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1. Introducció 

Aquest document proporciona les orientacions que considerem que poden ser útils per a 
l'elaboració de la guia docent de les assignatures dels plans de grau i màster de la 
Universitat d'Alacant. 

La informació recollida en la guia docent proporciona, a més, la transparència i la 
comparabilitat de títols que l'EEES requereix i facilita, així mateix, la mobilitat dels 
estudiants, ja que aporta informació per a la presa de decisions dels alumnes que vulguen 
cursar un període de temps en una altra universitat.  

La guia docent es constitueix en una eina bàsica del Sistema Europeu de Transferència de 
Crèdits (ECTS) per a aconseguir l'objectiu de «promoure la cooperació europea en garantia 
de qualitat mitjançant el desenvolupament de metodologies i criteris comparables» 
(Declaració de Bolonya). 

L'elaboració i publicació de les guies docents segons els criteris establits per la UA 
constitueixen una peça bàsica en la configuració d'una docència de qualitat i un compromís 
de la nostra Universitat, tal com es recull en el Procediment PC08 del Sistema de Garantia 
Interna de la Universitat d'Alacant. Desenvolupament de l'Ensenyament i Avaluació de 
l'Aprenentatge: «El centre publica la seua programació docent (grups…) i les guies docents 
segons els criteris establits per la UA.» Els diversos departaments de cada centre de la UA 
supervisen la proposta de la guia docent i el centre l’aprova.  

La guia docent és: 

� Un document públic en el qual es concreta l'oferta educativa relativa a l'assignatura, 
resultat del compromís de l'equip de professors i del departament. Ha d'estar ratificat 
pel centre que coordina la titulació on l'assignatura s'imparteix. 

� Un instrument al servei de l'estudiant, ja que s'hi han d'oferir elements informatius 
suficients per a determinar què es pretén que aprenga, com es farà, sota quines 
condicions i com serà avaluat.  

� Un instrument de transparència, fàcilment comprensible i comparable, entre les 
diferents universitats en el camí cap a la convergència. 

«Planificar l'ensenyament significa prendre en consideració les determinacions legals (els 
descriptors), els continguts bàsics de la nostra disciplina (les common places, allò que solen 
incloure tots els manuals de la disciplina), el marc curricular en què se situa la disciplina (en 
quin pla d'estudis, en relació amb quin perfil professional, en quin curs, amb quina durada), 
prendre en consideració la nostra visió pròpia de la disciplina i de la seua didàctica (la nostra 
experiència docent i el nostre estil personal), les característiques dels nostres alumnes (el 
nombre, la preparació anterior, els possibles interessos) i els recursos disponibles.» 
(Zabalza, M.A.(2003): Competencias docentes del profesorado universitario. Madrid: 
Narcea, pàg. 73) 
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Per a elaborar la guia docent és imprescindible consultar les fitxes de les assignatures en el 
pla de grau o de màster corresponent. 

2. Identificació 

Dades proporcionades per la Universitat a través dels centres i departaments. No cal 
aportar-les en l'aplicació informàtica. 

En aquest apartat s'indicaran les dades bàsiques de l'assignatura: nom, codi, crèdits ECTS, 
etc., i també dades relatives al professor o professors que imparteixen l’assignatura, a més 
d’esmentar-hi qui és el professor coordinador. 

Aquestes dades ajuden a tenir un esquema global de la matèria en les seues coordenades 
administratives i acadèmiques. 

 
3. Contextualització/presentació  

La contextualització té com a objectiu situar l'assignatura en el perfil professional i en el pla 
formatiu del grau/postgrau; així com establir com es coordina amb la resta d'assignatures. 

En aquest apartat de la guia es pot fer referència a aspectes relacionats amb: 
 

� La contribució de l'assignatura al perfil professional del títol i al desenvolupament de 
les competències específiques i genèriques amb les quals es relaciona, justificant la 
seua inclusió i la seua rellevància dins del pla d'estudis. Per a fer-ho és 
imprescindible revisar la memòria de verificació del grau o màster en el qual figuren 
les competències de la matèria a la qual pertany l'assignatura.  

� El paper de l'assignatura dins del pla d'estudis, esmentant bàsicament la matèria a la 
qual pertany i les seues característiques, així com les assignatures amb què manté 
relació, tant prèvies com posteriors, descrivint breument aquesta relació i de quina 
manera l'assignatura dóna continuïtat a assignatures prèvies o prepara per a 
assignatures posteriors.  

