FORMACIÓ A MIDA
Curs acadèmic 2017-2018
La formació específica o a mida és aquella que sorgeix de la demanda d'un departament, servei o centre
adscrit de la UPF, a partir de la detecció de necessitats formatives per tal de millorar algun aspecte
concret. Des del CLIK dissenyem i adaptem programes de formació als requeriments tècnics i específics
de cada departament, d'acord amb la disponibilitat pressupostària i l’anàlisi d'oportunitats.

Acció formativa
La Flipped Classroom en l’ensenyament universitari.
Capgira la teva classe!
Programa de Mentories del Grau Obert UPF
(semipresencial)
La Innovación docente en las universidades:
organización de la docencia en la UPF.

Destinataris
Professorat d’Elisava

Dates
Setembre 2017

Estudiants de Grau

Setembre 2017

Profesorat del “Centro de Octubre 2017
formación Cuyavia y
Pomerania de Bydgoszcz”
(Polònia)
Violències sexuals a la universitat: reconèixer, PAS i PDI
Octubre 2017
acompanyar i repensar estratègies de resposta dirigit
al professorat responsable de la coordinació de tutors
Com avaluar pràctiques professionals amb rúbriques? Professorat del Màster Octubre2017
Salut Pública
Introducció a l'Aprenentatge Basat en Projectes
Professorat de l’Escola Maig 2018
Superior d’Infermeria del
Mar (ESIM)
Taller per actualitzar els teus perfils d'investigador: Professorat de la BSM
Maig 2018
ORCID, ResearchID, ScopusID i Google Scholar

Curs acadèmic 2016-2017
Acció formativa
Destinataris
Comunicación oral de contenido académico y Professorat d’Elisava
científico. Claves para comunicar tu investigación con
eficacia
Taller eines 2.0 per a la coavaluació i l'autoavaluació
Directors d’USQUID
Professorat
de
Diseño de investigación y paquete estadístico SPSS
Comunicació
Avaluació dels aprenentatges. Tipus i tècniques
Professorat del Màster de
d’avaluació i eines TIC
Salut Pública
Sessió informativa Programa de Mentories del Grau
Estudiants de Grau
Obert UPF
Habilitats de comunicació per a mentors del Programa Estudiants de Grau
de Grau Obert de la UPF

Dates
Setembre 2016

Desembre 2016
Gener 2017
Juliol 2017
Setembre 2016
Setembre 2016

Curs acadèmic 2015-2016
Acció formativa
Destinataris
¿Cómo el Aula Global puede facilitar tu docencia?. Un Professorat de l’IBEI
instrumento para la innovación y la calidad educativa
NVIVO11
Professorat
Comunicació

Dates
Gener 2016
de Març 2016

