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RESUM (ABSTRACT) 
La Universitat de València té en funcionament diversos programes que tenen per objectiu estratègic vincular 

totes aquelles accions que estiguen relacionades amb la formació i innovació educativa i que conjuntament 

milloren la tasca docent del seu professorat. Entre elles està l'impuls institucional mitjançant l'assessorament i el 

finançament per a l’elaboració de materials multimèdia, el disseny i implantació de metodologies i sistemes 

d'avaluació innovadors, la utilització de les xarxes socials, el desenvolupament d'eines TIC, la coordinació 

d'assignatures, la realització de projectes d'investigació vinculats a la innovació docent, accions formatives en 

línea i formació a la demanda per al professorat i l'organització de Jornades i Trobades tant per a l'àmbit 

universitari com per a establir ponts amb secundària." 
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1. INTRODUCCIÓ 

Els Estatuts de la Universitat de València assenyalen, a l'article 3, que una de les seues 

missions és “l'actualització permanent del coneixement i la formació del seu personal i del 

professorat de tots els nivells d'ensenyament” [1].  I un dels eixos del Pla Estratègic 2008-

2011 de la Universitat de València és l’organització de l’activitat docent, millora i innovació 

educativa [2]. Dins d’aquest les línies específiques indicades són per una banda generalitzar i 

sistematitzar els processos de millora i innovació educativa (promoure el treball en equips 

docents transversals i multidisciplinars, elaborar nous materials docents i per a les tutories, 

fomentar la formació en habilitats i competències de les estudiantes i els estudiants, promoure 

la cultura de la qualitat, formació en eines de qualitat aplicades a la docència i coneixement 

dels indicadors de qualitat de la docència com rendiment, abandó i absentisme, potenciar el 

seguiment d’estudiants i estudiantes a distància i la formació no presencial mitjançant les TIC 

així) i per una altra dissenyar un pla de formació del PDI orientat als objectius previstos: 

noves tecnologies, noves metodologies d’ensenyament, d’investigació, habilitats per a 

treballar en equip, idiomes, exercici de càrrecs acadèmics, etc.  

Dins d'eixe marc general, la formació permanent del Personal Docent i Investigador 

(PDI) de la pròpia universitat ha representat fins ara una línia d'actuació d'enorme rellevància 

per a la institució. No només perquè la dita formació constitueix un dret del professorat 

contemplat explícitament en els estatuts (art. 150), sinó també perquè la necessària adaptació 

de la institució als canvis i avanços de la societat exigeix una reflexió i actualització contínua 

dels coneixements, actituds i habilitats per part del seu professorat. 

Les accions que des del Servei de Formació Permanent i la Unitat d’Innovació 

Educativa de la Universitat de València es dissenyen i experimenten parteixen de la idea de 

formació com la creació d'espais i temps per a “pensar sobre la pràctica docent, la que fem i la 

que podríem fer”. És a dir, l'objectiu bàsic se centra a establir un marc de possibilitats per a la 

formació i perfeccionament de la funció docent, contribuint en primer lloc a elevar la qualitat 

de la docència universitària, així com a facilitar l’experimentació en noves metodologies 

innovadores. 

En aquest àmbit s’està desenvolupant diferents iniciatives que són les que presentem a 

continuació. 



 

2. ACCIONS REALITZADES PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

2.1. L’aposta per la formació i la innovació educativa a la Universitat de València 

L’any 2003 l’anomenat “procés de Bolonya” es trobava en els inicis del seu 

començament. Aquest procés d'adaptació dels ensenyaments i les estructures dels sistemes 

universitaris al nou paradigma de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) tenia dos 

entorns diferenciats: un d’extern a la Universitat, relacionat amb el desenvolupament 

normatiu, estructural i financer; i un altre d’intern, que depenia de cadascuna de les 

universitats, relacionat amb la progressiva adaptació dels seus sistemes d'aprenentatge i 

l'actualització dels subjectes i agents implicats en el seu desenvolupament. En aquest sentit, 

era responsabilitat exclusiva de cada universitat iniciar i impulsar aquest procés d'adaptació 

interna dels ensenyaments, paral·lel al desplegament normatiu, ja que només des de 

l'experimentació, des de la posada en marxa de processos i estructures noves, s'aconsegueix 

una reorganització de les precedents, una valoració de les noves situacions i una capacitació 

de les persones perquè puguen afrontar amb major èxit una transició en termes d'habilitats i 

competències.  

