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Introducció  

• L’avaluació de l’activitat docent del PDI és una de les peces claus per 

la millora de la qualitat de la docència.   

• Té una estreta relació amb:  

o Les polítiques de professorat: indicador en relació al compliment i la 

qualitat de les obligacions docents vinculat al règim de dedicació del 

professorat de la UPC. 

o La financiació dels centres i departaments. 

o Considerar-se un requisit o un mèrit per presidir o formar part d’un tribunal 

de concursos d’accés a les places de professorat.  

o Considerar-se un mèrit per optar a la concessió de períodes sabàtics, 

permisos i llicències, per obtenir la condició de professor emèrit, en els 

processos de promoció interna o per poder optar a la concessió de premis 

i altres reconeixements de qualitat docent.  

o Els processos de canvi d’adscripció i vinculació del PDI. 
 

• Ha de servir com oportunitat i ha d’estimular el procés de reflexió i 

d’anàlisi i millora i innovació de la pròpia pràctica docent.  



Introducció  

 La UPC avalua el seu professorat de manera sistemàtica des de 

l’any 2003 

 

 Són objecte d’avaluació: 

o La planificació docent 

o El desenvolupament i l’actuació docent 

o Els resultats de l’acció docent (les enquestes) 

o L’opinió dels responsables acadèmics 

o La reflexió del propi avaluat (autoinforme) 

 

 L’avaluació és qualitativa però deriva en una valoració 

alfanumèrica (d’ A a D) tant per grup d’indicadors com global 

 

 El PDI que obté una valoració global d’A en tots els indicadors, rep 

un reconeixement (una menció especial de qualitat) 

 

 



Introducció 

 Els agents de l’avaluació són: 

o El propi professorat 

o Els responsables acadèmics 

o L’estudiantat 

o Les comissions d’avaluació 
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      Cada convocatòria avaluem al voltant de 500 sol·licituds (PDI/període) 



       A la UPC s’utilitza el potencial dels sistemes d’ informació per:  

 

o Automatitzar els processos  

o Millorar l'accessibilitat de la informació   

o Augmentar la transparència de la informació 

o Incrementar la fiabilitat de les dades 

o Garantir l’equitat  

o Proporcionar informació que faciliti la presa de decisions  

o i, en concret, millora i agilitzar els procediments  

Els sistemes d’informació 



Els sistemes d’informació 

Recollida de la informació 

Gestió i tractament de la informació 

Sortida / Publicació de la informació 



Per gestionar l’avaluació docent, disposem de dues eines 
 

     

       

       

      Eina de consulta de la informació i els indicadors sobre l'activitat docent, de 

recerca, de direcció i coordinació, i dels processos d’avaluació, així com la 

valoració de l'estudiantat sobre l'actuació docent del PDI. 

 
 

 

 

 

       

        

       L’aplicació dóna resposta a totes les parts implicades (professorat, tècnics i 

comissions d’avaluació), de manera que puguin fer les seves tasques en 

línia, eliminant el paper i simplificant  les tasques d’avaluació.  

La gestió de l’avaluació docent 

Oberta permanent 

Oberta temporalment 



  
 

       Visió de l’avaluat 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  
 

       Visió de les comissions  avaluadores 



  



 

 

Info.trams@upc.edu 


