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Nota prèvia: En aquest document es fa servir la forma neutra rector, vicerector, director, 
president, professor, doctor, investigador, etc., en singular o en plural, per a referir-se tant 
a homes com a dones, és a dir: quan s'escriu rector, vicerector, professor, etc. pot ser 
rector o rectora, vicerector o vicerectora, professor o professora, etc. 

 
1. PRESENTACIÓ 

Com recull la Política de personal acadèmic, aprovada el 21 de desembre de 2015 pel 
Consell de Govern de la Universitat, l’activitat acadèmica del professorat integra el 
conjunt de funcions que ha d’assumir un professor al llarg de la seva carrera acadèmica. 
És a dir, l’activitat docent i d’innovació, l’activitat de recerca, la transferència i difusió 
social de coneixement i també les altres activitats institucionals, incloses les de 
direcció acadèmica i govern, que permetin assolir els objectius i satisfer la missió de la 
Universitat. 

L’avaluació fa referència, per tant, a l’activitat acadèmica del professorat permanent1 i 
s’integra en el conjunt d’activitats d’avaluació constant de l’activitat del professorat que 
porta a terme la institució.  

Aquest nou manual inclou l’avaluació dels trams en Docència, Innovació i Direcció 
Acadèmicaduts a terme2.  

El fet que el procés d’avaluació de l’activitat acadèmica estigui vinculat amb la política de 
personal acadèmic exigeix que hi hagi una coherència de criteris entre tots dos 
processos.  

 

2. ESTRATÈGIADE L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA 

A. FONAMENTACIÓ I OBJECTIUS DE L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
DOCENT 

A.1 Finalitats i objectius específics de l’avaluació de l’activitat acadèmica 
L’avaluació de l’activitat acadèmica es converteix en un eix fonamental de la carrera del 
professorat en la nostra institució, en la mesura que: 

 És una eina idònia per afavorir la qualitat universitària ajustant, al mateix temps, 
l’activitat acadèmica del professorat (docència, innovació i direcció) amb els 
objectius de la universitat i la política interna d’avaluació del professorat.  

 Té un vincle directe amb la política de personal acadèmic de la UOC que es 
sustenta en la qualitat i en la millora constant de l’activitat acadèmica del 
professorat i, en concret, amb el compromís d’excel·lència, millora continua i 
qualitat docent dels programes que ofereix la universitat. 

 Permet obtenir evidències per dissenyar i impulsar plans de millora per al 
professorat, Permet estimular tant la seva progressió personal i professional en la 
institució com l’adquisició i el desenvolupament de competències essencials i 
transversals. 

                                                      

 
1 En endavant professorat / professor 

2
Els trams de recerca (sexennis) s’avaluen de manera externa en les agències de qualitat del sistema universitari català i 

panyol. 
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 Permet avançar en els estàndards europeus establerts per ENQUA, i també donar 
resposta als requeriments de qualitat docent implícits en la reforma de la LOU i 
ser un instrument de promoció de la innovació metodològica i la qualitat docent en 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). 

 És un sistema de radiografia de l’estat actual de la institució i del professorat en 
relació amb l’activitat acadèmica que es desenvolupa per tal d’identificar accions 
de millora. 

A.2. Àmbit d’aplicació de l’avaluació de l’activitat acadèmica 
El procés d’avaluació de l’activitat acadèmica compromet i afecta tot el professorat de la 
UOC, amb independència de la posició que es tingui reconeguda. 

Cada tram d’activitat docent, d’innovació o direcció acadèmica (definits en aquest 
Manual) ha d’abastar un període de com a mínim 5 cursos acadèmics (que poden ser o 
no consecutius).  

El primer any de construcció del nou tram serà com a mínim l’any posterior a l’últim tram 
avaluat favorablement, pel cas de professorat amb avaluacions prèvies.  

A.2.1. Antiguitat 

 Per presentar-se a l’avaluació del primer tram d’ACTIVITAT DOCENT, cal tenir una 
experiència mínima de 2 cursos acadèmics consecutius, complets i tancats a la UOC 
com a professor i haver superat el programa de Formació Bàsica per a la Docència a 
la UOC (eLCLicense),  

 Per presentar-se a l’avaluació del primer tram d’INNOVACIÓ a la UOC, cal tenir una 
experiència mínima de 2 cursos acadèmics consecutius, complets i tancats a la UOC 
com a professor.  

 Per presentar-se a l’avaluació del primer TRAM DE DIRECCIÓ acadèmica a la UOC, 
cal tenir una experiència mínima de 5 cursos acadèmics complets i tancats a la 
UOC com a Director (o amb encàrrec de direcció/gestió equivalent institucional). 

A.2.2. Càrrega docent mínima o període de responsabilitat mínima 

 Per presentar-se a l’avaluació d’un tram d’ACTIVITAT DOCENT cal haver assumit 
com a professor l’encàrrec d’un mínim de 200 crèdits3 de docència com a 
professor a la UOC, inclosa la càrrega docent com a professor col·laborador. 

 Per presentar-se a l’avaluació d’un tram d’INNOVACIÓ, cal haver assumit el lideratge 
o participació contrastada en activitats d’innovació4 en els anys que se sotmeten 
a avaluació. 

Als efectes de calcular aquest encàrrec docent s’estableixen les especificitats següents: 

- En els cursos en què el professorat ocupi càrrecs de representació sindical, la 
càrrega mínima docent exigible per a l’avaluació es reduirà en un 15% amb relació 
al criteri general. 

- La càrrega s’ajustarà en funció dels permisos de maternitat, paternitat i lactància 
pel professorat afectat. 

- Es computa la càrrega docent que el professorat assumeixi en qualsevol de les 
titulacions de Grau, Màster Universitari, Doctorat i Títols propis, com també a les 
titulacions de l’anterior ordenació universitària (LRU). Als efectes de compliment 

                                                      

 
3Ha d’haver-hi un encàrrec mínim de 160 crèdits no corresponents a pràctiques i treballs final. S’apliquen períodes 
transitoris (on no es tindrà en compte aquest requisit) als trams amb avaluació de cursos avaluats previs al curs 2016-2017.  
4Liderar/participar de manera continua en activitats d’innovació aportant evidències justificades de l’impacte de l’activitat. 
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del mínim de càrrega docent per a l’avaluació del tram, també es computen els 
programes d’especialització, cursos d’estiu i d’hivern, seminaris o formació a 
mida5. 

 Per presentar-se a l’avaluació d’un tram de DIRECCIÓ ACADÈMICA, cal haver 
assumit com a professor encàrrecs de direcció acadèmica, durant com a mínim 5 
anys, no necessàriament consecutius. En el cas de la Direcció d’Estudis i Centre, cal 
haver acumulat un mínim de 1000 UDAs6 d’encàrrecs de direcció acadèmica durant el 
període avaluat. En el cas de la Sotsdirecció de Docència/Direcció de programa de 
Grau, Màster, Títols Propis o altres encàrrecs de responsabilitat de direcció 
acadèmica aprovats per Consell de Govern, cal haver acumulat un mínim de 700 
UDAs (o mínim 10 anys amb encàrrecs de direcció acadèmica).  

Es consideren responsabilitat de direcció acadèmica les actuals posicions:  
 Direcció dels estudis 
 Direcció de centre 
 Direcció de programa  
 Sotsdirecció de docència /recerca dels estudis 
 Altres encàrrecs de direcció o gestió acadèmica aprovats pel rector/Consell de 

direcció (CdD). 
No es considera la coordinació/direcció/conducció de grups de treball, comissions, 
comitès, etc., com a responsabilitats equivalents a la direcció acadèmica. 

S’annexa la definició de les figures de direcció acadèmica.  

A.2.3.Activitat prèvia a tenir en consideració 
Exclusivament, la primera vegada que un professor sol·licita l’avaluació d’un TRAM 
DOCENT o de INNOVACIÓ pot requerir que es tingui en consideració també l’avaluació 
de l’activitat realitzada prèviament a la seva incorporació a la UOC, i pot ser avaluat per 
un període superior als 5 anys si així ho sol·licita. En tot cas, la docència i activitat 
d’innovació desenvolupada en altres institucions en cap cas pot donar lloc al 
reconeixement d’un tram docent o d’innovació independent.  

L’activitat docent i/o d’innovació prèvies a la incorporació a la UOC com a professor que 
es pot tenir en compte per calcular el tram docent o d’innovació a avaluar són les 
següents:  

o La docència i innovació docent assumida a altres universitats com a professor 
degudament justificada. 

o L’acció com a professor col·laborador realitzada a la UOC. 
o Les activitats de difusió i transferència del coneixement. 

Als efectes de computar com un curs acadèmic complet, la càrrega docent assumida com 
a professor col·laborador o com a professor en una altra universitat, ha de ser de com a 
mínim 2 semestres i 12 crèdits de docència impartida degudament justificada. 

No es té en consideració l’activitat de direcció i/o gestió prèvia a la incorporació com a 
professor a la universitat. 

 

                                                      

 
5
En el cas que alguna activitat formativa no estigui estructurada en crèdits es computa d’acord amb les hores de dedicació 

docent, en base a l’escala de conversió de 1 crèdit per cada 25 hores de dedicació. 
6Les UDAs són unitats de dedicació acadèmica que permeten visualitzar la càrrega acadèmica formal de cada professor 
mitjançant paràmetres objectivables en dos àmbits: d'activitat en docència i activitat de direcció i gestió acadèmica 
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A.3. Voluntarietat / Obligatorietat 
Es preveu que com a mínim cada 10 anys cada professor de la institució hagi avaluat 
alguna de les funcions de l’activitat acadèmica definides en el document de Política de 
Personal Acadèmic. La progressió en la trajectòria acadèmica del professorat està 
directament relacionada amb l’obtenció de mèrits. 

A.4. Periodicitat de l’avaluació acadèmica 
En el marc del procés d’Avaluació de l’Activitat Acadèmica del Professorat, la universitat 
pot convocar anualment un procés per a l’avaluació de l’activitat docent, d’innovació i de 
direcció acadèmica del professorat.  

 

Calendari  

Per a cada Tram d’Avaluació es preveu un calendari d’obertura diferent. La Comissió de 
Desenvolupament Professional del Professorat valorarà anualment el calendari i es farà 
la corresponent obertura de convocatòria. 

 

Avaluació de l’Activitat Docent 

L’avaluació de l’activitat docent està sotmesa al calendari acadèmic . El curs acadèmic 
d’oferta oficial i oferta pròpia s’inicia el mes de setembre i finalitza el mes de juliol ( inclòs 
el tancament d’actes) . 

La convocatòria ordinària d’avaluació es preveu el mes de juliol.  Segons el 
calendari de procés, sent el mes d’agost no operatiu a efectes d’avaluació, el sol·licitant 
disposa fins el tancament del mes de setembre per la presentació de l’autoinforme i 
evidències.  

 

Avaluació de l’Activitat d’Innovació 

L’avaluació de l’activitat d’innovació està vinculada a l’activitat de recerca i transferència 
del coneixement i als informes d’activitat que es desprenen amb tancament anual.  

La convocatòria ordinària d’avaluació es preveu la segona quinzena del mes de 
febrer. 

 

Avaluació de l’Activitat de Direcció 

L’avaluació de l’activitat de Direcció està vinculada a l’activitat acadèmica  i el calendari 
d’avaluació de l’acompliment de la universitat. El personal acadèmic de la UOC es 
avaluat anualment pel seu cap  en relació als  valors institucionals i les competències 
essencials per al professorat de la UOC, definides d'acord amb els objectius i l'estratègia 
de la Universitat.  Cada valor i competència té associats un conjunt de comportaments i 
evidències que remarquen els aspectes que l’organització valora positivament. 

La convocatòria ordinària d’avaluació es preveu la segona quinzena del mes 
d’abril. 
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Fita Terminis 

0 Comunicació espai IntraUOC 
documentació convocatòria 

Previ a l’obertura de la convocatòria  

1 Publicació de la convocatòria   

2 Presentació de sol·licituds 10 dies a partir de la convocatòria 
3 Comunicació de dades disponibles i 

pre-validació de requisits 
7 dies a partir del tancament de 
presentació de sol·licituds 

4 Redacció i presentació de l’autoinforme 
(i documents annexos)  

30 dies a partir de la comunicació pre 
validació de requisits 

6 Notificació de l’informe provisional del 
Comitè als professors 

60 dies a partir de la presentació de 
l’autoinforme 

7 Presentació d’al·legacions 10 dies a partir de la notificació de 
l’informe provisional 

8 Tramesa de la proposta resolució del 
Comitè a la Comissió 

10 dies a partir de la presentació 
d’al·legacions 

9 Resolució de la Comissió i notificació 
als professors 

10 dies a partir de la proposta de 
resolució 

10 Presentació de recurs davant la 
Comissió 

7 dies a partir de la notificació de la 
resolució 

11 Resolució del recurs 7 dies a partir de la presentació del 
recurs 

 Enquesta de Satisfacció A l’endemà de la Resolució de la 
Comissió* 

 

 

A.5. Difusió del procés d’avaluació de l’activitat acadèmica 
El Vicerectorat corresponent, com a president de la Comissió de Desenvolupament 
Professional del Professorat (CDPP), fa pública la convocatòria en els espais de 
comunicació establerts per a la comunitat universitària, el calendari per al procés, el 
procediment i la composició dels Comitès d’Avaluació definits. 

Presentació de sol·licituds 

En el moment d’obertura del procés, es fa pública tota la documentació necessària per 
poder sol·licitar el tram corresponent. 