La Universitat de València va iniciar durant el curs acadèmic 2003-2004 el 

desenvolupament de distintes plataformes d'assaig i experimentació de noves metodologies, 

de processos de discussió, d'avaluació de costos, necessitats, fòrums, jornades, difusió i 

participació dins del procés de convergència europea. L'esforç realitzat ens ha situat dins el 

conjunt de l'Estat com una de les universitats pioneres i de referència per a altres universitats 

espanyoles. Aquesta iniciativa pretenia, a més, trencar amb la idea que hi ha un model únic 

d'experimentació; ben al contrari, precisament es plantejava d'una forma més flexible, ja que 

són diverses les necessitats dels centres i titulacions. Es pretenia generar una reforma 

protagonitzada per la nostra Universitat, basada en iniciatives pilot, estudis i experiències 

prèvies. Es tractava d'incentivar un nou esforç per situar la nostra Universitat en l'escenari de 

l'espai europeu, propiciant l'aprofundiment en propostes, anàlisis avaluatives i diagnòstics que 

respongueren al procés de convergència europea. 

Els objectius específics d’aquesta iniciativa eren: incorporar noves metodologies i 

estratègies docents dirigides a potenciar l’aprenentatge de l’estudiant; adoptar el sistema 

europeu de transferència de crèdits (ECTS); elaborar guies docents de cada matèria adaptades 

metodològicament al nou sistema de crèdits; establir el catàleg de competències genèriques i 



específiques pròpies de cada matèria; establir un sistema de coordinació del professorat 

participant en el projecte i incorporar noves tecnologies al procés educatiu. 

Des de l’inici d’aquesta iniciativa un total de setanta-quatre cursos de vint-i-una 

titulacions han format part d’aquest projecte pilot, cobrint totes les àrees de coneixement, 

participant centenars de professores i professors i milers d’estudiants. 

Per tal de contribuir a millorar el procés s’oferia tot un catàleg formatiu. D'una banda, 

la modalitat de Formació en centres comprenia el conjunt d'accions formatives coordinades 

des del Servei de Formació Permanent amb el professorat encarregat de coordinador les 

accions de Convergència Europea en cadascun dels centres. D'aquesta manera s'aconseguia 

que la formació donara resposta a les necessitats concretes del centre. A més, es donava una 

visió concreta i real de la situació o àrea de coneixement, sempre sense perdre de vista que 

l'objectiu final és la millora de la funció docent. 

A més, es va potenciar l'assessorament, formació i intercanvi d'experiències dirigides a 

aquests projectes, oferint assessorament i organitzant activitats de formació dirigides a aquest 

col·lectiu en coordinació amb l'Oficina de Convergència Europea. Algunes d'elles, i potser les 

més efectives, foren les jornades d'intercanvi d'experiències, on el professorat, una vegada 

finalitzat el projecte, compartia les diferents experiències que havien desenvolupat en les 

seues aules. Generalment eren jornades monogràfiques centrades en temàtiques específiques 

on els i les docents que experimentaven la innovació presentaven una visió sobre les 

possibilitats i limitacions de la mateixa. L'objectiu d'aquestes jornades era doble: d'una banda, 

conèixer què estaven realitzant cadascun dels projectes i d'altra banda, plantejar problemes i 

possibles solucions. 

