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INFORME D’AVALUACIÓ EXTERNA 

DE LA IMPLANTACIÓ DEL 
DISSENY D’AVALUACIÓ DE 
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Valoració general de la implantació  
 
VALORACIÓ GLOBAL DE LA IMPLANTACIÓ DEL DISSENY 
D’AVALUACIÓ. PRINCIPALS CONCLUSIONS 

La Comissió no pot realitzar una valoració sobre la implantació del programa atès 
que no s’ha pogut dur a terme la implantació del Manual d’avaluació Docent.  

Tanmateix, la Comissió valora positivament els esforços que la Universitat de Vic 
està realitzant per poder posar en practica l’aplicació del manual. En particular: 

• Les tasques per tenir plenament operatives les eines informàtiques 
necessàries adaptades al manual. 

• La realització d’enquestes periòdiques i automatitzades a estudiants i 
professors, malgrat encara no s’hagin pogut incorporar a l’aplicatiu 
informàtic.  

• L’elaboració del Pla de Formació del Professorat de la Universitat de Vic en 
paral·lel a la posada en marxa de la implementació del manual, atès que 
ambdós processos es poden complementar. 

A més, aquesta Comissió considera oportú recordar les consideracions i 
suggeriments que la CEMAI va fer en l’Informe de 13 de desembre de 2007 i que 
garantirien que la implantació es realitzaria de forma adequada. En l’apartat 
següent es reprodueixen aquelles consideracions de la CEMAI.  

 
 

MILLORES QUE S’HI HAN D’INCORPORAR NECESSÀRIAMENT 
 

• Cal incloure un punt concret de conseqüències. No s’observa una periodicitat 
clara en l’avaluació docent, probablement perquè encara cal establir la pròpia 
política d’incentius. 
 

• El manual inclou els models de cadascun dels instruments necessaris per dur a 
terme l’avaluació i que estan elaborats seguint les indicacions del programa 
DOCENTIA. Cal que s’incloguessin com a annexos a fi de facilitar la seva 
revisió i actualització. 
 

• Cal una millor descripció dels criteris d’elecció dels membres de la comissió 
d’avaluació, atès que són molt generals. 
 

• Cal explicitar amb més detalls els resultats de l’avaluació que es difondran. 
 

• Cal posar en marxa el procediment 
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RECOMANACIONS 

 

 

 

 

  



 

 Pàgina 4 de 4  
 

 

 

 

1. DIRECTRIU ESPECÍFICA 1: Anàlisi del procés d’avaluació 

 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

PROPOSTES JUSTIFICACIÓ 

 

 

 

 

 

2. DIRECTRIU ESPECÍFICA 2: Anàlisi del model d’avaluació i de les 
eines de recollida d’informació 
 

PROPOSTES DE MILLORA 
 

PROPOSTES JUSTIFICACIÓ 

  

 

3. DIRECTRIU ESPECÍFICA 3: Anàlisi dels resultats de l’avaluació 

PROPOSTES DE MILLORA 

PROPOSTES JUSTIFICACIÓ 
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