’USE). A més, en molts casos la formació 
transcendeix l'espai i temps de l'activitat, ateses les relacions que s'estableixen 
entre col·legues de l’UJI i el suport informal que continuen oferint els 
formadors després de la formació (p. e. ja s'han constituït dos seminaris 
permanents oficials coordinats per sengles formadors i s'està gestionant algun 
més). 

Per tot açò, es conclou que la borsa ha resultat una iniciativa que ha 
contribuït clarament a la millora de la qualitat de la formació permanent del 
PDI, a més de generar altres sinergies de suport a la innovació educativa i a 
l'increment de la participació i de la col·laboració del PDI en programes 
institucionals de millora de la docència. 

No obstant això, en pròximes convocatòries d’ampliació i consolidació de la borsa 
és convenient estudiar la inclusió de algunes millores com: 

• Permetre una major durada de les activitats. El fet que les activitats siguen 
curtes ha permès que amb menys pressupost s'oferisquen més activitats. No 
obstant açò, perquè la formació siga més eficaç (incrementar l'adquisició de 
destreses i coneixements) i que hi haja la major transferència possible a la 
pròpia pràctica, seria convenient que en noves edicions s'allargue la durada 
d'algunes activitats per a incloure el compromís del PDI assistent a aplicar-ho 
en les seues aules durant la formació. 

• Fins i tot, si es comptara amb el finançament adequat, seria molt útil constituir 
“equips d'experts en docència i innovació educativa” per a oferir 
assessorament al PDI de l’UJI. Atesa la qualitat contrastada dels formadors i 
formadores i els bons resultats assolits per moltes de les activitats formatives 
impartides, es podria plantejar la possibilitat que alguns “formadors i 
formadores” es convertiren en “assessors i assessores docents” en 
col·laboració amb l’USE. 



Borsa de formadors i formadores en docència universitària de l’UJI 

Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa. 
Unitat de Suport Educatiu (USE) 

15

5. Annex 1.- Programes de les activitats impartides. 
 
 

5.1. Com ensenyar a treballar en equip per a aconseguir grups creatius i 
resilients 

Professorat Mª Dolores Temprado Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 
Metodologia). 

Objectius 1. Analitzar el resultat i la millora del treball en equip enfront de l’individual i del 
cooperatiu enfront del competitiu. 

2. Entrenar els docents en tècniques de gestió de treball i comunicació en grup. 
3. Capacitar el docent en estratègies de motivació i de gestió de l’ensenyament per 

a promoure equips d’estudiantat creatius i resilients (aprendre dels 
contratemps). 

Continguts 1. Introducció al treball en equip (fases, tipus de grups i equips, clima grupal i 
estructura). 
2. Dinàmiques en les quals el treball en grup millora els resultats de l’aprenentatge. 
3. Els grups creatius i resilients. 
4. La cooperació i la confiança enfront de la competitivitat. 

Metodologia Exposicions per a la introducció dels temes, reforçat amb dinàmiques de grup i posada 
en comú del que s’ha experimentat en aquestes dinàmiques grupals. També s’utilitzarà 
l’exposició de casos de la vida real (tant per part del formador com pel PDI assistent).  

Duració 9 hores. 
Data i horari Divendres 21, 28 de setembre i 5 d’octubre de les 10.00 a les 13.00 hores. 
Lloc Aula TD2048AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
 
 
5.2. Estratègies per a millorar la participació a les sessions expositives d’aula 
Professorat M. Luisa Sanchiz Ruiz (Departament d’Educació).  
Objectius 4. Conèixer els aspectes bàsics de les sessions expositives. 

5. Adquirir competències relacionals necessàries per a mantenir l’atenció de 
l’estudiantat. 

6. Identificar els elements del llenguatge no verbal implicats en els mètodes 
expositius. 

7. Utilitzar tècniques i estratègies didàctiques participatives que ajuden a reforçar 
l’aprenentatge dels continguts de les explicacions. 