 

2.2. Iniciatives institucionals en el marc de la formació i la innovació educativa 

Els processos d’innovació en metodologies d’ensenyament i aprenentatge estaven en 

marxa i havien adquirit un important impuls institucional i una orientació específica en el 

marc de la incorporació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. D'altra banda, la generació i la 

difusió del coneixement estaven experimentant canvis molt decisius com a conseqüència de la 

implantació de l’ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. També en 

aquest sentit, la Universitat de València ha apostat per la introducció de plataformes i 

instruments facilitadors de la utilització plena de les TIC en la renovació de les metodologies 

docents. En aquest sentit cal anotar que un dels esforços més considerables va ser el projecte 



de desenvolupament i implantació de la plataforma d’e-learning “Aula Virtual”. Aquesta 

aplicació web ofereix moltes vessants i instruments que serveixen de suport al treball del 

professorat i que s’acomoden a les noves tasques en qualsevol dels cicles.  

Tanmateix, en avaluar el funcionament dels projectes que s'estaven desenvolupant, 

sorgiren nombroses idees i propostes que era necessari canalitzar i recolzar perquè, una 

vegada comprovada la seua utilitat, podien difondre’s d'una manera més àmplia com a bones 

pràctiques. A fi d'avançar en aquesta direcció la Universitat de València va decidir dur a 

terme una convocatòria d'ajudes a projectes que permetien explorar les potencialitats de les 

TIC en l’ensenyament i l’aprenentatge. La finalitat d’aquesta acció era incentivar la 

implicació del professorat en la utilització de les TIC i la creació d’equips en l’àmbit de la 

docència amb capacitat de coordinació i generació de nous instruments.  

L’objectiu final era contribuir a la generació de materials multimèdia (demostracions, 

animacions, suport multimèdia, vídeos…), al desenvolupament d’eines de programari i 

maquinari per a complementar la formació dels estudiants, el desenvolupament de sistemes 

d’avaluació i diagnòstic d’aprenentatge a través de les TIC, la generació de sistemes 

multimèdia per a la realització de treballs col·laboratius en grup, sistemes de recerca 

d’informació, portafolis, quaderns de bitàcola, mapes conceptuals, espais de debat, formació, 

etc. i implementació d’eines tecnològiques de treball en equip a distància. Es tractava 

d’avaluar i experimentar les dificultats i els avantatges que la tecnologia actual introduïa en el 

context universitari. Durant els tres primers anys de la convocatòria es realitzaren una 

cinquantena de projectes que tingueren la seua traducció en la creació de centenars objectes 

d’aprenentatge molt diversos i flexibles que contribuïen a millorar el procés d’implementació 

de l’ECTS. 

Simultàniament s’elaboren materials formatius com una recopilació documentada en 

aspectes bàsics i fonamentals de la didàctica universitària com ara: elaboracions de guies 

docents en el context de l’EEES; l’avaluació dels estudiants; la tutoria universitària per als 

estudiants de primer curs o metodologies d’ensenyament i convergència europea. Aquests 

documents estan a disposició del professorat tant en format escrit com a electrònic i són un 

recurs que permet al professorat treballar de manera autònoma, segons les necessitats 

concretes i puntuals. Així mateix, l’experiència dels projectes pilots també es converteixen en 

material docent amb la creació d’una col·lecció de llibres de diverses titulacions que 

expliquen, analitzen i avaluen el treball realitzat al llarg dels anys. 



Per a la Universitat de València les iniciatives d’innovació educativa constitueixen una 

aposta estratègica i decidida orientada tant a fomentar la qualitat dels processos 

d’ensenyament i aprenentatge com a experimentar i avaluar noves metodologies. És per això 

que després de l’experiència de les primeres convocatòries i davant les necessitats que 

s’havien detectat  obri el ventall de possibilitats en l’experimentació a projectes que faciliten 

mitjans i recursos als i les estudiants per integrar-se en la Universitat i la vida universitària 

(tutories de transició, orientació educativa, etc) així com actuacions de caràcter transversal 

dins d'una branca de coneixement, titulació, centre, o per potenciar la interdisciplinarietat 

professional o iniciatives relatives a sistemes d’avaluació de competències, estratègies 

organitzatives per a la millora i dinamització d’estudis, de competències lingüístiques, anàlisi 

de l’absentisme, implantació de sistemes de garantia de la qualitat, millora del rendiment 

acadèmic a les titulacions o  foment de la coordinació del professorat. 

