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Objectius i competències 

Aquest màster vol contribuir a situar la feina docent universitària i el paper formador del professorat, en un lloc més 

visible, i millor valorat, procurant una major presència i reconeixement de la docència dins de la missió formativa i 

social de la universitat. Una docència de qualitat requereix una preparació rigorosa del professorat i treball en equip, 

ja que és difícil que un sol professor pugui dominar els requeriments que suposa la docència en el context 

universitari actual.  

La formació i professionalització de la tasca docent és una de les respostes a l’exigència de qualitat i d’excel·lència 

docents. Ser un professional docent eficient i eficaç requereix adquirir una sèrie de competències que permetin 

exercir la tasca adequadament. En aquest sentit, l’objectiu general d’aquest màster és el d’iniciar un itinerari en el 

procés de formació del professorat novell de la UB, dintre d’una política de formació continuada més amplia. Aquest 

objectiu general es desglossa en els següents objectius específics: desenvolupar metodologies i sistemes 

d’organització docent i tutorial, afavorir una millora continuada de la docència i de la innovació docent i impulsar el 

treball en equip i l’intercanvi d’experiències, millorar el procés d’avaluació de la docència i impulsar-ne el 

reconeixement de la docència de qualitat, entre d’altres. 

Aquests objectius s’assoliran a partir del desenvolupament de les següents competències: 

- Desenvolupar un pensament reflexiu en el conjunt de la pràctica docent. 

- Gestionar els processos d’ensenyament i aprenentatge de manera sistemàtica i coherent. 

- Planificar, utilitzar i avaluar el funcionament de diferents metodologies de treball, on l’estudiant tingui un 

paper actiu en el procés educatiu. 

- Utilitzar adequadament diferents recursos docents, atenent la importància de les TIC en el context actual. 

- Utilitzar eficaçment estratègies i habilitats comunicatives en el treball docent. 

- Tutoritzar l’alumnat en el seu procés de formació personal i professional. 

- Treballar en equips docents. 

- Planificar el procés docent, analitzar-ne l’aplicació i adequació, fer-ne l’avaluació i proposar accions de 

millora. 

- Avaluar la pròpia activitat docent i analitzar-la amb esperit crític. 

- Afrontar els drets, deures i dilemes ètics de la professió docent universitària. 

Destinataris 

Professorat novell de la Universitat de Barcelona. 

Direcció – Coordinació 

Direcció: Teresa Pagès, Facultat de Biologia, i Juan Antonio Amador, Facultat de Psicologia. 

Coordinació: Juan Antonio Amador, Facultat de Psicologia, i Teresa Pagès, Facultat de Biologia. 

Titulació de sortida 

Màster propi en Docència Universitària per a Professorat Novell. 



 

 

 
 

Característiques del curs 

Preu: Subvencionat per la UB 

Nombre d’hores:  1.500  (60 crèdits ECTS) 

Dates i lloc d’impartició:  

La docència està repartida en dos cursos acadèmics:  

1r any: de setembre de 2021 a juny de 2022 

2n any: de setembre de 2022 a febrer de 2023  (de febrer a juliol treball autònom) 

Lloc: Campus de Mundet. Passeig de la Vall d’Hebron, 171 

Preinscripció:  la preinscripció és canalitzarà a través dels departaments i facultats corresponents 
(dependrà d’on estigui adscrita la persona candidata). 

Matriculació: un cop confirmada la plaça s’informarà de les dates de matriculació. 

Idioma d’impartició: català i castellà 

Programació 

1r CURS 

Mòdul 1. Política universitària. La docència a la universitat 

Mòdul 2. Planificació i organització docent 

Mòdul 3. Metodologies docents i avaluació de l’aprenentatge 

Mòdul 4. Portafolis docent 

Mòdul 5. Pràctica docent 

2n CURS 

Mòdul 6. Desenvolupament professional 

Mòdul 7. Millora i innovació docent 

Mòdul 8. Tutoria universitària 

Mòdul 9. Complements de formació 

Mòdul 10. Treball final de màster 

Criteris d’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, elaborat de forma 

dinàmica al llarg dels dos anys. El portafolis complirà una doble funció: acreditativa i formativa. L’instrument 

d’avaluació per valorar el portafolis serà una rúbrica. 

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. 

Per obtenir més informació 

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE) 
Passeig de la Vall d’Hebron, 171. Edifici de Migdia. Campus de Mundet. 08035 Barcelona. 

A/e: idp.postgraus@ub.edu.  Telèfon: 934 035 174 – 934 034 898 
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h 

Atenció personalitzada: idp.universitat@ub.edu 

Web del màster: https://www.ub.edu/idp/web/universitat/novells/ 

Nota: les places del curs són limitades. 
L’IDP no garanteix que es faci el màster si no s’arriba a un mínim d’alumnes inscrits. 
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