Continguts 1. L’acte didàctic d’exposar. 
2. Precisions conceptuals: instrucció, ensenyament, formació, aprenentatge. 
3. Importància de la comunicació verbal i no verbal. 
4. La motivació i l’atenció de l’estudiantat: condicionaments. 
5. Recursos de suport a les exposicions. 
6. Dramatització docent. 
7. Anàlisi d’elements que intervenen en la pròpia manera d’explicar.  

Metodologia La metodologia d’aquest curs serà eminentment pràctica. Es tractaran continguts conceptu
actitudinals i procediments mitjançant l’exposició, l’observació directa, l’estratègia didàct
l’aquari i de l’assemblea. En totes les sessions del taller les persones participants 
desenvoluparan el rol de docent i discent alhora. 

Duració 12 hores. 
Data i horari Edició 1: 10, 17 i 24 d’octubre 2012 i Edició 2: 28 de maig i 4 i 11 de juny 2013. 
Lloc Aula TD2048AA (ESTCE)
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5.3. La funció docent del professorat universitari des d’una vessant ètica i 

crítica: reflexió i propostes per a la pràctica 
Professorat Òscar Chiva Bartoll (Departament d’Educació). 
Objectius 8. Reflexionar sobre les missions legítimes de la universitat d’avui. 

9. Debatre sobre la necessitat real d’una proposta de formació ètica i crítica a la 
universitat. 

10. Conèixer l’experiència d’una pràctica docent basada en la modalitat directa 
d’aprenentatge-servei. 

11. Elaborar les línies d’aplicació d’un model d’aprenentatge ètic adaptat a cada 
àrea de coneixement. 

Continguts 1. Missions de la universitat:  
- Formació professional.  
- Formació personal i cultural. 
- Investigació. 

2. Propostes per a una docència compromesa amb les missions legítimes de la 
universitat. 
3. Vies i escenaris d’aprenentatge ètic: 

- Continguts curriculars. 
- Relació entre estudiants i professorat. 
- Organització social de les tasques d’aprenentatge. 
- Cultura participativa institucional. 

4. Implicació comunitària de l’aprenentatge acadèmic. 
Metodologia Metodologia participativa basada en el treball i la implicació activa dels assistents en 

tallers, debats i exposicions. El plantejament inicial radica en crear un fòrum on tots 
puguem debatre sobre la necessitat i les possibilitats de la vessant ètica i crítica de la 
docència universitària. Altrament s’oferiran alternatives metodològiques per tal 
d’orientar una futura aplicació docent. En qualsevol cas, l’objectiu és estimular la 
consciència crítica, no eixir amb receptes definides a priori. 

Duració 6 hores. 
Data i horari Dimarts 16 i 23 d’octubre de les 15.30 a les 18.30 hores. 
Lloc Aula TD2048AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
 
 

5.4. Creativitat en la docència universitària 
Professorat Marta Royo González (Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció). 
Objectius Ensenyar al personal docent a aplicar tècniques creatives per a l’obtenció de 

solucions en diferents problemes i per a la cohesió de la classe com a grup. 
Continguts 1. La creativitat. Què és la creativitat?; pensament creatiu; innovació; persones 

creatives; reflexió: som creatius en l’aula?; activitat pràctica-generació d’illes; 
dominàncies cerebrals i bloquejos.  
2. Tècniques per a generar idees. D’on apareixen les idees?; brainstorming; llistat de 
coses molestes; SCAMPER; sinestèsies o analogies; delfos o delphi; estímul aleatori 
i aplicació d’una tècnica: “6 barrets per a pensar”. 
3. Aula com a grup. Treball col·laboratiu i creativitat; sabem confiar? Tela d’aranya. 

Metodologia Test de coneixements previs. 
Tècniques de creativitat. 
Exercicis pràctics. 
Intercanvi de problemes i solucions. 