Tot el professorat que s’hi vulgui presentar ha d’enviar una sol·licitud telemàtica per a 
cada tram sol·licitat. 

Si la sol·licitud per a iniciar el procediment d’avaluació és incompleta o no reuneix les 
condicions mínimes per a l’avaluació, es requereix a l’interessat que esmeni el defecte o 
adjunti la informació que calgui. Les sol·licituds que no compleixin els mínims establerts 
no poden ser admeses a l’avaluació i s’informa immediatament al professor sol·licitant.  

El professorat sol·licitant presenta l’autoinforme, d’acord amb el model establert i la 
informació annexa, a través dels canals establerts. 

En presentar l’autoinforme el sol·licitant ha de declarar que són certes les dades 
al·legades i les de tota la documentació que s’aporta amb la sol·licitud. En cas que 
aquestes continguin dades incorrectes, serà el sol·licitant qui n’assumirà la responsabilitat 
i en conseqüència aquesta informació no serà tinguda en compte a efectes de la 
sol·licitud presentada. No obstant, es donarà la possibilitat d’esmenar les dades i 



 

© Universitat Oberta de Catalunya  Vicerectorat de Docència i Aprenentatge 

MANUAL PER A L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA DEL PROFESSORAT |9 

 

documentació que hagin estat incorrectament informades en el termini que s’indiqui en 
cada cas. 

A més a més, és d’aplicació el protocol d’actuació de l’ AQU Catalunya en els casos de 
frau en els processos d’avaluació del professorat aprovat per la CAR el 9 de juliol de 
2009; aprovat per la CLiC el 28 de juny de 2010. 

A.6. Agents implicats en el procediment d’avaluació 
Tots els agents implicats en el procés d’avaluació treballen de manera coordinada amb 
les respectives àrees de la UOC que donen suport al desenvolupament del procés i són 
responsables de sistematitzar tots els instruments d’avaluació, vetllar pel seguiment del 
procés, impulsar les propostes de millora i custodiar tots els expedients d’avaluació. 

En el transcurs del procés d’avaluació de l’activitat acadèmica intervenen els següents 
agents:  

 Professorat avaluat 
El professor sol·licitant de l’avaluació constitueix l’agent fonamental del procés. És el 
responsable de presentar la sol·licitud corresponent, analitzar i reflexionar sobre la seva 
activitat i de reflectir a l’autoinforme d’avaluació, el conjunt d’evidències que permeten la 
seva valoració. 

Una representació del professorat agregat, catedràtic i sènior, intervé també com agent 
avaluador en els comitè d’avaluació previstos, amb encàrrec de professor; subdirecció de 
docència o subdirecció de recerca. 

 Estudiants 
La funció bàsica dels estudiants al llarg del procés és contribuir a la valoració de l’activitat 
acadèmica mitjançant la seva participació en les enquestes de satisfacció que la 
universitat fa cada semestre i en la seva participació en els respectives Comissions 
d’Estudi i Consell d’Estudiants.  

 Personal docent col·laborador (professors col·laboradors i tutors) 
La funció bàsica dels professors col·laboradors i tutors al llarg del procés és contribuir a la 
valoració de l’activitat del professorat mitjançant la participació en processos de valoració 
i satisfacció que duu a terme la universitat de manera periòdica.  

 Graduats 
La funció bàsica dels Graduats al llarg del procés és contribuir a la valoració de l’activitat 
de direcció mitjançant la seva participació en les enquestes de satisfacció a graduats que 
la universitat fa cada curs i la participació en els estudis d’inserció laboral que es duen a 
terme cada 3 anys amb AQU. 

 Representant Comissió de Recerca 
La Comissió de Recerca és responsable d'establir les estratègies i les accions derivades 
de la política de recerca i innovació de la UOC. Entre els objectius i funcions d'aquesta 
comissió es troben el foment del creixement i consolidació de les línies d'actuació 
prioritàries en matèria de recerca; la supervisió i informació de la idoneïtat de les 
propostes de nous projectes d'R+D+I, la supervisió de l'ordenació i agrupació de l'activitat 
de recerca i la promoció de la transferència de coneixement i innovació al teixit 
socioeconòmic local, estatal i internacional, així com potenciar l'explotació de resultats de 
recerca, afavorint l'esperit emprenedor. 
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 Manager de programa 
El mànager de programa es responsabilitza de l'execució correcta dels aspectes de 
gestió relatius a disseny, planificació, dotació de recursos, seguiment i avaluació dels 
programes docents de la UOC. En aquesta tasca ha de garantir, juntament amb la 
direcció de programa corresponent, la viabilitat, la qualitat i la integració correcta en el 
dossier d'oferta docent i en els processos operatius de la universitat dels programes 
esmentats, des de l'avantprojecte fins a l'extinció, tenint en compte les peculiaritats dels 
programes. 
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3. METODOLOGIA DE L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA 

 

B. DIMENSIONS, CRITERIS I FONTS PER LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

B.1. Avaluació de l’activitat acadèmica 
Aquest nou manual està definit per avaluar els trams en Docència, Innovació i Direcció 
Acadèmica duts a terme 

Cada tram avaluat s’estructura en 3 dimensions que són puntuades de manera 
independent.  

De cara a la valoració global, s’estableixen uns mínims de puntuació i marges de 
ponderació de cada dimensió en funció dels percentatges que determini la Comissió de 
Desenvolupament Professional del Professorat, d’acord amb els intervals que es 
presenten en el quadre següent: 

 

Dimensions 
Puntuació 

màxima 
Puntuació 

mínima 
Marges de 
ponderació 

Ponderació 
per defecte 

Planificació 100 punts 40 punts 20-40 % 30 % 
Desenvolupament 100 punts 40 punts 25-45 % 35 % 
Resultats 100 punts 40 punts 25-45 % 35 % 

 

Per a obtenir una valoració final positiva, el professor necessàriament ha d’haver obtingut 
una puntuació mínima de 40 punts en l’avaluació de cada una de les tres dimensions. En 
cas contrari, la resolució del procés d’avaluació serà desfavorable, sense procedir a 
calcular la qualificació final i informant al candidat de quin ha estat el motiu determinant 
de la resolució negativa. La puntuació final és la suma dels punts obtinguts en cada 
dimensió aplicant la ponderació prèviament establerta pel Comitè. 

 

En el cas de superar el requisit anterior, s’aplica la següent taula de classificació, d’acord 
amb la qualificació final obtinguda: 

Qualificació final Puntuació 
A 90 -100 
B 70 - 89 
C 50 - 69 
D Inferior a 50 
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B.1.1. AVALUACIÓ DEL TRAM D’ACTIVITAT DOCENT 
 

L’activitat docent del professor s’avalua en cada una de les tres dimensions següents: 

L’avaluació de cadascuna de les dimensions s’ha de considerar tant des de la perspectiva 
de la responsabilitat del professor com de l’estructura i característiques dels Estudis als 
quals pertany. 

 

I: Planificació de l’activitat docent 

Correspon a les tasques que el professor porta a terme per tal d’assegurar una proposta 
formativa de qualitat, dissenyant propostes formatives diverses i adequades a l’entorn 
UOC, reorganitzant els coneixements per a adaptar-los a la metodologia docent pròpia, 
elaborant nous materials, establint la metodologia de treball de l’estudiant i el sistema 
d’avaluació dels aprenentatges assolits i definint els recursos necessaris per a la 
consecució de coneixements i competències, a més de la proposta dels resultats que 
s’espera obtenir. Per l’avaluació d’aquesta dimensió caldrà incloure informació 
relativa a assignatures desplegades en Grau, Postgrau (oficial/pròpia7) i/o Doctorat. 

 

II: Desenvolupament docent i actuació professional 

Inclou la tasca de lideratge i coordinació del personal docent col·laborador, creant i 
supervisant les accions docents del professorat col·laborador i accions de  tutoria que 
s’han dut a terme, el seguiment del compliment dels terminis i dels criteris establerts en el 
pla docent, i també del grau de seguiment dels estudiants en les assignatures i els 
programes. Aquestes accions van encaminades a assegurar un desenvolupament 
correcte de les accions planificades, i també a poder establir canvis i millores si es 
detecten punts febles que cal corregir.  

Aquesta dimensió fa referència especialment al desenvolupament professional del 
professorat, per tant la valoració de les accions de formació en les quals participa el 
professorat i tenen una relació directa/indirecta amb els resultats dels estudiants. 
Aquestes accions van encaminades a assegurar un desenvolupament correcte de les 
accions planificades, i també a poder establir canvis i millores si es detecten punts febles 
que cal corregir.  

 

III: Resultats de l’activitat docent 

Correspon a la valoració dels resultats acadèmics i els resultats de satisfacció, i la 
valoració del grau de consecució dels resultats esperats. En aquesta dimensió també és 
important plantejar les propostes que permetin millorar els resultats tant si han estat 
positius com negatius.  

                                                      

 

7També inclou la dedicació en programes de formació a mida. 
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I. Planificació docent (màxim 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

I.A. Planificació i Disseny del pla d’aprenentatge o docent (puntuació màxima: 60 
punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors8 : 

 El disseny de les assignatures de nova creació o assignatures ja desplegades, 
adequació als objectius, competències i resultats d’aprenentatge. Inclou el disseny 
d’assignatures noves a desplegar i la reestructuració d’assignatures fruit del propi 
seguiment de la titulació. Es considera també el disseny de programes de formació a 
mida per empreses, cursos d’estiu i d’hivern, el disseny i preparació de MOOCS. 

 Les accions d’adequació i millora dels plans d’aprenentatge/docents de les 
assignatures de les quals el professorat ha estat responsable al llarg del període 
analitzat fruit del seguiment de la titulació. Inclou canvi metodològic en el disseny de 
les assignatures, el disseny i modificació del model d’avaluació dels aprenentatges, el 
disseny d’activitats d’avaluació continua i final, els criteris d’avaluació,etc. 

 Definició de l’acció docent: El professor ha d’incloure informació relativa a la definició 
del perfil del professorat col·laborador, amb objecte de valorar l’adequació al perfil del 
professorat que intervé en la titulació i al compliment dels requeriments externs. Inclou 
la definició dels mecanismes de coordinació amb l’equip de col·laboradors. El 
professor ha d’incloure informació que permeti valorar l’equip docent que intervé a 
nivell d’assignatura com a peça fonamental del model educatiu.  

I.B. Planificació de recursos d’aprenentatge (puntuació màxima: 40 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors9: 

 Planificació de necessitats de recursos d’aprenentatge per a noves assignatures i/o 
assignatures ja desplegades d’acord amb els crèdits ECTs de l’assignatura. Inclou la 
detecció de millores en els recursos d’aprenentatge ja existents. El professor ha 
d’incloure informació vinculada a garantir com els recursos d’aprenentatge permeten 
l’assoliment dels objectius/reptes docents, en termes quantitatius i qualitatius, així 
com aquellainformació que permeti valorar els recursos d’aprenentatge com a peça 
fonamental del model educatiu. Inclou el volum de recursos d’aprenentatge que 
s’encarreguen de nou, i/o es revisen (formats tradicionals en paper i/o nous formats 
en digital, vídeos, simulacions, etc...).  

 Mecanismes de creació i selecció de recursos d’aprenentatge: Aquest apartat inclou 
informació vinculada al procediment seguit per la selecció dels recursos 
d’aprenentatge existents o definició de necessitat de nou recurs . Inclou procediment 

                                                      

 
8
No es tenen en consideració aportacions docents que no estiguin degudament evidenciades o justificades. El Comitè 

d’Avaluació disposa de les dades de rendiment i satisfacció de les assignatures que han estat responsabilitat del professor 
en el període docent. Es tenen en consideració els indicadors amb una taxa de participació igual o superior al 20% en les 
assignatures amb 50 o més matriculats. En les assignatures amb menys de 50 matriculats cal arribar a un mínim de 10 
respostes. En el cas que les aportacions incloses en l’autoinforme tinguin uns indicadors de satisfacció amb una 
participació inferior a la indicada caldrà aportar altres evidències de caire qualitatiu que permetin valorar la qualitat de 
l’acció docent duta a terme.  
9
Es té en consideració informació relativa a elaboració i aplicació de materials i recursos docents que permetin assolir els 

objectius, competències i resultats d’aprenentatge de les titulacions en les que intervé el professor.  
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per la selecció d’autoria (autoria interna vs autoria externa), tenint en compte la 
rellevància i expertesa dels autors en la temàtica.Inclou els casos en que l’autor és el 
propi professor responsable d’assignatura.. Es valorarà  mecanismes de sostenibilitat 
i eficiència (aprofitament de recursos; participació de nombre d’autors en funció de la 
complexitat...)  

 

Altres indicadors vinculats a la Planificació docent  

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspon al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  
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II. Desenvolupament docent i actuació professional (màxim 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

 

II.A. Activitat docent  (puntuació màxima: 40 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Dedicació docent com a Professor responsable d’assignatura de titulacions oficials i 
pròpies a la UOC, segons la informació recollida als sistemes d’informació (unitats de 
dedicació acadèmica). 

 Tesis doctorals dirigides i presentades a la UOC.Tutoria de doctorat i membre de 
tribunals de tesis. 

 Accions com a coordinador de centres i oferta de pràctiques externes per garantir la 
qualitat de les pràctiques dutes a terme. Exclou la figura de professor responsable 
d’assignatura de pràctiques.  

 Direcció (co-direcció) i avaluació de treballs finals de titulació a la UOC. 

