
Detecció de necessitats formatives del personal
docent i investigador de la UB
La formació té com a finalitat afavorir el desenvolupament del PDI de la UB en DOCÈNCIA, 
RECERCA, GESTIÓ i DESENVOLUPAMENT PERSONAL I PROFESSIONAL.
Amb aquest qüestionari, que és anònim, l'Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) vol 
obtenir informació directa sobre les seves necessitats formatives, per tal de dissenyar el proper Pla 
de Formació.

Dades sociodemogràfiques

1. Facultat:
Maqueu només un oval.

 Belles Arts

 Biblioteconomia i Documentació

 Biologia

 Ciències de la Terra

 Dret

 Economia i Empresa

 Educació

 Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 Filologia

 Filosofia

 Física

 Geografia i Història

 Matemàtiques i informàtica

 Medicina i Ciències de la Salut - Medicina

 Medicina i Ciènices de la Salut - Infermeria

 Medicina i Ciències de la Salut - Odontologia

 Psicologia

 Química



2. Categoria professional:
Maqueu només un oval.

 Catedràtic d'universitat

 Catedràtic d'escola universitària

 Titular d'universitat

 Titular d'escola universitària

 Agregat

 Col·laborador

 Lector

 Investigador postdoctoral

 Associat

 Investigador en formació (FPI, FPU...)

 Emèrit

 Altres

3. Anys d'experiència docent

4. Sexe:
Maqueu només un oval.

 Home

 Dona

5. Edat

Formació en DOCÈNCIA



6. Indiqueu el vostre grau d'interès per formar-vos en els àmbits següents:
Marqueu només un oval per fila.

Gens Poc Bastant Molt
Disseny i elaboració de plans
docents
Elaboració de material docent
Comunicació a l'aula
Treball tutelat
Atenció a la diversitat dels
estudiants
Gestió i dinamització de grups
Gestió de conflictes a l'aula
Motivació de l'estudiant
Tutoria
Avaluació dels aprenentatges
Observació de la pràctica docent
Equips docents
Disseny d’activitats
d’aprenentatge
Metodologies a l'aula virtual
Semipresencialitat
TIC aplicades a la docència
Metodologies i estratègies
didàctiques
Desenvolupament de
competències
Treball final de grau/màster

7. Heu trobat a faltar alguna temàtica per millorar la vostra DOCÈNCIA? Indiqueu quina.
 

 

 

 

 

Formació en RECERCA



8. Indiqueu el vostre grau d'interès per formar-vos en els àmbits següents:
Marqueu només un oval per fila.

Gens Poc Bastant Molt
Planificació i gestió de projectes
de recerca
Comunicació i difusió de la
recerca (publicacions, la recerca
en obert, difusió a la xarxa,
redacció d'articles...)
Direcció de tesis doctorals
Responsabilitat social, ètica i
sostenibilitat a la recerca
Trams de recerca i acreditacions
Transferència i innovació
Rànquings i índex d'impacte
Eines per a l’anàlisi quantitatiu i
qualitatiu de dades
Bases de dades
Emprenedoria
Recerca en docència

9. Heu trobat a faltar algun àmbit per millorar la vostra RECERCA? Indiqueu quin.
 

 

 

 

 

Formació en GESTIÓ

10. Teniu experiència en càrrecs de gestió?
Maqueu només un oval.

 Actualment estic en un càrrec de gestió

 En breu m'incorporé a un càrrec de gestió

 He ocupat càrrecs de gestió però actualment no

 Mai no he tingut un càrrec de gestió

11. Si actualment esteu en un càrrec de gestió, indiqueu en quin.
 

 

 

 

 



12. Indiqueu el vostre grau d'interès per formar-vos en els àmbits següents:
Marqueu només un oval per fila.

Gens Poc Bastant Molt

Política universitària
Lideratge
Gestió d'equips
Gestió i organització del temps
Tècniques i eines de resolució de
conflictes
Sistemes de gestió interna de la
qualitat
Models de gestió

13. Heu trobat a faltar algun àmbit per millorar les vostres competències com a GESTOR?
Indiqueu quin.
 

 

 

 

 

Desenvolupament personal i professional

14. Indiqueu el vostre grau d'interès per formar-vos en els àmbits següents:
Marqueu només un oval per fila.

Gens Poc Bastant Molt
Carrera professional del PDI
(acreditacions)
Gestió de l'estrès
Gestió i organització del temps
Educació de la veu
Intel·ligència emocional
Mindfulness i meditació
Ergonomia
Prevenció de riscos laborals
Formació en idiomes
Perspectiva de gènere a la
universitat
Propietat intel·lectual i protecció
de dades



15. Heu trobat a faltar alguna temàtica per millorar el vostre DESENVOLUPAMENT PERSONAL
I PROFESSIONAL? Indiqueu quina.
 

 

 

 

 

Aspectes generals de la formació

16. Quina modalitat de formació preferiu a l'hora de rebre formació? Ordeneu-les per ordre de
preferència.
Marqueu només un oval per fila.

En primer lloc En segon lloc En tercer lloc

Presencial
Semipresencial
En línia

17. Què us fa triar una modalitat o una altra?
 

 

 

 

 

18. Quin horari preferiu per fer formació presencial?
Maqueu només un oval.

 Matí

 Tarda

 Indiferent

19. A través de quins canals rebeu informació de l’oferta formativa que organitza l’IDP-ICE?
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Correu electrònic del coordinador de formació del vostre centre o missatge de la Facultat

 Intranet de la UB

 Twitter de l'IDP- ICE

 Consulta regular al web de l'IDP-ICE

 Comentaris d'altres companys

 Altres: 



20. Com creieu que podríem millorar la difusió?
 

 

 

 

 

21. Heu fet formació amb l'IDP-ICE en els darrers 3 anys?
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

22. En cas afirmatiu, valoreu a nivell general la formació rebuda:
Maqueu només un oval.

 Gens adequada

 Poc adequada

 Adequada

 Molt adequada

23. Justifiqueu els motius de la vostra valoració:
 

 

 

 

 

24. Com creieu que podríem millorar la formació del professorat de la UB?
 

 

 

 

 

25. En cas que no hàgiu fet mai formació a l'Institut, comenteu quins n'han estat els principals
motius:
 

 

 

 

 



Tecnologia de

26. En cas que no hàgiu fet mai formació a l'Institut, comenteu quins n'han estat els principals
motius:
 

 

 

 

 

Si voleu participar en un grup (focus group) per aprofundir en
els aspectes abordats en aquesta enquesta, faciliteu-nos les
vostres dades de contacte.

27. Nom

28. Adreça de correu electrònic:

Gràcies per la vostra col·laboració

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

