Formació i Innovació Docent. Oficina de Qualitat Docent

Carpeta Docent
Formador: Ignacio del Corral (UPC)
Justificació:
Després d'haver realitzat els cursos i tallers (i obtenir el certificat d'assistència corresponent)
s’ha d’elaborar i defensar la Carpeta Docent.

Objectius:
•

Desenvolupar actituds reflexives envers la pròpia pràctica docent

•
•

Propiciar actituds favorables a treballar en equip com instrument de millora
Garantir l’avaluació del propi ensenyament.

Metodologia:
•

El pla de treball del taller s’estructura a partir de tres sessions presencials (introducció,

•

seguiments i cloenda) i un seguit de lliuraments dels apartats de la carpeta docent.
S'informarà sobre els període d’inscripció i les dates de les sessions presencials i dels
lliuraments.

Competències:
•

Competència interpersonal (CI) Promoure l'esperit crític, la motivació, l'esperit crític,

•

la motivació i la confiança, reconeixent la diversitat cultural i las necessitats
individuals, creant un clima d'empatia i compromís ètic.
Competència metodològica (CM) Aplicar estratègies metodològiques (d'aprenentatge
i avaluació) d'acord amb les necessitats dels estudiants, que siguin coherents amb els
objectius i els processos d'avaluació, i que tinguin en compte l'ús de tecnologies de la
informació i comunicació (TIC) per contribuir a la millora dels processos

•

•

d'ensenyament-aprenentatge.
Competència de planificació i gestió de la docència (CPGD) Dissenyar, orientar i
desenvolupar continguts, activitats de formació i d'avaluació, i altres recursos vinculats
a l'ensenyament-aprenentage, valorant els resultats i elaborant propostes de millora.
Competència de treball en equip (CTE) Col·laborar i participar com a membre d'un
grup, assumint la responsabilitat i el compromís propis envers les tasques i funcions
que es tenen assignades per a la consecució d'uns objectius comuns, seguint el
procediments acordats i d'acord amb els recursos disponibles.

•

Competència d'innovació (CDI) Crear i aplicar nous coneixements, perspectives,
metodologies i recursos en les diferents dimensions de l'activitat docent, orientats a la
millora de la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge.