 Autoria nova, revisió i/o actualització de materials, eines i recursos d’aprenentatge : El 
professor ha d’incloure informació respecte dels materials, eines i recursos 
d'aprenentatge de l'aula, inclosa l’elaboració i revisió de les activitats d’aprenentatge 
(PACs).  

II.B. Activitats de millora de l’acció docent (puntuació màxima: 30 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents Indicadors: 

 Accions en vers el professorat col.laborador: Coordinar, gestionar i supervisar l’equip 
de professors col.laboradors per a garantir els objectius del procés d’ensenyament. 
Mecanismes per garantir l’acompliment de l’estàndard adequació del professorat al 
programa formatiu. Coordinació i lideratge de l’equip docent. Inclou informació de 
l’anàlisi, seguiment i revisió de les activitats d’avaluació continua i de les proves finals. 
Les accions que duu a terme el professor per conèixer l’evolució acadèmica del grup 
d’estudiants de cada aula. El seguiment del compliment dels terminis pel que fa a 
publicació, solució i correcció de les proves d’avaluació, accions de feedback. -
Comunicar i compartir els resultats de les enquestes de satisfacció al final de l’acció 
docent i analitzar els seus resultats.  Inclou també les accions de formació inicial i 
actualització de l’equip de col·laboradors. 

 Tasques vinculades a reduir l’abandonament dels Estudiants (Seguiment dels 
estudiants que no segueixen Avaluació Continuada) Accions relacionades en 
implementarinnovacions docents contrastades (per un mateix o els companys) i bones 
pràctiques incorporades a la pròpia assignatura o d’aplicabilitat a l’abast de programa 
o portafoli dels estudis. 

II.C. Activitats de millora docent professional (puntuació màxima: 30 punts) 

 Accions de formació rebuda (internes i externes). 

 Formador de professorat i/o personal docent col·laborador.  

 Estades docents en altres Universitats, sempre i quan es pugui evidenciar com ha 
impactat en els indicadors acadèmics.  



 

© Universitat Oberta de Catalunya  Vicerectorat de Docència i Aprenentatge 

MANUAL PER A L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA DEL PROFESSORAT |16 

 

 Grau de Participació en projectes docents, sempre i quan es pugui justificar l’impacte 
en els indicadors acadèmics o que hagin donat lloc a publicacions docents de 
referència en l’àmbit de coneixement.  

 Obtenció de premis, distincions i reconeixements a l’activitat docent, tant interns com 
externs, inclou les acreditacions de les agències en les que s’avalua l’activitat docent 

 Participació en Grups de treball per la definició d’accions de millora docent, sempre i 
quan els resultats del grup de treball s’hagin fet extensibles al conjunt del professorat 
en el marc dels Estudis/ totalitat.  

 Participació en Comitès d’avaluació de l’activitat docent de professorat. 

Altres indicadors vinculats a Desenvolupament docent i actuació professional   

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  
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III. Resultats de l’activitat docent10(màxim: 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

III.A. Resultats acadèmics (puntuació màxima: 40 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Evolució de la taxa de rendiment acadèmic. S’entén com a tal la relació entre el 
nombre d’estudiants que supera una assignatura i el nombre d’estudiants que s’hi 
han matriculat. 

 Evolució de la taxa de participació en l’avaluació contínua. S’entén com a tal la 
relació entre el nombre d’estudiants que obté qualificació final d’avaluació contínua 
en una assignatura i el nombre d’estudiants que s’hi han matriculat.  

III.B. Resultats de satisfacció dels estudiants11(puntuació màxima: 60 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Satisfacció general amb l’acció docent del professor col·laborador: Inclou la 
satisfacció de l’estudiant pel que fa a l’adequació del personal docent a l’assignatura, 
la valoració del rol de facilitador del procés d’aprenentatge 

 Satisfacció general amb els recursos d’aprenentatge Inclou la satisfacció de 
l’estudiant amb els materials, fonts i elements de suport. Inclou la satisfacció amb la 
càrrega de treball d’acord al creditatge de l’assignatura. 

 Satisfacció general amb el sistema d’avaluació: Inclou la satisfacció de l’estudiant 
amb el model d’avaluació, feedback rebut i l’adequació del sistema d’avaluació per 
l’assoliment dels objectius d’aprenentatge 

 

                                                      

 
10

Es tenen en consideració els indicadors amb una taxa de participació igual o superior al 20% i, quan no s’hi arribi, un 
mínim de 10 respostes. En el cas que les aportacions incloses en l’autoinforme tinguin uns indicadors de satisfacció amb 
una participació inferior a la indicada caldrà aportar altres evidències que permetin valorar la qualitat de l’acció docent duta 
a terme. En el cas d’una participació igual o superior a la indicada es poden aportar també altres evidències que permetin 
la correcta valoració d’aquest element. Es pot incloure en l’autoinforme com a màxim una assignatura de treball final i/o 
pràctiques externes, atenent que el volum d’estudiants matriculats és en general inferior a 10 i la satisfacció es correspon a 
una acció personalitzada.  

En cas que, durant el període subjecte a avaluació, el valor dels indicadors descrits es mantingui estable o mostri una 
avaluació a l’alça, el professor/a ha d’aportar igualment la informació i explicacions relacionades amb les accions i activitats 
que contribueixen a aquests resultats positius. 

En cas que algun indicador presenti una tendència decreixent rellevant, o una tendència poc definida i amb grans 
oscil·lacions entre cursos acadèmics, cal presentar la informació i explicacions que contribueixin a la interpretació i 
justificació dels resultats i explicar les mesures adoptades (o es preveu adoptar) per superar aquests resultats. 

El Comitè d’Avaluació disposa de les dades de rendiment i satisfacció de les assignatures que han estat responsabilitat del 
professor en el període docent. 

La valoració dels resultats té en compte les explicacions presentades pel professorat, i alhora els resultats de referència a 
obtenir indicats a l’apartat 8 de les memòries dels programes oficials, com també les especificitats de cada programa i 
assignatura en concret. 
11

Es consideren els resultats de les enquestes valoració dels estudiants, com el % de Molt Satisfets i Satisfets en una 
escala d’ 1 a 5. 
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Per a cada aportació (assignatura) cal incloure les accions desenvolupades per mantenir 
i/o millorar la satisfacció general de l’estudiant tenint en compte la tipologia d’assignatura, 
l’històric de l’assignatura, els resultats acadèmics del programa on s’inclou, etc 

 
Altres indicadors vinculats a Resultats de l’activitat docent 

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació  



 

© Universitat Oberta de Catalunya  Vicerectorat de Docència i Aprenentatge 

MANUAL PER A L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA DEL PROFESSORAT |19 

 

 
QUADRE RESUM:  

Dimensió 1: Planificació docent (Màxim 100 punts) 

I.A.-Planificació i Disseny del pla 
d’aprenentatge o docent ( Màxim 60) 

Disseny assignatures nova creació o redisseny assignatures ja desplegades. Disseny 
d’activitats formatives a mida per empreses, cursos d’estiu i d’hivern i disseny i 
preparació de MOOCS. 

Accions d’adequació i millora dels plans  d’aprenentatge/docents. 

Definició de l’acció docent.  

I.B.-Planificació de recursos d’aprenentatge ( 
Màxim 40) 

Planificació de necessitats de RRAA de noves assignatures i/o assignatures ja 
desplegades.  

Mecanismes de creació i selecció de RA.  

Dimensió 2: Desenvolupament docent i actuació professional (Màxim 100 punts) 

II.A.- Activitat docent ( Màxim 40) 

Dedicació docent com a PRA 

Direcció de tesis. Tutoria de doctorat i membre tribunal de tesis   

Accions com a coordinador de centres i oferta de pràctiques externes  

Direcció (co-direcció) i avaluació de treballs finals  

Autoria nova, revisió i actualització de materials, eines i recursos 

II.B.- Activitats de millora de l’acció docent 
(Màxim 30) 

Accions en vers el professorat col·laborador 

Tasques vinculades a reduir l’abandonament dels estudiants  

Accions i eines per garantir el feedback als estudiants  

Accions relacionades en implementar innovacions docents/bones pràctiques 

II.C.- Activitats de millora docent professional 

( Màxim 30) 

Accions de formació rebuda  

Formador de professorat i/o personal docent col·laborador 

Estades docents en altres universitats 

Grau de participació en projectes docent 

Obtenció de premis, distincions i reconeixements  

Participació en grups de treball per la definició d’accions de millora docent 

Participació en comitès d’avaluació de l’activitat docent del professorat 

Dimensió 3: Resultats de l’activitat docent (Màxim 100 punts) 

III.A.- Resultats acadèmics ( Màxim 40) 
Evolució de la taxa de rendiment acadèmic 

Evolució de la taxa de participació en l’avaluació contínua 

III.B.- Resultats de satisfacció dels estudiants 

( Màxim 60) 

Satisfacció general amb l’acció docent del professor col·laborador 

Satisfacció general amb els RA 

Satisfacció general amb el sistema d’avaluació 
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B.1.2. AVALUACIÓ DEL TRAM D’INNOVACIÓ  
 

La UOC és una universitat innovadora per condició i convicció que assumeix la innovació 
com a tret identitari i transversal present a totes les seves activitats i processos. 

Les funcions d’innovació es relacionen amb les accions, tasques i feines que el personal 
acadèmic porta a terme per promoure la creació de valor a partir del coneixement en 
qualsevol àmbit d’activitat de la Universitat. S’espera que moltes d’aquestes funcions 
redundin primer en l’activitat de la UOC i, a més, que es transfereixin externament. 
S’entén per innovació el procés, incloent-hi el seu resultat, mitjançant el qual les noves 
idees responen a necessitats i demandes socials o econòmiques i generen nous 
productes, serveis o models organitzatius que aporten valor a la societat (quantificable 
econòmicament o no). 

L’activitat d’innovació del professor12 s’avalua en cada una de les tres dimensions 
següents: 

 

I: Planificació de la Innovació  

En el context de la UOC, s’entén que la innovació inclou un producte, un servei o un 
procés nou o significativament millorat, que va destinat a generar canvis substancials, i 
fins i tot disruptius, en les activitats acadèmiques de la Universitat i que aportin valor a la 
societat. 

Per tant aquesta dimensió recull els elements relacionats amb la planificació de l’activitat 
d’innovació i el disseny de recursos innovadors, tenint present que la innovació a la UOC 
és transversal i interdisciplinària. 

Aquelles accions que només van destinades a solucionar o millorar lleugerament el cicle 
habitual del servei educatiu que oferim, les urgències del dia a dia, o a revisar les eines i 
els recursos, no s’entendran com a accions d’innovació docent sinó com a accions de 
millora o actualització, i s’avaluaran en el capítol d’avaluació de l’activitat docent. 

II: Desenvolupament de la innovació  

Aquesta dimensió recull els elements relacionats amb la transferència de la innovació i la 
difusió i comunicació de la innovació.  

Es consideren accions de transferència aquelles accions destinades a la creació de valor 
a partir de l’experiència professional o del coneixement científic generat en un àmbit 
d’estudi o disciplina i estiguin directament orientades a tenir un impacte en la societat. Es 
transfereixen habilitats, coneixements, productes, serveis i/o processos innovadors, 
internament a la universitat o a altres institucions, per assegurar que els avenços 
innovadors siguin accessibles a un major nombre d'usuaris que puguin desenvolupar i 
explotar encara més aquestes innovacions en nous productes, processos, aplicacions, 
etc...  

Quan es parla de transferència, els professors i investigadors col·laboren amb l'entitat 
que incorpora els resultats de la innovació en la seva activitat, a fi de contribuir a 
l'adaptació d'aquests resultats als seus propòsits. 

 

                                                      

 
12

En els casos de participació col·lectiva en activitats d’innovació caldrà evidenciar quina és l’aportació de cada participant. 
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La difusió i comunicació de la innovació és la divulgació del producte, servei i/o procés 
d’innovació sense discriminació del seu receptor. Així doncs, quan es fa divulgació 
qualsevol entitat o persona pot accedir als resultats innovadors divulgats, i pot fer l'ús que 
cregui convenient. 

III: Resultats de la innovació 

Aquesta dimensió recull els elements relacionats amb els resultats de les accions 
d’innovació que contribueixin a transformar la UOC. Accions dutes a terme des d’un punt 
de vista d’impacte econòmic, prestigi institucional, visibilitat del model educatiu i 
potenciació de la marca UOC. 
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I. Planificació de la innovació (màxim 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

 

I.A. Planificació i disseny de l’activitat d’innovació13(puntuació màxima: 100 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Planificació i disseny de projectes d’innovació externs (LifelongLearningProgramme 
(LLP), Projectes d’Innovació Docent (MQD), Erasmus +, etc.  

 Planificació i disseny de projectes d’innovació institucionals (Aplica, Innova, Projectes 
PETRA., etc.). 

 Disseny d'Spin-Off sorgides de l’activitat de recerca desenvolupada per la universitat. 

 

I.B. Planificació i disseny de productes innovadors (puntuació màxima: 100 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Planificació i disseny d’activitats d’aprenentatge i models d’avaluació innovadors en el 
seu plantejament metodològic, en la seva presentació, i la incorporació i integració de 
diferents mitjans i formats. 

 Planificació i disseny d’altres productes innovadors. 