Duració Edició 1: 4 hores, Edició 2 i Edició 3: 9 hores. 
Data i horari Edició 1: 16 i 23 d’octubre de 2012, Edició 2: 10 i 24 d’abril de 2013 i Edició 3: 8 i 

15 d’abril i 6 de maig de 2014 
Lloc Aula TD2048AA (ESTCE)
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5.5. Metodologies docents mitjançant el teatre: mètodes de cas i resolució de 

problemes 
Professorat José Ramón Prado (Departament d’Estudis Anglesos). 
Objectius 12. Desenvolupar estratègies docents per a aplicar el mètode de cas i la 

resolució de problemes per mitjà de la interacció teatral. 
13. Introduir models de role-play, simulació i improvisació en l’aula en relació 

al mètode de cas i resolució de problemes. 
14. Transformar i transferir les pràctiques teatrals a la pràctica docent específica 

de cada professor. 
Continguts 1. Tècniques de role-play, simulació i improvisació per a gestionar la interacció 

professorat/estudiantat dins i fora de l’aula. 
2. Creació d’escenaris i situacions autèntiques amb fins pedagògics. 
3. Com dirigir i controlar l’ensenyament/aprenentatge mitjançant el mètode de casos 
i la resolució de problemes. 

Metodologia Taller de tipus pràctic basat en metodologies participatives i actives. S’utilitzarà el 
mètode de casos i la resolució de problemes, i es practicarà amb activitats teatrals 
dirigides i en la creació d’accions teatrals/pedagògiques. 

Duració 9 hores. 
Data i horari Dimecres 31 d’octubre i 7 i 14 de novembre de les 10.00 a les 13.00 hores.  
Lloc Aula TD2048AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
 
 

5.6. Eines per a la coordinació docent 
Professorat José Enrique Juliá Bolívar (Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció). 
Objectius A) Analitzar els aspectes principals de la coordinació docent a partir de l’EEES i la 

seua implementació a l’UJI. 
B) Proporcionar eines útils per a dur a terme la coordinació docent (tant 

horitzontal com vertical). 
Continguts 1. Coordinació docent en l’EEES i a l’UJI. 

2. Nivells de coordinació a l’UJI: Verifica > Audit > guies docents. 
3. Equips docents UJI. 
4. Taules de competències. 
5. Verificació de POD i horaris. 
6. Mesura de la càrrega de treball de l’alumnat. 
7. Interacció entre els integrants de l’equip docent. 

Metodologia Taller on s’analitzaran possibles estratègies i activitats per a millorar la coordinació 
entre docents i de la docència de l’UJI. Activitats en aula d’informàtica. 

Duració 4 hores. 
Data i horari Dimecres, 26 de setembre i 3 d’octubre de les 10.00 a les 12.00 hores. 
Lloc Aula d’informàtica TD0130AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals. 
Observació Dirigit a coordinadors i coordinadores de curs i vicedegans o 

vicedeganes/vicedirectors o vicedirectores responsables de titulació i coordinadors 
o coordinadores de màster. 
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5.7. Finançament europeu i desenvolupament de propostes d’innovació 

educativa en el marc FP7/Horizon 2020 d’Europa. 
Professorat Víctor Fernández Pallarés (Departament d’Administració d’Empreses, director R+D+I 

de CIT i gestor d’innovació i coordinació de projectes de SNT). 
Objectius 1. Conèixer les fonts de finançament en el marc d’investigació docent europeu 

(FP7, Horizon 2020). 
2. Preparar propostes d’innovació educativa a Europa, incloent-hi tipologies de 

projectes col·laboratius. 
3. Analitzar casos d’èxit: projectes finançats i en execució. 

Continguts 1. Marcs de treball en la investigació i innovació educativa a Europa. 
2. Tipologies de convocatòries i projectes col·laboratius a Europa. Anàlisis 
d’investigació/innovació educativa, desenvolupament experimental i industrial i 
gestió. 
3. Propostes col·laboratives i els seus elements característics. 
4. Anàlisis de qualitat de consorcis i partners europeus, exigits a Europa. 
5. Anàlisis de viabilitat de propostes i desenvolupament de les diferents parts. 
6. Anàlisi estratègica i impacte de les propostes en el marc d’innovació europeu. 

Metodologia Desenvolupament teòric amb casos pràctics i exposició d’experiències enfocades a un 
entrenament pràctic de les persones participants sobre la base de resultats 
d’experiències ja viscudes. Entrenament i exposició en grups de treball davant 
simulació de casos reals. Es formarà les persones assistents mitjançant una exposició 
d’una metodologia efectiva de la gestió de la innovació educativa, amb casos pràctics 
de preparació de projectes europeus d’innovació. 

