
COMISSIÓ COORDINACIÓ D’ESTUDIS- CIÈNCIES
AVALUACIÓ DE TRAMS DOCENTS 
Dimensió 1, apartat 1.2: Elaboració i utilització de materials propis de suport a la docència (puntuació de 0 a 30 en trams de 5). Cal 
aportar dos materials de suport 

Indicacions manual Altres indicacions GPA consideracions comissió 
S’entén per materials de suport tot tipus de recursos que el 
professor pugui utilitzar durant la seva interacció amb els 
estudiants, així com tot tipus de material que el professor 
proposi als alumnes que consultin o estudiïn. 
...es proposa al professor que exposi, fins a un màxim de 2, 
aquells materials que ha elaborat i que considera que han 
estat d’especial rellevància en la seva docència. S’entén que 
es fa la valoració del conjunt de les assignatures impartides 
durant el període avaluat, per la qual cosa el professor farà 
aquesta selecció mirant de mostrar d’alguna manera, tot i 
les dificultats que això comporta, el seu plantejament 
general pel que fa a l’elaboració de materials de suport. 

- S’han de considerar els materials
utilitzats pel propi professor, tant si
són d’elaboració pròpia com si no ho
són.

- Es poden tenir en compte: Manuals,
problemes, pràctiques...

- El material es pot haver lliurat en
paper o mitjançant noves tecnologies.

- No tenir en compte el que és
mínimament exigible a qualsevol
professor

Es valoren amb la màxima puntuació (15 punts 
cadascun) els materials nous, elaborats el primer 
curs que el professor imparteix l'assignatura, o bé 
renovacions importants (no es tenen en compte re-
edicions anuals). Cal especificar que l’assignatura 
és nova.  

Es valora parcialment (10 punts) la participació 
activa en la re-edició de materials en cas de 
tractar-se d'una tasca compartida amb un equip 
(per exemple en guions de pràctiques). 

Es valora parcialment (5 punts) la descripció de 
materials que no han estat preparats per primer 
cop i que es revisen parcialment. 

Dimensió 2, apartat 2.2: Formació rebuda (puntuació de 0 a 25 en trams de 5). Cal descriure dues activitats. 
Indicacions manual Altres indicacions GPA consideracions comissió 
Cal que el professor seleccioni i expliqui breument fins a dues activitats de 
formació que consideri especialment interessants de cares a la docència 
impartida.  
A tall d’orientació es poden considerar activitats pròpies d’aquest apartat: 
- Cursos de formació organitzats per l’ICE de la Universitat o altres entitats
reconegudes
- Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària
- Aprenentatge de terceres llengües
- Altres que el propi professor consideri rellevants i que caldrà justificar.

- Respecte dels idiomes no es valora el
coneixement sinó l’activitat de formació que
s’hagi fet en el període.
- Es valoren cursos rebuts a l’ICE o a altres
institucions de fora de la UdG També el
postgrau en docència universitària (ICE)
- Es valora que en l’explicació el professor
expliciti com ha utilitzat el coneixement
après en l’actuació docent.
- Tenir en compte la quantitat i la qualitat
dels cursos

Es valora que els cursos 
rebuts estiguin dirigits a 
millorar la tasca com a 
docent del professorat. Es 
puntua la primera activitat 
amb 15 punts i la segona 
amb 10 punts. 



Dimensió 2, apartat 2.3: Activitats d'innovació (puntuació de 0 a 25 en trams de 5). Cal descriure dues activitats. 
Indicacions manual Altres indicacions GPA consideracions comissió 
Cal que el professor seleccioni i justifiqui breument fins a dues activitats de millora i/o 
innovació docent. 
A tall d’orientació es poden considerar activitats pròpies de l’apartat: 
- Projectes de millora i/o innovació docent
- Publicacions docents i d’ús docent (sempre i quan siguin publicacions degudament
contrastables, amb indicació de l’ISBN i altres indicis de publicació i de qualitat). En
aquest apartat es tenen en compte aquelles publicacions que, sense ser estrictament
docents o de caràcter didàctic, poden ser d’ús en l’àmbit de la docència universitària i
al mateix temps no tenen la consideració de publicació de recerca.
- Contribucions (individuals o col·lectives) a congressos et alia relacionats amb la
docència de cada àmbit.
- Premis, distincions i altres indicis de reconeixement extern de la tasca docent
realitzada.
- Altres que el propi professor consideri rellevants i que caldrà justificar.

- Considerar si és una
activitat individual o
grupal
- Considerar si ha
rebut algun premi o
distinció
- Considerar si hi ha
hagut un finançament
competitiu
- Quin camp abraça
(una assignatura o
més)

Es valora (amb 15 punts la primera activitat i 
10 punts la segona): 
- la pertinença a xarxes d'innovació docent
- la participació en sol·licituds al programa
d'innovació docent de la UdG
- la participació (amb contribució) a
congressos d'innovació docent
- la impartició d'assignatures en anglès

Es valora parcialment (10 punts si és la 
primera activitat i 5 punts si és la segona) la 
participació al Jove campus de recerca i la 
impartició d'assignatures amb metodologies 
renovades. 

Dimensió 2, apartat 2.4: Activitats relacionades amb docència i gestió (puntuació de 0 a 25 en trams de 5). Cal descriure dues activitats 
Indicacions manual Altres indicacions GPA consideracions comissió 
Cal que el professor seleccioni i justifiqui 
breument fins dues activitats relacionades amb 
la docència i la seva gestió. 
A tall d’orientació es poden considerar 
activitats pròpies de l’apartat: 
- Càrrecs i/o activitats relacionats amb la
docència, de durada i comesa variables, que no
estiguin reconeguts per a la concessió dels
trams de gestió.
- Càrrecs i/o activitats vinculats a la creació i el
manteniment de l’EEES.
- Càrrecs i/o activitats vinculats al disseny dels
estudis del nou ordenament (graus i màsters)
- Participació en programes i comissions de
seguiment i promoció de la qualitat docent.

- Els càrrecs reconeguts per als trams de
gestió són:

Vicerector/a 
Secretari/ària general  
Degà/ana de facultat 
Director/a d’escola universitària 
Vicedegà/ana de facultat o 
subdirector/a d’escola  
Secretari/ària de facultat o escola 
Director/a de departament  
Secretari/ària de departament 
Director/a d’institut universitari de 
recerca 

Cal tenir en compte la tutorització 
d’estudiants que participin al Programa 
d’Esportistes d’Alt Nivell 

Es valora (amb 15 punts la primera activitat i 10 punts la segona): 
- coordinacions d’assignatures pràctiques no reconegudes a pla docent.
- càrrec de cap d'àrea
- participació en el PAC/PAT (puntuació ponderada al nombre d'anys)
- coordinació de cursos docents externs
- contactes amb altres universitats (campus transfronterer)
- ser responsable de conveni Erasmus
- ser membre dels consells d'estudi, junta de facultat o comissió de govern
- responsabilitat i/o tasques actives en processos d'acreditació de
titulacions

Es valora parcialment (10 punts si és la primera activitat i 5 punts si és 
la segona) la pertinença a comissions de qualitat o CAIs, al claustre de la 
UdG o a comissions de promoció d'estudis.  

No es valora la pertinença a un comitè laboral  