 

Altres indicadors vinculats a Planificació de la innovació 

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  

 

                                                      

 
13Es valoren les iniciatives (presentació de propostes) encara que la resolució no hagi estat positiva .  
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II. Desenvolupament de la innovació (màxim 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

II.A. Activitats de transferència (puntuació màxima: 50 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Participació del professor en assignatures on es desenvolupin proves pilot de 
projectes d’innovació que puguin incorporar o no la participació d’estudiants i personal 
docent col·laborador. 

 La participació activa en grups relacionats amb la innovació (comissió d’Innovació, 
focus grups, equips adhoc, grups d’interès temàtics interns o intrainstitucionals...). 

 Participació activa en l’aplicació de noves idees, accions i activitats (coneixement 
generat a la universitat) a un tercer (empreses, institucions i agents socials). 

 Representant institucional en comitès i comissions d’avaluació de projectes científics 
en convocatòries nacionals i internacionals relacionats amb temes d’innovació. 

 Creació de patents i models d’utilitat fruit de l’activitat d’innovació. 

 Altres accions de transferència destinades a la creació de valor a partir de 
l’experiència professional o del coneixement científic generat en un àmbit d’estudi o 
disciplina i que estiguin directament orientades a tenir un impacte en la societat.  

II. B. Activitats de difusió i comunicació d’innovació (puntuació màxima: 50 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Accions de formació rebuda (internes i externes) sempre i quan es pugui evidenciar 
com ha impactat en l’activitat d’innovació. 

 Formador, en accions de formació interna per temes de competències d’innovació 
docent i de bones pràctiques i metodologies docents innovadores dirigides al 
professorat i/o personal docent col·laborador. 

 Referent/portaveu de tota l’activitat d’innovació d’uns estudis. 

 Publicació d’articles d’innovació. 

 Actuacions de difusió i comunicació relacionades amb l'activitat de recerca i 
transferència de la UOC (Trobada anual SpinUOC, jornades amb empreses, 
presentacions de projectes,  resultats de transferència, etc.). 

 Accions de difusió externa i interna de l’activitat d’innovació de la UOC (presència a 
les xarxes socials, blocs institucionals, blocs personals, entrevistes en diaris o 
programes de ràdio o TV,  etc).  

Altres indicadors vinculats a Desenvolupament de la innovació 

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  
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III. Resultats de l’activitat d’innovació (màxim 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

Aquesta dimensió s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Informes finals amb els resultats dels projectes d’innovació concedits en 
convocatòries internes i/o externes.  

 Impacte del resultat de la innovació en el marc de VSMA (Verificació, Seguiment, 
Modificació i Acreditació) de les titulacions (EQUANIE, AQU, ANECA, etc.) 

 Nombre de projectes competitius obtinguts.  

 Ingressos per activitat d’innovació respecte costos directes i indirectes. 

 Obtenció de premis, distincions o reconeixements per projectes o accions d’innovació 
portades a terme com a membre de la UOC i que es puguin demostrar.  

 Transferència de propietat intel·lectual i industrial, relacionada amb l'activitat d'R+D+I 
desenvolupada per la universitat, mitjançant contractes de llicència.  

 Formalització de convenis i contractes de transferència. 

 Ingressos per activitats de transferència (consultoria; col·laboració amb empreses; 
llicències…). 

 Creació d'Spin-Off sorgides de l’activitat de recerca desenvolupada per la universitat. 

 Impacte resultats acadèmicsi grau de impacte institucional (Impacte en la fidelització 
dels estudiants; reducció de l’abandonament; altres indicadors acadèmics). 

 

Altres indicadors vinculats a Resultats de l’activitat d’innovació 

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  
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QUADRE RESUM:  

Dimensió 1: Planificació de la innovació (Màxim 100 punts) 

A.- Planificació i Disseny 
de l’activitat d’innovació 
(màxim 100) 

Planificació i disseny de projectes d’innovació externs 

Planificació i disseny de projectes d’innovació institucionals 

Planificació i disseny d’Spin-Offs 

B.- Planificació i disseny 
deproductes 
innovadors(màxim 100)  

Planificació i disseny d’activitats d’aprenentatge i models d’avaluació innovadors 

Planificació i disseny d’altres productes innovadors  

Dimensió 2: Desenvolupament de la innovació (Màxim 100 punts) 

A.- Activitats de 
transferència (màxim 50)  

Participació en assignatures on es desenvolupin proves pilot de projectes d’innovació 

Participació activa en grups relacionats amb la innovació 

Participació activa en l’aplicació de noves idees, accions i activitats a un tercer 

Representant institucional en comitès i comissions d’avaluació de projectes científics 

Creació de patents i models d’utilitat 

Altres accions de transferència destinades a la creació de valor  

B.- Activitats de difusió i 
comunicació de la 

innovació (màxim 50) 

Accions de formació rebuda (internes i externes) 

Formador en accions de formació interna 

Referent/ portaveu de tota l’activitat d’innovació d’uns estudis  

Publicació d’articles d’innovació  

Actuacions de difusió i comunicació relacionades amb l’activitat de recerca i 
transferència de la UOC 

Accions de difusió externa i interna de l’activitat d’innovació de la UOC 

Dimensió 3: Resultats de l’activitat d’innovació (Màxim 100 punts) 

Informes finals amb els resultats dels projectes d’innovació concedits en convocatòries internes i/o externes 

Nombre de projectes competitius  

Ingressos per activitat d’innovació respecte costos directes i indirectes 

Obtenció de premis, distincions i reconeixements per projectes o accions d’innovació portades a terme com a 
membre de la UOC 

Transferència de propietat intel.lectual i industrial 

Formació de convenis i contractes de transferència 

Ingressos per activitats de transferència 

Creació d'Spin-Off sorgides de l’activitat de recerca desenvolupada per la universitat 

Impacte resultats acadèmics i impacte institucional 
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B.1.3. AVALUACIÓ DEL TRAM DE DIRECCIÓ ACADÈMICA  
En el context de la UOC, la direcció acadèmica del professat fa referència principalment a 
les figures de la direcció dels estudis i centre (DE) i de direcció de programa (DP), així 
com altres figures acadèmiques que impliquin tasques de direcció i/o gestió acadèmica.14 

En el cas dels DE, han de liderar l’equip acadèmic i personal de gestió per tal de garantir 
la màxima eficàcia en tots els aspectes i la consecució dels objectius estratègics de la 
institució. 

Pel que fa als DP han de coordinar-se amb les persones de gestió i professorat 
directament implicat en el programa que dirigeix per garantir la seva màxima qualitat i uns 
resultats excel·lents d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent. 

Alhora els directors acadèmics són els interlocutors i/o representats acadèmics amb els 
altres operatius de la UOC, participen en les comissions diverses de la universitat segons 
la seva responsabilitat, vetllant en tot moment pel bon funcionament de la institució. 

La direcció acadèmica del professor15 s’avalua en funció de la responsabilitat que ha 
exercit en base a les següents dimensions:  

I: Planificació de la Direcció acadèmica 

Aquesta dimensió recull els elements relacionats amb la planificació de l’oferta formativa, 
en les aportacions pertinents al portafoli de la UOC, en les accions destinades a garantir 
la qualitat i la eficiència, així com els processos de millora continua de les titulacions sota 
la responsabilitat de la direcció acadèmica. També inclou les accions destinades a 
fomentar aliances amb altres institucions, a relacionar-se amb el sector professional afí i a 
fer xarxa, així com afavorir la internacionalització de la UOC. 

Aquesta dimensió recull també els elements de la direcció que promouen una activitat de 
recerca de qualitat dins els Estudis així com afavorir l’activitat d’innovació i transferència 
de coneixement del professorat de la UOC sota la seva responsabilitat.  

II: Desenvolupament de la Direcció acadèmica 

Aquesta dimensió recull com es desenvolupa la tasca de direcció, tenint en compte les 
competències directives vinculades amb la cultura organitzativa de la UOC així com les 
habilitats personals, interpersonals o grupals que faciliten la relació amb agents interns i 
externs. 

Alhora es consideren accions de desenvolupament de la direcció totes aquelles accions 
acadèmiques dirigides a la difusió, a l’adequació de l’equip docent i a la pròpia formació 
per tal de garantir els estàndards de qualitat anteriorment esmentats en la dimensió I. 

III: Resultats de la Direcció acadèmica 

Aquesta dimensió recull els elements relacionats amb els resultats acadèmics, 
d’innovació i de recerca obtinguts gràcies a les accions de direcció. Inclou aspectes com 
la coherència formativa, la col·laboració i aliances amb altres institucions, la viabilitat 
econòmica des programes o la producció científica del professorat. 

L’avaluació de cadascuna de les dimensions s’ha de considerar tant des de la perspectiva 
de la responsabilitat del director acadèmic com de l’estructura i objectius dels estudis als 
quals pertany. 

                                                      

 
14

Es podran avaluar com a trams de direcció els encàrrecs institucionals de gestió acadèmica com per exemple adjunts a 
direcció d’Estudis, encàrrecs vinculats al rectorat i vicerectorat, i altres que puguin sorgir segons necessitats institucionals. 
15

Segons el període avaluat sigui de DE o DP, o una combinació dels dos, cal aportar unes evidències o unes altres 
relacionades amb el indicadors, o en alguns casos alguns elements o indicadors nomes afecten a una de les dues figures.  
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I. Planificació de la Direcció acadèmica (màxim 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

I.A. Planificació acadèmica (puntuació màxima: 50 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

Relacionats amb el rol de direcció estudis/centre 

 Disseny del portafoli d’oferta formativa i resultats de l’activitat acadèmica. Es valora 
com des de la responsabilitat de direcció es promou l’evolució de l’oferta formativa, la 
seva coherència amb la capacitat interna dels estudis i l’aprofitament de la 
transversalitat amb els altres Estudis, les aliances amb altres institucions, l’encaix de 
l’oferta amb l’estratègia de la institució. 

Relacionats amb el rol de sotsdirecció de docència/ director de programa 

 Qualitat del programa formatiu. En el cas de les titulacions oficials es valora el grau de 
compliment del marc de VSMA.. Es valora, tant en oferta oficial com oferta pròpia, que 
el perfil d’estudiants de nou ingrés s’hagi definit d’acord amb el potencial acadèmic de 
la institució, les necessitats dels empleadors i les oportunitats del mercat. També que 
s’hagin tingut en compte aliances per incrementar el valor afegit del programa, la 
revisió del perfil d’ingrés dels estudiants que hi entren i la revisió sistemàtica dels 
continguts del pla d’estudis en relació a aquest perfil d’ingrés i en relació amb el 
desenvolupament de la recerca en l’àmbit de coneixement de la titulació.  

 Eficàcia sistemes suport a l’aprenentatge: Es valora les orientacions al professorat 
que participa en el programa, criteris en relació a la metodologia, les activitats i els 
recursos d’acord amb les característiques de la titulació. Es valora l’acompliment de 
l’execució del pressupost de recursos d’aprenentatge (pressupost executat respecte 
el demanat en la planificació i validat per la direcció).  

 

I.B. Planificació estratègica (puntuació màxima: 50 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

Relacionats amb el rol de direcció estudis/centre 

 Participació en el pla estratègic de la UOC. Es valora la rellevància en la  participació i  
vinculació del pla estratègic dels Estudis amb els de la institució. 

 Organització de la recerca en el marc dels Estudis. Es valora les accions de direcció 
que afavoreixen una millor organització per disposar de millors condicions per fer 
recerca de qualitat en el marc dels Estudis. 

 Internacionalització dels Estudis. Es valora la política dels Estudis per afavorir les 
relacions internacionals.  

 Potenciació de la competitivitat i ocupabilitat. Es valora l’estratègia en el marc dels 
Estudis  per la millora de la competitivitat, l’intercanvi d’experiències i el foment de la 
iniciativa emprenedora.  
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 Activitats d’innovació en el marc dels programes i/o Estudis. Es valora les accions de 
planificació que afavoreixin les activitats d’innovació en el marc dels Estudis  

 Accions de planificació del desenvolupament de l’equip professional.  

 
Relacionats amb el rol de sotsdirecció de docència/ director de programa 

 Participació en el pla Estratègic de la UOC. Es valora el grau d’adequació dels 
programes i de les accions que s’hi porten a terme en relació amb el pla estratègic 

 Activitats d’innovació en el marc dels programes i/o Estudis. Es valoren les accions de 
planificació que afavoreixin les activitats d’innovació en el marc dels programes i/o 
Estudis  

 Adaptació dels programes a les necessitats dels estudiants. 

 

Altres indicadors vinculats a Planificació de la Direcció acadèmica 

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  
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II. Desenvolupament de la direcció acadèmica (màxim 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

II.A. Competències directives  (puntuació màxima: 50 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

 Competències de direcció, són aquelles competències que fan referència directa al rol 
de direcció desenvolupat. Aquestes competències estaran prèviament descrites i 
s’avaluaran pels mecanismes ordinaris que s’estableixin pel professorat. 

II.B. Activitats de Direcció acadèmica (puntuació màxima: 50 punts) 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

Relacionats amb el rol de direcció estudis/centre 

 Internacionalització dels Estudis/Centre: Es valora com des de la responsabilitat de la 
direcció es promou: el nombre de convenis amb institucions internacionals, la creació 
de programes i la participació en projectes en col·laboració amb institucions 
internacionals, la participació d’estudiants i investigadors internacionals als 
Estudis/Centre, la mobilitat del professorat, la projecció de la titulació i/o els Estudis 
en el marc docent, d’innovació i de recerca, pel que fa a accions de transferència, 
aparició a mitjans de comunicació i presentació en congressos internacionals de 
rellevància. 

