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IV. Avaluació del professorat 

A) AVALUACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT CONTRACTAT A LES 
UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES 

Activitat/programa  Objectius 

21. Emissió d’informes previs per a la figura 

de professorat lector Continua de 

la PA 2007 

 Dur a terme i resoldre les convocatòries d’emissió d’informes previs a la 

selecció per a la contractació de professorat lector a les universitats públiques 

catalanes. 

 Analitzar i implantar una millor distribució de convocatòries al llarg de l’any. 

22. Emissió d’informes previs per a la nova 

figura de professorat col·laborador NOU 

 D’acord amb el marc legal que s’estableixi a partir de la LOMLOU i la LUC, 

preparar i obrir una convocatòria per a l’avaluació de la nova figura de 

professorat col·laborador. 

23. Acreditacions de recerca i acreditacions 

de recerca avançada 
Continua de 

la PA 2007 

 Dur a terme i resoldre les convocatòries d’emissió d’acreditacions de recerca i 

d’acreditacions de recerca avançada prèvies als processos de selecció de 

professorat contractat a les universitats públiques catalanes. 

24. Emissió d’informes d’activitat docent 
Continua de 

la PA 2007 

 Emetre els informes de l’activitat docent, d’acord amb les sol·licituds que es 

presentin, de les persones candidates per a l’accés a les categories de 

professorat contractat doctor. 
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B) L’AVALUACIÓ DELS MÈRITS DEL PROFESSORAT CONTRACTAT I FUNCIONARI 

Activitat/programa  Objectius 

25. Adaptar l’avaluació dels mèrits del 

professorat al nou marc legal 

NOU 

 En base al que s’estableixi en el nou marc legal (revisió de la LUC) i en 

coordinació amb el departament competent en matèria d’universitats i amb les 

universitats catalanes, realitzar, si escau, les adaptacions que siguin 

necessàries per a l’avaluació dels mèrits del professorat, tant contractat com 

funcionari, de les universitats públiques catalanes. Distinció entre trajectòries 

professionals amb una dedicació més intensa a l’activitat docent o a la 

investigadora i l’increment dels conceptes avaluables. 

26. Certificació de l’avaluació dels mèrits 

docents i de gestió del professorat 

Continua de 

la PA 2007 

 Acreditar els Manuals d’avaluació docent de les universitats públiques 

catalanes. 

 Certificar els informes d’avaluació docent i de gestió emesos per les 

universitats públiques catalanes. 

 Emetre les resolucions corresponents al procediment i la certificació de la 

valoració dels mèrits individuals docents i de gestió del professorat universitari. 

 Cooperar amb l’ANECA i la resta d’agències autonòmiques en la realització del 

programa DOCENTIA. 
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Activitat/programa  Objectius 

27. Avaluació dels mèrits de recerca del 

professorat (sexennis) 

Continua de 

la PA 2007 

 Dur a terme i resoldre les convocatòries per a l’avaluació dels mèrits de 

recerca del professorat funcionari i contractat de les universitats públiques 

catalanes. 

 Emetre les resolucions corresponents al termini de presentació de sol·licituds i 

procediment per a la valoració dels mèrits individuals d’investigació del 

professorat universitari. 
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C) L’AVALUACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LES UNIVERSITATS PRIVADES 
I DELS CENTRES ADSCRITS 

Activitat/programa  Objectius 

28. Avaluació de l’activitat del personal 

docent i investigador de les universitats 

privades i dels centres adscrits Continua de 

la PA 2007 

 Establir el procediment d’avaluació d’aquest professorat, ja harmonitzat amb 

els processos d’avaluació previs a la selecció de professorat contractat a les 

universitats públiques catalanes, per tal de complir amb el marc legal vigent. 

 Donar suport a les universitats privades en el desplegament de Manuals 

d’avaluació docent del seu professorat, en paral·lel amb el programa 

DOCENTIA. 

29. Avaluació dels mèrits de recerca del 

professorat (sexennis) NOU 

 Iniciar l’avaluació dels mèrits de recerca dels professors de les universitats 

privades a través dels mateixos procediments que els de les universitats 

públiques. 

 

 


