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Protocol per a l’elaboració de l’informe de 
verificació del disseny d’avaluació de 
l’activitat docent1 

Aquest protocol té l’objectiu d’orientar la tasca del comitè d’avaluació que ha d’elaborar 
l’informe de verificació del disseny que presentin les universitats. 

Es proposa un informe estructurat en tres seccions: 

1. Introducció 

Cal incloure-hi la composició del comitè d’avaluació. 

2. Valoració general del disseny d’avaluació de l’activitat docent del professorat 
proposat per la universitat 

En aquest apartat el comitè d’avaluació inclourà la valoració global del disseny 
d’avaluació de l’activitat docent, tot indicant si aquest disseny és: 

 Positiu, en el cas que el disseny compleixi els criteris establerts en el model. 

 Positiu amb condicions, en el cas que el disseny pugui obtenir una valoració 
favorable si esmena les objeccions indicades. 

 Negatiu, en el cas que l’informe de reconeixement sigui negatiu. 

Així mateix, el comitè recollirà les principals conclusions sobre el disseny. En el cas que 
l’informe sigui positiu amb condicions, el comitè inclourà les recomanacions que 
consideri necessàries perquè el disseny obtingui una valoració positiva.  

3. Propostes de millora 

Posteriorment, el comitè d’avaluació haurà d’incloure propostes justificades de millora 
per a cadascun dels criteris que es proposen, ja sigui per resoldre els punts febles o 
per enfortir els punts forts del disseny i, així, assegurar la qualitat. 

Per elaborar l’informe, el comitè d’avaluació cal que segueixi el protocol següent. 

                                                      

1 Aquest document és la traducció, lleugerament adaptada, del document Protocolo para la elaboración del informe de 
verificación del diseño de evaluación de la actividad docente, en el marc del programa DOCENTIA. 
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Informe de verificació del disseny 
d’avaluació de l’activitat docent 

 

 

 

 

 

 

Universitat que presenta el disseny: 

President del comitè d’avaluació: 

Adreça: 

Telèfon: 

Correu electrònic: 
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Valoració general del disseny 

Valoració global sobre el disseny d’avaluació 
POSITIU   POSITIU AMB CONDICIONS   NEGATIU  

 

CONCLUSIONS PRINCIPALS SOBRE EL DISENY D’AVALUACIÓ: 

 

 1. 

 2. 

 ... 

 

RECOMANACIONS: 

 1. 

 2. 

 ... 

Subdimensió A: Fonamentació i objectius de l’avaluació de 
l’activitat docent 
PROPOSTES I JUSTIFICACIÓ: 

 1. 

 2. 

 ... 

Subdimensió B: Dimensions, criteris i fonts de recollida 
d’informació 
PROPOSTES I JUSTIFICACIÓ: 

 1. 

 2. 

 ... 
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Subdimensió C: Procediments de la universitat per a la 
realització de l’avaluació de l’activitat docent 
PROPOSTES I JUSTIFICACIÓ: 

 1. 

 2. 

 ... 

Subdimensió D: Procediments de la universitat per a la presa 
de decisions derivades de l’avaluació de l’activitat docent 
PROPOSTES I JUSTIFICACIÓ: 

 1. 

 2. 

 ... 

Subdimensió E: Difusió dels resultats de l’avaluació de 
l’activitat docent 
PROPOSTES I JUSTIFICACIÓ: 

 1. 

 2. 

 ... 