 Gestió de l’equip. Es valoren els mecanismes de coordinació del personal acadèmic, 
les accions d’adequació de l’equip docent responsable del programa formatiu 
(Professorat i personal docent col·laborador), i les accions per impulsar la carrera 
acadèmica del professorat. 

 Potenciació de la competitivitat i ocupabilitat. Es valora les accions i l’impuls en el 
marc dels Estudis per la millora de la competitivitat, l’intercanvi d’experiències i el 
foment de la iniciativa emprenedora, des del disseny de l’oferta formativa, les 
relacions amb la comunitat UOC i els teixits socials, locals i globals, etc.  

 Suport a l’activitat de recerca dels Estudis/Centre. Es valoren les accions de direcció 
que promouen l’activitat de recerca de qualitat dins els Estudis, promovent i impulsant 
línies de recerca directament relacionades amb l’expertesa dels Estudis, afavorint 
projectes en col·laboració amb altres institucions, nacionals i internacionals. 

 Suport a l’activitat d’innovació dels Estudis. Es valoren les accions de direcció que 
promouen l’activitat d’innovació de qualitat dins els Estudis, promovent i impulsant 
projectes innovadors que aportin valor no només als Estudis sinó a altres àrees de la 
pròpia UOC i a la societat. 

 Millora de l’expertesa de la Direcció: Accions de formació (internes i externes) sempre 
i quan es pugui evidenciar com ha impactat en el marc dels Estudis/Centre o 
Programa. 
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Relacionats amb el rol de sotsdirecció de docència/ director de programa 

 Activitats de difusió del programa. Inclou la pertinença de la informació pública pel que 
fa a les especificitats del títol. Les accions de difusió del programa promogudes des 
de la seva direcció: sessions informatives, participació en reunions amb sectors 
professionals, mecanismes de coordinació amb l’equip comercial. Activitats 
destinades a garantir la viabilitat econòmica del programa. 

 Direcció dels processos de verificació, seguiment i acreditació del/s programa/es per 
part de les agències de qualitat. Es tindran en compte les accions portades a terme 
durant tot el cicle de vida del programa destinades a supervisar les accions de millora 
pertinents per tal de garantir la qualitat del programa i obtenir la/les acreditació/ns per 
les agències de qualitat. 

 Suport a l’activitat d’innovació dels programes. Es valoren les accions de direcció que 
promouen l’activitat d’innovació  impulsant projectes innovadors que aportin valor no 
només als propis programes i Estudis sinó a altres àrees de la pròpia UOC i a la 
societat. 

 Millora de l’expertesa del director de programa en l`àmbit de coneixement del 
programa. 

 Gestió de l’equip. Es valoren els mecanismes de coordinació del personal acadèmic, 
les accions d’adequació de l’equip docent responsable del programa formatiu 
(Professorat i personal docent col·laborador). 

 Ocupabilitat del Programa. Es valora les accions per adaptar l’oferta formativa a les 
necessitats dels estudiants i garantir l’assoliment de les competències amb activitats 
que són molt properes a la realitat professional i social.  

 Internacionalització del Programa: Es valora com des de la responsabilitat de la 
direcció es promou: el nombre de convenis amb institucions internacionals, la creació 
de programes i la participació en projectes en col·laboració amb institucions 
internacionals, la participació d’estudiants i investigadors internacionals,  la projecció 
de la titulació, etc... 

 

Altres indicadors vinculats a Desenvolupament de la Direcció acadèmica 

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  
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III. Resultats de la Direcció Acadèmica (màxim: 100 punts) 

Per a l’avaluació positiva d’aquesta dimensió cal com a mínim l’obtenció de 40 punts 
sobre els 100 punts avaluats. 

III.A. Resultats acadèmics (màxim 50 punts): 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors comuns a tots els rols: 

 Qualitat dels resultats dels programes i com es fa ús dels resultats disponibles per a la 
presa de decisions:  
o Acadèmics: Matrícula, Taxes rendiment, èxit, abandonament, graduació 
o Perfil d’ingrés, evolució de les cohorts 
o Satisfacció dels estudiants i dels graduats 
o Satisfacció del professorat i docents col·laboradors 

 Col·laboracions amb empreses, es valoren les trobades i reunions amb empreses i 
institucions que hagin arribat a acords institucionals per col·laborar en l’activitat 
docent, d’innovació i de recerca de la titulació i/o dels Estudis.  

 
Relacionats amb el rol de direcció estudis/centre 

 Increment de mèrits acadèmics del professorat. Es valoren els resultats quantitatius 
en l’obtenció de mèrits acadèmics externs i interns. 

Relacionats amb el rol de sotsdirecció de docència/ director de programa 

 Resultats de les accions de millora i/o innovació que s’han impulsat des de la direcció. 

III.B. Resultats de l’activitat científica (màxim 50 punts): 

Aquest element s’avalua a partir dels següents indicadors: 

Relacionats amb el rol de direcció estudis/centre 

 Augment de la producció científica. Es valora com des de la responsabilitat de 
direcció s’obté un increment de la producció científica, de la captació de recursos per 
a la recerca així com de les actuacions de transferència i difusió del coneixement. 

 Increment mèrits acadèmics del professorat: Nombre de trams de recerca i 
acreditacions del professorat valorats positivament. 

Relacionats amb el rol de sotsdirecció de docència/ director de programa 

 Qualitat i nombre de Treballs finals de recerca i tesis dirigides, així com les línies de 
recerca relacionades amb els programes. 

 

Altres indicadors vinculats a Resultats de la Direcció acadèmica 

Aquest element, pretén que el professorat pugui incloure informació que considera 
rellevant però no està inclosa en els elements anteriors. No és d’obligatori compliment i 
correspondrà al comitè d’avaluació la seva valoració i puntuació.  
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QUADRES RESUM – DIRECCIÓ D’ESTUDIS  

Dimensió 1: Planificació de la Direcció acadèmica (Màxim 100 punts) 

A.- Planificació acadèmica (màxim 50) Disseny del portafoli i resultats de l’activitat acadèmica  

B- Planificació estratègica (màxim 50) 

Rellevància en la participació en el pla estratègic de la UOC 

Organització de la recerca en el marc dels Estudis  

Internacionalització dels Estudis  

Potenciació de la competitivitat i ocupabilitat (estratègia) 

Activitats d’innovació en el marc dels programes i/o Estudis  

Accions de planificació dels desenvolupament de l’equip 

Dimensió 2: Desenvolupament de la direcció acadèmica (Màxim 100 punts) 

A.- Competències directives  (màxim 50)  Competències de direcció 

B.- Activitats de direcció acadèmica (màxim 50) 

Internacionalització dels Estudis/Centre 

Gestió de l’equip 

Potenciació de la competitivitat i ocupabilitat (accions)  

Suport a l’activitat de recerca dels Estudis 

Suport a l’activitat d’innovació dels Estudis  

Millora de l’expertesa de la direcció 

Dimensió 3: Resultats (Màxim 100 punts) 

A.- Resultats acadèmics (màxim 50) 
Qualitat dels resultats dels programes  

Col.laboracions amb empreses 

Increment de mèrits acadèmics del professorat  

B.- Resultats de l’activitat científica (màxim 50) Augment de la producció científica 

Increment mèrits acadèmics del professorat  
 

QUADRES RESUM – DIRECCIÓ DE PROGRAMA / SOTSDIRECCIÓ DE DOCÈNCIA  

Dimensió 1: Planificació de la Direcció acadèmica(Màxim 100 punts) 

A.- Planificació acadèmica (màxim 50) Qualitat del programa formatiu 

Eficàcia sistemes suport a l’aprenentatge 

B- Planificació estratègica (màxim 50) 
Grau d’adequació en relació amb el pla estratègic de la UOC  

Activitats d’innovació en el marc dels programes i/o Estudis.  

Adaptació dels programes a les necessitats dels estudiants  

Dimensió 2: Desenvolupament de la direcció acadèmica(Màxim 100 punts) 

A.- Competències directives  (màxim 50)  Competències tècniques de direcció 

B.- Activitats de direcció acadèmica (màxim 
50) 

Activitats de difusió del programa  

Direcció dels processos de verificació,  seguiment i acreditació 

Suport a l’activitat d’innovació dels Estudis  

Millora de l’expertesa del director de programa  

Gestió de l’equip 

Ocupabilitat del Programa 

Internacionalització del programa 

Dimensió 3: Resultats (Màxim 100 punts) 

A.- Resultats acadèmics (màxim 50) 
Qualitat dels resultats dels programes  

Col.laboracions amb empreses  

Resultats de les accions de millora i/o innovació que s’han 

B.- Resultats de l’activitat científica (màxim Qualitat i nombre de Treballs finals de recerca i tesis dirigides 
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B.2. Criteris d’avaluació 
Els indicadors que apareixen sota de cada dimensió serveixen de guia per saber quins 
elements es tindran en compte i saber quin tipus d’evidències cal aportar per poder 
avaluar cadascuna de les dimensions. Per obtenir la puntuació màxima en una dimensió 
no és necessari tenir evidències de cadascun dels indicadors llistats en aquest document. 

Per a cadascun del trams del Manual Docentiael comitè d’avaluació disposa d’una 
plantilla d’avaluació on es detalla per cada indicadorde cada dimensió els aspectes a 
valorar  de les diferents evidències i dades aportades i alhora el pes de cada indicador 
en la puntuació total de cada dimensió. 

 

B.3. Fonts i procediments de recollida d’informació 
Les fonts i procediments per la recollida d’informació per a l’avaluació acadèmica són:  

 L’autoinforme del professor que sol·licita l’avaluació 

L’autoinforme és la principal evidència del procés d’avaluació.  El model d’autoinforme 
està dissenyat amb el propòsit d’identificar clarament els indicadors que cal avaluar, 
determinar les accions que se’n deriven i les accions de millora dutes a terme en quant 
als resultats de la seva acció docent. 

L’autoinforme ha de permetre que el professorat faci una reflexió i anàlisi de l’activitat 
acadèmica desenvolupada des d’un punt de vista qualitatiu; analitzant i comentant la 
planificació, el desenvolupament i els resultats obtinguts. 

S’estableixen tres models d’autoinforme amb objecte de poder incloure la informació que 
permeti l’avaluació de cada activitat:  

 Autoinforme d’avaluació de l’activitat docent 
 Autoinforme d’avaluació de l’activitat d’innovació 
 Autoinforme d’avaluació de l’activitat de direcció acadèmica 

 Avaluació per competències  

El model d’avaluació per competències és un instrument d’avaluació en l’avaluació de la 
direcció acadèmica. En els trams de docència i d’innovació aquesta informació no 
s’empra per defecte a no ser que el professor la vulgui aportar com a evidència en algun 
cas concret.  

Les principals fonts d’informació són:  

 Datawarehouse (DAU) de la Universitat: Sistema general d’informació orientat 
específicament a l’anàlisi i la presa de decisions. És una eina que agrega dades 
procedents de diversos sistemes de gestió de la universitat, en un únic magatzem 
institucional de dades consolidades, amb un entorn que permet l’accés directe als 
destinataris de la informació. 

 Les enquestes de satisfacció dels estudiants i del personal docent com també dels 
resultats acadèmics de les assignatures responsabilitat del professorat durant el 
període avaluat.  

A l’hora de valorar els resultats i les enquestes de satisfacció, es té en compte la 
dispersió disciplinar i per programes, i també el nombre d’assignatures assignades. Els 
resultats (tant de rendiment com de satisfacció) són valorats en funció de la matèria i 
estudi al quan pertanyi l’assignatura. Es proposa de manera general que tinguin com a 
mínim un 20% de participació en les assignatures amb 50 o més matriculats, i en les 
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assignatures amb menys de 50 matriculats cal arribar a un mínim de 10 respostes. En 
qualsevol cas, el Comitè d’Avaluació ha d’estar informat i tenir en compte l’error mostral 
de cada enquesta a l’hora de valorar la contribució d’aquest instrument al procés 
d’avaluació. En el cas que les aportacions incloses en l’autoinforme tinguin uns indicadors 
de satisfacció amb una participació inferior a la indicada caldrà aportar altres evidències 
de caire qualitatiu que permetin valorar la qualitat de l’acció docent duta a terme.  

Es poden tenir en compte les enquestes següents: 

 Enquesta de satisfacció amb l’acció formativa, que té com a objectiu analitzar 
la satisfacció dels estudiants respecte de les assignatures realitzades al llarg del 
semestre, considerant com a elements principals de valoració la planificació, 
l’acció de consultoria, els recursos d’aprenentatge i el sistema d’avaluació. 

 Enquesta institucional, que té com a objectiu analitzar la satisfacció de 
l’estudiant a final de curs amb relació al programa de formació, els recursos 
transversals que donen suport al seu aprenentatge i, finalment, el seu sentiment 
de pertinença a la universitat.  

 Enquesta al professorat que té com a objectiu la valoració del professorat en 
relació al suport institucional i als programes on participen. 

 Enquesta de satisfacció del personal docent col·laborador, que té com a 
objectiu analitzar la satisfacció amb l’activitat docent dels professors 
col·laboradors i tutors al llarg del semestre, considerant com a elements principals 
de valoració l’activitat a l’assignatura i el suport rebut. 

 Currículum Vitae (GIR): El currículum GIR és una Font d’informació de l’activitat 
acadèmica del professorat, principalment pel que fa a la valoració de l’activitat de 
recerca i d’innovació.  

 Informes Serveis de Biblioteca de suport a l’Aprenentatge: Recull informació 
relativa a la planificació de necessitats de recursos d’aprenentatge per a noves 
assignatures i/o assignatures ja desplegades.  