 
4. Competències 

Dades proporcionades per la Universitat, extretes de les fitxes del pla d'estudis. El 
coordinador no ompli aquest apartat en l'aplicació. 

Planificar des de la perspectiva de l'aprenentatge basant-se en un enfocament 
professionalitzador expressat a través de la demanda d'una formació competencial. 

Indiquem a continuació diverses definicions de competència: 
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� És la capacitat d'un bon exercici en contextos complexos i autèntics. Es basa en la 
integració i l’activació de coneixements, habilitats i destreses, actituds i valors 
(Universitat de Deusto). 

� Capacitat d'aplicar coneixements, destreses i actituds a l'exercici de l'ocupació de 
què es tracte, incloent-hi la capacitat de resposta a problemes, imprevistos, 
l'autonomia, la flexibilitat, la col·laboració amb l'entorn professional i amb 
l'organització del treball (RD 797/1995 Ministeri Treball i Seguretat Social, que 
estableix les directrius sobre certificats de professionalitat). 

� Un saber fer complex resultat de la integració, mobilització i adequació de capacitats 
i habilitats i de coneixements (coneixements, actituds i habilitats), utilitzats eficaçment 
en situacions que tinguen un caràcter comú (Lasnier, F., 2000). 

� El conjunt de coneixements i capacitats que permeten l'exercici de l'activitat 
professional d'acord amb les exigències de la producció i l'ocupació (Llei Orgànica 
5/2002, de les qualificacions i de la formació professional). 

4.1. Competències genèriques 

Identifiquen elements compartits comuns a qualsevol titulació. 

� Instrumentals: permeten utilitzar el coneixement amb un instrument; serveixen com 
a eina per a aconseguir alguna cosa. 

� Interpersonals: afavoreixen la relació amb els altres; faciliten els processos 
d'interacció social i cooperació. Poden ser individuals i socials. 

� Sistèmiques: requereixen la capacitat de visió, integració i relació de les diverses 
parts d'un sistema. Poden ser organitzatives i emprenedores. 

 

4.2. Competències específiques 

Són les pròpies de cada titulació i han de fer referència als llibres blancs de les titulacions. 

 

5. Objectius/resultats d’aprenentatge relacionats amb les competències de la 
titulació 

S'hi inclouran necessàriament els que consten en la fitxa de l'assignatura, encara que se n’hi 
poden afegir més si es considera convenient, segons els blocs temàtics, etc. 

Podem definir objectius d'aprenentatge com les capacitats que esperem que assolisquen els 
alumnes com a conseqüència del procés d'ensenyament-aprenentatge.  
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La descripció dels objectius constitueix un punt de partida imprescindible, juntament amb les 
competències, per a elaborar els continguts de l'assignatura, dissenyar les activitats 
d'aprenentatge, i també els mètodes i criteris d'avaluació.  

Tant els objectius com les competències han d'explicitar les millores o guanys que els 
alumnes obtindran com a conseqüència de cursar la nostra assignatura. Cal tenir en compte 
que les competències i els resultats d'aprenentatge NO són exactament el mateix. Les 
competències es van desenvolupant al llarg del procés formatiu i s’assoleixen quan s’acaba 
aquest procés, i els resultats d'aprenentatge són més concrets i estan relacionats 
directament amb el contingut i la naturalesa de l'assignatura, de manera que una 
competència es podrà desenvolupar des de diferents assignatures i amb objectius diversos.  

Podem classificar els objectius com indiquem a continuació: 

5.1. Objectius cognitius 

Estan relacionats amb els coneixements o habilitats que s’adquiriran en la matèria que 
impartim (i que són propis d'aquest matèria).  

Verbs utilitzats per a la seua elaboració: identificar, enumerar, assenyalar, distingir, explicar, 
classificar, comentar, situar, memoritzar, generalitzar... 

5.2. Objectius instrumentals 

Relacionats amb el domini de certes eines d'aprenentatge o de formació (competències 
genèriques que no són pròpies de la nostra matèria encara que s’hi podrien treballar). 

Verbs utilitzats per a la seua elaboració: debatre, formular, simular, construir, aplicar, definir, 
representar, crear, dramatitzar, expressar oralment, manipular, experimentar, comentar, 
reproduir, diferenciar... 

