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Relac
ció de mod
dificacions
NUM.R
REVISIÓ

0
0.0

DE
ESCRIPCIÓ

DA
ATA APROVAC
CIÓ

Ve
ersió inicial

30/04/2
2008

Mo
odificació dels apartats e
e, f i g.

0
0.1

14/01/2
2009

An
ntic P.1.3-03
3ab Procés d
de formació del personal docent
i investigador (PDI). R
Revisió de tot el proc
cés per
ac
ctualitzar-lo a les directrrius actuals. Afecta al format de
la fitxa i a tots els aparttats del proc
cés, inclòs el
e nom i
co
odi.

1
1.0

17/03/2
2015

DI DEL PRO
OCÉS
1. NOM I COD
CE-001 – Formació
F
de
el Personal Docent i In
nvestigadorr
PR-IC
IPUS DE PROCÉS
P
2. TI
☐ Estratègic
c
☐ Clau
☒ Suport
ERARQUIA
A DEL PRO
OCÉS
3. JE


Procés o processos
s superiors:: No aplica



Processo
os del mate
eix nivell am
mb els que està conne
ectat o rela cionat:
No aplica



nferior: No aplica
Procés in

D
PROCÉS
4. OBJECTIU DEL
uest procés
s és establi r la sistemàtica per a la detecció
ó de necessitats
L’objjectiu d’aqu
form
matives del Personal Docent
D
i Inv
vestigador, a partir de
e les quals elaborar un
u Pla
de Fo
ormació i avaluar-lo
a
un
u cop realiitzat.
La U
Universitat, conscient que ha de garantir i millorar la
a qualitat d
del seu perrsonal
acad
dèmic, compta amb mecanismes
m
s que asse
eguren la formació de
el seu pers
sonal,
que es realitze
en amb les
s degudes garanties per a que compleixi amb les seves
s
funciions.
Els o
objectius generals
g
de
el Pla de Formació del
d
Col·lectiu Docentt i Investig
gador
(PRO
OFID) són:



Millorar la qualitat de les accio
ons de form
mació.
oves accion
ns de forma
ació al pers
sonal docen
nt i investig ador.
Oferir no
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Motivar al professo
orat dels d
departamen
nts i centre
es que me nys participació
nciar el Pla Específic.
aporrten i poten

Potencia
ar mecanism
mes de col··laboració amb
a
altres serveis de la Universitat.
mprèn tres
s programe
es que do
onen resposta a les necessitats del
El PROFID com
onal Docen
nt i Investig
gador:
Perso
1.
Pla gen
neral
activitats d’aquest
d
programa va
an destinades al Perso
onal Docen
nt i Investig
gador
Les a
de la Universiitat, prene
ent en con
nsideració els Plans de Qualittat i els Plans
Estra
atègics gen
nerals i el seu
s
reflex en els cen
ntres, ensen
nyaments, departame
ents i
profe
essorat. Inclou activittats anualss de forma
ació perman
nent del p rofessorat, com
curso
os, tallers, seminaris de
d treball, etc.
Els o
objectius qu
ue es pretenen són:

Facilitar l’accés del professora
at universitari a la form
mació perm
manent.
Establir una cultura
a de formacció perman
nent entre el
e professorrat universitari i

orar la qualitat de la docència, la recerca i la
a gestió.
millo

al que incideixi en te
emes comu
uns o
Oferir una formaciió de caràccter genera
erals per al professora
at de la Universitat.
interressos gene

Configurrar un títol d’especialia
alització en
n Docència Universitàrria.
Pla específic
2.
est program
ma comprè
èn les activ
vitats relacionades am
mb demand
des específfiques
Aque
que provenen dels
d
departtaments i dels centre
es de la Un
niversitat. E
En aquest sentit
s
es prretén:
Facilitar ajuda i recursos p

per a donar respostta a les n
necessitats que
eixen dels interessos de cada co
ol·lectiu.
sorge

ndes especcífiques de cada
c
un d’a
aquests col ·lectius
Analitzar les deman
ó entre l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE)

Establir llaços de comunicació
c
i departamentss de la Univ
versitat.
i els diferents centres
3.
Ajuts per
p
a acciions de fo
ormació: idiomes i activitats
s de form
mació
ernes
exte
El Pla de Forma
ació facilita
arà al profe
essorat la realització
r
d’accions
d
d
de formació
ó fora
de la
a URV. La valoració es
e farà en un termini establert i els criteriis seran de
efinits
prèviament perr la Comiss
sió de Form
mació del Col·lectiu
C
Docent i Inv
vestigador de la
URV..
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5. DESCRIPCI
IÓ DEL PRO
OCÉS
mecanisme
es que s’es
stabliran p
per a gara
antir la qualitat de la
a Formació
ó del
Els m
Perso
onal Docen
nt i Investig
gador (PDI)) són els se
egüents:
5.1

