
 

Col·laboradors/es docents per al 
curs 2020-2021 

 
La UOC és una universitat innovadora, arrelada a Catalunya i oberta al món. La missió de la                 
UOC és formar les persones al llarg de la vida i contribuir al seu progrés i al de la societat. 
 
D’acord amb la visió del seu Pla estratègic, la UOC vol ser una universitat que, connectada en                 
xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsi la construcció d’un espai global de              
coneixement i faci recerca de frontera sobre la societat del coneixement. 
 
La UOC té un model educatiu propi, innovador i centrat en l’estudiant, que ofereix una formació                
de qualitat i personalitzable, alhora que fomenta la competitivitat dels estudiants i contribueix al              
progrés de la societat. 
 
Precisa incorporar col·laboradors docents per al curs 2020-2021. 
 
La tasca de col·laborador/a docent es basa en l'experiència i en la pràctica professional 
actualitzada. La Universitat Oberta de Catalunya necessita professionals que, pel fet de dur a 
terme una activitat principal relacionada amb el tema objecte de la convocatòria, puguin oferir 
una col·laboració de qualitat de caràcter no presencial. 
 
 Funcions: 
 
El/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) en un entorn d'aprenentatge virtual és la persona            
que presenta, guia, planifica, estimula, orienta, dinamitza, els processos d'aprenentatge de           
l'estudiant a través d’una actitud proactiva. La funció del consultor/a (professor/a           
col·laborador/a) implica accions relacionades amb l'atenció docent individualitzada i col·lectiva          
dels estudiants, el seguiment del seu aprenentatge durant el semestre i les propostes de millora               
de l'assignatura. Així doncs, el/la consultor/a (professor/a col·laborador/a) s'ocuparà de resoldre           
dubtes, proposar exemples i aclariments addicionals que facilitin la comprensió de la matèria             
per part de l'estudiant, dinamitzar els debats i proposar la participació en els fòrums, donar               
feedback per a facilitar el procés d'aprenentatge de l'estudiant, etc.  

El/la tutor/a acull el nou estudiant, l'orienta acadèmicament en tots els aspectes relacionats amb              
el programa formatiu i li dóna suport en el desenvolupament d'habilitats per a moure's amb la                
màxima eficàcia pel Campus Virtual. Així mateix, el/la tutor/a introdueix l'estudiant en el conjunt              
d'eines i recursos que li proporciona l'entorn virtual d'aprenentatge de la UOC, perquè en pugui               
obtenir, com més aviat millor, el màxim rendiment. També l'ajuda a conèixer la gamma              
d'oportunitats que la vida universitària posa al seu abast. En definitiva, facilita la integració de               
l’estudiant a la comunitat universitària d'una manera personalitzada.  

A més, el tutor realitza el seguiment de l’activitat acadèmica de l’estudiant, li dóna orientacions               
generals i l’aconsella, de forma individualitzada, sobre el progrés dels seus estudis durant el              
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procés formatiu vinculat a la universitat. També resol els dubtes o consultes que l’estudiant li               
pugui formular.  

 

Criteris de selecció: 
La valoració de cada candidatura es fa de forma integral i d'acord als requeriments publicats en                
cada perfil específic, tenint en compte tant la titulació, experiència professional i/o docent i la             
formació contínua de cada candidat/a, així com els coneixements, habilitats, competències i            
interessos necessaris per a col·laborar a la UOC.  

Demanem: 
Titulació acadèmica universitària vinculada a l'àrea de coneixement en que es vulgui            
col·laborar.  

Experiència docent i/o professional en els últims 3 anys vinculada a l'àrea de coneixement en               
que es vulgui col·laborar. 

Excel·lent nivell de l’idioma en  que s’impartirà la docència. 

Disposar d'una activitat laboral principal i coneixements d'ofimàtica a nivell d'usuari i d'Internet. 

Valorem: 
Doctorat 

Experiència en coordinació i organització de grups virtuals o presencials. 

Habilitat per a les relacions personals i la comunicació escrita, a més d'una alta iniciativa i                
capacitat d'organització i de treball en equip. 

Adequació del perfil personal per a atendre tasques docents de l'ensenyament no presencial. 

 

Sol·licitud: 

Per a poder participar en el procés de selecció, és necessari registrar-se com a candidat/a a                
l’espai Uneix-te al nostre equip que hi ha al portal www.uoc.edu i, un cop donat d’alta, i dins de                   
l’espai de candidat/a, presentar en el perfil la sol·licitud. 

 
Tancament de la convocatòria: 
 
 El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 25 de juny.  
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