3. Portal “Bones pràctiques docents”

2. Colección Educación Universitaria

Projecte de col∙laboració interuniversitari entre l’ICE
de la UB i l’IDES de la UAB per a la millora de la quali‐
tat docent.

Col∙lecció editada conjuntament amb l’Editorial Octa‐
edro sobre temes d’actualitat en educació superior

PROGRAMA DE
FORMACIÓ EN
DOCÈNCIA

http://www.ub.edu/ice/llibres/eduuni.htm

El portal vol ser un punt de trobada per compartir i
donar a conèixer bones pràctiques docents.

PROGRAMA DE
FORMACIÓ EN
RECERCA
i
TRANFERÈNCIA

http://www.ub.edu/bonespractiquesdocents/

ACREDITACIÓ i SISTEMA de QUALITAT
4. Altres projectes
El professorat que segueix qualsevol dels progra‐
mes de formació de la Secció d’Universitat obté un
certificat de l’ICE.

5. Altres col∙laboracions

Els programes de formació del professorat es valo‐
ren periòdicament, amb l’assessorament de l'A‐
gència de Qualitat de la UB.

La secció té convenis de col∙laboració per a la forma‐
ció del personal d’altres entitats i institucions univer‐
sitàries d’àmbit nacional i internacional (Fundació
Bosch i Gimpera, Institut del Teatre, Universitat Cen‐
tral d’Equador, Universitat d’Antofagasta…).

PUBLICACIONS
1. Col∙lecció Quaderns de Docència Uni‐
versitària
Col∙lecció de quaderns de petit format, referit a te‐
mes de docència universitària. L’objectiu és facilitar
l’intercanvi d’experiències i la difusió de bones pràc‐
tiques docents del professorat universitari.
http://www.ub.edu/ice/llibres/docuni.htm

La Secció d’Universitat compta amb la
col.laboració del Consell de Coordinació,
constituït pels Coordinadors de Formació de
Centre

Secció d’Universitat
Institut de Ciències de l'Educació
Universitat de Barcelona

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 934 035 175
Fax: 934 021 016
a/e: ice-universitat@ub.edu
http://www.ub.edu/ice/universitat/

PROGRAMA DE
FORMACIÓ EN
GESTIÓ

SECCIÓ D’UNIVERSITAT

La Secció d’Universitat ha obtingut diversos ajuts per
aprofundir en temàtiques que li són pròpies (MECD,
AQU, RED‐U, REDICE…).

PROJECTES
i
COL·LABORACIONS

PUBLICACIONS

ACREDITACIÓ
i
SISTEMA
DE QUALITAT

PROGRAMA de FORMACIÓ en
DOCÈNCIA
1. Màster en Docència universitària per
a professorat novell

3. Formació en tutoria
Destinataris: Professorat tutor, coordinadors de PAT
i professorat interessat a exercir de tutor.

Destinataris: Professorat novell de la UB i becaris
amb tasques docents assignades.

Objectiu general: Oferir formació, recursos i assesso‐
rament als coordinadors dels PAT i al professorat
tutor, per facilitar‐los el seguiment dels estudiants
des de la transició secundària‐universitat fins a les
sortides professionals.

Titulació: Màster propi UB, adaptat a Bolonya, de 60
crèdits ECTS.

4. Formació en idiomes

Objectiu general: Aportar una formació bàsica al
professorat novell que li permeti desenvolupar el
procés de professionalització com a docent.

2. Formació permanent
Pròpia de l’ICE

Anglès per a la docència*
Destinataris: Professorat que imparteix o té previst
impartir la docència d’alguna matèria en anglès, dins
dels plans d’estudis UB.
Objectiu general: Proporcionar recursos i suport al
professorat que ja imparteix o es prepara per impartir
docència en anglès.

Destinataris: Professorat de la UB.
Objectiu general: Formació de tipus generalista, es‐
pecífica o monotemàtica, en competències docents.
Modalitats: Tallers presencials, semipresencials i en
línia; jornades d’intercanvi d’experiències; bones
pràctiques docents.

A demanda dels centres
S'ofereix formació i assessorament a facultats i de‐
partaments de la UB que plantegen necessitats espe‐
cífiques. Les demandes es canalitzen a través dels
Coordinadors de Formació de Centre.

* Actualment només s’ofereix llengua anglesa, però
està prevista la possibilitat d’oferir formació en altres
llengües.

PROGRAMA de FORMACIÓ en
RECERCA i TRANSFERÈNCIA

PROGRAMA de FORMACIÓ en
GESTIÓ
Destinataris: Càrrecs acadèmics i professorat amb
responsabilitat en gestió acadèmica o en recerca.
Objectiu general: Formació en tècniques de gestió
en l’entorn universitari i, per extensió, en educació
superior.

PROJECTES i COL∙LABORACIONS
1. CIDUI (Congrés Internacional de Do‐
cència Universitària i Innovació)
Congrés biennal organitzat per tots els ICE i unitats
de formació de les universitats públiques catalanes.
La Secció d’Universitat de l’ICE‐UB, entre d’altres fun‐
cions, té l'encàrrec de portar a terme la coordinació
general i el seguiment dels comitès.
http://www.cidui.org/

2. GIFD (Grup Interuniversitari de Forma‐
ció Docent)
Grup de treball format per tots els ICE i unitats de
formació de les universitats públiques catalanes.

Actuacions especials

Destinataris: Personal contractat, becari o tècnic de
suport a la recerca, en fase predoctoral o postdocto‐
ral recent.

L’objectiu del grup és contribuir a una formació de
qualitat del professorat universitari per millorar les
seves competències docents.

Formació per atendre necessitats institucionals (per
exemple, l’aplicació dels graus Bolonya, TFG, Campus
Virtual, semipresencialitat…).

Objectiu general: Proporcionar recursos i formació
per a la recerca al col∙lectiu d’investigadors novells
de la UB.

Ha obtingut diversos ajuts (MECD, AQU, RED‐U…).
http://gifd.upc.edu/