La posada en marxa dels diversos projectes d’innovació educativa i la gran resposta 

del professorat universitari, que s’anava sumant anys rere any, així com la seua continuïtat de 

la seua tasca innovadora va propiciar que en 2009 se posara en marxa una nova iniciativa que 

pretenia impulsar, recolzar i reconèixer els “Grups d'Innovació Docent” com a agents sobre 

els que s’articula la innovació. La millora de la docència requeria de l’estímul i el foment del 

treball en xarxa, així com la compartició de coneixements i experiències. I açò suposava un 

canvi profund respecte d’anteriors etapes, donat que el reconeixement i el suport no anaven 

lligats a un encàrrec docent concret (un curs d'una titulació, l’elaboració d’un material 

concret, etc) sinó a la tasca conjunta i coordinada d'un equip de professors i professores. 

Posteriorment s’han anant sumant noves categories que continuaven ampliant les 

possibilitats de la innovació educativa en l’ensenyament superior, com ara l’Open Course 

Ware; la innovació docent vinculada a projectes d’investigació, amb l’objectiu de potenciar 

les sinergies entre la tasca investigadora que es realitza al si de la Universitat de València i la 

seua repercussió immediata en la docència; la utilització de les xarxes socials o la proposta de 

realització d’accions formatives online que incloguen dins de la seua programació 

metodologies i continguts innovadors. Aquesta ampliació ha suposat que en la convocatòria 

que en aquests moments està en marxa s’hagen presentats cent-cinquanta projectes diferents. 

Aquest procés va acompanyat d’una intensificació i diversificació de la formació 

permanent del professorat universitari. Inicialment la formació adreçada al personal novell de 

la universitat, que té per objectiu bàsic proporcionar una introducció al professorat de recent 



incorporació tant en el coneixement de l'estructura i la cultura de la universitat com en 

aspectes propis de docència universitària. Aquesta es complementa al llarg del temps 

mitjançant l’oferta generalista de cursos o tallers proposats des de la Universitat de València, 

a partir de la detecció de necessitats generals, en els quals les temàtiques i continguts que 

comprenen són de caràcter instrumental i que es consideren de gran rellevància per al 

desenvolupament de la professionalització docent. Aquesta convocatòria es dissenya dos 

vegades a l'any, una per a cada quadrimestre. Generalment les activitats solen variar en 

cadascuna de les convocatòries i els professionals que imparteixen aquestes activitats són 

experts de la nostra universitat o d'altres universitats del país. També es posà en marxa la 

formació a la demanda, activitats organitzades a partir de les peticions específiques de 

formació que fa el professorat de diferents campus, centres i/o departaments així com la 

formació semipresencial especialitzada en informàtica, demanada majoritàriament pel 

professorat universitari. 

Tanmateix, aquest procés d’adaptació no suposa canvis exclusivament en l’àmbit 

docent sinó que comporta també reajustaments en allò que s’ha anomenat l’ofici d’estudiar. 

En la mesura en què el crèdit ETCS valora l’adquisició de competències d’aprenentatge 

autònom i de treball cooperatiu es trobaba necessari establir programes i línies d’actuació 

dirigides a facilitar la instauració de models d’aprenentatge i estudi col·laboratiu, així com la 

valoració de les capacitats i destreses pròpies dels “nadius digitals”, és a dir, l’ús i aplicació 

de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit universitari. ESTIC és, així 

doncs, la conjunció de l’estudi i les TIC. L’objecte del programa ESTIC és la selecció 

d’iniciatives d’estudi i aprenentatge desenvolupades per grups d’estudiants de grau i màster, 

estimulant els processos de coordinació i cooperació, i la utilització de les tecnologies de la 

informació i la comunicació en els processos d’aprenentatge de l’àmbit discent universitari. 

