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Des de l’any 1998, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica de 

València ha organitzat, de manera ininterrompuda, un programa d’especialització en 

pedagogia universitària, dirigit fonamentalment a professors i professores que es troben en 

els seus primers anys de carrera professional i que han decidit afrontar d’una manera més 

seriosa i rigorosa el quefer docent.  

La versió actual del programa té origen en el de Formació Pedagògica Inicial per a 

Professors Universitaris (FPIPU), que a partir de l’any 2005, quan la Junta de Govern el va 

aprovar com a títol propi, va passar a denominar-se Expert Universitari en Pedagogia 

Universitària (EUPU).  

Al llarg de 18 edicions, més de 400 docents han rebut aquesta formació i ja formen una 

veritable massa crítica plenament involucrada a hores d’ara, en molts casos, en 

responsabilitats vinculades a la docència.  

Aquest fet, sens dubte, és la millor prova que podem oferir de l’èxit del programa. Amb 

aquest teló de fons, tenim el plaer d’oferir una nova edició de l’EUPU i esperem que 

continue contribuint a la vertebració d’una cultura compartida a l’entorn de la qualitat de 

l’educació superior. 

 

 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

 

L’objectiu essencial és formar professors i professores en l’àmbit de la pedagogia 

universitària i en l’educació superior que puguen exercir de manera harmònica  

i eficaç com a docents universitaris i, alhora, que tinguen capacitat de respondre  

als reptes a què s’enfronta la universitat actual 

Al terme del programa, els participants hauran iniciat el seu quefer professional tenint com 

a referència el perfil de bon docent derivat dels resultats de la recerca en educació 

superior i de les prioritats de la UPV en relació amb el seu model educatiu:  

o Planificar i fer activitats d’aprenentatge i d’avaluació que promoguen aprenentatges 

profunds i el domini progressiu de competències específiques i transversals de 

l’estudiantat, perquè puguen afrontar situacions complexes.  

o Bastir entorns d’aprenentatge efectius que reforcen i guien l’alumnat.  

o Implicar l’estudiantat en el seu aprenentatge, proposant reptes acadèmics i fomentant 

la col·laboració i interacció entre docents i estudiants i entre estudiants.  

o Emprar eficaçment les tecnologies a fi d’optimar l’aprenentatge de l’alumnat.  

o Avaluar i oferir retroalimentació a l’estudiantat a fi d’ajudar-lo en el procés 

d’aprenentatge. 
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PARTICIPACIÓ EN L’EUPU 

 

El programa es dirigeix prioritàriament a personal docent i investigador de la UPV  

La comissió gestora del programa avalua les sol·licituds rebudes seguint les directrius 

següents: 
 

CRITERIS DE SELECCIÓ 

o Entrevista de selecció: 3 punts. 

o Haver cursat el Programa d’acollida universitària (PAU): 2 punts. 

o Acreditar la participació en altres programes de formació de l’ICE: 1,5 punts. 

o Acreditar una experiència docent mínima de dos anys: 2 punts. 

o Compromís formal amb les condicions del programa: 1,5 punts. 

 Aprovació formal i expressa del departament al qual s’està adscrit. 

 Suport i col·laboració d’una persona tutora/mentora, de la seua mateixa àrea 

de coneixement, al llarg del procés de formació. 

 Elaboració d’un breu projecte personal de formació pedagògica, justificat 

d’acord amb el guió que es facilita en l’ICE. 

Respectant aquestes bases, es fa un procés de selecció fins a cobrir les 25-30 places que és 

possible oferir en cada nova edició i que formen un grup plural i heterogeni de professors i 

professores procedents de diversos centres i departaments, amb distinta experiència 

docent, etc.  
 

COMPROMÍS DE LES PERSONES PARTICIPANTS 

o Participar activament en les sessions programades (assistència mínima al 80% de la 

formació presencial). 

o Elaborar un contracte d’aprenentatge en què cada participant concrete què vol 

aconseguir al llarg del programa. 

o Dissenyar i aplicar un projecte d’innovació dins de la seua àrea de coneixement. 

o Elaborar un dossier docent que servisca com a fil conductor i com a producte final 

de l’EUPU, que continga la seua trajectòria professional i les seues bones pràctiques 

docents. 

 
  

EQUIP FORMATIU 

 

En el desenvolupament de les diverses accions formatives col·laboraran: 

o Persones expertes en pedagogia universitària (convidades perquè tracten qüestions 

concretes). 

o Responsables acadèmics i professorat de diverses àrees de coneixement de la UPV. 

o Tutors i tutores del personal docent participant (han de pertànyer al mateix 

departament o a la mateixa àrea de coneixement). 

o Personal assessor i orientador en matèria pedagògica de l’Institut de Ciències de 

l’Educació. 

