
COMISSIÓ COORDINACIÓ D’ESTUDIS- CIÈNCIES SOCIALS 

AVALUACIÓ DE TRAMS DOCENTS  

 

Reunits a la Facultat d’Educació i Psicologia en data 6 de març de 2020 els coordinadors i 
coordinadores representants en la comissió per a l’avaluació de trams docents hem seguit les 
instruccions per a la comissió de coordinadors d’estudi, i a més hem tingut en compte els 
següents criteris de valoració per als trams docents del professorat de ciències socials: 

- A la dimensió 1.2 (Elaboració de materials propis de suport a la docència), per a atorgar 
la màxima puntuació, es valoren els materials docents editats pel professorat, tenint en 
compte els criteris següents: a) la seva originalitat (creació del professor/a, no només 
compendi de lectures o documents); b) la seva complexitat i nivell d’edició; c) el seu 
contingut (es valora tant l’extensió com la profunditat del material); d) la projecció 
externa del material, amb la seva publicació. Entenem que només s’hi recullen els 
materials adreçats als estudiants. Els documents relacionats amb la innovació docent 
(metodologies docents, valoració de resultats de docència, etc., es recullen en el punt 
2.3). 

- A la dimensió 2.2 s’ha donat la màxima puntuació quan s’han realitzat 2 cursos formatius 
reconeguts. 

- A la dimensió 2.3 s’ha donat la màxima puntuació quan  s’han realitzat dues activitats 
d’innovació rellevants i amb publicacions derivades d’aquesta innovació. Per activitats 
d’innovació rellevants s’entenen projectes d'innovació reconeguts i amb finançament. 
Per la publicació, s’entenen publicacions amb ISBN o bé articles en revistes. D’altra 
banda, en aquest apartat també s’hi valoren altres elements, com el pertànyer a una 
xarxa d'innovació docent o la presentació de ponències o comunicacions a congressos 
d'innovació docent. Es valora, però amb menor puntuació, l’al·lusió a l’ús de 
metodologies d'innovació docent a classe. 

- A la dimensió 2.4 s’ha considerat valorar molt positivament aquelles gestions vinculades 
amb la docència de caràcter internacional, com poden ser, per exemple, la participació 
en programes d’intercanvis internacionals d’estudiants (per exemple, Erasmus o 
Prometeu) o la participació en activitats internacionals d’estudiants de curta durada. 

 


