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Informe d’avaluació del Manual d’Avaluació Docent 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 
Data: 6 de novembre de 2008 

Presentació 
 Manual presentat el dia 1 de juliol de 2008. 

 El Manual ha estat avaluat per la comissió següent: 

Sr. Miguel Ángel Galán Serrano, president, Universidad de Salamanca 

Sr. Ángel Fidalgo Blanco, vocal acadèmic, Universidad Politécnica de Madrid 

Sra. Carmen Boldo, vocal acadèmic, Universitat Jaume I 

Sr. Luis Sanz, vocal no acadèmic, AENOR 

Sr. Francisco Ceacero Herrador, vocal-estudiant, Universidad de Castilla La Mancha 

 Posteriorment, en data 6 de novembre de 2008, la Comissió Específica per a la Valoració 
dels Mèrits i Activitats Individuals, ha emès el següent: 

Resultat de l’avaluació 
POSITIU AMB LES CONDICIONS SEGÜENTS:1 

Condicions 
 Tot i que es disposa d’un document de política del professorat que contempla els aspectes 

de selecció, permisos, llicències, mobilitat, etc. cal que quedin suficientment clarificades les 
conseqüències derivades de l’avaluació docent de manera que es pugui establir clarament 
que la finalitat i les conseqüències de l’avaluació docent estan clarament alineades amb la 
política de professorat. 

 Com ja s’indicava a l’anterior informe (2007), cal incloure el protocol d’avaluació individual. 
Altrament, no es pot determinar la seva adequació a la finalitat de l’avaluació docent. 

 Com ja s’indicava a l’anterior informe (2007), cal desenvolupar la dimensió relativa a la 
presa de decisions derivades de l’avaluació. Així, en el manual s’estableix que la resolució 
de la comissió recollirà, quan s’escaigui, les propostes de millora que s’hauran de concretar 

                                                      

1  Les condicions hauran d’estar resoltes abans d’iniciar el procés d’acreditació del model. 
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en accions que contribueixin a la millora docent, a través de plans personals per objectius 
del professorat, però no s’especifica res pel que fa a l’existència d’una sistemàtica 
(procediment) per a realitzar el seguiment de les accions derivades de l’avaluació de 
l’activitat docent (formació, promoció, etc) ni a com es valora el grau d’assoliment de les 
accions derivades de l’avaluació. 

 Cal especificar quines són les categories de professorat de la UOC que poden optar a 
l’avaluació. 

 L’excepció que es preveu al punt 3.1 respecte de l’avaluació positiva automàtica de 
l’activitat docent per a les persones que ocupen el rectorat, els vicerectorats i les direccions 
d’estudis contradiu un acord previ de la CEMAI, adoptat en el procés de certificació dels 
manuals de les universitats públiques. Segons aquest acord, és condició indispensable per 
poder presentar-se a l’avaluació haver desenvolupat un encàrrec docent en una quantitat 
mínima de crèdits que el manual ha d’establir (en el cas de les universitats públiques, 12 
crèdits). Aquesta condició no implica una penalització de l’activitat de gestió, ja que la 
universitat pot crear mecanismes d’avaluació de la gestió (eventualment, amb complements 
econòmics associats) que substitueixin o complementin els corresponents a l’avaluació 
docent. 

Recomanacions2 
 Caldria clarificar més la publicitació de l’avaluació. 

 Pel que fa a les dimensions, criteris i fonts per a l’avaluació es considera que les fonts 
d’informació es defineixen de manera molt genèrica. Caldria identificar la font  a emprar  
per a cadascuna de les dimensions a avaluar. 

 Caldria indicar el criteri de selecció dels estudiants i dels professors que han de formar part 
del “comitè d’avaluació de l’activitat docent”. 

 Caldria desenvolupar amb més nivell de detall el procediment i sistemàtica per a la 
presentació d’al·legacions per part de l’avaluat. No s’estableix davant de qui pot recórrer el 
professor una decisió desfavorable. 

 Com ja s’indicava a l’anterior informe (2007), caldria especificar amb més precisió quins 
resultats seran objecte de difusió. Així, el manual únicament identifica com a destinatari 
dels resultats al professor interessat no contemplant altres parts interessades. 

                                                      
2 Per a la millora del model presentat, la CEMAI recomana a la universitat incorporar-les al 
manual. 


