
Què és el PAU?
És un programa de formació docent que cerca ajudar les 
persones participants en el procés d'integració professional 
a la UPV. 

Qui pot realitzar-lo?
Aquest programa és d'obligada realització per al professorat 
ajudant (AJU) i el personal becari FPU (Formació del Professorat 
Universitari). 

Així mateix, resulta recomanable per al personal ajudant doctor 
(AJUD) que no haja realitzat prèviament aquesta formació.

També pot participar la resta del personal temporal d’investigació 
(PTI), segons la disponibilitat de places. 

Finalment, pot rebre aquesta formació el professorat associat 
que es trobe en els dos primers anys de docència.

Seguint aquest ordre de cara a l'admissió, es constitueix un 
grup format per 35 participants (com a màxim).

En què consisteix?
El programa suposa un punt inicial en el procés de 
professionalització docent. En aquest sentit, es realitzen 
sessions de treball vinculades amb la realitat de la UPV i amb 
les necessitats del professorat, i es du a terme un seguiment 
personalitzat i un intercanvi d'experiències amb els companys.

Quins són els seus objectius?
· Adquirir informació bàsica sobre les accions institucionals de 
la Universitat vinculades amb la docència.
· Valorar la importància de la formació per a una docència de 
qualitat.
· Analitzar diferents actuacions docents davant les diverses 
situacions que es puguen presentar en el quefer professional.

Quina durada té?
La durada està estimada en 50 hores (2 ECTS), que cal realitzar 
entre octubre del 2016 i juliol del 2017.

Com s'avalua?
· Participació en les activitats programades (assistència 
obligatòria almenys al 80% d’aquestes).
· Realització i lliurament del diari reflexiu.

Quina acreditació obtinc?
En finalitzar el curs, es lliura un certificat atorgat pel director de 
l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Politècnica 
de València.

Qui participa en l'equip formatiu?
Integrat per personal assessor pedagògic de l'ICE i professorat 
de la UPV en possessió del títol d'Especialista/Expert Universi-
tari en Pedagogia Universitària (EUPU).
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Més informació
Institut de Ciències de l'Educació
Telèfon: 96 3877094
Adreça electrònica: ice@ice.upv.es

Jornada institucional de benvinguda (4 hores)

Xarrada-col·loqui.
Organització institucional. Normatives acadèmiques de 
gestió de grau i postgrau

Jose Luís Martínez de Juan (director de l'Àrea d'Estudis i 
Ordenació de Títols)

Taula redona.
Funcions i tasques del professorat universitari. La carrera 
acadèmica: reptes en docència i recerca

Ismael Moya Clemente (Vicerector d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat)
José E. Capilla Romá (Vicerector de Recerca, Innovació i 
Transferència)
Fco. Javier Oliver Villarroya (director de l'Institut de Ciències 
de l'Educació)

Presentació del PAU 
(Objectius, característiques, mòduls de formació, 
constitució de grups i assignació de personal tutor)

Amparo Fernández March i Beatriz Serra Carbonell

27 d'octubre de 10 a 14 hores
Aula de l’ICE Fernando Fargueta

Tallers de formació troncal (16 hores)

Què és ensenyar? Què és aprendre?
Pilar Bonet Espinosa
22 de novembre de 16 a 20 hores
Aula de l’ICE Fernando Fargueta

Planificació: objectius d'aprenentatge i continguts  
Pilar Cáceres González
17 de gener de 2017 de 16 a 20 hores
Aula de l’ICE Fernando Fargueta

Actuació a l'aula: disseny d'activitats 
Eloïna García Félix
7 de març de 2017 de 16 a 20 hores
Aula de l’ICE Fernando Fargueta

Aspectes clau en l'avaluació de l’alumnat 
Cristina Rodríguez Monzonís
9 de maig de 2017 de 16 a 20 hores
Aula de l’ICE Fernando Fargueta

Tallers de formació optativa (8 hores)

Recursos tecnològics, comunicació educativa, tutoria, 
competències transversals…
El professor o professora pot escollir els cursos de l'oferta de 
formació permanent de l'ICE que resulten més afins als seus 
interessos.

Treball autònom (12 hores)

Diari reflexiu
La professora o professor ha de presentar, cap al final del 
mes de maig, un treball en què reculla les seues percepcions 
sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge i una reflexió 
crítica sobre una situació d'aprenentatge: definició del 
context, actuació dels agents implicats, anàlisi dels resultats 
i propostes de millora.

Sessions de tutoria (8 hores)

Intercanvi d'experiències
Les persones participants en el PAU, al llarg del curs 
comptaran amb l'acompanyament, la guia i el suport de dues 
figures d'assessorament:
1. Personal tutor d'acolliment: professorat més veterà que ja 
ha rebut formació pedagògica en haver realitzat l'EUPU. 
2. Personal tècnic de l'ICE, especialitzat en pedagogia 
universitària.
Els uns i els altres faciliten la integració del professorat novell 
gràcies a la seua disponibilitat amb vista a compartir 
experiències, proporcionar assessorament, permetre 
l'assistència a les seues classes, debatre, cercar solucions a 
problemes comuns, etc..

Jornada de clausura (2 hores)

Xarrada-col·loqui.
Futur del personal docent a la UPV. Línies estratègiques 
de la Universitat   en l'actualitat
Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Acreditació
15 de juny de 2017 de 12 a 14 hores
Aula de l’ICE Fernando Fargueta

www.ice.upv.es

Com s'estructura el programa?

Es pot accedir al formulari d'inscripció des de la INTRANET