Identifiicació de les
l
necess
sitats form
matives i elaboració
e
ó del Pla Anual
A
de Form
mació
La rrecollida i anàlisi de la informa
ació la lide
era el vice
e-rector de
e PDI junt amb
l’Insttitut de Ciències de l’Educació
ó (ICE). Es realitza a partir d
del diagnòstic i
es enquesttes al
identtificació de les necess
sitats de fo
ormació ela
aborades en base a le
profe
essorat i le
es accions i propostess de millorra derivade
es del Pla d
de Formació del
curs anterior. Les
L enquesttes es realittzen a les diferents
d
un
nitats, serv
veis, vicerec
ctors,
centrres i departtaments de
e la Universsitat.
una propos
Amb aquesta in
nformació es
e prepara u
sta de Pla de
d Formació
ó.
La C
Comissió d’’Avaluació del Pla de Formació, formada per l’equip
p de direcció de
l’ICE
E, avalua la proposta i, un cop ap
provada, la
a remet a la
a Comissió de Formac
ció de
la UR
RV que tam
mbé la sotm
met a aprova
ació.
Poste
eriorment el
e Pla també s’aprova en Consell de Govern
n.
5.2 E
Execució de
d les actiivitats pre
evistes al Pla
P de Formació
A pa
artir d’aque
est momen
nt es difon el Pla de Formació General i es comenc
cen a
dese
envolupar le
es activitats
s formative
es definides
s.
Un c
cop aprovatt el Pla tam
mbé es con
nvoquen la Formació Específica per a Centres i
Depa
artaments i els Ajuts de
d Formaci ó. Aqueste
es convocatòries es rea
alitzen dos cops
a l’an
ny, coincidiint amb l’in
nici dels qua
adrimestres
s.
Les p
propostes de
d Formació Específicca i Ajuts a la Formac
ció sol·licita
ats per centres i
depa
artaments són
s
avaluatts per la Co
omissió d’A
Avaluació de
el Pla de Fo
ormació. Un cop
aprovats els centres i departaments en fan la difusió pertinent.
Dura
ant el dese
envolupament de less activitats
s de forma
ació es fa
a un seguiment
exha
austiu a través d’enquestes als u suaris.
Recollid
5.2
da i anàlis
si dels resu
ultats
DI inclou m
mecanismes
s de mesurra de la sattisfacció am
mb la
El Pla de Formació del PD
mació rebuda i indicado
ors sobre e l grau d’execució d’aq
quest.
form
Els rresultats d’a
aquest proc
cés són uti litzats per a definir i implantar
i
le
es necessittats o
oporrtunitats de
e millora de
etectades. L’objectiu final serà la millora contínua de
d les
actua
acions i, conseqüentm
ment, la m
millora conttínua dels programess formatius
s dels
ense
enyaments del Centre..
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L’ICE
E realitza un
u informe
e on s’anallitzen els indicadors
i
que es co
ontemplen a les
enqu
uestes.
es actuac
Rendim
ment de comptes
c
a
als grups d’interès
s sobre le
cions
desenvolupades
Finallment l’ICE avalua els
s resultats ii, després d’analitzard
-los amb el Vicerectorrat de
PDI, elabora la
a memòria anual del pla de form
mació que es presentta al Conse
ell de
Gove
ern de la Universitat,
U
per tal de rendir com
mptes a tots els grupss d’interès, amb
la co
onsegüent publicació
p
a la web in stitucional de l’ICE i del
d Consell de Govern
n. Per
últim
m, s’executen les propostes de millora sorgides de l’anàlisi de
els resultats per
incorrporar-les al
a següent pla de Form
mació.
5.3

6. CA
ARACTERÍ
ÍSTIQUES DEL PROC
CÉS
1
1. Entrades
s
Nece
essitat de garantir
g
i millorar la qu
ualitat del seu
s
persona
al acadèmicc.
2
2. sortides / serveis que
q
s’oferei xen
Activ
vitats forma
atives realittzades per part del PD
DI.
Perso
onal docent i investiga
ador forma
at.
3
3. usuaris / clients
Totes les categ
gories del Personal
P
Do
ocent i Inve
estigador i Personal I nvestigado
or en
mació.
Form
4
4. propieta
ari / gestor
Vicerrector del PDI
P
/ Institu
ut de Ciènccies de l’Edu
ucació.
5
5.







agents implicats
ucació (ICE))
L’Institut de Ciències de l’Edu
onal docentt i investiga
ador
Vicerector de perso
ntres
Departaments i cen
ó d’avaluac
ció del Pla d
de Formació
ó
Comissió
Comissió
ó de formació (CdF)
Consell de
d Govern (CdG)

d
6.. agents d’interès
Pe
ersonal doc
cent i investigador.

OMPROMI
ISOS DE QUALITAT
Q
(SLA’S)
7. CO
No se n’han deffinit.
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NDICADOR
RS
8. IN
Id

N
Nom
de l’I
Indicador

01

Í
Índex
de sa
atisfacció d el professo
orat.

02

N
Núm.
de pa
articipants d
del Pla de Formació.
F

03

N
Núm.
d’acc
cions de forrmació.

A DE FLUX
9. DIAGRAMA
Veurre Annex I.

10.