Com que es tracta d’una formació de llarga durada, l’equip formatiu es compromet a 

acompanyar el desenvolupament i l’evolució dels participants cap a una construcció 

professional del que significa ser bon docent i a aconseguir que la major part d’estudiants puga 

assolir els resultats d’aprenentatge esperats. 
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ESTRUCTURA 

 

El programa de l’EUPU està pensat perquè s’impartisca durant un curs acadèmic, entre els 

mesos de setembre del 2018 i juny del 2019, i té assignats un total de 20 ECTS, que es 

distribueixen entre la formació teoricopràctica (estructurada en mòduls troncals i optatius), 

el pràcticum i el treball de final del títol: 

 

 FORMACIÓ TRONCAL I OPTATIVA (15 ECTS) 

Assignatures troncals. Principals nuclis temàtics que formen l’eix vertebrador de les 

competències que es treballen en el programa.  

Assignatures optatives. Accions formatives que la persona interessada escull segons les 

seues necessitats i interessos, per a cobrir cada mòdul entre la formació que es presenta 

en l’oferta general per al PDI. 
 

PRÀCTICUM (3 ECTS)  

Treball individual i en grups menuts amb la finalitat d’aplicar els coneixements adquirits en 

els mòduls teòrics a la seua realitat professional, a la pràctica docent. 

 

TREBALL FINAL DEL TÍTOL D’ESPECIALISTA (2 ECTS) 

Elaboració d’un dossier en el qual cada participant demostra la capacitat d’anàlisi de la 

seua pràctica docent (professional) i la capacitat per a integrar la formació teòrica 

rebuda.  

 

 

 

En la taula següent es concreten de manera més detallada les accions formatives que 

configuren la programació de l’EUPU: 

 

Matèries Assignatures Mètode 
Horaris i durada  
(hores presencials) 

Matèria 1 

APRENDRE  

I ENSENYAR  

A LA UNIVERSITAT 

La Universitat com a escenari de 

formació  

Seminari 1 

Troncal obligatòria 

Del 5 al 7 de 

setembre’18                    

(caràcter intensiu) 

4 

Fonaments de l’aprenentatge humà 

12 

La professió de professor d’Universitat 

Processos d’aprenentatge  
Tertúlia 

Troncal obligatòria 
13 de desembre’18 2 

Aprendre i ensenyar a la Universitat 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
23 de maig’19 4 
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Matèria 2 

DIDÀCTICA 

DE L’EDUCACIÓ 

SUPERIOR 

Planificació dels aprenentatges 
Taller EUPU en línia 

Troncal obligatòria 

Del 26 de setembre  

al 17 d’octubre’18 
8 

Avaluació de competències 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
8 i 15 de novembre’18 8 

Lliçó magistral al servei  

de l’aprenentatge actiu 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
22 i 29 de novembre’18 8 

Aprenentatge cooperatiu  
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
7 i 14 de febrer’19 8 

Aprenentatge autònom 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
21 i 28 de març’19 8 

OPTATIVA M2. Metodologies  

i avaluació per al desenvolupament 

de competències 

Tallers de l’oferta general 

Troncal optativa (*) 

Les dates es poden triar 

lliurement 
12 

Matèria 3.  

EINES PER A L’EXERCICI 

DE LA FUNCIÓ DOCENT 

Clima d’aula i interacció formativa 
Seminari 2 

Troncal obligatòria 

16 i 17 de gener’19 

(caràcter intensiu) 
16 

Psicologia de grups 
Seminari 1 

Troncal obligatòria 

Del 5 al 7 de 

setembre’18  

(caràcter intensiu) 

10 

OPTATIVA M3. Eines per a l’exercici  

de la funció docent 
Tallers de l’oferta general 

Troncal optativa (*) 

Les dates es poden triar 

lliurement 
12 

Matèria 4.  

RECURSOS 

TECNOLÒGICS 

DE SUPORT  

A LA DOCÈNCIA 

Recursos multimèdia de suport a 

l’aprenentatge 
Taller EUPU en línia 

Troncal obligatòria 

Del 31 d’octubre  

al 21 de novembre’18 
12 

OPTATIVA M4. Recursos tecnològics  

de suport a la docència 
Tallers de l’oferta general 

Troncal optativa (*) 

Les dates es poden triar 

lliurement 
12 

Matèria 5.  

INNOVACIÓ 

I RECERCA 

EDUCATIVA 

Disseny de projectes d’innovació i de 

recerca educativa 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
25 d’octubre’18 4 

On i com es poden publicar les 

innovacions educatives 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
28 de febrer’19 2 

Bones Pràctiques en innovació a la 

UPV 
Tertúlia 

Troncal obligatòria 
9 de maig’19 4 

Innovació i recerca educativa 
Sessió de clausura 

Troncal obligatòria 
27 de juny’19 4 

Matèria 6  

PRÀCTICUM 
Pràcticum 

Reunions grup-base 

Troncal obligatòria 

L’horari es determina 

amb el grup 
30 

Matèria 7 

TREBALL FINAL 

D’EXPERT 

Elaboració del dossier docent 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 
20 de setembre’18 16 

Defensa del dossier docent 
Taller EUPU  

Troncal obligatòria 

Juny’18 

L’horari es determina 

amb el grup 

4 

 

(*) Cal triar cursos de l’oferta de formació permanent catalogats dins de la secció corresponent. 
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Prenent la informació anterior com a punt de referència, el personal docent que es 

matricula en l’EUPU ha de considerar els aspectes següents:  

1. Quan un o una docent és acceptat per a cursar l’EUPU, l’ICE revisa el seu expedient 

dels últims cinc anys a fi de convalidar les assignatures ja cursades en l’oferta 

general.  