5.3. Objectius actitudinals 

Vinculats a valors o actituds importants depenent de la matèria o del seu sentit en el pla 
d'estudis (certs valors, actituds, visions del treball professional que ens agradaria reforçar en 
el nostre treball docent). 

Verbs utilitzats per a la seua elaboració: acceptar, tolerar, responsabilitzar, apreciar, 
solidaritzar-se, valorar, cooperar, col·laborar, gaudir de... 

Els objectius han d’esmentar expressament les competències que pretenem aconseguir. 
Això implica: 

� Dissenyar accions curriculars que promoguen el coneixement conceptual, el 
desenvolupament d'actituds i l'adquisició d'habilitats. 

� Acostar l'estudiant als contextos que constituiran el seu àmbit d'actuació professional 
i social. 
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� Utilitzar una metodologia que facilite l'aprenentatge de pràctiques en què l'alumne 
haja de mobilitzar els seus recursos. 

 

6. Continguts 

Per a complimentar aquest apartat s’haurà de tenir en compte els continguts que apareixen 
exposats en la informació de la fitxa de l’assignatura de la UA. 

Llista de continguts organitzats per blocs. En aquest apartat cal descriure breument els blocs 
temàtics.  

S'hi hauran de numerar els blocs i els temes de manera que siga fàcil referir-nos-hi en altres 
apartats si és necessari. A tall d'exemple: 

B1. Nom del bloc 1 

 T1. Nom del tema 1 

 T2. Nom del tema 2 

 ……….. 

B2. Nom del bloc 2 

……………….. 

7. Metodologia docent i pla d'aprenentatge de l'alumne 

7.1. Metodologia docent 

En aquest punt hem de fer referència a les diferents activitats d'aprenentatge previstes i la 
metodologia que considerem més apropiada per a cada activitat que s’usarà per a la seua 
implementació.  

Les activitats d'aprenentatge previstes seran les que conté la fitxa de l'assignatura del pla 
d'estudis. 

Podem definir la metodologia com un conjunt coherent de tècniques i accions coordinades 
lògicament per a dirigir l'aprenentatge de l'alumnat cap als objectius d'aprenentatge 
previstos. És important utilitzar mètodes que permeten fer de l’alumnat el centre del procés 
d'ensenyament-aprenentatge i participar en situacions en les quals puguen exercitar les 
competències que pretenem que adquirisquen. La metodologia ha de ser variada, coherent 
amb els objectius d'aprenentatge i amb els mètodes d'avaluació. 

 

7.2. Pla d'aprenentatge de l'alumne 
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S'hi ha d'indicar el pla d'aprenentatge de l'alumne, és a dir, el nombre d'hores presencials i 
no presencials de les diferents activitats d'aprenentatge proposades. 

El nombre d'hores presencials correspondrà al que apareix en la fitxa de l'assignatura en el 
pla d'estudis. 

Per a determinar el pla d'aprenentatge o volum de treball de l'alumne és important tenir en 
compte que les activitats seran presencials i no presencials i, a més, cal considerar les dues 
a l'hora de mesurar-lo.  

Com a activitats presencials considerem totes aquelles que els alumnes duen a terme amb 
la presència del professor.  

Com a activitats no presencials considerem totes aquelles que els alumnes duen a terme de 
manera autònoma, sense la intervenció directa del professor. Hi podem incloure, a tall 
d'exemple, les següents: 

� Recerca d'informació i estudi habitual de continguts per a la preparació de classes 
Preparació de seminaris, lectures, memòries, investigacions… 

� Preparació de presentacions orals, resolució de problemes... 

� Temps per a la realització de treballs individuals o cooperatius.  

� Assistència a seminaris i altres activitats (visites, assistència a conferències 
impartides per especialistes…). 

� Estudi per a la preparació d'exàmens.  

� Altres. 

Una vegada s'hagen omplit els camps, d’acord amb les activitats docents previstes en el pla 
d’estudis, es generarà una taula del tipus: 
 

ACTIVITAT DOCENT (*) METODOLOGIA HP (*) HNP 

TEORIA    

SEMINARIS TEORICOPRÀCTICS    

PRÀCTIQUES DE PROBLEMES    

PRÀCTIQUES AMB ORDINADOR    

PRÀCTIQUES DE CARTOGRAFIA/MAPES    

PRÀCTIQUES DE LABORATORI    

PRÀCTIQUES-TREBALLS DE CAMP    

VISITA A OBRES, FÀBRIQUES, ETC.    



