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* Candidatura V. Girona Eleccions a rectorat 2012 

Piràmide d’edat del professorat permanent de la UB 

* 



Juliol 2020. Previsió de futur 

Piràmide d’edat del professorat permanent de la UB 



Objectius estratègics: 
 
en l’àmbit de l’ensenyament, la UB com a resultat de la completa convergència europea de 
l’espai europeu d’educació superior. 
 
en l’àmbit de la recerca, la UB com a universitat científica i emprenedora en l’espai europeu 
de recerca i innovació. 
 
en l’àmbit dels recursos humans i de l’organització, promoure el relleu generacional del 
personal acadèmic i d’administració i serveis de la UB. 
 
en l’àmbit del finançament i la governança, desenvolupar la gestió de recursos a la UB i 
facilitar el retiment de comptes. 

Objectius estratègics: 
 
en l’àmbit de l’ensenyament, la UB com a resultat de la completa convergència europea de 
l’espai europeu d’educació superior. 
 
en l’àmbit de la recerca, la UB com a universitat científica i emprenedora en l’espai europeu 
de recerca i innovació. 
 
en l’àmbit dels recursos humans i de l’organització, promoure el relleu generacional del 
personal acadèmic i d’administració i serveis de la UB. 
 
en l’àmbit del finançament i la governança, desenvolupar la gestió de recursos a la UB i 
facilitar el retiment de comptes. 

Pla Marc UB Horitzó 2020; última versió febrer 2008 

Relleu generacional: S’ha completat la via d’accés i formació del futur professorat creant 

dos nous tipus de becaris propis (predoctoral i postdoctoral) que permeten, juntament amb 

la figura del lector una via ordenada […] per a la formació del futur professorat, docent i 

investigador. 

* http://didacramirez.com/wp-content/uploads/2012/11/pdi.pdf 

Programa Equip de Dídac Ramírez eleccions a rector 2012 

El personal docent i investigador: excel·lent en docència, intensiu en recerca* 



Article 45.3 de l'Estatut de la UB: 
  
“La Universitat de Barcelona desenvolupa, a través de l'Institut de 
Ciències de l'Educació, la formació del professorat universitari per a 
l'exercici acadèmic” 

Formació del professorat 

Programes de Formació: 
  
1.   Formació permanent  
2.   Formació a demanda i acreditació d'activitats formatives  
3.   Formació en línia  
4.   Formació en idiomes per a la docència  
5.   Formació i assessorament per a la Innovació Docent 
6.   Programa de màster: Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell 
7.   Altres Màsters i Postgraus  
8.   Programa de formació dels Plans d'Acció Tutorial  
9.   Pla de formació en gestió i recerca a la Universitat de Barcelona 
10. Pla de formació per a joves investigadors de la Universitat de Barcelona 

6.   Programa de màster: Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell 



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

Màster en Docència Universitària per a Professorat Novell 



Activitats de Millora Docent 



Qüestionari inicial i resolució a classe utilitzant el mètode d’avaluació entre iguals 
com a estratègia d’aprenentatge  

Assignatura 2011-2012: 

Detecció de necessitats: 

Objectius: 

Activitat de millora: 

Elevat grau d’heterogeneïtat de l’alumnat en començar el Grau 

Diagnosticar els coneixements previs (per clarificar el punt de partida) 
 
Utilitzar estratègies d’aprenentatge dins la pràctica docent segons les necessitats generals 
detectades 

Adequació del programa docent a les necessitats detectades  

12 grups    300 alumnes 



Inclusió a l’examen teòric final tres de les preguntes 

 del qüestionari inicial 

Assignatura 2011-2012: 

Avaluació: 
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12 grups    300 alumnes 



Assignatura 2011-2012: 

Detecció de necessitats: 

Ciència i Tecnologia dels Aliments 

Curs 2010-2011  

Nutrició Humana i Dietètica 

Objectiu: Assolir destresa en la resolució dels càlculs matemàtics dins 
                 de la part pràctica de l’assignatura  

12 grups    150 alumnes 



Assignatura 2011-2012: 

Activitat de millora: 

Seminari 
4 problemes model resolts en 
grups de 3-4 d’alumnes 

Avaluació: 
2011-2012 

CTA 

NHiD 

2010-2011 

12 grups    150 alumnes 



Assignatura 2011-2012: 

Detecció de necessitats: 

Detecció de queixes continues respecte el volum de feina en avaluació continuada 

Objectiu: 

Reducció del temps de dedicació a l’assignatura, en igualtat de nivells d’assoliment, 
mitjançant implementació de tasques cooperatives. (prova pilot grup reduït 
d’alumnes) 

Activitats: 

Creació voluntària de 4 grups d’aprenentatge de 4 persones que realitzaran 
activitats FORA de l’horari de classe. 
 