Duració 12 hores. 
Data i horari Dilluns 20 de maig, i 3 i 17 de juny de les 10.00 a les 14.00 hores. 
Lloc Aula TD2048AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 
Observació Té prioritat el professorat integrat en GIE i SPIE reconeguts de l’UJI. 
 
 
5.8. Metodologia docent basada en els podcasts. Elaboració i divulgació de 

podcasts. La guia d’aprenentatge (GV). 
Professorat Arantzazu Vicente Palacio i Inmaculada Ballester Pastor (Departament de Dret del 

Treball) 
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 1. Què són i què no són els podcasts? 
2. Eines bàsiques: presentació. 
3. El disseny dels podcasts. Episodis dels podcasts i guies d’aprenentatge. La creació 
d’una imatge corporativa dels podcasts. 
4. Procés de gravació dels episodis dels podcasts. 
5. Processos d’elaboració de les guies d’aprenentatge. 
6. Els podcasts en anglès. 
7. Divulgació dels podcasts: possibilitats. 

Metodologia Explicació teòrica i elaboració per part de les persones assistents d’un projecte de 
podcasts aplicat a la seua docència. 

Duració Edició 1: 6 hores, Edició 2: 5 hores. 
Data i horari Edició 1: 21 i 22 de mig; Edición 2: 20 i 27 de novembre de 2014 
Lloc Aula informàtica TD0106AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 

Experimentals. 

http://ujiapps.uji.es/serveis/use/base/innovacioeducativa/gieispie/
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5.9. GoogleDocs per a fins docents 

Professorat Mercedes Marqués Andrés (Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors). 
Objectius L’objectiu d’aquest taller és que el professorat assistent aprenga algunes activitats que 

pot portar a terme en la docència tenint com a suport Google Docs. Les persones 
assistents realitzaran en l’aula una activitat d’aprenentatge cooperatiu, com aquelles 
que es poden realitzar amb l’estudiantat en les seues assignatures, amb la incorporació, 
a més, d’avaluació entre companys i companyes mitjançant rúbriques. 
L’activitat es desenvolupa amb Google Docs i Google Drive i està integrada en un 
curs de l’aula virtual. El fet de passar per l’experiència de realitzar l’activitat com un 
alumne o alumna ofereix un valor afegit, ja que situa el personal docent en la posició 
de l’estudiantat, fet que permet valorar la responsabilitat que se sent tant en el moment 
d’abordar l’activitat del treball cooperatiu, com en el moment de portar a terme 
l’avaluació del treball dels companys i companyes. 
Com que la realització de l’activitat requereix un maneig bàsic de Google Docs i 
Google Drive, el taller conté una sessió prèvia no presencial on el professorat ha de 
posar-se al dia en aquest ús. 

Continguts 1. Treball cooperatiu mitjançant Google Docs: 

1. Edició col·laborativa de documents. 
2. Maneres de compartir documents. 
3. Localització i organització d’elements en Google Drive. 

2. Avaluació entre companys i companyes amb rúbriques mitjançant Google Docs: 

4. Maneig de documents compartits (edició de comentaris, còpies, etc.). 
5. Exportació de documents. 

3. Avaluació objectiva mitjançant Google Docs: 

6. Maneig de formularis. 
7. Càlcul de qualificacions. 

Metodologia La sessió no presencial consisteix a la realització d’una sèrie d’exercicis que permeten 
familiaritzar-se amb l’ús bàsic de Google Docs i Google Drive. Per a això, el web del 
taller disposa de tutorials en vídeo que afavoreixen l’aprenentatge autònom i 
possibiliten l’adaptació a les necessitats i al ritme d’aprenentatge de cada persona. Els 
dubtes sorgits en aquesta sessió de preparació poden ser resolts prèviament a través de 
l’aula virtual i també en la sessió presencial. 
La sessió presencial es desenvolupa d’una manera completament activa per part de les 
persones assistents, ja que han de realitzar l’activitat en l’aula de forma col·laborativa, 
amb el suport, en tot moment, de la professora que resoldrà els dubtes que sorgisquen. 

