
 
 

 
 

CONVOCATÒRIA D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ 
PERMANENT EN DOCÈNCIA DE L’ANY 2019 

 

 

El programa de formació permanent del professorat està organitzat per la Unitat de Formació i 

Innovació Educativa (UFIE) de l’USE. En aquestes activitats formatives pot inscriure’s 

gratuïtament qualsevol PDI de l’UJI amb independència de la seua situació i experiència laboral. 

Aquesta convocatòria integra els cursos subvencionats dintre del Pla de formació dels empleats 

públics al servei de l’administració de la Generalitat, per a l’any 2019.  

 

 
PROGRAMACIÓ DE JUNY-JULIOL 

 Disseny i implementació de projectes d'Aprenentatge-Servei a la docència universitària 

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

 Design Thinking. Disseny d'activitats i treballs que fomenten la innovació, la reflexió i 
l’autonomia de l'estudiantat 

 Internacionalització de la docència a l'aula  

 Taller de CoRubrics: autoavaluació i avaluació per companys mitjançant formularis 

 

PROGRAMACIÓ DE SETEMBRE-OCTUBRE 

 Ús de Google Sites per generar ePortfolis 

 Com innovar i investigar en la docència universitària 

 Les TIC en la tutorització virtual a l'àmbit científic-tècnic 

 Tutoritzar Treballs Final de Grau de forma eficient 

 Estratègies per a fomentar la participació i la interacció a l’aula 

 

 

 

Condicions de participació en la formació 

 

Procediment d’inscripció als cursos 

 

Procediment de renúncia a un curs 

 

Calendari dels cursos 

 

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

http://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/
http://www.uji.es/serveis/use/base/UFIE/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/15/pdf/2019_3803.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/15/pdf/2019_3803.pdf
mailto:formacio@uji.es


 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN LA FORMACIÓ 

1. Per poder assistir a qualsevol dels cursos és imprescindible fer la inscripció pertinent. 

2. Qualsevol PDI pot inscriure’s a tots els cursos que vulga, Si un PDI s’inscriu a més d’un curs 

de la mateixa convocatòria, les inscripcions cal fer-les per ordre de prioritat en funció del seu 

l’interès. 

3. L’admissió per a cadascun dels cursos es fa per ordre d’arribada de les inscripcions. A cada 

PDI se li acceptarà per als dos primers cursos sol·licitats amb vacants i en la resta dels cursos 

sol·licitats (sense vacants o terceres i següents prioritats), entrarà en la llista d’espera.  

Nota: El professorat que del curs acadèmic anterior tinga una avaluació docent d’insuficient 

gaudirà de la màxima prioritat en el procés d’admissió. 

4. Una setmana abans del començament de cadascun dels cursos, les places vacants s’oferiran al 

professorat de la llista d’espera. 

5. En cas de no poder assistir i/o voler donar-se de baixa d’un curs cal fer l’anul·lació de la 

inscripció per poder concedir la vacant als companys de la llista d’espera. 

6. La formació oferta a la convocatòria és gratuïta i dóna dret a rebre un certificat d’assistència i 

aprofitament a les persones inscrites que participen en més del 80% de les hores i facin totes les 

tasques obligatòries propostes al respectiu curs. 

 

 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ ALS CURSOS 
 

El procediment d’inscripció es farà en dues tandes. A) inscripció per a tots els cursos de juny-juliol 

(que romandrà oberta fins al dia en el qual comenci l’últim curs d’aquest període) i B) inscripció 

per a tots els cursos de setembre-octubre (que s’obrirà en setembre fins al dia en el qual comenci 

l’últim curs d’aquest segon període). 