 

2.3. Les necessitats formatives davant la implantació dels nous graus. 

Per a poder tindre una primera visió de quines eren les necessitats formatives així com 

de les opinions, grau de satisfacció i participació en les accions organitzades per aquest 

col·lectiu, des de la Universitat de València es va dissenyar en l’any 2009 un qüestionari 

l'objectiu del qual es va centrar a arreplegar informació sobre l'opinió que té el professorat 

universitari sobre les iniciatives formatives que s'impulsen en l'actualitat, així com sobre 



possibles propostes de millora de futur, de cara a configurar una oferta de major qualitat i més 

ajustada a les necessitats del col·lectiu docent. 

La informació sobre el disseny i objectiu del qüestionari va ser distribuïda als 3.574 

professors obtenint resposta de 564 docents. La metodologia utilitzada va ser merament 

quantitativa en el sentit que les dades que es van obtindre van ser purament numèrics. En una 

segona fase del diagnòstic de necessitats, es va programar el desenvolupament de grups de 

discussió amb professors i professores per a disposar d'informació qualitativa per mitjà de la 

realització d'entrevistes amb guió planificat.  

L'estructura del qüestionari va constar de dos parts. Una primera en què es van 

arreplegar dades personals, i una segona que feia referència a les accions formatives 

organitzades fins al moment. Les qüestions més rellevants obtingudes com resultat en l'estudi 

van ser les següents: 

- La major part de qui van respondre el qüestionari havia participat en accions 

formatives. 

- La gran majoria considerava necessari que la institució tinguera un pla de formació 

per al seu personal. 

- El motiu principal de qui no ha participat en cap acció formativa va ser la causa de 

“no disposar de temps” seguida de “problemes d'accessibilitat al lloc d'impartició”. 

Només una persona va valorar que no necessitava cap tipus de formació. 

- Quant al grau de satisfacció, entorn d'un 80% van afirmar que era alt, seguit d'un 

15% que el van valorar mitjà i un 2,5% baix i un altre 2,5% molt alt. 

- Com a objectius de la formació van destacar els següents: “adquirir coneixement 

sobre metodologies d'ensenyament-aprenentatge”, “recopilar noves idees i 

recursos”, “reflexionar sobre la pràctica docent” i “intercanviar experiències”. 

- La major part de la mostra coneixia les accions organitzades, però no tots ells 

havien participat en les activitats. 

- Com a temàtiques interessants de la formació, van destacar: L'ús de les noves 

tecnologies, seguit de coneixement de metodologies, qüestions relacionades amb la 

implantació dels títols de Grau i coneixement de bones pràctiques docents. 

- Quant a la modalitat de formació van triar primer la formació presencial, seguida 

de la semipresencial i finalment l'online. 



En aquest mateix any 2011 i com a novetat en quant a la metodologia i temàtica del 

diagnòstic de necessitats formatives, s’ha dut a terme un estudi centrat en identificar les 

competències Directives en Educació Superior. Per fer aquest estudi s’han organitzat els Open 

Space, mitjançant la col·laboració d’una empresa externa i un col·lectiu de personal docent i 

investigador i de personal d’administració i serveis de la Universitat. 

Es una metodologia d’investigació que es considera la més oportuna per aconseguir 

que en el mínim temps possible, les persones plantegen les millors idees al voltant d’una 

temàtica a tractar. Con hem dit anteriorment la temàtica de l’estudi han sigut les 

Competències Directives del personal que treballa en la institució. S’ha treballat al voltant de 

les següents competències: 

- Habilitats socials i de comunicació 

- Gestió i desenvolupament de l’equip humà 

- Flexibilitat, adaptabilitat i gestió del canvi 

- Anàlisis de problemes i presa de decisions 

- Anàlisi i solució de problemes 

- Organització, planificació i gestió del temps 

En aquest moments no podem presentar resultats perquè s’està treballant en la 

redacció de l’informe amb els resultats, però s’espera poder dissenyar una oferta per a l’any 

següent centrada en les qüestions més destacades i rellevants del resultats obtinguts. 