 
 Premis i Reconeixements 
 AJ-UDA, Plans d’objectius personals 
 Certificats de docència externa. 
 Pla estratègic i els objectius institucionals 
 Contractes de llicència, convenis i contractes de transferència. 
 Etc.’ 

Tots els documents que s’aportin han de permetre al professorat justificar el contingut del 
seu informe d’autoavaluació i cal que hi estiguin degudament referenciats. Es recomana 
no aportar informació que sigui irrellevant per a la valoració de l’informe d’autoavaluació, 
ni informació que no estigui referenciada expressament a l’autoinforme. 
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C.PROCEDIMENT PER REALITZAR L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
ACADÈMICA 

L’òrgan competent del procés d’avaluació és la Comissió de Desenvolupament 
Professional del Professorat (CDPP)que està integrada per: 

 El vicerector competent en matèria de professorat 
 El vicerector competent en matèria de docència. 
 El vicerector competent en matèria de recerca. 
 El director de l’Àrea de Persones i Responsabilitat Social. 
 El director dels estudis a què pertany el professor avaluat16 

Aquesta comissió té les funcions següents: 

o Vetllar per l’objectivitat, transparència del procés i aplicació correcta dels criteris 
establerts en aquest manual. 

o Establir les ponderacions aplicables en les dimensions de cada Tram d’Avaluació. 

o Nomenar anualment els Comitès d’Avaluació de l’Activitat Acadèmica del 
Professorat. 

o Resoldre les sol·licituds d’avaluació presentades, un cop valorades les propostes 
de resolució i els informes emesos pels Comitès d’Avaluació de l’Activitat 
Acadèmica. 

o Valorar els resultats generals de cada procés anual i proposar accions de millora, a 
partir de l’informe global emès per cada Comitè d’Avaluació de l’Activitat 
Acadèmica.  

o Garantir la coherència de criteris d’avaluació de l’activitat docent, d’innovació i de 
la direcció acadèmica del professorat de la UOC.  

La Comissió es reuneix, a instàncies del vicerector amb competències en matèria de 
professorat, com a mínim dues vegades en cada convocatòria d’avaluació: per a iniciar el 
procés i per a fer la resolució final de la convocatòria. Les decisions de la Comissió s’han 
d’adoptar per consens. Qualsevol membre de la Comissió pot instar a la convocatòria 
d’una sessió extraordinària. 

 

C.1.Comitès d’avaluació i funcions 
 

La Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat nomena anualment els 
corresponents Comitès d’Avaluació, el nomenament dels quals estarà disponible en els 
espais de comunicació interna. 

En els comitès d’avaluació hi participen principalment el professorat agregat, catedràtic o 
sènior. El professorat amb compliment dels requisits establerts estarà disponible en els 
espais de comunicació interna, inclosa la relació de professorat amb encàrrecs de 
direcció acadèmica.  

                                                      

 

16En el cas que el professor avaluat sigui Director d’Estudis o de Centre, temporalment deixa de ser membre de la CDPP. 
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Es disposarà d’una relació de professors col·laboradors amb compliment dels requisits 
establerts que hagi participat preferentment en processos d’avaluació de la qualitat 
interna i/o externa.  

La selecció dels membres es determina en funció dels encàrrecs acadèmics, els 
processos d’avaluació en que ha participat i criteris d’igualtat.  

Es disposarà d’una relació d’estudiants amb compliment dels requisits establerts que hagi 
participat preferentment en processos d’avaluació de la qualitat interna i/o externa. La 
selecció dels membres d’entre el consell d’estudiants, la comissió d’estudis i el col·lectiu 
alumni, es determina en funció de la titulació, els processos d’avaluació en que ha 
participat, la disponibilitat temporal i criteris d’igualtat.  

Es garanteix que cap membre del comitè participi d’un mateix comitè d’avaluació en el 
període de com a mínim 5 cursos acadèmics17, a excepció de les figures en què el 
nombre de participants no permet la rotació establerta.  

El nombre de professorat vocal que participa en cada comitè d’avaluació està vinculat al 
nombre d’expedients. Es garanteix una ràtio de 15 sol·licituds per vocal.  

S’avalua per parells cada indicador per part dels professors que formen part del Comitè 
d’Avaluació, sent el nombre de sol·licituds a avaluar per cada vocal d’un màxim de 30, a 
excepció que el nombre de persones amb compliment de requisits no ho permeti.  

El nombre de membres de cada comitè d’avaluació que no formen part del col·lectiu de 
professorat, es designa amb independència del nombre de sol·licituds atenent el rol de 
“desempat” que s’atorga. Es disposarà d’una relació de membres en reserva. A l’inici del 
procés i en reunió plenària el comitè d’avaluació pot decidir per votació l’ampliació de 
membres. 

 

Cada Comitè d’Avaluació disposa d’un espai de treball en la que es posa a disposició els 
recursos de la convocatòria , el calendari de treball, la totalitat d’expedients i evidències 
dels sol·licitants, així com el resultat de cadascuna de les avaluacions realitzades, 
garantint la transparència del procés per la totalitat de membres. 

 

Comitè d’Avaluació de l’Activitat Docent 

Aquest comitè d’avaluació ha de ser constituït com a mínim per:  

 5 professors catedràtics, sèniors o agregats que disposin d’un mínim de 2 trams 
de docència atorgats a la UOC i que provinguin d’àmbits de coneixement 
diferents.  

 1 subdirector de docència 
 2 estudiants o graduats Alumni. Es valora que pertanyin a diferents àmbits de 

coneixement i que tinguin experiència o formació prèvia en processos d’avaluació 
de la qualitat. Els estudiants han de disposar d’una experiència mínima de 4 
semestres docents complets a la UOC. 

 1 professor col·laborador en actiu amb una experiència mínima de 6 semestres. 
Es valora que tinguin experiència o formació prèvia en processos d’avaluació de la 
qualitat. 

                                                      

 
17

En els espais de comunicació interna estarà disponible l’històric  



 

© Universitat Oberta de Catalunya  Vicerectorat de Docència i Aprenentatge 

MANUAL PER A L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA DEL PROFESSORAT |37 

 

 

 

 

 
Comitè d’Avaluació d’Innovació 

 2 professors catedràtics, sèniors o agregats que provinguin d’àmbits de 
coneixement diferents amb almenys un tram d’innovació18.  

 Un representant de la Comissió de Recerca i Innovació, preferentment  
subdirector de recerca 

 Un expert en temes d’innovació 

Comitè d’Avaluació de la Direcció Acadèmica 

 1 director d’estudis en actiu o amb experiència mínima de 6 semestres 
 2 directors de programa amb almenys un tram de direcció acadèmica19.  
 1 professor col·laborador o tutor en actiu amb una experiència mínima de 6 

semestres. Es valora que tinguin experiència o formació prèvia en processos 
d’avaluació de la qualitat. 

 1 professor agregat, catedràtics o sèniors  
 1 representant de l’Àrea de Persones. 
 1 mànager de programa en actiu  

Cada Comitè d’Avaluació disposa del suport d’un membre vinculat al vicerectorat 
competent per garantir l’adequació del procés a la política del personal acadèmic i 
l’estabilitat del procés.   

El president de la CDPP proposa entre els membres de cada Comitè un president. 
Aquesta responsabilitat recau, necessàriament, en el personal acadèmic.  

A la vista del nombre de sol·licituds d’avaluació presentades, la Comissió pot reduir la 
ràtio d’expedients per professor, ampliar la composició dels comitès i/o ampliar el 
calendari ordinari de convocatòria. 

Les funcions dels Comitès d’Avaluació són les següents: 

 Valorar totes les sol·licituds d’avaluació presentades per garantir que es 
compleixen els requisits exigits. 

 Emetre un informe provisional d’avaluació de cada sol·licitud amb els punts forts i 
propostes de millora, així com les recomanacions que es considerin pertinents per 
tenir un retorn de l’avaluació feta. 

 Traslladar l’informe provisional al professor a fi que, si s’escau, pugui al·legar el 
que estimi convenient. 

 Redactar la proposta de resolució de l’avaluació de l’activitat acadèmica, tenint en 
compte –si és el cas-  les al·legacions presentades, i sotmetre-la a la consideració 
i aprovació de la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat. 

                                                      

 
18

A excepció de les primeres convocatòries. 
19

A excepció de les primeres convocatòries, caldrà aportar un mínim de 3 anys experiència en ocupar càrrec de direcció. 
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 Redactar un informe global final del procés que contingui: 
o Resultats agregats de les avaluacions realitzades. 
o Resum de les principals necessitats de millora detectades que ha de 

dur a terme el professorat avaluat. 
o Desenvolupament i propostes de millora per alprocés. 

 

C.2. Protocol d’avaluació 
Per a la realització de les seves funcions, el Comitè d’Avaluació valora en primer lloc i de 
manera individual cada una de les sol·licituds presentades que compleixen els requisits. 
El Comitè es reuneix en una primera sessió plenària d’avaluació per a consensuar els 
criteris d’avaluació, la metodologia i calendari de treball. Posteriorment, es realitzen les 
sessions necessàries per a la valoració de la totalitat de sol·licituds i l’elaboració dels 
informes i de les propostes de resolució. Finalment, s’emet l’informe global del Comitè 
d’Avaluació.  

Un cop finalitzat el procés anual d’avaluació el Comitè queda dissolt. 

C.3. Informe d’avaluació 
Al final del procés d’avaluació, els sol·licitants reben un informe provisional del Comitè 
d’Avaluació corresponent on es notifica la qualificació rebuda i els àmbits on s’ha detectat 
una necessitat de millora.  

El professorat rep també una qualificació del tram avaluat favorablement (inclou 
qualificacions C/B/A) o desfavorablement (qualificació D). El professorat que supera 
positivament l’avaluació d’un tram d’activitat acadèmica obté el reconeixement d’un mèrit 
docent, d’innovació i/o gestió acadèmica per part de la universitat.  

C.4. Presentació d’al·legacions per part del professorat avaluat 
Les al·legacions s’han d’ajustar a les consideracions fetes a l’informe provisional del 
Comitè; no es té en consideració informació no presentada en el seu moment en 
l’autoinforme i annexos, llevat de possibles aclariments que se sol·licitin expressament 
pel Comitè d’Avaluació (es té en consideració  documentació que suporti amb evidències 
quantitatives o qualitatives els seus arguments). 
 
A la vista de les al·legacions, el Comitè d’Avaluació redacta l’informe i la proposta de 
resolució i les eleva a la Comissió. 

Les resolucions es notifiquen individualment al professor, juntament amb l’informe del 
Comitè d’Avaluació on s’indica el resultat de la valoració i, la proposta d’accions de 
millora.  

En el cas de que la valoració sigui desfavorable o vulgui millorar la qualificació obtinguda, 
pot optar a presentar novament la seva activitat acadèmica en una nova convocatòria 
sempre que compleixi els requisits establerts per a cada convocatòria. En aquesta pot 
incloure fins a quatre dels cinc cursos acadèmics del període avaluat prèviament i ha 
d’aportar almenys un any acadèmic posterior al darrer any del període avaluat. En cas de 
voler millorar la qualificació obtinguda cal que el professor avaluat notifiqui a la Comissió 
de Desenvolupament Professional del Professorat, la renúncia del tram corresponent en 
un termini màxim de 10 dies des de la comunicació de la resolució de l’avaluació. En cas 
contrari es tanca l’acta de Resolució de la Comissió a tots els efectes.  

El període comprès entre dos trams sotmesos a avaluació i avaluats favorablement, no 
pot ser sotmès a avaluacions posteriors. 

Recurs davant la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat 
(CDPP) 
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El professorat pot presentar recurs contra la Resolució de la Comissió (CDPP) davant del 
seu President. La CDPPatén les al·legacions presentades i resolt els recursos presentats, 
d’acord amb els terminis que s’indiquen al calendari.  
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4. RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA 

D. PROCEDIMENT DE LA UNIVERSITAT PER LA PRESA DE DECISIONS 
DERIVADES DE L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADEMICA 

L’avaluació de l’activitat acadèmica es converteix en un eix fonamental de la carrera del 
professorat en la nostra institució, en la mesura que té un vincle directe amb la política de 
personal acadèmic de la UOC que es sustenta en la qualitat i en la millora constant de 
l’activitat acadèmica del professorat i, en concret, amb el compromís d’excel·lència, 
millora continua i qualitat docent dels programes que ofereix la universitat. 

La Política de personal acadèmic defineix la progressió del professorat permanent en la 
institució amb un sistema objectiu d'avaluació i promoció basat en el reconeixement 
extern i intern dels mèrits i la qualitat de l'activitat acadèmica (Docència, Innovació i 
Direcció Acadèmica) i de recerca (Sexennis) duta a terme.  

Com a mínim, cada deu anys cada professor de la institució haurà d’avaluar alguna de les 
funcions d’activitat acadèmica definides en el document de Política de Personal 
Acadèmic. 

La CDPPes constitueix una vegada a l'any per a avaluar la progressió professional dels 
professors que ho sol·licitin i dels que, a instàncies de la direcció d'estudis, escola o 
centre al qual estiguin adscrits, requereixin una avaluació encara que no hagi estat 
sol·licitada.  