Duració 6 hores (4 presencials i 2 no presencials). 
Data i horari Edició 1: 11 d’octubre  de 2012 i Edició 2: 11 i 18 d’ abril de 2013. 
Lloc Aula informàtica JAA010AI (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques) 
Observació Adreçat a PDI que ja utilitza habitualment altres eines informàtiques en part, 

funcionalment equivalents a GoogleApps (per exemple: Office/OpenOffice, 
Outlook/Thunderbird).
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5.10. El dossier electrònic com a eina de reflexió sobre l’aprenentatge 

Professorat Reyes Grangel Seguer (Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics) 
Objectius Comprendre les capacitats del dossier electrònic com a eina d’aprenentatge en la 

docència; Ser capaç d’utilitzar les capacitats del Mahara per tal de crear un dossier 
electrònic; i Disseny d’una experiència docent utilitzant el dossier electrònic. 

Continguts 1. El dossier electrònic com a mètode d’ensenyament-aprenentatge 
2. Usos del dossier electrònic en la docència: Perfil professional; Avaluació 
assignatura; Presentació projecte; Treball en grup; Reflexió sobre l’aprenentatge; i 
Repositori de l’assignatura 
3. Eina per al desenvolupament del dossier electrònic: Mahara; Característiques 
bàsiques; Disseny dels elements del dossier electrònic; Creació de les vistes/pàgines; 
Gestió de permisos i grups; i Exemples 
4. Enllaç de Mahara amb l’aula virtual 

Metodologia Participativa, el professorat explicarà els principals conceptes relacionats amb el tema 
i presentarà exemples d’experiències docents amb la utilització del dossier electrònic 
per a després plantejar diverses qüestions i exercicis pràctics als i les assistents 

Duració 8 hores (4 presencials i 4 no presencials). 
Data i horari Edició 1: 28 d’octubre i 4 novembre de 2013 i Edició 2: 28 i 29 maig de 2014. 
Lloc Aula informàtica TD0108AI (ESTCE) 
 
 

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

Professorat Edgar Bresó Esteve (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; i es doten 
d’estratègies perquè puguen millorar les seues competències per gestionar emocions 
en la seua docència i treball en general. 

Continguts 1. Avaluació de la intel·ligència emocional i introducció al concepte d’emoció. 
2. Percepció, avaluació i expressió emocional. 
3. Comprensió emocional. 
4. Regulació i gestió emocional. 
5. Realització d’exercicis de l’acte-control, activació i relaxació de cara a tenir més. 
6. Relaxació i activació emocional. 
6. 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 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 Edició 1: 31 d’octubre i 7, 21 i 28 de novembre de 2013 i Edició 2: 30 d’abril i 7, 14 i 

21 de maig de 2014. 
Lloc Aula HC2S35AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials 
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5.12. Autoavaluació de l’aprenentatge i avaluació per companys i 

companyes amb l’aula virtual 
Professorat Mercedes Marqués Andrés (Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors 
Objectius Els objectius d’aquest taller pràctic són 

• que el professorat conega els avantatges de l’autoavaluació i l’avaluació per 
companys i companyes per dur a terme una avaluació contínua formadora que 
afavorisca l’aprenentatge i  

• que el professorat siga capaç d’usar aquestes estratègies mitjançant el mòdul 
taller de l’aula virtual. 

Continguts • Per què utilitzar l’autoavaluació i l’avaluació entre companys i companyes 
per dur a terme l’avaluació contínua. 

• Com dur a terme l’autoavaluació i l’avaluació entre companys i companyes 
amb tallers de l’aula virtual: Experiència pràctica com a alumne; i 
Experiència pràctica com a professor: configuració de tallers a l’aula virtual. 