 

2.4. Les noves actuacions 

Tenint en compte tant els resultats d’aquests estudis, com de l’anàlisi  i avaluació de 

totes les actuacions realitzades al llarg dels últims anys a la Universitat de València referents a 

la formació i la innovació educativa, s'ha començat a treballar en noves accions que donen 

resposta als vertaders interessos i necessitats del col·lectiu docent. 

En primer lloc naix @tic com a evolució natural del reforç que la Universitat de 

València havia estat donant en els últims anys a la confluència entre les TIC i l'activitat 

docent en un moment en què aquesta es torna tan important com l'activitat investigadora. 

@tic. revista d'innovació educativa és una publicació electrònica de la Universitat de València 

disponible en accés obert i dedicada principalment a les relacions entre la innovació docent i 

les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).  L'objectiu de @tic és difondre textos 

originals i inèdits fruit de reflexions interdisciplinàries i té una periodicitat semestral. 



Però l’important esforç realitzat per recolzar la innovació educativa en els estudis 

universitaris i, d'aquesta manera, coadjuvar a millorar la docència en el context del nou Espai 

Europeu d'Educació Superior necessita d’un major espai de difusió. La resposta del 

professorat a les diverses convocatòries no ha deixat d'augmentar any rere any, i s'ha vist 

reflectida parcialment en la celebració de Jornades i Trobades en els diferents centres i 

campus. Per això en 2010 es posà en marxa l'organització de les Primeres Trobades 

d'Innovació Educativa amb l’objectiu de fer-se ressò de l'esforç continuat de la comunitat 

acadèmica, incloent-hi professorat i estudiants, que investiga i experimenta per tal de fer les 

classes cada volta més participatives i més adequades a la realitat que dibuixen les tecnologies 

educatives. Durant el curs 2009-2010 un total de seixanta-tres grups d'innovació gaudiren de 

projectes d'innovació, així com quinze grups d’estudiants. Tots aquests, que sumen més de 

sis-cents membres de la comunitat universitària, han d’exposar el seu treball en aquestes 

Trobades, que estan igualment obertes a la participació de la resta d'estudiants i professors. 

Amb aquesta celebració es vol proporcionar una plataforma de difusió d'aquestes propostes 

innovadores. La segona edició està en actualment ja en marxa. 

Una nova acció ha estat el disseny del Diploma en Investigació,  Gestió i Docència 

Universitària (DIGEU), que està desenvolupant la primera edició actualment. Pretén ser una 

eina d'ajuda en la professionalització del professorat universitari, tot atenent als tres perfils 

bàsics d'aquesta professió. Els objectius que pretén cobrir son: oferir al personal docent i 

investigador una titulació específica orientada a la seua professionalització, facilitar al PDI 

d'incorporació recent la seua integració en la institució, establir un recull de coneixements 

bàsics sobre els òrgans i processos fonamentals de la gestió universitària, proporcionar al PDI 

estratègies bàsiques de planificació docent, donar-li les eines adequades per a conèixer el 

funcionament de les principals convocatòries nacionals i internacionals de projectes 

d'investigació i conèixer les aplicacions informàtiques bàsiques per a la seua professió.  

Al mateix temps al llarg d’aquest procés hem vist com les noves tecnologies han 

canviat les formes d'aprenentatge i de relació, el canvi dels rols tradicionals de l’estudiantat i 

professorat en la interacció acadèmica. La web facilita l'accés a dades i informació i crea 

dificultats per localitzar i interpretar el que pot ser pertinent en cada ensenyament específic i 

procés d'aprenentatge. El lloc web és un context complex, dinàmic i en constant evolució. 