Col·laboració en la realització de totes les activitats en grup oficials de 
l’assignatura (petits treballs a la classe expositiva, treball de laboratori i pòster 
científic) 

5 grups    300 alumnes 



Cooperació per l’aprenentatge de la part teòrica compartint resums i explicant-
se’ls per blocs (espectroscòpia, electroquímica i tècniques de separació) 
 
Tutorització en 4 sessions (Presentació i eines del treball col·laboratiu, seguiment 
1, seguiment 2 i avaluació final) 

Activitats: 

Assignatura 2011-2012: 

Avaluació: enquesta 

5 grups    300 alumnes 

Avaluació professor: Poca implicació de l’alumne, atribuint-ho a les dificultats en  
                      reunir-se. Proposar-ho com una activitat opcional. 

T’ha ajudat a reduir 
 el temps? 

10, Sí 

2 

Recomanaries 
l’experiència? 

3 

9, sí  
però ... 



Assignatura 2011-2012: 

La situació en la que em trobo millor com a alumne és: 

Quan em diuen pas per pas tot el que he de fer 

Quan em diuen el que he de fer i em guien durant el procés. 

Quan em diuen el que he de fer, però jo decideixo com fer-ho 

Quan m’expliquen el que he de fer i jo ja demanaré que m’ajudin quan ho necessiti 

Detecció de necessitats: 

3 grups    250 alumnes 



20 % 

Assignatura 2011-2012: 

Detecció de necessitats: 

3 grups    250 alumnes 



Assignatura 2011-2012: 

Formació de grups 

Activitat de Millora: 

Objectius: 

Tutoria obligatòria portaveus 

Sessió presencial 

Tutories voluntàries 

Avaluació 

Feedback 

3 grups    250 alumnes 

Realitzar activitats amb alt grau d’autonomia de l’alumne 

Mantenir la motivació de l’alumne durant l’avaluació continuada 

Portaveu 

Descripció Activitat 

Plantilla avaluació 

Document compromís 

Auto-Avaluació 

Co-Avaluació 

Avaluació professor 

Presencials 

Virtuals: mail, Facebook 



Assignatura 2011-2012: 

Avaluació: 

3 grups    250 alumnes 



Assignatura 2011-2012: 

Pregunta 2: Has trobat interessant 
la realització de part del temari de 
l’assignatura com un treball que heu 
d'elaborar els alumnes? 

Pregunta 7: Creus que, durant 
la realització del treball, s'ha 
tingut en compte les idees de 
tots els membres del grup 

Pregunta 13: Si haguessis de puntuar aquesta activitat (no la teva nota, sinó com el professor ha dut a 
terme l'activitat) li donaries:  

Pregunta 8: Trobes positiu per la 
realització del treball tenir la 
plantilla amb què el professor 
t'avaluarà? 

Pregunta 12: Tornaries a fer 
un treball com aquest?  

Avaluació: 

3 grups    250 alumnes 



Reflexions com a professorat Novell 

Existeixen excel·lents professionals en docència a la UB  

voluntari obligatori per obtenir un  
rigor mínim en docència? 

Bon programa de formació  
a l’ICE 

Professorat permanent molt  
competent en docència 

El professorat novell ha  
d’ aprofitar-se’n de la  

seva experiència 

Cal un relleu generacional progressiu per tal que la UB 

aconsegueixi l’excel·lència en docència a nivell internacional 
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T. Pagès, J.A. Amador, S. Carrasco, M. Gracenea 

Professorat del Màster Novells: molta gent i molt competent 

Personal de suport del Màster 

i especialment, a les mentores que ens han patit: 

Victòria Girona 

Maria Luisa García 

M. Teresa Montero 

Coloma Barbé 

Agrair als responsables del Màster de Novells: 