La inscripció es fa des de l'aplicació de matrícula de l'UJI connectada a l'IGLU personal: des de 

http://inscripcio.uji.es s'accedeix a l'assistent de preinscripció i després de triar l'idioma (i 

autentificar-se si es necessari),  cal descendir fins a "Unitat de Suport Educatiu-Formació del PDI" i 

desplegar-ho per a veure els cursos oferts; es tria el que es desitja en primer lloc i s'introdueix el 

correu electrònic (obligatòriament) i el telèfon (optatiu). Finalment, es punxa sobre la fletxa per a 

passar a la següent pantalla, la qual indicarà que la inscripció ja ha sigut "formalitzada" i que es pot 

"imprimir un comprovant". A continuació es repeteix el procediment per al següent curs del mateix 

període (recordeu que cal fer les inscripcions per ordre de prioritat/interès). 

 

 

PROCEDIMENT DE RENÚNCIA A UN CURS 
 

En qualsevol moment el PDI inscrit, acceptat o en llista d’espera d’un curs pot donar-se de baixa del 

mateix procedint a anul·lar la inscripció: cal entrar a http://inscripcio.uji.es i a la mateixa pàgina on 

apareixen els serveis i cursos, a baix del tot, es troba “Inscripcions i preinscripcions sol·licitades” 

(l’aplicació permet, a més de comprovar les inscripcions, anul·lar-les automàticament amb un clic). 

http://inscripcio.uji.es/
http://inscripcio.uji.es/


 

CALENDARI DELS CURSOS 

JUNY-JULIOL DE 2019 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Dia 17 de juny 18 19 20 21 

Matí 
APS1 

(10.00 a 13.00 h) 
 

APS2 

(10.00 a 13.00 h) 
 

APS3 

(10.00 a 13.00 h) 

Vesprada      

Dia 24 25 26 27 28 

Matí 
FESTIU 

SANT PERE 
 

BOCA1 

(10.00 a 14.00 h) 

 

DESIGN1 

(10.00 a 13.00 h) 
 

Vesprada      

Dia 1 de juliol 2 3 4  5 

Matí  
INTERNAC1 

(9.00 a 13.00 h) 

INTERNAC2 

(9.00 a 13.00 h) 
 

BOCA2 

(10.00 a 14.00 h) 

DESIGN2 

(10.00 a 13.00 h) 
 

Vesprada      

Dia 8 9 10 11 12 

Matí  
CORUBRICS1 

(10.00 a 14.00 h) 

BOCA3 

(10.00 a 14.00 h) 
  

Vesprada      

SETEMBRE – OCTUBRE DE 2019 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Dia 2 de setembre 3 4 5 6 

Matí      

Vesprada      

Dia 9 10 11 12 13 

Matí      

Vesprada      

Dia 16 17 18 19 20 

Matí 
EPORTFOLI1 

(10.00 a 12.00 h) 
INNOVA1 

(10.00 a 14.00 h) 

TUT VIRTU1 

(11.00 a 13.00 h) 
TFG1 

(11.30 a 13.30 h) 
 

Vesprada      

Dia 23 24 25 26 27 

Matí 
EPORTFOLI2 

(10.00 a 12.00 h) 
INNOVA2 

(10.00 a 14.00 h) 

TUT VIRTU2 

(11.00 a 13.00 h) 

TFG2 

(11.30 a 13.30 h) 
 

Vesprada      

Dia 30 1 d’octubre 2 3 4 

Matí  
PARTICIPA1 

(9.00 a 13.00 h) 
  

PARTICIPA2 

(9.00 a 13.00 h) 

Vesprada      

 

LLISTAT DE CURSOS I LES SEUS ABREVIATURES  
2n TRIMESTRE 

APS Disseny i implementació de projectes d'Aprenentatge-Servei a la docència universitària 

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

DESIGN Design Thinking. Disseny d'activitats i treballs que fomenten la innovació, reflexió i autonomia de l'estudiantat  

INTERNAC Internacionalització de la docència a l'aula 

CORUBRICS Taller de CoRubrics: autoavaluació i avaluació per companys mitjançant formularis  

 

3r TRIMESTRE 

EPORTFOLI Ús de Google Sites per generar ePortfolis 

INNOVA Com innovar i investigar en la docència universitària 

TUT VIRTU Les TIC en la tutorització virtual a l'àmbit científic-tècnic 

TFG Tutoritzar Treballs Final de Grau de forma eficient 

PARTICIPA Estratègies per a fomentar la participació i la interacció a l’aula 

 

 



PROGRAMA DE FORMACIÓ PERMANENT (PFP) 
 

 

 

PROGRAMACIÓ DE JUNY-JULIOL  
 

 

Disseny i implementació de projectes d'Aprenentatge-Servei a la docència 

universitària 

Professorat Òsca Chiva Bartoll (Departament d’educació i didàctiques específiques). 