Adaptar-se a aquest nou context requereix una comprensió dels seus mecanismes de 

funcionament i saber utilitzar adequadament els recursos disponibles. Així hem creat el curs 



Noves Alfabetitzacions i Nous Entorns Conectivistes (NANEC), com un espai de reflexió 

sobre les alfabetitzacions necessàries per a una adaptació eficaç als nous contextos 

d'emmagatzematge i gestió del coneixement en l'educació superior. El seu objectiu és millorar 

la comprensió del context d'informació nova; millorar l'eficiència en la recerca, selecció, 

processament i emmagatzematge de dades i la informació i implementar nous models 

pedagògics que es deriven d'aquestes noves alfabetitzacions. En la seua execució el curs 

utilitza els entorns i contextos reals, basats en la interacció i la col·laboració. La seua primera 

edició ja ha finalitzat i està en procés d’avaluació, encara que davant l’èxit assolit ja està en 

marxa pràcticament la segona. 

 

3. CONCLUSIONS 

En aquests moments, la Universitat de València ja te implantats tots el títols de graus 

dels estudis de tota l’oferta que la institució presenta per als estudiants. Però això no vol dir 

que les iniciatives que des del Servei de Formació Permanent i Unitat d’Innovació Educativa 

que s’han dut a terme per a facilitar aquesta transició no es continuen desenvolupant en anys 

posteriors. Pensem que és necessari continuar en la línea de fomentar i facilitar a tot el 

professorat les accions que potencien la coordinació docent, l’aprenentatge dels estudiants, el 

desenvolupament de les competències, l’ús de les noves tecnologies, etc. 

Per aquest motiu, a més de continuar amb les qüestions plantejades en aquesta comunicació, 

des de la Universitat de València tenim previst dissenyar altres activitats complementàries a 

les que hem explicat amb anterioritat: 

- Per al curs pròxim, s’està dissenyant l’organització de seminaris de bones 

pràctiques docents. L’objectiu d’aquesta modalitat formativa es centra en crear 

situacions en les que el professorat de la Universitat de València i professors 

d’altres universitats espanyoles puguen intercanviar experiències docents en les 

que s’ha comprovat que s’ha aconseguit el fi últim, en definitiva l’aprenentatge i 

adquisició del competències dels estudiants.  

Aquest seminaris poden versar sobre qüestions específiques d’un àrea de 

coneixement o en aspectes generals de la docència d’eixa mateixa àrea. Pensem 

que és interessant que la temàtica siga d’una determinada titulació, encara que no 

es descarta que professors d’altres titulacions puguen participar. 



- Una altra acció a organitzar durant el pròxim anys és el disseny d’una acció 

formativa centrada en el desenvolupament de les competències directives en 

educació superior. Com hem comentat en l’apartat anterior, s’acaba de realitzar un 

estudi per a identificar quines són les competències que les persones que treballen 

en la institució han de tindre en cada un dels llocs de treball. Una vegada finalitzat 

aquest estudi, es dissenyarà l’oferta apropiada per a cada col·lectiu en funció de les 

responsabilitats i les funcions assignades. En una primer fase, aquesta formació 

anirà adreçada a un grup de persones, però la intenció és ofertar-la a tot el personal 

de forma gradual. 

- Com a altra acció, però no específica de la Universitat de València, sinó com a 

acció en la que estan involucrades quasi totes  les universitats espanyoles, s’ha 

creat una Xarxa formada per els serveis o instituts responsables del 

desenvolupament de la formació del professorat universitari i de la innovació 

educativa. Els objectius d’aquesta xarxa són la creació de diferents projectes de 

cara a fomentar la coordinació entre els diferents serveis, establir accions amb un 

reconeixement i estructura comuna, intercanviar formadors i experiències 

d’innovació educativa entre d’altres. 

Són aquests alguns dels reptes que tenim per davant i que ben segur contribuiran a 

anar millorant la formació del nostre professorat i la seua vinculació i acció en innovació 

educativa, així com a crear nous reptes als quals hauren de continuar donant resposta.  
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