
Anàlisi i evolució del programa de 
formació inicial per al professorat 
novell de la UPF: d’un model 
presencial, passant per un model 
semi presencial i transformant-se a 
un model 100% en línia  



Contextualització  

La realitat actual afecta al context universitari i 
implica canvis socials i canvis de visió en: 
 

 Funció i missió de l’educació superior  
 

 Formació dels docents del segle XXI, formar en 
competències pedagògiques  i donar recursos per 
a la millora i innovació en la docència actual. 

 

Docent ha de tenir compromís amb els estudiants 
i amb ell mateix. 

 

UPF: Programa de Formació inicial per al 
professorat novell 



D’una prova pilot a un Programa 
formatiu 100% presencial 

• 2002-2003: Inici prova pilot 
 
• 2004-2005: Avaluades les proves pilots es 

crea un curs presencial per al professorat de 
nova incorporació i novell. 
 

• A partir del 2007: es crea el Programa de 
Formació Inicial en Docència Universitària, 
(acrònim FIDU, vigent fins a l’actualitat). 
Durada d’un curs acadèmic (d’octubre a juny)  



Activitats del Programa formatiu 100% 
presencial 

• Sessions presencials sobre continguts relacionats amb 
la docència 
 

• Pràctiques docents a l’aula acompanyats d’un professor 
senior 
 

• Treball individual per elaborar un projecte d’innovació 
docent 
 

• Treball en grup per treballar temes relacionats amb la 
docència 
 

• Filmació d’una classe i posterior feedback 
 

• Portafoli final amb evidències d’aprenentatge 
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Programa FIDU amb 3 itineraris formatius 
 
Del curs acadèmic 2007 al 2014 



D’un Programa formatiu 100% 
presencial a un Programa formatiu semi 
presencial 

• 2015-2016: canvi metodològic  reconversió del 
programa amb format blended learning 

 

Augment dels continguts a tractar (sessions 
presencials i en línia) 

Augment de la flexibilitat i la motivació del 
professorat, la qual cosa provoca un augment de la 
participació 

Tutories presencials i en línia 

Incorporació de la competència digital  

Introducció del portafoli electrònic   
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Programa FIDU amb 2 itineraris formatius 
  
A partir del curs acadèmic 2015 

P = Presencial 
NP= No presencial 



Anàlisi i reflexió del Programa FIDU 
actual 

Anàlisi DAFO: amb l’objectiu d’augmentar la participació del 
professorat i adaptar el programa als entorns digitals del segle 
XXI. 



Els resultats del DAFO ens porten a dissenyar un nou Itinerari 
Formatiu amb les següents característiques: 
 
• 100% en línia, més flexible. 

 
• En llengua anglesa, per facilitar accés al professorat 

estranger. 
 

• Menys hores de durada, per a que el professorat pugui 
combinar gestió+docència+recerca+formació. 
 

• Amb la possibilitat de no fer filmació de la docència (alguns 
professors no tenen docència assignada aquest curs però si 
el proper). 
 

• Feedback pedagògic de totes les activitats realitzades. 
 

• Adaptació a les noves competències digitals: ús de 
plataforma virtual, eportafoli, eines TIC, etc. 
 



Cap a un model 100% en línia 

Estructura dels Itineraris formatius (curs 2016-
2017)  
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Estructura del model 100% en línia   
 
Material audiovisual disponible a la plataforma virtual 
de la UPF (Aula Global) estructurat de la següent 
manera: 

 
• Module 1: Institutional module 
• Module 2: Learning and teaching in higher education 
• Module 3: Teaching methods in seminars, workshops and 

master classes 
• Module 4: Assessing what we teach: assessment methods 

and tools. Portfolio 
• Module 5: Designing a course plan 
• Module 6: ePortafolio (Mahara) 

 
Cada mòdul té la següent estructura: 

 
 
 

 
 
 

 

Video de presentació 
del contingut a 
desenvolupar 

Material sobre el 
contingut  

Material 
complementari 

Qüestionari 
d’autoavaluació 

Fòrum de dubtes 
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Itineraris formatius oferts curs 2016-2017 



Inscripcions els darrers 3 anys acadèmics 

Curs 
acadèmic 

Inscrits 
Itinerari A 

Inscrits 
Itinerari B 

Inscrits 
Itinerari C 

TOTAL 
inscrits 

2014-2015 12 2 - 14 

2015-2016 9 3 - 12 

2016-2017 6 5 15 26 



Línies futures 

• Un reconeixement institucional dins d’un pla 
estratègic de carrera professional docent : acreditar 
mèrits, establir un sistema d’inscripció 
recomanable/obligatori des del propi departament, 
crear un programa d’incentius per als professors 
participants, etc 
 

• Participació en jornades d’innovació docent aportant 
la seva experiència en aquest programa  

 

• Incorporar el Programa FIDU en el Pla d’Acollida de 
la Universitat 

 

• Dissenyar un títol propi de Postgrau a la UPF  
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