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CODI CURS  HORES DATES HORARI 
Tipus de 
certificat 

AD00. INNOVACIÓ DOCENT 
D0000106 La tutoria a la Universitat PDI 4 30 maig de 2012 de 9,30h a 

13,30h 
assistència 

D0000095 Avaluació per competències PDI 4 6 de març de 2012 de 10h a 14h. assistència 

D0000096 Com es pot articular l'aprenentatge reflexiu 
a l'aula 

PDI 4 9 de març de 2012 de 10 a 14 h assistència 

D0000103 Alumnat universitari amb problemes de 
salut mental 

PDI 4 27 d’abril de 2012 de 10 a 14 h assistència 

D0000089 La competència explicativa oral dels 
docents en l’àmbit universitari 

PDI 12 14 de febrer de 16 a 
20 h i 15 de febrer 
de 10 a 14 h i de 16 
a 20 h 

14 de febrer de 
16 a 20 h i 15 
de febrer de 10 
a 14 h i de 16 a 
20 h 

aprofitament 

AD01. SUPORT A LA RECERCA  
D0000087 La metodologia d’investigació quantitativa PDI 12 6, 8 i 10 de febrer de 

2012 
de 10h a 14h. assistència 

D0000086 La metodologia d’investigació qualitativa PDI 12 2, 9, 16 i 23 de 
febrer 

de 16 a 19 h assistència 

D0000099 Com escriure un article d’impacte? 
(semipresencial) 

PDI 10 27 de març de 2012 d'11 a 14 h i de 
16 a 18 h 

assistència 



D0000108 Com sol·licitar i obtenir el teu primer 
sexenni 

PDI 6 27 i 28 de juny de 
2012 

de 16 a 19 h assistència 

D0000080 Recerca i transferència de coneixement en 
temps d’Internet 

PDI 6 23 i 25 de gener   de 16 a 19 h assistència 

D0000105 Publicar a revistes amb factor d’impacte 
(FI) en ciències socials i ciències de la salut 

PDI  6 25 i 26 d'abril de 
2012 

10h a 13h assistència 

D0000104 Adquisició d’habilitats i competències en la 
cerca d’informació 

PDI 8 4, 6, 12 i 14 de juny 16h a 18h assistència 

AD02. TELEEDUCACIÓ I TIC 
D0000082 Iniciació a Moodle 

(semipresencial) 
PDI 8  del 23 al 26 de gener 

 
Es fa durant les 
mateixes dates amb 
un torn de matí (de 
12 a 14 h) i un altre 
amb torn 
d’horabaixa (de 16 
a 18 h) 

aprofitament 

D0000083 Moodle mitjà. Eina per al lliurament 
d'activitats amb Moodle: tasques 

PDI (Haver fet el 
curs d’Iniciació a 
Moodle o tenir 
experiència en l’ús 
de la plataforma) 

2 27 de gener de 2012 De 12 a 14 h  assistència 

D0000084 Moodle mitjà. Eines de treball col·laboratiu 
amb Moodle: fòrum, wiki, glossari 
(semipresencial) 

PDI (Haver fet el 
curs d’Iniciació a 
Moodle o tenir 
experiència en l’ús 
de la plataforma) 

5  del 30 de gener al 2 
de febrer de 2012 

  aprofitament 

D0000085 Moodle avançat. Qüestionaris 
(semipresencial) 

PDI (Tenir 
experiència en l’ús 
de la plataforma 
Moodle) 

5  del 2 al 7 de febrer 
de 2012 

  aprofitament 



D0000088 Moodle avançat. Qualificacions 
(semipresencial) 

PDI (Tenir 
experiència en l’ús 
de la plataforma 
Moodle) 

4  del 8 al 13 de febrer 
de 2012 

  aprofitament 

D0000090 Elaboració de podcasts educatius 
(semipresencial) 

PDI 5  del 15 al 22 de 
febrer de 2012 

  aprofitament 

D0000092 Elaboració de vídeotutorials amb Jing i 
Wink 
(semipresencial) 

PDI 5  del 23 de febrer a l'1 
de març de 2012 

  aprofitament 

D0000079 Marcadors socials PDI 6 
(a distància) 

del 23 al 31 de gener 
de 2012 
 

  aprofitament 

D0000093 Wiggio com a eina per al treball 
col·laboratiu amb alumnes 
(semipresencial) 

PDI (Usuaris amb 
coneixements en 
l’ús d’aplicacions 
web (Google Docs, 
Yahoo! Groups, 
Moodle, Webmail, 
etc) 

8  del 5 al 16 de març 
de 2012 

  aprofitament 

D0000098 Creació i utilització de blocs amb finalitat 
educativa 
(semipresencial) 

PDI 6  del 19 al 23 de març 
de 2012 

  aprofitament 

D0000100 Recerca de recursos didàctics a la xarxa 
(semipresencial) 

PDI 6  del 26 de març al 6 
d'abril de 2012 

  aprofitament 

D0000101 Possibilitats educatives de Twitter 
(semipresencial) 

PDI 3  del 9 al 13 d'abril de 
2012 

  aprofitament 



A03. LLENGÜES 

D0000094 Let’s Practice English: The environment 
that surrounds us in Europe (I)  

PDI 50 (de les 
quals n’hi ha 

18 de no 
presencials) 

 

del 5 de març al 2 
de maig 

dilluns i 
dimecres de 17 
a 19 h 

assistència  

D0000110 Let’s Practice English: The environment 
that surrounds us in Europe (II) 

PDI 50 (de les 
quals n’hi ha 

18 de no 
presencials) 

 

del 17 d'abril al 12 
de juny 

dimarts i dijous 
de 17 a 19 h 

assistència  

D0000091 Communication skills in English: Oral and 
written expression 

PDI 60 del 20 de febrer al 6 
de juny 

dilluns i 
dimecres de 16 
a 18 h 

assistència i/o 
aprofitament 

D0000081 Behavioral resources to conduct teaching in 
Catalan 

PDI 10 del 24 al 26 de 
gener 

dimarts i 
dimecres de les 
10 a les 13 
hores, i dijous 
de les 10 a les 
12 hores 
 

assistència  

AD04. GESTIÓ I SALUT LABORAL 

D0000102 Curs pràctic d’adaptació ergonòmica del 
lloc de treball i cura de l’esquena 

PDI 8 17, 19, 24 i 26 
d'abril de 2012 

16h a 18h assistència 

D0000107 Habilitats socials i resolució de conflictes PDI 4 7 de juny de 2012 16h a 20h assistència 

D0000097 Estrès i gestió del temps PDI 4 12 de març de 2012 10 a 14 h assistència 



 