Metodologia Les persones assistents al taller han de realitzar unes lectures prèvies a la primera 
sessió del taller. Aquestes lectures estan destinades a contextualitzar l’ús de 
l’autoavaluació i l’avaluació per companys i companyes en el marc de l’avaluació 
contínua que ha vingut de la mà dels nous plans d’estudis. 
Les dues sessions són eminentment pràctiques i es realitzen en un aula informàtica. En 
la primera sessió es practica l’autoavaluació i l’avaluació per companys i companyes 
assumint el paper d’alumne. El fet de situar el personal docent en la posició de 
l’estudiantat permet valorar aquestes estratègies i la responsabilitat que implica 
realitzar l’avaluació del treball propi i el dels companys i companyes.  
Després d’aquesta primera sessió, les persones participants han d’identificar alguna 
activitat d’alguna de les seues assignatures en la qual implantar aquestes estratègies 
d’avaluació, ja que la segona sessió es dedica a configurar un taller de l’aula virtual 
per dur a terme l’avaluació d’aquesta activitat. 
Els tallers de l’aula virtual són, sens dubte, el mòdul més sofisticat del que disposem 
en Moodle a l’UJI. Els tallers permeten el lliurament de tasques sobre les quals dur a 
terme l’autoavaluació i/o l’avaluació entre companys i companyes. Aquesta avaluació 
es pot realitzar mitjançant diferents instruments com les rúbriques o les llistes 
d’afirmacions, que es practiquen en les sessions a l’aula informàtica. Aquest mòdul 
permet configurar múltiples paràmetres com el nombre d’avaluadors i avaluadores, si 
el procés ha de ser o no anònim, si l’assignació de personal avaluador es fa de forma 
manual o automàtica, la ponderació de la qualificació que rep l’alumnat per 
l’avaluació dels seus companys i companyes i la que rep per la seua tasca d’avaluador, 
etc. El mòdul taller també permet al professorat revisar les avaluacions fetes per 
l’estudiantat i fins i tot anul•lar-les si es considera pertinent. 

Duració 10 hores (6 presencials i 4 no presencials). 
Data i horari Edició 1: 8 i 15 de novembre de 2013, Edició 2: 9 i 16 d’abril de 2014 i Edición 3: 12 

i 19 de noviembre de 2014. 
Lloc Aula informàtica TD0206AI (ESTCE) 
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5.13. Construint des del professorat una universitat participativa, eficient i 

responsable 
Professorat Lluís Martínez León (Departament de Física de l’UJI) 
Objectius • Motivar el PDI pe augmentar la seua implicació en els processos de gestió de 

la docència i la resta de gestió universitària. 
• Millorar el coneixement del PDI (sobre tot del recent contractat) sobre les 

estructures organitzatives i de govern a la universitat i els diferents nivells de 
representació i de presa de decisions, en particular en els temes relacionats 
amb l’organització de la docència, el desenvolupament de la carrera docent i la 
gestió de queixes i conflictes acadèmics. 

• Incentivar la participació del PDI en tots els aspectes de la vida acadèmica i en 
els òrgans de representació de la institució universitària 

Continguts Al llarg de l’acció formativa es tractaran, no necessàriament en aquest ordre, els 
punts següents: 
• Estructura de la Universitat (centres, departaments, instituts, àrees de 

coneixement, serveis, òrgans de govern, comissions). 
• Figures contractuals del PDI. Carrera docent i promocions. Marc legal 

(LOMLOU, decrets GV, DCDI UJI). 
• Organització docent. Graus, màsters i doctorat. Comissions gestores. POD. 

GIE i SPIE. 
• Òrgans de representació (acadèmics i sindicals). 
• Conflictes i garanties (ex.: reclamacions d’exàmens, Sindicatura de 

Greuges...). 
Metodologia La metodologia del curs serà altament participativa, amb activitats del grup complet, 

de treball en grups reduïts, jocs de rol, etc. combinades amb parts més expositives, i 
una petita part de treball no presencial. 