2. Cada participant ha de constatar la disponibilitat per a cursar les accions formatives 

de caràcter obligatori que s’organitzen expressament per al programa:  

 Els seminaris es fan al llarg de dies complets, de manera intensiva, i l’assistència 

és imprescindible.  

 Les sessions ordinàries de formació s’organitzen expressament per a l’EUPU i 

seran els dijous de 15.30 a 19.30 hores.  

3. Per a cursar les assignatures optatives, la persona interessada s’ha de matricular en 

els cursos que trie de l'oferta general de formació de l'ICE per al PDI, en els terminis i 

de la manera que es determina en la mencionada oferta, i comprovar que ha sigut 

admesa. En cas contrari, ha de notificar-ho a l’ICE, ja que els participants en l’EUPU 

tenen prioritat absoluta mentre l’estan cursant. 
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ESTRATÈGIES D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

 

Aquest títol propi ha sigut dissenyat i revisat a partir de l’experiència adquirida i les 

valoracions rebudes en edicions anteriors, i també s’han pres en consideració els resultats 

d’altres contextos amb iniciatives d’aquestes característiques i l’ampli repertori d’estudis i 

recerques sobre ensenyament universitari i formació de professorat d’ensenyament 

superior. En aquest sentit, les activitats proposades són les següents:  
 

SEMINARI INTENSIU: activitat amb la qual 

comença el programa de manera intensiva 

durant tres dies. L’objectiu principal és 

contextualitzar el marc institucional i facilitar 

una aproximació als aspectes bàsics que 

formen l’ensenyament universitari, a més 

d’afavorir que els participants es coneguen 

de forma distesa.  

GRUPS-BASE: conjunt constituït per un 

nombre reduït de membres entre tots els 

docents participants en el programa. A 

partir de la constitució, es reuneixen 

periòdicament amb la persona assessora de 

l’ICE assignada, a fi de reflexionar i debatre 

conjuntament sobre el disseny de les seues 

innovacions, l’anàlisi de les actuacions 

docents, l’elaboració del dossier docent, 

lectures de caràcter pedagògic, etc. 

DOSSIER DOCENT: dossier que cada docent 

va elaborant al llarg del programa a partir 

de l’autoreflexió i basant-se en una sèrie de 

pautes que exemplifiquen la seua evolució 

professional. 

CONTRACTE D’APRENENTATGE: compromís 

que cada docent assumeix al 

començament del curs a partir de 

l’autoavaluació de la seua pràctica docent. 

TALLERS DE FORMACIÓ: sessions de treball en 

què es tracten en profunditat qüestions 

bàsiques rellevants de la pedagogia 

universitària, a fi de contribuir al 

desenvolupament dels resultats 

d’aprenentatge que es proposen en el 

programa. 

TERTÚLIES: reunions amb professorat de la 

UPV en què ens ofereixen l’oportunitat de 

compartir les seues experiències i el seu 

saber fer docent. 

ENREGISTRAMENT EN VÍDEO: considerat un 

dels mètodes més eficaços per a millorar les 

habilitats docents, l’enregistrament de cada 

participant mentre imparteix classe permet 

l’anàlisi detallada d’aquesta acció pel 

mateix docent, pel tutor o tutora i per una 

assessora o assessor pedagògic de l’ICE, de 

manera que proporciona una 

retroalimentació molt constructiva i 

enriquidora. 

TUTORIA: cada participant disposa de 

l’ajuda d’un altre docent experimentat, de 

la mateixa àrea de coneixement o similar, 

que actua com a tutor. La funció primordial 

és acompanyar el participant en el procés 

de formació, facilitar-li suport personal, 

ajudar-lo en la presa de decisions 

relacionada amb el quefer professional, 

proporcionar-li orientació sobre recursos per 

a les activitats docents, aportar-li informació 

sobre el funcionament institucional i 

reflexions sobre l’actuació docent del 

mateix participant, etc. 
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AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

 

L’avaluació certificativa s’efectua seguint els criteris següents: 

o Participació activa en totes les accions formatives del programa. Si de manera 

excepcional n’hi ha cap que no es pot fer, cal consultar a l’ICE la manera de 

recuperar-la. 

o Valoració del dossier docent i de la defensa corresponent. 

La superació d’aquesta programació formativa condueix a l’obtenció d’un títol propi de la 

Universitat Politècnica de València:  

Expert Universitari en Pedagogia Universitària 

 

 

 

Més informació: 

Adreça electrònica: ice@ice.upv.es 

Telèfon: 96 387 70 94 

mailto:ice@ice.upv.es