En l’avaluació anual es té en consideració els mèrits mínims establerts en el document de 
Política de Personal Acadèmic (PPA) pel canvi de posició i/o nivell a data 31 de 
desembre, en termes quantitatius ( nombre) i qualitatius ( qualificació)  

D’altra banda, la resolució anual de la Comissió de Desenvolupament Professional del 
Professorat recull, quan s’escaigui, les propostes de millora que es plasmen i concreten 
en accions adreçades a la millora de l’activitat acadèmica, a través dels plans personals 
d’objectius del professorat. 

Les accions per a la millora de la qualitat acadèmica estan alineades amb el pla de 
formació i desenvolupament professional descrit en el document de política de personal 
acadèmic, el qual ha de contribuir a: 

- Reforçar els objectius de l’organització i les competències acadèmiques del 
professorat. 

- Actualitzar els seus coneixements i habilitats. 

- Compartir coneixement i bones pràctiques entre el col·lectiu. 

- Contribuir a la motivació i evolució del professorat.  

El pla de formació és de periodicitat anual, s’aprova pel Consell de Govern i es publica i 
dóna a conèixer al professorat mitjançant els espais de comunicació habituals.  

Es dissenyarà un mecanisme pel seguiment dels plans de formació derivats de 
l’avaluació de l’activitat acadèmica del professorat.  
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E.DIFUSIÓ DELS RESULTATS DE L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
ACADÈMICA 

E.1. Procediment per la difusió dels resultats de l’avaluació de l’activitat 
acadèmica 

Al final del procés d’avaluació, els sol·licitants reben un informe provisional del Comitè 
d’Avaluació corresponent on es notifica la qualificació rebuda i els àmbits on s’ha detectat 
una necessitat de millora.  

L’informe provisional de valoració resultant i la seva qualificació es remet al professor -per 
mitjà de la bústia avaluació— per tal que aquest pugui al·legar el que estimi convenient, 
de manera prèvia a la proposta de resolució. 

La difusió dels resultats del procés d’avaluació de l’activitat acadèmica permet identificar 
els diferents agents directes i indirectes que es veuen implicats en l’avaluació i definir 
procediments de millora si s’escau. 

F. REVISIÓ I MILLORA DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT 
ACADÈMICA 

F.1. Sistemàtica per la revisió i millora del procés d’avaluació de l’activitat 
acadèmica 

A l’endemà de la resolució de la Comissió s’enviapels canals establerts una enquesta de 
satisfacció al professorat participant en el procés, amb objecte de recollir l’opinió i 
endegar accions de millora. 

És responsabilitat del Comitè d’Avaluació redactar un informe global final del procés que 
contingui: 

o Resultatsagregats de les avaluacionsrealitzades. 
o Resum de les principalsnecessitats de milloradetectades que ha de dur 

a terme el professoratavaluat. 
o Desenvolupament i propostes de millora per alprocés. 
o Altrescomentaris o consideracions que es considerinrellevants. 
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ANNEX 1. DEFINICIÓ FIGURA Professor 

 
Missió 

El professor es basa en la seva expertesa en un àmbit de coneixement per a dur a terme 
docència, recerca, innovació i altres activitats de gestió, institucionals i acadèmiques amb 
el fi de garantir que els estudiants rebin una formació de qualitat excel·lent i que la 
Universitat assoleixi els seus compromisos amb la societat. 
 
Pel que fa a l'activitat de docència i d'innovació docent, és el màxim responsable 
acadèmic de l'assignatura (PRA) i coordina un equip de professors col·laboradors (PC), 
que són les persones que guien l'aprenentatge de l'estudiant, l'estimulen i l'avaluen. 
Funcions 

 Dissenyar l'assignatura i planificar l'acció docent. 
 Implantar el disseny i fer el seguiment de l'acció docent. 
 Valorar l'acció docent i fer propostes de millora. 
 Participar en activitats de recerca, impulsar-ne i liderar-ne.  
 Participar en activitats d'innovació, impulsar-ne i liderar-ne. 
 Fer activitats de difusió del coneixement i de transferència. 
 Ser un referent en el seu àmbit d'expertesa.  

Activitats 

 Dissenyar i planificar l'acció docent. 
○ Crear el pla docent. 
○ Definir les competències i els objectius d'aprenentatge. 
○ Establir la metodologia docent i l'avaluació, definint el model d'avaluació 

dels aprenentatges, els criteris d'avaluació i el retorn (feedback). 
○ Planificar l'assignatura d'acord amb el calendari acadèmic. 
○ Elaborar i revisar les activitats d'aprenentatge del semestre.  
○ Elaborar i seleccionar els materials, eines específiques i recursos 

d'aprenentatge de l'aula i vetllar per la seva actualització. 
○ Coordinar el desenvolupament dels materials didàctics. 
○ Seleccionar i configurar els elements de l'aula d'acord amb els objectius de 

l'assignatura. 
○ Planificar i desenvolupar innovacions que millorin la qualitat i l'eficàcia del 

procés d'aprenentatge. 
○ Participar en el procés de disseny dels plans d'estudis juntament amb la 

direcció de programa i la resta de l'equip de l'àrea docent. 
○ Dirigir equips de treball interdisciplinaris, o participar-hi, per a desenvolupar 

propostes d'innovació docent. 
○ Dissenyar estratègies i crear situacions i entorns d'aprenentatge 

innovadors. 
○ Participar en la selecció i formació dels PC. 
○ Identificar i assignar encàrrecs docents. 
○ Transmetre el model educatiu de la UOC al PC. 

P
R

A
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 Implantar l'acció docent i fer-ne el seguiment. 
○ Resoldre o vehicular, en els circuits establerts, incidències relacionades 

amb l'acció docent. 
○ Coordinar, gestionar i supervisar l'equip de PC per a garantir els objectius 

del procés d'ensenyament-aprenentatge.  
○ Exercir un lideratge proactiu orientant i garantint l'eficàcia i qualitat del 

procés d'aprenentatge. 
○ Fer anàlisi, seguiment i revisió de les activitats d'avaluació contínua i de les 

proves d'avaluació final. 
○ Tenir coneixement de l'evolució acadèmica del grup d'estudiants de cada 

aula. 
○ Fer el seguiment del compliment dels terminis pel que fa a publicació, 

solució i correcció de les PAC. 
○ Fer seguiment de l'aplicació correcta dels criteris establerts en el pla 

docent. 
○ Revisar i actualitzar el pla docent semestralment.  

 Avaluar l'acció docent i el disseny i fer propostes de millora. 
○ Validar les propostes de notes finals. 
○ Revisar les revisions i al·legacions dels estudiants i respondre-hi. 
○ Tancar les actes de les juntes d'avaluació de cadascuna de les 

assignatures. 
○ Analitzar i avaluar les tasques desenvolupades pels PC i la seva idoneïtat.  
○ Analitzar el seguiment de l'avaluació contínua i final, del rendiment 

acadèmic obtingut i dels nivells de satisfacció de l'estudiant. 
○ Identificar aspectes de millora en l'actuació mateixa del PRA. 
○ Introduir millores i redissenyar les assignatures d'acord amb els punts 

febles observats durant el semestre. 
○ Recollir indicadors i bones pràctiques per a la verificació i reverificació de 

les titulacions. 
○ Formar o rebre formació del seu àmbit d'expertesa 

 Participar en activitats de recerca, impulsar-ne i liderar-ne. 
○ Participar en projectes de recerca i liderar-ne. 
○ Redactar informes i publicar llibres, capítols, monogràfics en editorials de 

reconegut prestigi. 
○ Publicar articles científics en revistes indexades, reconegudes i rellevants 

per a la seva àrea de recerca (preferiblement primer quartil) nacionals i 
internacionals.  

○ Participar en grups de recerca reconeguts i en projectes competitius.  
○ Obtenir finançament extern per a realitzar activitats de recerca.  

 Participar en activitats d'innovació, impulsar-ne i liderar-ne. 
○ Participar en projectes d'innovació (interns o externs) i liderar-ne. 
○ Fer accions de difusió externa i interna de l'activitat d'innovació. 
○ Obtenir finançament extern per a realitzar activitats d'innovació. 

 Fer activitats de difusió del coneixement i de transferència. 
○ Comparèixer en mitjans de comunicació, dins del seu àmbit d'expertesa. 
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○ Participar en l'organització d'actes de difusió. 
○ Obtenir finançament extern per a realitzar activitats de difusió.  
○ Participar en activitats de transferència del coneixement.  

 Ser un referent en el seu àmbit d'expertesa.  
○ Participar en les diferents comissions i grups de treball (d'universitat i 

d'estudis) per a la millora i la qualitat de l'aprenentatge en relació amb el 
seu àmbit d'expertesa. 

○ Participar en el desenvolupament de noves accions formatives (oficials i 
pròpies) lligades al seu àmbit de coneixement. 

○ Fer la consultoria o la tutoria d'assignatures/programes del seu àmbit de 
coneixement. 

○ Dirigir TFG/TFM i tesis doctorals.  
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ANNEX 2. DEFINICIÓ FIGURA Director de Programa 

Missió 

És el/la màxim responsable acadèmic/a d’un programa. Vetlla per totes les 
dimensions que 
garanteixen que els estudiants del programa rebin una formació de qualitat 
excel∙lent d’acord amb el marc normatiu i institucional vigent. 
 
El/la DP treballa coordinat amb la direcció dels estudis (DE) en el desenvolupament de la 
visió estratègica en l’àmbit del programa. Coordina el professorat (PRA) implicat en 
l’acció acadèmica del programa, així com l’equip de tutors/es del programa. Col∙labora 
estretament amb el/la mànager de programa (MP) i el/la tècnic/a de gestió acadèmica 
(TGA) en aquelles tasques i processos de gestió que emanen del programa. Finalment, 
juntament amb la resta de directors/es de programa de la UOC, participa col∙legiadament 
en la discussió, definició i implantació de mesures de millora que afecten globalment els 
programes. 
 
Funcions 

 Es responsabilitza del vessant acadèmic dels processos de disseny, 
desplegament, modificacions i extinció del pla d’estudis del programa. 

 Es responsabilitza de la coordinació i garantia de qualitat acadèmica del 
programa. 

 Es responsabilitza dels processos de verificació, avaluació, seguiment iacreditació 
del programa per part de les agències de qualitat. 

 Es responsabilitza de la coordinació de la funció tutorial associada al programa. 
 Es responsabilitza dels processos de selecció d’estudiants per a l’admissió 

alprograma. 
 Defineix i aplica amb la col·laboració de la Comissió de Titulació els 

criterisd’avaluació i reconeixement dels estudis previs i de l’experiència 
professional pelprograma. 

 Coordina l’equip de professorat pel que fa als aspectes relacionats amb 
l’activitatdocent del programa. 

 Col·labora amb el/la MP en la difusió i representació externa i interna 
delprograma, per tal d’aconseguir-ne la viabilitat econòmica. 

 Col·labora, a partir de les propostes de la direcció dels estudis, en la definició 
deformació per a empreses i institucions, dins l’àmbit del propi programa. 

 Participa en comissions diverses de la universitat que vetllen pel bonfuncionament 
d'aquesta. 

 Dóna suport als alumni del programa per afavorir el treball en xarxa (networking). 
 Per desenvolupar les seves funcions conta amb la col·laboració de la Comissió 

detitulació 
 
Activitats 

 Es responsabilitza del vessant acadèmic dels processos de 
disseny,desplegament, modificacions i extinció del pla d’estudis del 
programa. 
o Defineix amb el professorat els perfils del programa, el disseny del mapade 

competències i la proposta de matèries i itineraris formatius que elconfiguren. 
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o Coordina la comissió de titulació, encarregada de redactar la memòriaproposta 
del programa i les modificacions necessàries. 

o Coordina el desplegament de les assignatures, seguint el calendariproposat a 
la memòria del programa, així com l’extinció del pla d’estudis. 

o Aporta els criteris acadèmics per a la presa de decisions entorn alprograma. 
 

 Es responsabilitza de la coordinació i garantia de qualitat acadèmica 
delprograma. 
o Coordina el professorat en l’acció docent del programa. 
o Fa el seguiment dels diferents indicadors del programa i de les 

diversesassignatures que el componen. 
o Lidera l’impuls i la coordinació dels processos de millora i d’innovació enles 

diferents matèries i assignatures que configuren el programa. 
o Genera estratègies per potenciar la qualitat de l'acció docent i la innovacióen 

el marc de les diferents assignatures de la titulació. 
o Assegura una atenció de màxima qualitat als estudiants. 
o Porta a terme l’organització acadèmica de les activitats, presencials ovirtuals, 

ofertes als estudiants. 
o Dóna suport a les necessitats de les empreses UOC relacionades amb el 

programa. 
o És el/la representant acadèmic/a del programa davant del Vicerectorat i dela 

resta de programes de la UOC, als quals dóna servei (ex. 
Assignaturestransversals). 

o Assegura, conjuntament amb el professorat del programa, l’assoliment deles 
competències definides en la realització del treball final, en cas que n’hihagi. 

o Coordina amb el professorat l’organització de les pràctiques en empresai/o 
practicums associats al programa. 

o Gestiona la resolució de conflictes individuals d’estudiants, quan aquestsno 
s’han pogut resoldre en l’àmbit de l’assignatura o de la tutoria. 

 
 Dirigeix els processos de verificació, avaluació, seguiment i acreditació 

delprograma per part de les agències de qualitat. 
o Durant tot el cicle de vida del programa, realitza el seguiment global 

delprograma pel que fa tant a processos com a indicadors acadèmics, 
definintles propostes de millora necessàries, amb el suport dels altres 
agentsimplicats. 

o Presideix la comissió de titulació o comissió acadèmica del programa. 
o Participa en el comitè d’avaluació interna del programa en el 

procésd’acreditació d’aquest. 
o És el/la responsable final dels documents d’acreditació i de gestió de laqualitat 

dels programes. 
 
