
Programa d’acolliment universitari (PAU)
Curs 2014-15

Què és el PAU?
És un programa de formació pedagògica que pretén ajudar 
els participants en el procés d’integració a la UPV en l’àmbit 
docent. 

Qui pot fer-lo?
Aquest programa va dirigit a becaris FPI i professors incorporats 
recentment amb poca experiència docent.
 
El nombre de participants està limitat a 25 alumnes. La 
inscripció romandrà oberta fins a la realització de la primera 
activitat.

Per què es caracteritza?
· Iniciar el procés de professionalització docent.
· Abordar els temes amb una visió de conjunt de la professió.
· Fer sessions de treball vinculades a la realitat de la UPV i a les 
necessitats dels professors.
· Oferir suport i assessorament psicopedagògic personalitzats.

Quins objectius té?
· Adquirir informació bàsica sobre la professió docent i de les 
accions institucionals de la Universitat i de l’ICE relacionades 
amb la docència.
· Compartir experiències amb els companys i amb l’equip 
formatiu.

· Analitzar diferents actuacions docents davant les diverses 
situacions que es poden presentar en l’acompliment de la 
tasca professional.

Quina durada té?
La durada està estimada en 50 hores (2 ECTS) a realitzar entre 
el novembre del 2014 i el juliol del 2015. 

La distribució de les sessions presencials és una sessió 
mensual, en horari de dimarts a la vesprada.

Com s’estructura el programa?
El programa preveu les modalitats de treball següents:

Formació teòrica troncal: mòduls teoricopràctics.

Seminaris: sessions de tutoria en línia. Inicialment es 
constituiran els grups que disposaran del suport d’un 
assessor pedagògic de l’ICE que actuarà com a tutor al llarg 
del curs.

Treball d’aprofundiment: treballs d’aplicació al context real 
de treball a través del portafoli que s’anirà elaborant al llarg de 
les diferents sessions de tutoria en línia. El portafoli es lliurarà 
el 15 de juny.
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Quins són els continguts que s’hi aborden?
Entre altres temes, en el PAU s’abordaran els següents:

· Jornada d’acolliment 
· Què és ensenyar? Què és aprendre?
· Planifiquem: objectius d’aprenentatge i continguts 
· Recursos tecnològics bàsics per a la docència
· Dissenyem activitats 
· Estratègies per a guiar l’aprenentatge dels alumnes
· Comunicació a l’aula
· Aspectes clau relacionats amb l’avaluació dels alumnes

Qui són els qui integren l’equip formatiu?
L’equip l’integren assessors pedagògics de l’ICE, experts 
interns i externs en pedagogia universitària, professors de la 
UPV i els equips directius dels centres de la UPV.

Quina metodologia de treball s’hi seguirà?
Les sessions seran llocs de trobada i intercanvi d’experiències 
entre els professors de la UPV. A més, es poden fer en 
tot moment reunions d’assessorament i suport (en línia o 
presencial) durant el curs, a fi d’ajudar els participants a satisfer 
les seues necessitats i/o aclarir situacions dubtoses de la seua 
pràctica professional.

Com s’avalua?
· Participació activa en les activitats.
· Realització de les tasques proposades.

Quin reconeixement n’obtindré?
En acabar el curs es lliurarà un certificat atorgat pel director de 
l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Politècnica 
de València.

Sessió institucional d’acolliment
Xerrada-col·loqui sobre docència universitaria
20 de novembre de 9.30 a 11.30 hores (2 hores)
Aula ICE
- Benvinguda
- Presentació del PAU: objetius, característiques, mòduls troncals
- Compromís: Activitats a realitzar
- Formació de grups i dinàmica de presentació

Tallers de formació troncal
Tema: “Qué ès ensenyar? Qué ès apendre?”
Amparo Fernández
16 de desembre de 16:00 a 19:00 hores (3 hores)
Aula ICE

Tema: “Planifiquem: objetius d’aprenentatge i continguts”
Pilar Cáceres
13 de gener de 16:00 a 19:00 hores (3 hores)
Aula ICE

Tema: “Estratègies per a guiar l’aprenentatge dels 
alumnes”
Eloïna Garcia
17 de febrer de 16:00 a 19:00 hores (3 hores)
Aula ICE

Tema: “Dissenyem activitats”
Cristina Rodríguez
10 de març de 16:00 a 19:00 hores (3 hores)
Aula ICE

Tema: “Comunicació a l’aula”
Beatriz Serra
28 d’abril de 16:00 a 19:00 hores (3 hores)
Aula ICE

Tema: “Aspectes claus relacionats amb l’avaluació dels 
alumnes”
Jose Mª Maiques
5 de maig de 16:00 a 19:00 hores (3 hores)
Aula ICE

Tema: “Recursos tecnològics bàsics per a la docència”
Susana Martínez
26 de maig de 16:00 a 19:00 hores (3 hores)
Aula informàtica de l’ICE

Sessió on-line
Durant el curs acadèmic (4 hores)

Treball autònom
Realització de portafoli
Tècnics de l’ICE
Durant el curs (20 hores)

Valoració PAU
Recollida de portafoli i avaluació curs
Tècnics de l’ICE
15 de juny (1 hora)

Clausura del curs
Xerrada-col·loqui
Vicerector
Juny/Juliol (2 hores)

La inscripció s’ha de fer emplenant el formulari que apareix en la INTRANET de cada professor.

Si necessiteu més informació, podeu telefonar a l’ICE: 96 3877094 (ext. 78946)
Correu electrònic: ice@ice.upv.es

www.ice.upv.es

Mòduls de formació: plan d’activitats formatives