Objectius 

Conèixer l’aprenentatge-servei i la seua fonamentació i el seu valor pedagògic, 

introduir les modalitats d’aprenentatge-servei amb les seues possibilitats de 

disseny, avaluació i investigació-acció, valorar la utilitat i oportunitat de 

l'aprenentatge-servei, planificar projectes d’aprenentatge-servei viables i 

contextualitzats i analitzar les possibilitats de divulgar les experiències 

d'Aprenentatge-Servei. 

 

Continguts 

 

 Justificació i bases conceptuals de l'aprenentatge-servei. 

 Presentació conceptual i d'experiències consolidades en diferents àrees de 

coneixement. 

 Com desenvolupar un projecte Aprenentatge-Servei: etapes i criteris. 

 Avaluació i investigació-acció en aprenentatge-servei. 

 

Metodologies 

Exposició magistral i presentació intercalada de vídeos. Debats grupals. Tasques 

en grups. Breu exposició grupal sobre el disseny i presentació d’un projecte 

d’ApS treballat en la mateixa sessió. 

Durada 12 hores (9 hores presencials i 3 de treball no presencial). 

Data i horari 17, 19 i 21 de juny de 2019 de 10.00 a 13.00 hores. 

Lloc Aula TD1017AA de l’ESTCE. 

 



 

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

l’estudiant 

Professorat 
María Paola Ruiz Bernardo (Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències 

Socials, la Llengua i la Literatura) 

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 Dimecres, 26 de juny i 3 i 10 de juliol de 2019, de 10.00 a 14.00 hores. 

Lloc Aula TD1016AA de l’ESTCE. 



Design Thinking. Disseny d'activitats i treballs que fomenten la innovació, la 

reflexió i l’autonomia de l'estudiantat 

Professorat 
Reina Ferrández Berrueco (Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències 

Socials, la Llengua i la Literatura). 

Objectius 

L’objectiu d’aquest curs és que el professorat conega com pot contribuir a la 

millora i innovació de la seua docència la metodologia Design Thinking, i com 

utilitzar-la i implementar-la a l’aula. 

Continguts 

 

 D’on sorgeix. En què consisteix. Possibilitats. 

 Dissenyem una activitat de Design Thinking mitjançant la metodologia 

Design Thinking. 

 Dissenyem l’avaluació de l’activitat. 

 Què ha passat? 

 

Metodologies 
Metodologia totalment activa en la qual els assistents utilitzaran les mateixes 

estratègies que després hi hauran d’emprar els seus estudiants. 

Durada 8 hores (6 hores presencials i 2 de treball no presencial). 

Data i horari Dijous, 27 de juny i 4 de juliol de 2019, de 10.00 a 13.00 hores. 

Lloc Aula HA0007AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 

 

 

 

 

Internacionalització de la docència a l'aula 

Professorat Inmaculada Fortanet Gómez (departament d’estudis anglesos). 

Objectius Aplicar la internacionalització per a tot l’estudiantat en la seua docència. 

Continguts 

 

 Internacionalització a casa. 

 Qui són els meus estudiants? 

 Internacionalització del currículum. 

 El paper de l’estudiantat internacional a l’aula. 

 Intercanvi de professorat. 

 Collaborative Online International Learning (COIL) i altres col·laboracions 

en línia. 

 Virtual Mobility. 

 Projectes internacionals. 

 

Metodologies 

Breu introducció expositiva dels temes, amb posterior debat amb els participants i 

treball per a la resolució de situacions i casos reals (incloent-hi la participació de 

professorat convidat per a compartir experiències). 