 

 Vicerectorat de Planificació Estratègica i Qualitat 
 ICE - Institut de Ciències de l’Educació 
 
 
 

 9 

ACTIVITAT DOCENT (*) METODOLOGIA HP (*) HNP 

PRÀCTIQUES CLÍNIQUES     

TUTORIES GRUPALS    

PRÀCTIQUES EN CENTRES SANITARIS    

PRÀCTIQUES EXTERNES    

PRÀCTIQUES/TREBALL DE FINAL DE 
GRAU/MÀSTER    

TOTAL HORES (**)   

NOMBRE TOTAL D'HORES = NOMBRE DE CRÈDITS ECTS X 25 HORES 

HP: nombre d'hores presencials/curs; HNP: nombre d'hores no presencials/curs 
(*) Dades previstes en la fitxa del pla d'estudis (verifica) i, per tant, fixes. 
(**) Segons normativa UA les hores totals de presencialitat han d’estar compreses entre un 30 i 40% 
del total d’hores presencials i no presencials. 
 

7.3. Cronograma 

Per a portar a terme una temporalització més exhaustiva de les activitats i planificació del 
treball de l’alumne, s’hi ha d’incloure un cronograma representatiu i orientatiu a mitjà termini 
de tota la assignatura, d’acord amb l’esquema següent, que pot variar atenent 
circumstàncies justificades:  

ASSIGNATURA 
CRONOGRAMA DE TEMPORALITZACIÓ SETMANAL 

DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANT 

ACTIVITATS PRESENCIALS ACTIVITATS NO PRESENCIALS 

S
E

T
M

A
N

A
 

UNITAT 
DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ 

Exemples: classe de teoria, 
pràctiques de problemes, 

tutories grupals, etc. T
O

T
A

L
 

S
E

T
M

A
N

A
L

 (
h

) 

DESCRIPCIÓ 

Exemples: treball 
individual, treball 
cooperatiu, altres T

O
T

A
L

 
S

E
T

M
A

N
A

L
 (

h
) 

1   3  4,5 

2      

3      

4      

5      
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…      

…      

15      

16-18*      

TOTAL HORES **     

TOTAL HORES TREBALL DE L'ESTUDIANT= CRÈDITS ECTS x 25 HORES  

* Setmanes d'avaluació, després de període lectiu. 
* Aquesta taula pot ser modificada per causes justificades a l’hora d’implementar-la.  
** Segons normativa UA les hores totals de presencialitat han d’estar compreses entre un 30 
i 40% del total d’hores presencials i no presencials. 

8. Bibliografia i recursos 

Es pot considerar en aquest punt: 
 

� Bibliografia general de l'assignatura. 

� Bibliografia específica (per temes). 

� Bibliografia d'ampliació. 

� Pàgines web recomanades. 

� Altra documentació: apunts, col·lecció de problemes, bibliografia de pràctiques. 

� Material multimèdia complementari. 

Es recomana no emplenar aquesta secció amb més d’un full i seleccionar el més important o 
el que siga especialment recomanable per als estudiants.  

 

9. Avaluació 

9.1. Avaluació dels aprenentatges 

En aquest apartat cal indicar els tipus d'activitat d'avaluació que es duran a terme, els criteris 
(i descripció) d'avaluació i la seua ponderació a la qualificació global de l'assignatura. És 
imprescindible tenir en compte: 

La Normativa de la Universitat d'Alacant relativa a la implantació de títols de grau (article 
16.1.f), que estableix: «Els nous plans d'estudi requereixen un sistema d'avaluació contínua. 
Per tant, atès que l'alumne ha d'adquirir part de les competències com a conseqüència de 
l'exercici de l'activitat docent planificada, en les situacions en què hi haja una prova final la 
seua aportació a la qualificació no ha d’excedir el 50 % de la nota final.» 
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A més, el coordinador inclourà qualsevol comentari que considere important per a 
proporcionar una informació precisa sobre l'avaluació de l'assignatura. 

El coordinador podrà preveure les possibles excepcionalitats a l'hora d'avaluar: eventuals 
recuperacions per a assolir els objectius d'aprenentatge previstos, alumnes incorporats amb 
posterioritat (selectivitat setembre), etc. 