Duració 6 hores 
Data i horari 18 i 25 de novembre de 2013 
Lloc Aula HC2S35AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 
Observació Dirigit especialment a PDI amb menys experiència o implicació en la vida 

universitària, com ara el recent contractat. 
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5.14. Innovació de la docència universitària mitjançant l’Aprenentatge-

servei (APS 
Professorat Òscar Chiva Bartoll y Jesús Gil Gómez (Departament d’Educació) 
Objectius • Donar a conèixer les possibilitats d’interacció entre la universitat i la societat 

en el procés d’ensenyament/aprenentatge. 
• Analitzar una experiència d’una pràctica docent basada en la modalitat directa 

d’aprenentatge-servei. 
• Elaborar les línies d’aplicació d’un model d’aprenentatge-servei adaptat a cada 

àrea de coneixement. 
• Dissenyar i experimentar en la pràctica propostes adaptades a les respectives 

àrees de coneixement. 
Continguts 1. Missions de la universitat. Un plantejament emancipador i de transformació social 

en l’educació universitària. 
2. Propostes per a una docència compromesa i un aprenentatge ètic: 
• Continguts curriculars. 
• Relació entre estudiantat i professorat. 
• Organització social de les tasques d’aprenentatge. 
• Cultura participativa institucional. 
• Implicació comunitària de l’aprenentatge acadèmic. 

3. Fonaments de l’aprenentatge-servei des de l’anàlisi d’experiències i bones 
pràctiques: Fases dels projectes, agents implicats, possibilitats d’aplicació a la 
docència universitària i sistemes d’avaluació. 
4. Gestió del socis comunitaris a implicar en el procés d’ensenyament/aprenentatge. 

Metodologia Metodologia participativa basada en el treball i la implicació activa dels assistents 
entorn a tallers, debats i exposicions. D’inici s’establirà un fòrum on tots i totes 
puguem debatre entorn a la necessitat i les possibilitats de la vessant ètica i crítica de 
la docència universitària. En segon lloc s’oferiran orientacions per a una possible 
aplicació de la metodologia d’aprenentatge-servei a les matèries en les què els 
assistents imparteixen docència. Posteriorment, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu i 
l’aprenentatge basat en problemes, s’orientarà en el dissenya de projectes 
d’aprenentatge-servei adaptats a la docència específica dels participants. 

Duració 12 hores 
Data i horari J Dijous, 10 i 17 d’abril i 8 de maig de les 10:00 a les 14:00 hores 
Lloc Aula JB1106AA de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques 
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5.15. Alguns recursos i alternatives per a la renovació educativa a l’aula 

Professorat Enric Ramiro Roca (Departament d’Educació, guardonat amb el primer premi a la 1ª 
convocatòria del premi de millora educativa de l’UJI curs 1999/00) i Miguel Angel 
Fortea (Responsable d’Innovació educativa de l’USE) 

Objectius • Compartir la realitat quotidiana de l'aula.  
• Presentar experiències concretes d'actuació innovadora.  
• Debatre propostes referents a metodologia i avaluació de l'assignatura. 
• Aprendre tècniques per a millorar la docència. 
• Augmentar la implicació i participació de l’estudiantat. 
• Optimitzar les sol•licituds d’ajuda a la convocatòria de l’UJI d’innovació 

educativa. 
Continguts 1. La nostra experiència docent. 

• Principis generals que cal tenir en compte.  
• Com aprenem i ensenyem. 
• Dificultats que hi trobem.  
• Possibles solucions. 

2. Innovar i renovar, tots i totes podem millorar. Per on començar i com fer-ho. 
3. Una experiència singular d'innovació docent: participació de l’estudiantat en la 
programació, metodologia i avaluació d'una assignatura. 
4. Ajudes a projectes d’innovació educativa de l’UJI: característiques dels projectes 
concedits i probabilitat d’èxit a la convocatòria. 

Metodologia Amb la dinàmica del taller es promourà que els i les assistents analitzen i qüestionen 
de forma participativa i col•laborativa la seua pràctica docent i com poden millorar-la. 
El taller inclou treball no presencial tutoritzat per a l’elaboració d’una proposta de 
millora i innovació educativa aplicada a una de les assignatures pròpia de cada 
participant. 

