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Aquesta edicio s’ofereix només per poder regularitzar a aquelles persones que 
no han finallitat l’Especialista en cursos anteriors. 
 
A continuació es presenta l’Especialista en Docència Universitària del curs 
2019/2020.  
Aquest programa de formació va dirigit a tot el personal docent de la Universitat 
de Lleida, però de forma especial al professorat universitari que vulgui adquirir 
una formació especialitzada sobre docència universitària, i a professors 
universitaris en general que participen en el desenvolupament de noves 
titulacions a la nostra universitat. 
 
S’han definit quatre competències bàsiques (A, B, C i D) i 14 objectius lligats a 
aquestes competències: 
 
A - Exercir com a docent a la universitat europea del segle XXI. 
 

1. Conèixer i entendre les funcions dels professors i els alumnes en el nou 
marc de l’EEES. 
 
2. Conèixer i valorar críticament diversos models de docència universitària. 
 
3. Analitzar la pròpia pràctica i reflexionar sobre ella. 
 
4. Valorar la necessitat d’exercir la funció docent de manera saludable. 
 
5. Aprofitar els recursos disponibles a la universitat per contribuir a la 
internacionalització dels estudis. 

 
B - Dissenyar processos d’ensenyament i aprenentatge adients a les 
necessitats formatives dels estudiants universitaris. 
 

6. Dissenyar, planificar i avaluar processos d’ensenyament i aprenentatge 
tant individualment com en colꞏlaboració amb altres docents com a 
professionals de la disciplina. 
7. Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la 
comunicació per afavorir els aprenentatges. 
 
8. Orientar i tutelar als estudiants universitaris 

 
C - Innovar en la pràctica de la docència universitària. 
 



 
9. Conèixer i aplicar diferents metodologies i estratègies de treball que es 
poden desenvolupar per a respondre a objectius educatius diferents (ús del 
portafoli, etc.). 
 
10. Dissenyar i aplicar metodologies d’avaluació continuada. 

 
11. Afavorir el desenvolupament d’hàbits i destreses per 
l’aprenentatge autònom entre els estudiants de graus i/o màsters. 
 
12. Potenciar i orientar el treball en equip i les actituds cooperatives 
entre els estudiants de graus i/o màsters. 

 
D - Ús d’estratègies comunicatives necessàries per a la docència. 
 

13. Conèixer les eines i tècniques que faciliten i optimitzen la comunicació. 
 
14. Reforçar les habilitats socials i comunicatives dels docents per tal de 
millorar la interacció en els processos d’ensenyament-aprenentatge. 

 

Dates de realització 

Inici: gener de 2020 
 
Final: juny de 2020 

 
 
PLA D’ESTUDIS 
 
El curs tindrà diferents mòduls que s’hauran de cursar obligatòriament si es vol 
obtenir el títol d’especialista. Aquests mòduls estan compostos per cursos, 
alguns obligatoris (OB) i altres optatius (OP), amb el següent pla d’estudis: 
 
Mòdul 1: El docent universitari 
 

• Curs U1086: Estrategias y técnicas de negociación (OB) 
 
• Curs U1094: Competències i formació pedagògica del professorat 
universitari (OB) 
 
• Curs U1079: Els processos d’acreditació del professorat davant d'AQU 
Catalunya: lector, agregat i catedràtic (OB) 

 
 
Mòdul 2: Processos d’ensenyament i aprenentatge 
 

• Curs U1073: Aprenentatges actius en grups nombrosos (OB) 
 
• Curs U1072: Optimización del tiempo en el trabajo (OB) 

 



 
 
Mòdul 3: Estratègies i recursos didàctics (cursar mínim dues optatives) 
 

• Curs U1083: La docència universitària centrada en l’alumne a través de 
l’Aula Invertida (OP) 
• Curs U1090: La docència centrada en el docent: anàlisi i millora de la 
sessió expositiva (OP) 
 
• Curs U1091: L’aprenentatge centrat en l’alumnat: estratègies 
participatives en l’aula universitària (OP) 

 
 
Mòdul 4: Innovació sobre la docència (cursar mínim dues optatives) 

 
• Curs U1076: Aplicació d’estratègies metodològiques i recursos didàctics 
a la innovació docent (OP) 
 
• Curs U1080: Direcció, correcció i avaluació de treballs fi de grau (TFG) i 
treballs fi de màster (TFM) (OP) 
 
• Curs U1087: El Aprendizaje-Servicio y la optimización de la calidad en la 
educación superior (OP) 

 
 
Mòdul 5: E-Learning (cursar mínim una optativa) 
 

• Curs U1053//U1097: Utilització del campus virtual en la docència. 
aplicació de metodologies i creació de recursos online (OP) 
 
• Curs U1063//U1051: Seminaris virtuals sobre eines del campus virtual 
(OP) 
 
• Curs U1062: Ús de l’ eina de tests del campus virtual (OP) 

 
 
Mòdul 6: Biblioteca i documentació (cursar mínim dues optatives) 
 

• Curs U1088: Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica: 
ciències (OP) 
 
• Curs U1089: Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica: 
humanitats (OP) 
 
• Curs U1093: Ciència oberta: publicacions i dades de recerca en obert 
(OP) 
 
• Curs U1092: Gestor Bibliogràfic Mendeley (OP) 

 
 



 
Mòdul 7: Avaluació (cursar mínim una optativa) 
 

• Curs U1074: Avaluació continuada en grups grans (OP) 
 
• Curs U1064: ¿Cómo tenemos que cambiar la evaluación para 
adaptarnos al EEES? Taller de herramientas para la evaluación formativa  

 
 
Mòdul 8: Practicum 
 

• Un any de docència Universitària avaluat positivament per els estudiants 
segons el Manual d'avaluació docent del professorat Oficina de Qualitat UdL. 
 
 

AVALUACIÓ 
 
Els criteris que es seguiran per a l’avaluació general de l’Especialista són els 
següents: 
 

- Assistència mínima del 80% a cada un dels cursos que formen els mòduls. 
 
- Presentació de resultats de l’avaluació per els estudiants segons el Manual 
d'avaluació docent del professorat UDL. 

 
TÍTOL A QUÈ DÓNA LLOC 
 

Títol d’Especialista en Docència Universitària 
 

*Per a l’obtenció del títol d’Especialista en Docència Universitària cal 
realitzar obligatòriament tots els mòduls 