Durada 8 hores (6 hores presencials i 2 de treball no presencial). 

Data i horari 2 i 3 de juliol de 2019, de 9.00 a 13.00 hores. 

Lloc Aula HA0007AA de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. 



 

CoRubrics: autoavaluació i avaluació per companys mitjançant formularis 

Professorat 
Mercedes Marqués Andrés (Departament d’Enginyeria i Ciència dels 

Computadors). 

Objectius 

Aprendre  a utilitzar CoRubrics, un complement per als fulls de càlcul de Google 

que permet realitzar un procés complet d’avaluació amb rúbriques (el professorat 

pot avaluar a l’estudiantat individualment o en grup i l’estudiantat pot autoavaluar-

se i coavaluar-se). 

 

Continguts 

 

 Instal·lació del complement CoRubrics. 

 Creació del formulari a partir de la rúbrica. 

 Processament de les dades d’avaluació. 

 

Metodologia 

 

S’iniciarà el taller amb una demostració pràctica de l’ús de CoRubrics. A 

continuació cada participant treballarà de manera autònoma seguint un tutorial 

elaborat expressament per al taller i amb el suport de la professora en cas de 

necessitat. D’aquesta manera, cada assistent podrà treballar al seu propi ritme i, 

si vol, treballar amb la seua pròpia rúbrica d’avaluació. 

 

Durada 4 hores. 

Data i horari Dimarts 9 de juliol de 2019 de 10.00 a 14.00 hores. 

Lloc Aula informàtica TD0105AI de l’ESTCE. 



 

PROGRAMACIÓ DE SETEMBRE – OCTUBRE  
 

Ús de Google Sites per generar ePortfolis 

Professorat 
Reyes Grangel Seguer (Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics). 

 

Objectius 

 Comprendre les capacitats del ePortfolio com a eina de reflexió a 

l’aprenentatge i integradora de la docència i de comunicació web2.0. 

 Ser capaç d’utilitzar les capacitats del Google Sites per tal de crear un 

ePortfolio. 

 Disseny d’una experiència docent per a una assignatura mitjançant el 

ePortfolio i Google Sites. 

 

 

Continguts 

 

 L’ePortfoli com a mètode d’ensenyament-aprenentatge. 

 Eines Web 2.0 

 Desenvolupament d’ePortfoli amb Google Sites  

- Característiques bàsiques de gestió de Google Sites 

- Disseny d’elements de l’ePortfoli 

- Creació de les pàgines 

- Opcions per compartir i permisos 

- Exemples. 

 Desenvolupament d’ePortfoli amb Wordpress: 

- Publicar 

- Personalitzar 

- Configurar 

- Exemples. 

 

 

Metodologies 

Participativa, el professorat explicarà els principals conceptes relacionats amb el 

tema i presentarà exemples d’experiències docents amb la utilització del ePortfolio 

per a després plantejar diverses qüestions i exercicis pràctics als i les assistents 

sobre la creació d’una web mitjançant Google Sites que done suport al ePortfolio 

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

Data i horari 16 i 23 de setembre de 2019 de 10.00 a 12.00 hores. 

Lloc Aula informàtica TD0130AI de l’ESTCE. 

 



Com innovar i investigar en la docència universitària 

Professorat 

Miguel Angel Fortea Bagán (Unitat de Formació i Innovació Educativa de l’USE i 

Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la 

Literatura). 

Objectius 

Conèixer els aspectes bàsics per innovar i investigar a l’aula i oferir eines i 

estratègies adaptades a les particularitats de la Universitat Jaume I i les seues 

titulacions. 

 

Continguts 

 Introducció a la innovació educativa en l’aula universitària. 

 Planificar i dissenyar la innovació des de la investigació educativa. 

 Avaluar el canvi i l’impacte de la innovació. 

 Suport a la innovació educativa en l’UJI. 

 

Metodologies 

Amb la dinàmica del taller es promourà que els assistents analitzen i qüestionen de 

forma participativa i col·laborativa la seua pràctica i com poden millorar-la amb 

estratègies adaptades a l’UJI. 

