
 
 
 
 

 
U1188 WORKSHOP VIRTUAL SOBRE DOCÈNCIA EN 

TEMPS DE COVID A L’EPS-UdL 20/21 

 
 

PROFESSORAT 
Les jornades estan dirigides al professorat que imparteixi docència a l’Escola 
Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida. 
 

OBJECTIUS 
 

 Analitzar i millorar la qualitat docent en els graus de l’EPS en temps 
de virtualització de la docència. 
 

 Fomentar accions de millora i innovació docent en els graus de l’EPS. 
 

 Compartir metodologies i tècniques docents relacionades amb la 
transició a la docència virtual deguda a la COVID-19 en els estudis de 
l’EPS. 

 
CONTINGUTS 
 
Es realitzaran dos tipus de participació: fitxes i presentacions: 
 

 Qüestionaris. El professorat participant omplirà un qüestionari amb les 
metodologies i tècniques que empren de forma habitual i amb resultats 
destacables (positius o negatius) en la seva docència. També s’hi 
reflectirà la voluntat de presentar-les com a presentació en el workshop. 

 Presentacions. El professorat que vulgui dur a terme una presentació, 
prepararà un resum curt de màxim una pàgina (incloent títol, vincles, 
imatges, referències, ... en format PDF) del que presentarà i durà a 
terme la mateixa durant la sessió virtual del workshop. Els resums 
estaran disponibles dins l’eina recursos de l’espai del curs en el campus 
virtual. Les presentacions s’ajustaran al temps disponible per fomentar la 
discussió entre els assistents a la jornada. 

 
Atenent a les propostes de presentació de les fitxes, es classificaran i 
s’agruparan i es valorarà les presentacions que es podran dur a terme, 
informant-ne al professorat. 
 
Dels qüestionaris se n’extraurà les metodologies i tècniques més emprades per 
part del professorat EPS participant en el workshop i es difondrà aquests 
resultats a resta del professorat per al seu coneixement. 
 
Els continguts es classificaran en els següents àmbits: 
 



 
 
 
 

 Metodologies docents en aula virtual: aula invertida, ensenyament entre 
iguals, gamificació, ... 

 Mètodes d’avaluació: entrevistes virtuals, lliurament de treballs, 
qüestionaris, tutories virtuals, ... 

 Tecnologies docents: tauletes gràfiques, càmeres, programari específic 
per al tractament de vídeo, ... 

 Eines del campus virtuals: tests i qüestionaris, fòrums, Media Gallery 
(Kaltura), sessions, ... 

 
Si apareix algun altre àmbit d’interès, s’incorporarà a aquests o en substituirà 
algun dels proposats inicialment. 
 
METODOLOGIA 
 
Les jornades tindran un format de workshop, amb presentacions curtes i 
discussions plenàries / grups de discussió per cada un dels àmbits. Les 
jornades seran virtuals (mitjançant l’eina de videoconferència del Campus 
Virtual de la UdL). 
 
La convocatòria de la jornada, instruccions amb link per a omplir el formulari, 
i detalls d’organització (per ex. espai i ordre de presentacions), es realitzarà 
mitjançant correus-e, que seran enviats a través de la llista de correu-e de 
tots-eps, per a que arribi a tot el professorat. Aquests comunicats seran 
enviats per la direcció de l’EPS, amb el suport de professorat de l’EPS implicat 
en l’organització de les jornades. 
 
Durada: 4 hores 

Lloc: Campus Virtual 

Data: 4 de febrer, 2021 

Horari: de 9:30 a 13:30 h 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç: 

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions:  

Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 
inscrites. 