CALENDARI DEL PROCÉS

a de Forma
ació Anual s’inicia
s
i fin alitza amb el curs lecttiu.
El Pla
Les c
convocatòries de form
mació especcífica i els ajuts
a
a la fo
ormació ess convoquen
n dos
cops l’any, coin
ncidint amb l’inici dels dos quadriimestres lectius.
11.
Id

REGIST
TRES DEL PROCÉS
P
Nom del Registre
R

le
Responsab
R
Custòdia

Ubicació

1

Pla de fo
ormació de l’any anterrior

Tècnic de
uport de l’IC
CE
su

Espai comú de l’ICE

2

Enquestes al profes
ssorat de
ó de necessitats
detecció

Tècnic de
su
uport de l’IC
CE

Espai comú de l’ICE

3

Pla de fo
ormació

Tècnic de
su
uport de l’IC
CE

Espai comú de l’ICE

4

Acta de Consell de Govern

Secretari
General

Secre
etaria Gene
eral

5

Pla de difusió (inclò
òs a la Mem
mòria
de formació
ó)
del Pla d

Tècnic de
uport de l’IC
CE
su

Espai comú de l’ICE
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6

Enquestes als usua
aris de
ció dels currsos
satisfacc

Tècnic de
su
uport de l’IC
CE

Espai comú de l’ICE

7

Instruments d’avaluació (inclò
òs a
òria del Pla de formaciió)
la Memò

Tècnic de
su
uport de l’IC
CE

Espai comú de l’ICE

8

Informe d’avaluació
ó (inclòs a la
Memòria
a del Pla de
e formació)

Tècnic de
suport de l’IIE

Espai comú de l’ICE

9

Avaluaciió i proposttes de millo
ora
(inclòs a la Memòria del Pla d e
formació
ó)

Tècnic de
suport de l’IIE

Espai comú de l’ICE

Tècnic de
suport de l’IIE

Espai comú de l’ICE

Secretari
General

Secre
etaria Gene
eral

10

Memòria
a anual del Pla de Form
mació

11

Actes de
e Consell de
e Govern o n
s’aprova
a la Memòria del Pla d e
Formació
ó

12.

DOCUM
MENTACIÓ
Ó DE SUPO
ORT

mativa de professorat
p
de la URV.
Norm
Polítiica de form
mació del PD
DI.
Pla E
Estratègic de
d Docència
a URV.
Pla E
Estratègic de
d Qualitat URV.

13.

NORMA
ATIVA RELA
ACIONADA
A

RV
Estattut de la UR
Norm
mativa de professorat
p
de la URV.
14.

MES D’INFO
ORMACIÓ
SISTEM

cació inform
màtica de trractament d
d’enquestes via web.
Aplic

Elaborat pe
er:
Tècnic de Suport de l’IC
CE

Revisat p
per:
Director d
de l’ICE
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at per:
Directorr de l’ICE
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ANNEX I - PR-ICE-001 FORMACIÓ DEL PERSONAL
DOCENT I INVESTIGADOR
Vice-rector
de personal
docent i
investigador

Institut de Ciències de
l'Educació (ICE)

Departaments/
Centres

Comissió
d'Avaluació del Pla
de Formació

Comissió de
Formació

Consell de
Govern

Inici
Realització
d'enquestes de
detecció de
necessitats.

2

Diagnòstic i identificació de
les necessitats de formació.
1,2

3

Elaboració proposta base de
formació.

Revisió de la
proposta de
formació anual.

Proposta del Pla de Formació
Anual.

Suggeriments,
esmenes?

Sí

No
Aprova?

No
Validació de la
proposta de
formació anual.

Sí

Sí

Suggeriments,
esmenes?
No
Aprova?

No

Sí
4

Aprovació de
la proposta
de formació
anual.
Sí

1 cop a l'any

2 cops a l'any

Convocatòria
formació
específica
/ajuts de
formació.

Comunicació /
difusió del Pla
de Formació
General.
5

Sol·licitud de
formació
específica /ajuts
de formació.

Revisió de la
sol·licitud de
formació específica
/ajuts de formació.
Sí

Desenvolupame
nt / execució del
pla de formació
general.
Seguiment del
desenvolupam
ent del Pla
general.
1

Comunicació /
difusió del Pla de
Formació/ ajuts
de formació.

6

Seguiment del
desenvolupament
del Pla de
Formació / Ajuts
de Formació.

6

Aprova?

No

Aprova?

No

ANNEX I - PR-ICE-001 FORMACIÓ DEL PERSONAL
DOCENT I INVESTIGADOR
Institut de Ciències de l'Educació
(ICE)

Vice-rector de
personal docent i
investigador

Departaments/
Centres

Comissió de
Formació

Data: 17-03-2015
Revisió: 01

Consell de Govern

1

Avaluació de
la satisfacció
dels
partipants.

7, 8

Avaluació i
anàlisi del Pla
de formació.

9

Elaboració Memòria Anual
del Pla de Formació

10

Presentació
Memòria Anual del
Pla de Formació al
Consell de Govern.

Publicació al web
de l'ICE de la
Memòria Anual
de Formació.

Fi

10

Aprovació de
la memòria
anual.
10

11

