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Presentació

L’Estatut de la Universitat de Barcelona (UB) estableix que la UB té com una de les seves

missions fonamentals la transmissió del coneixement científic, tècnic, artístic i cultural,

la preparació per a l'exercici professional i el foment de la capacitat intel·lectual, moral i

cultural de l'alumnat.

Promoure una docència de qualitat ha de ser una prioritat per a totes les universitats i és

una tasca complexa i exigent per al professorat. Ser un professional eficient requereix

l'adquisició d'unes competències docents bàsiques, que s'aniran ampliant i millorant al

llarg de la carrera docent universitària, a través d'un procés continuat de formació.

D'aquesta manera, el professorat podrà adaptar-se als reptes i a les exigències de

l'activitat docent i exercir-la de forma adequada.

El propòsit del màster és col·laborar en el procés de formació docent del professorat

novell de la UB, dins d'una política de formació continuada, per avançar en la

professionalització de la tasca docent, com a resposta a l'exigència de qualitat que la

societat actual fa a les institucions d'educació superior.

A més, aquest màster vol contribuir a situar el treball docent universitari i el paper

formador del professorat en un lloc més visible i més ben valorat, per tal que la docència

tingui major presència i reconeixement dins de la missió formativa i social de la

universitat.
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Objectius del màster

La professionalització de la tasca docent és una de les

respostes a l’exigència de qualitat i d’excel·lència docents.

Ser un professional docent eficaç i eficient requereix

adquirir una sèrie de competències que permetin exercir la

tasca adequadament. En aquest sentit, l’objectiu general

d’aquest màster és iniciar un procés de formació del

professorat novell de la UB que l'ajudi a avançar en el seu

desenvolupament professional. Entre els seus objectius

específics podem trobar: desenvolupar metodologies i

sistemes d’organització docents, afavorir una millora

continuada de la docència, impulsar el treball en equip i

l’intercanvi d’experiències, millorar el procés d’avaluació de

la docència i impulsar-ne el reconeixement.

Dades generals

Crèdits:  60 (ECTS)

Hores:  1.500

Modalitat de docència:  presencial

Places:  30

Llengua d’impartició: català i castellà

Preu: subvencionat per la UB

Denominació del títol que s’obté:

     Màster en Docència Universitària  per a Professorat

     Novell (títol propi de la Universitat de Barcelona)

Centre de gestió:  Institut de Desenvolupament

                                     Professional (IDP-ICE)

Direcció: Teresa Pagès i Juan Antonio Amador

Dades de contacte:  ice-postgraus@ub.edu  /   934 035 174              

WWW.UB.EDU/ICE/UNIVERSITAT/NOVELLS

http://www.ub.edu/ice/universitat/novells/index.html


Destinataris

-          Professorat contractat temporal UB

-          Personal investigador contractat UB amb docència

-          Personal postdoctoral UB amb possibilitat d’impartir docència durant el màster

-          Personal predoctoral UB amb possibilitat d’impartir docència durant el màster

-          Altres figures de personal contractat amb docència a la UB

Requisits d'accès:

Els sol·licitants no podran tenir més de cinc anys d'experiència docent en l’àmbit

universitari.

El departament on estigui adscrit el professorat novell haurà d'assegurar, dins del

possible, que aquest professorat tingui assignada docència durant el període del

màster.

La direcció del departament haurà d’assegurar l’acompliment dels requisits

anteriors.
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Primer curs (2019-2020)
Els tallers es duran a terme cada dimarts, de 16 a 20 h, de

finals de setembre a juny, al Campus Mundet. 

Hi haurà una setmana intensiva del 20 al 24 de gener amb

sessions presencials cada tarda, de 16 a 20 h.
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La formació es desenvoluparà en dos cursos acadèmics.

C A L E N D A R I

Segon curs (2020-2021)
Els tallers es duran a terme cada dimarts, de 16 a 20 h, de

de setembre a gener, al Campus Mundet, amb alguna

setmana intensiva.
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Planificació de la formació
1r any (30 crèdits)

Política universitària. La docència a la universitat

Planificació i organització docent

Metodologies docents i avaluació de l'aprenentatge

Portafolis docent

Pràctica docent

2n any (30 crèdits)

Desenvolupament professional

Millora i innovació docent

Tutoria universitària

Complements de formació

Treball final de màster
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Avaluació
S'aplicarà el sistema d'avaluació continuada per valorar

tant el treball presencial, com les activitats dirigides.

El Treball de Final de Màster (TFM) consistirà en la

presentació i defensa d'un portafolis docent.

Per poder presentar el TFM s’hauran d’haver superat

tots els mòduls.

A l'inici del màster s'especificarà el procediment

d'avaluació de cada mòdul.
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Reconeixement

Tot l’alumnat avaluat positivament rebrà el títol de Màster en Docència Universitària per

a Professorat Novell, títol propi de la Universitat de Barcelona.

El professorat mentor obtindrà el reconeixement explícit per part de la Universitat de

Barcelona de la seva participació en aquest programa, el qual tindrà efectes tant per a la

seva avaluació docent com pel que fa al Pacte de Dedicació Acadèmica.
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Professorat mentor

En la docència universitària, el professor mentor és una persona amb experiència,

encarregada de la formació i supervisió de la pràctica docent d’un professor novell.

 

 Requisits per ser professor mentor

Disponibilitat per encarregar-se de la mentoria durant dos cursos acadèmics, per tal

d’assegurar que la relació alumne-mentor es mantingui durant tot el període

formatiu.
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Preinscripció

1.    Els candidats hauran d'adreçar la petició a la direcció

del seu departament (documentació accessible a:

https://bit.ly/2u7PbPL).

2.   Els candidats d‘acord amb la direcció del departament

proposaran els mentors corresponents.

3.   Els departaments hauran de fer arribar al deganat o a la

direcció del seu centre, abans del 5 de juliol, la llista

prioritzada de candidats juntament amb la documentació

sol·licitada per l’IDP-ICE.

4.  Cada centre haurà de fer arribar a l’IDP-ICE una llista

única prioritzada dels candidats, juntament amb la

documentació corresponent, abans del 12 de juliol.

 

Documentació

Sol·licitud d’inscripció

Proposta de mentoria

Certificació del departament
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