
 

U1161 GESTIÓ ACADÈMICA I DOCENT A L’ESCOLA 
POLITÈCNICA SUPERIOR (EPS) PER A PROFESSORAT 

DEL DDTeC 
 
 
PROFESSORAT: Rosa Gil, Tècnics de la unitat Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent de la UdL i Josep Lluís Lérida 
 
OBJECTIUS 

 Conèixer els procediments de gestió acadèmica i docent a l’EPS 
 Conèixer les normatives acadèmiques 
 Conèixer les eines per a la docència: campus virtual i guies docents 
 Metodologies docents a partir de l’art i els recursos del nostre entorn. 

 
CONTINGUTS 
Aquest curs té dos blocs ben diferenciats. El BLOC 1 està adreçat a tot el 
professorat de nova incorporació a l’EPS i orientat a donar a conèixer els 
procediments de gestió acadèmica i docent, així com el marc i la normativa 
acadèmica. El BLOC 2 està particularment dissenyat i orientat al disseny de les 
guies docents i la incorporació de noves metodologies docents a partir de l’art. 
 
BLOC 1 

PRIMERA PART (Tècnics de la unitat Suport i Assessorament a 
l'Activitat Docent de la UdL) (2h) 

 Ús del campus virtual. 
 Compleció de les guies docents. 
 Altres eines digitals per a la docència. 

 
SEGONA PART (Rosa Gil, Josep Lluís Lérida) (2h) 

 Funcionament acadèmic de l’EPS. 
 Normatives acadèmiques de l’EPS i la UdL. 
 Òrgans de govern i comissions acadèmiques. 
 Organització de l’equip directiu i de l’equip de coordinadors. 
 Garantia de la qualitat. 
 Eixos estratègics de l’EPS. 
 Organització acadèmica i organització de la recerca. 

 
BLOC 2 

TERCERA PART (Rosa Gil, Josep Lluís Lérida) (24h) 
 Assignació docent i responsables assignatures. 
 Creació Equips de treball. 
 Elaboració de les guies docents. 
 Coordinació inter-assignatures i intra-assignatures. 

 



 
METODOLOGIA 
La primera part es durà a terme on-line i serà eminentment de caràcter pràctic, 
fent èmfasi en l’ús de les eines digitals per a la docència. 
 
La segona part és expositiva, on es presentaran els procediments i les 
normatives acadèmiques per a la docència en el marc de la EPS i també es 
farà un seguiment on-line. 
 
La tercera part és on-line. Una gran part de la càrrega de treball es durà a 
terme de forma autònoma.  
 
Durada:  Bloc 1 i 2, Professors del nou Grau DDTEC. (26h) 

 
Lloc: Escola Politècnica Superior. 
 
Horari:  

Dimecres 15 de juliol 16 a 18h, Sessió Virtual 

(Tècnics de la unitat 

Suport i Assessorament a 

l'Activitat Docent de la 

UdL) (2h) 

Dimecres 15 de juliol de 18 a 20h, Sessió Virtual (Rosa Gil, JL Lérida) (2h) 

 

Del 13 de juliol al 19 de juliol. 

 

Treball autònom. (24h) 

 

Inscripció: Cap d’Estudis EPS 

 

Observacions:  

Aquesta activitat està adreçada al professorat de nova incorporació del DDTeC 

i a tot el professorat del nou Grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives. 

 
 