 Es responsabilitza de la coordinació de la funció tutorial associada alprograma. 

o Selecciona els/les tutors/es del programa. 
o Coordina els/les tutors/es del programa i els aporta la informacióacadèmica 

sobre el programa que necessiten per a la realització de lafunció tutorial. 
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o Genera estratègies per potenciar la qualitat de l'acció tutorial en el marcdel 
programa. 



 

© Universitat Oberta de Catalunya  Vicerectorat de Docència i Aprenentatge 

MANUAL PER A L’AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT ACADÈMICA DEL PROFESSORAT |48 

 

 
 
 Es responsabilitza dels processos de selecció d’estudiants per a l’admissióal 

programa. 
o Defineix i aplica les normes d’accés al programa per als estudiants. 
o Supervisa els procés d’admissió d’estudiants per les vies no majoritàries(ex. 

més grans de 40 i 45, expedients estrangers, etc.) 
 

 Defineix i aplica amb la col·laboració de la Comissió de Titulació els 
criterisd’avaluació i reconeixement dels estudis previs i de 
l’experiènciaprofessional pel programa. 

o Defineix els criteris per a l’avaluació dels estudis previs dels estudiants iels 
aplica conjuntament amb el professorat i amb el suport de l’equip degestió. 

o Defineix els criteris per al reconeixement d’experiència professional icol·labora 
en el procés d’aplicació d’aquests. 

 
 Coordina l’equip de professorat i dels aspectes relacionats amb l’activitatdocent 

que facin referència al programa. 
o Dirigeix l’activitat docent del professorat relacionada amb el programa. 
o Col·labora amb la direcció dels estudis en la definició dels objectius docents 

anuals del professorat. 
o Genera estratègies de col·laboració del professorat del programa perpotenciar 

la qualitat de l'acció docent i la innovació en el marc de lesdiferents 
assignatures de la titulació. 

 
 Col·labora amb el MP en la difusió i representació externa i interna 

peraconseguir la viabilitat econòmica del programa. 
o Col·labora amb el/la MP per aconseguir la viabilitat econòmica delprograma. 
o Defineix conjuntament amb el professorat els recursos necessaris a partirde 

les necessitats acadèmiques. 
o Col·labora amb el/la MP en el màrqueting i la comercialització delprograma, i 

promou la participació activa del professorat i/o personaldocent col·laborador 
en les accions definides per a la millora de la visibilitatd’aquest. 

o Proposa, juntament amb el/la MP i la direcció dels estudis, estratègies 
deprojecció internacional del programa, ja sigui per a oferir titulacionsconjuntes 
o col·laboracions amb altres institucions, ja sigui per aconfigurar ofertes amb 
altres llengües. 

 
 Col·labora, a partir de les propostes de la direcció dels estudis, en ladefinició de 

formació per a empreses i institucions, dins l’àmbit del propiprograma. 
o Juntament amb els/les MP, analitza el sector i promou els programes alteixit 

empresarial. 
o Participa a les trobades i reunions amb les empreses i institucions amb quies 

realitzin acords. 
o Treballa en el disseny i desplegament d’oferta formativa, dins l’àmbit 

delprograma, que donin resposta a les necessitats d’empreses, institucions ila 
societat en general. 
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o Vetlla per l’acreditació acadèmica dels programes de formació a mida 
del’àmbit del programa. 

 Participa en comissions diverses de la universitat que vetllen pel 
bonfuncionament d'aquesta. 

o Participa directament o indirectament en la Comissió de Programes. 
o Participa directament o indirectament en la Comissió d’Estudis (en el casde 

graus i màsters universitaris). 
o Participa en les comissions intra i interestudis que treballen el portafolisUOC 

des d’una visió estratègica (dobles titulacions, continuïtat 
graupostgrau,racionalització, renovació de la oferta, titulacions inter 
imultidisciplinàries, etc.) 

 
 Dóna suport als alumni del programa per afavorir el treball en 

xarxa(networking). 
o Col·labora amb el grup Alumni de la UOC en l’organització d’activitats perals 

seus titulats. 
o Potencia la creació i l’ús d'eines de treball en xarxa entre els titulats, 

perexemple, a través de xarxes socials com Linkedin. 
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ANNEX 3. DEFINICIÓ FIGURA Sotsdirector de docència dels Estudis 

 
Missió 

El Sotsdirector de docència dóna suport al Director/a d’Estudis (DE) en la coordinació de 
l’acció docent dels programes que en depenen, en estreta col·laboració amb les 
direccions i mànagers de programa, per tal d’assegurar-ne la màxima qualitat. Així 
mateix, és el referent ordinari de l’eLearnCenter en relació al desenvolupament del model 
educatiu i a la promoció de la innovació docent i és el representant acadèmic dels estudis 
a la Comissió de Programes de la UOC. 

El nomena el rector a proposta de la Direcció dels Estudis, d’entre el professorat que 
ocupa llocs de Director/a de Programa. Es considera que cal que sigui un DP, atès que 
moltes de les funcions serien de DP però aquest cas tenint una visió transversal dels 
programes, no nomes del seu.  
 

Funcions 

 Assegurar en tots els programes que depenen dels Estudis: 
 Coordinar i impulsar accions de millora, innovació de l’acció docent de tots els 

programes dels Estudis en col·laboració amb l’eLearnCenter i amb la col·laboració 
del professorat implicat en aquestes accions.  

 Representar els Estudis a la Comissió de Programes i vetllar per l’acompliment 
dels acords presos en aquesta comissió. 

 Exercir de referent dels Estudis amb l’eLearnCenter.  
 
Activitats 

 Assegurar en tots els programes que depenen dels Estudis: 
o La correcta aplicació de la normativa acadèmica. 
o L’acompliment dels estàndards i de l’aplicació dels processos previstos en el 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de la Universitat. 
o L’organització acadèmica del procés d’elaboració de recursos d’aprenentatge. 
o La correcta aplicació dels criteris establerts en relació amb l’avaluació 

continuada i final. 
o La coordinació en els processos de verificació i d’acreditació. 
o La màxima eficiència dels programes, evitant duplicitats i solapaments entre 

assignatures i potenciant la transversalitat intra i inter estudis.   
o Una bona coordinació pel què fa a les pràctiques curriculars i externes i els 

treballs finals, no implica que sigui el coordinador de practiques i TFGs, però 
ha de tenir una visió global i de treball conjunt amb tots els directors de 
programa per garantir la transferència de les accions de millora en tots els 
programes en aquests temes tranversals.  

 Coordinar i impulsar accions de millora, innovació de l’acció docent de tots els 
programes dels Estudis en col·laboració amb l’eLearnCenter i amb la col·laboració del 
professorat implicat en aquestes accions. Inclouria aspectes com: 

o L’aprofundiment en el treball per competències. 
o L’acompanyament i el feedback als estudiants. 
o El model d’avaluació. 
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o El treball interdisciplinar. 
o Les pràctiques en empreses o institucions. 
o L’elaboració de recursos i activitats d’aprenentatge innovadores. 
o L’acció tutorial. 
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ANNEX 4. DEFINICIÓ FIGURA Director d’estudis 

 
Missió 

És el màxim responsable dels estudis que dirigeix. Com a directiu de la Universitat, 
col·labora en el desenvolupament corporatiu de la UOC i la representa 
institucionalment. Exerceix lideratge estratègic en l'àmbit de coneixement assignat 
als estudis, coordinant, integrant, impulsant i donant coherència a l'àmbit. 

Funcions 

 Dirigir l'equip dels estudis (acadèmics i personal de gestió) i promoure'n el 
desenvolupament professional. 

 Proposar l'estratègia i l'oferta de formació de grau i de postgrau, oficial i pròpia, 
que s'ha d'impulsar des dels àmbits de coneixement relacionats amb els estudis 
que dirigeix.  

 Promoure la innovació i la millora contínua entre el seu equip i la qualitat del 
conjunt de l'activitat docent que es duu a terme des dels estudis. 

 Impulsar i organitzar la recerca en el marc dels estudis. 
 Impulsar les activitats de difusió i de transferència del coneixement que es derivin 

de l'activitat acadèmica de l'equip dels estudis.  
 Portar a terme les relacions externes i d'internacionalització dels estudis, liderant 

la relació amb el corresponent sector professional i social.  
 Presidir la Comissió d'Estudis i mantenir unes relacions fluides amb els 

representants dels estudiants. 
 Participar en la direcció de la Universitat assumint responsabilitats en direcció 

estratègica i representació i facilitant la màxima col·laboració entre els estudis, 
amb els centres de recerca i amb les àrees de gestió. 

 

Activitats 

 Dirigir l'equip dels estudis (acadèmics i personal de gestió) i promoure'n el 
desenvolupament professional. 
o Seleccionar el professorat i l'equip de gestió amb dependència jeràrquica dels 

estudis d'acord amb la política establerta per la institució. 
o Dirigir i impulsar la carrera acadèmica dels professors dels estudis. 
o Desenvolupar i implantar l'estructura, els processos i les estratègies 

d'organització per als estudis. 
o Fer el seguiment de l'activitat acadèmica i professional dels membres de 

l'equip, i proposar objectius periòdics. 
o Distribuir els encàrrecs acadèmics i de gestió a l'equip dels estudis i facilitar-

los les condicions per al seu desenvolupament professional i acadèmic.  
o Assegurar l'ús eficient de recursos i ponderar la necessitat de personal, 

equipament o serveis addicionals. 
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 Proposar l'estratègia i l'oferta de formació de grau i de postgrau, oficial i 

pròpia, que s'ha d'impulsar des dels àmbits de coneixement relacionats amb 
els estudis que dirigeix.  
o Desenvolupar un pla estratègic per als estudis. 
o Establir objectius i indicadors o criteris operacionals o avaluadors per a 

períodes del pla de treball dels estudis. 
o Supervisar el posicionament dels estudis en el sistema universitari i avaluar les 

possibilitats d'internacionalització de l'oferta de formació actual o prevista. 
o Gestionar el canvi en els processos d'adaptació de l'estudi a les demandes de 

l'entorn. 
 

 Promoure la innovació i la millora contínua entre el seu equip i la qualitat del 
conjunt de l'activitat docent que es duu a terme des dels estudis. 

o Desenvolupar un pla d'accions que permeti afavorir l'activitat d'innovació 
en el marc dels estudis. 

o Establir objectius i indicadors per a avaluar la qualitat de l'activitat 
acadèmica en el marc dels estudis.  

o Promoure projectes innovadors que aportin valor no solament als estudis 
sinó a altres àrees de la mateixa UOC i a la societat. 

o Impulsar accions de formació (internes i externes) que permetin impactar 
en l'activitat portada a terme en el estudis. 
 

 Impulsar i organitzar la recerca en el marc dels estudis. 
o Desenvolupar un pla d'accions que permeti afavorir l'activitat de recerca en 

el marc dels estudis. 
o Establir objectius i indicadors per a avaluar la qualitat de l'activitat de 

recerca en el marc dels estudis. 
o Promoure la producció científica de qualitat. 

 
 Impulsar les activitats de difusió i de transferència del coneixement que es 

derivin de l'activitat acadèmica de l'equip dels estudis.  
o Desenvolupar un pla d'accions que permeti afavorir l'activitat de difusió i de 

transferència del coneixement que es derivi de l'activitat acadèmica dels 
estudis. 

o Establir objectius i indicadors per a avaluar les accions de difusió i 
transferència de coneixement. 

o Avaluar i planificar els encàrrecs de col·laboració amb UOC Corporate per 
al disseny i l'execució de cursos de formació a l'empresa (in-company) i 
d'altres propostes vinculades. 

o Promoure accions socials i relacions amb empreses. 
 

 Portar a terme les relacions externes i d'internacionalització dels estudis, 
liderant la relació amb el corresponent sector professional i social.  

o Proposar l'establiment d'acords i aliances amb altres universitats. 
o Buscar l'assessorament d'experts internacionals per a identificar àmbits 

emergents on es pot desenvolupar nova oferta. 
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 Presidir la Comissió d'Estudis i mantenir unes relacions fluides amb els 

representants dels estudiants. 
o Vetllar perquè aquesta comissió sigui un instrument real de millora per als 

estudis i una eina de contacte directe amb els estudiants, de manera que 
augmenti el seu sentit de pertinença a la comunitat UOC. 

o Fer partícips els integrants de la Comissió d'Estudis de l'estratègia de 
millora dels estudis, integrar-los en el procés de qualitat de les titulacions 
(acreditacions, informes de seguiment, reunions de grup, etc.). 

o Buscar sinergies entre els estudiants (per exemple, en el seu àmbit 
professional) i la UOC/estudis. 
 

 Participar en la direcció de la Universitat assumint responsabilitats en 
direcció estratègica i representació i facilitant la màxima col·laboració entre 
els estudis, amb els centres de recerca i amb les àrees de gestió. 

o Dur a terme altres encàrrecs encomanats pel Consell de Direcció Executiu. 
o Participar en la definició i execució de l'estratègia de la institució. 
o Preparar informes d'activitat per a comunicar periòdicament al rector l'estat 

i la implantació dels programes, estratègies, serveis i iniciatives del 
estudis. 

o Assegurar la comunicació a dins dels estudis i entre els estudis i la resta 
d'unitats de la Universitat. 

o Fer arribar propostes de millores al Consell de Govern de la Universitat. 
 
 
 