Una vegada omplits els camps en l'aplicació informàtica, es generarà un quadre del tipus: 

Activitat d'avaluació* Descripció/criteris Ponderació 

Proves teoricopràctiques 
escrites 

  

Observacions del professor    

Exposicions orals   

Assistència teoria/pràctiques   

Portafolis o quadern de 
pràctiques 

  

Realització de treballs dirigits 
o casos pràctics 

  

Proves teoricopràctiques   

A
va

lu
ac

ió
 c

o
n

tí
n

u
a 

Altres   

Prova final  (Max. 50 %) 

*Es pot descompondre en diferents activitats individuals o col·lectives avaluables (contribucions en 
debats, blog, lliurament d’informes, problemes numèrics resolts, etc.). 
 

Per avaluació entenem el conjunt d'activitats organitzades en un procés sistemàtic de 
recollida, anàlisi i interpretació de la informació, amb la finalitat d'emetre un judici a partir 
d'uns criteris establits prèviament i prendre decisions. Ha de ser coherent amb l'enfocament 
metodològic i amb els objectius d'aprenentatge definits.  

Convé incloure-hi algunes consideracions generals sobre l'avaluació en aquesta matèria 
(modalitat, a l'existència de parcials, treballs o pràctiques), com també aspectes que es 
tindran en compte, criteris d'avaluació i contribució a la qualificació final de l'assignatura. 

L'avaluació ha de ser preferentment formativa: l'estudiant també ha d'aprendre a partir de 
l'avaluació que rep.  
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Les tècniques i els instruments d'avaluació poden presentar una tipologia diferenciada que 
hem resumit en aquest esquema (Zabala, 2000): 
 

Directa 
(Instruments de gravació) 

Anecdotaris, notes de 
camp, escales d'estimació 

OBSERVACIÓ 
Indirecta 
(Instruments de gravació) 

Anàlisi de treballs, diaris 
dels alumnes, relats 
d'experiències 

Qüestionaris 
(diverses alternatives 
d'elecció o sense) 

 

Inventaris  
ENQUESTES 

Tècniques sociomètriques  

Entrevista 
Estructurada, 
semiestructurada, no 
estructurada TÈCNIQUES 

D'INTERCANVI ORAL 
Debat, assemblea i 
posada en comú  

Exàmens De caràcter oral o escrit TÈCNIQUES 
CONVENCIONALS 

Proves objectives  

El portafolis  

Desenvolupament de 
projectes  

TÈCNIQUES 
ALTERNATIVES 

Pràctiques reals  
 
Les estratègies d'avaluació poden variar també segons la metodologia que s'implemente a 
l'aula, i així, de Miguel (2006) considera les següents relacions entre ambdues: 
 

� Mètode de lliçó magistral: les estratègies avaluatives idònies serien les proves 
objectives, les proves objectives de resposta curta i les proves de desenvolupament. 

� Mètode d'estudi de casos: com a estratègies avaluatives indicades hi hauria 
l'elaboració de treballs i projectes, informes i memòries de pràctiques, les proves 
d'execució de tasques reals o simulades, i les tècniques d'observació. 

� En la metodologia d'aprenentatge basat en problemes: elaboració de treballs i 
projectes i proves d'execució de tasques reals o simulades. 

� En la metodologia de resolució de problemes: les proves d'execució de tasques reals 
o simulades. 

� En l'aprenentatge cooperatiu: els treballs i projectes. 
� Aprenentatge orientat a projectes: proves d'execució de tasques reals o simulades i 

elaboració de treballs i projectes. 
� Contracte d'aprenentatge: sistemes d'autoavaluació i portafolis. 
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S'ha d'indicar el que es podria fer en cas que no es supere l'avaluació en algun dels seus 
apartats. Si es pot compensar amb algun tipus d'actuació complementària o no. Si es manté 
les activitats ja realitzades o no. Si escau, el tipus d'examen de recuperació que s'emprarà i 
algun consell per a afrontar-lo en millors condicions. Sempre d'acord amb les normes de la 
Universitat d'Alacant i les decisions que adopten els centres. 
 
D'altra banda, s'hi haurà de fer constar com es durà a terme l'avaluació en els casos que es 
puguen considerar excepcionals, com ara la incorporació d'alumnes una vegada iniciat el 
curs acadèmic per motius de canvis d'expedient, selectivitat aprovada en la convocatòria de 
setembre, etc. 
 
 

9.2. Avaluació del procés docent (voluntari) 

En aquest apartat, el coordinador indicarà si duu a terme l'autoavaluació del procés docent, 
així com la seua avaluació per part dels alumnes, i també quins són els mètodes que utilitza. 
 