Duració 15 hores (8h presencials + 7h de treball autònom) 
Data i horari 27 de maig i 26 de juny de 2014 de les 10:00 a les 14:00 hores. 
Lloc Aula TD2002AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
 
 
5.16. CmapsTools: Els mapes conceptuals com recurs educatiu universitari. 
Professorat Julio Pacheco Aparicio (Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors) 
Objectius L’objectiu del curs és donar a conèixer una aplicació informàtica lliure útil per 

realitzar mapes conceptuals i poder gastar-los tant com a recurs, com en els cursos 
de l’Aula Virtual 

Continguts • Que són els mapes conceptuals i les seues característiques 
• Per a que serveixen els mapes conceptuals i com es realitzen 
• Aprendre el funcionament bàsic de CmapTools per a la creació de mapes 

conceptuals (afegir imatges, hipervincles, exportar, etc.) 
• Inserir un mapa de CmapTools en un curs de l’Aula Virtual 

Metodologia Hi haurà una part expositiva per explicar que són els mapes conceptuals i les seues 
característiques i després els assistents aprendran cóm instal•lar CmapTools als seus 
ordinadors. 
Una vegada conegut com instal•lar-lo, començarem a treballar amb les opcions que 
ens proporciona aquesta ferramenta. 
Farem al menys un mapa conceptual que aprendrem a exportar-ho i penjar-ho als 
nostres cursos del Moodle de l'Aula Virtual 

Duració Edició 1: 4 hores i Edició 2: 6 hores 
Data i horari Edició 1: 30 de maig i 6 de juny de 2014, i Edició 2:  21 de novembre i 5 de desembre 

de 2014 
Lloc Aula TD0108AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
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5.17. Coordinació de la docència i equips docents 

Professorat Enrique Juliá Bolivar (Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció) 
Objectius Analitzar els aspectes principals de la coordinació de la docència des del punt de 

vista de l’EEES, les seues conseqüències pràctiques en la docència del PDI i com 
pot contribuir a la millora de la qualitat educativa. 

Continguts • Motius per a la coordinació docent 
• Tipus de coordinació. 
• Coordinació docent en l’EEES i en l’UJI. 
• Nivells de coordinació en l’UJI: Verifica -> Audit -> Guies docents 
• Equips docents UJI 
• Situació actual i aspectes a millorar. 
• Coordinació docent Vs Llibertat de càtedra 
• Activitats: taules de competències. 

Metodologia Taller de reflexió sobre la pròpia pràctica docent, on s’analitzaran possibles estratègies 
i activitats per a millorar la coordinació entre docents i de la docència de l’UJI. 
Activitats en aula informàtica. 

Duració 12 hores 
Data i horari 17, 18 i 24 de juny de 10 a 14 hores 
Lloc Aula TD0130AI de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
 
 

5.18. Desenvolupament d’habilitats per a exposar amb claredat en l’aula 
Professorat Carlos Fanjul Peyró i María Lorena López Font (Dept. 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: Credibilitat de la font; Primeres 

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

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

• Estructurar el discurs segons característiques: Com estructurar correctament 
el discurs (la importància del discurs en cercle); Eines per a fomentar la 
participació; Eines per a aconseguir més atenció (potència de l’audiovisual, 
l’evolució del Power Point, noves eines, com ara Prezi); Importància del 
respecte mutu; Ajustar-se al temps; Dominar l’espai; i 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 6 hores 
Data i horari Divendres 7, 14 i 28 de novembre de 10.00 a 12.00 hores 
Lloc Aula TD2002AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
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5.19. Avaluació continua en el procés d’ensenyament/aprenentatge 
universitari 

Professorat Miguel Angel Fortea (Unitat de Suport Educatiu –USE-) 
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 avaluativa 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 12 hores (6 presencials i 6 de treball no presencial). 
Data i horari Dimarts 11 de novembre i 2 de desembre de 10.00 a 13.00 hores 
Lloc Aula TD1015AA de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 
 
 

5.20. Internacionalització de la docència en l’aula universitària 
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 dels estudiants. 

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 
Duració 6 hores. 
Data i horari Dimarts 18 i 25 de novembre de 10.00 a 13.00 
Lloc Aula TD0112FR (Sala de graus de la ESTCE) 
 