El taller inclou treball no presencial tutoritzat d'elaboració d'una proposta 

individual o en equip docent d’innovació educativa. 

Durada 16 hores (8 presencials i 8 de treball no presencial). 

Data i horari Dimarts 17 i 24 de setembre de 2019 de 10.00 a 14.00 hores. 

Lloc Aula TD2046AA de l’ESTCE. 

 

 

 

Les TIC en la tutorització virtual a l'àmbit científic-tècnic 

Professorat Pablo Gregori Huerta i Vicente Martínez García  (Departament de matemàtiques) 

Objectius 

Facilitar la comunicació síncrona entre l’estudiantat i el professorat, dotar 

d’habilitats TIC per transmetre de forma eficient coneixement abstracte i utilitzar 

la simbologia pròpia de l’àmbit científic en la tutorització a distància. 

 

Continguts 

 Webs gratuïtes de comunicació: hangouts, Skype, zoo. 

 Pissarres on-line, tablets: awwapp 

 El telèfon mòbil com a eina en les tutories virtuals. L’eina appear.in. 

 Ús combinat de varies eines. 

 

Metodologies 
Descripció de la problemàtica existent i dels recursos disponibles. Taller sobre l’ús 

dels recursos presentats 

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

Data i horari Dimecres 18 i 25 de setembre de 2019, de 11.00 a 13.00 hores. 

Lloc Aula informàtica TD0130AI de l’ESTCE. 

 

 



Tutoritzar Treballs Final de Grau de forma eficient 

Professorat Santiago García Campá (Departament de Dret del Treball i la Seguretat Social). 

Objectius 

Millorar la qualitat de la docència en l’assignatura TFG, mitjançant instruments i 

metodologies com tutories col·lectives i individuals, vídeotutories, rúbriques, 

lliurament de tasques, etc. 

 

Continguts 

 El Treball Fi de Grau (TFG). 

 Les funcions del professorat durant la tutorització. 

 La metodologia per a la tutorització del TFG. 

 La millora del TFG. 

 

Metodologies 
Es combinarà la classe magistral, l'activació dels coneixements previs de 

l’estudiantat i l'estudi de casos pràctics. 

Durada 6 hores (4 presencials i 2 de treball no presencial). 

Data i horari Dijous 19 i 26 de setembre de 2018, de 11.30 a 13.30 hores. 

Lloc Aula informàtica TD0130AI de l’ESTCE. 

 

 

 

Estratègies per a fomentar la participació i la interacció a l’aula 

Professorat 
Marta Estrada Guillén (Departament d’administració d’empreses i màrqueting). 

 

Objectius 

En la primera part s’aprofundirà en els diferents models que des de la 

psicologia expliquen diferents formes d'aprenentatge i identifiquen diferents 

perfils de pensament entre l'estudiantat. En la segona part s’aprofundirà en 

diferents tècniques comunicatives per a millorar les destreses del professor en 

aquesta matèria i adaptar-les a les particularitats comunicatives i d'aprenentatge 

del seu alumnat per fomentar la participació i la interacció a l’aula. 

 

Continguts 

 Descobrim l’estil d’aprenentatge. 

 Convencem amb el missatge. 

 Convencem amb l’entorn i les eines. 

 Convencem amb el presentador. 

 

Metodologies 

Participativa i activa. Després de les sessions d'aula el professorat assistent haurà 

de preparar una proposta de sessió d'aula implementant tècniques de comunicació 

per a fomentar la participació i la interacció a la seua aula. 

 

Durada 10 hores (8 presencials i 2 de treball no presencial). 

Data i horari 1 i 4 d’octubre de les 9.00 a les 13.00 hores. 

Lloc 
Sessió 1 d’octubre: Aula TD2046AA de l’ESTCE. 

Sessió 4 d’octubre: Aula TD1016AA de l’ESTCE. 

 


	Estratègies per a fomentar la participació i la interacció a l’aula

