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Guia per als responsables acadèmics de l’avaluació docent del professorat de la UdL
El Manual d’Avaluació Docent del Professorat preveu la valoració de l’activitat docent del
professorat al llarg d’un quinquenni mitjançant els següents agents:
-

-

El propi professor/a a través de la seva autoavaluació.
Els responsables acadèmics:
 el centre on el professorat ha impartit la major part de la seva docència durant el
quinquenni avaluat.
 el departament al qual pertany el professor/a.
La Comissió d’Avaluació de la Universitat (CAU)

Per tant, el centre/departament tindrà accés a l’aplicació preparada per a aquest procés i haurà
de complimentar via web un informe per a cada professor/a que ha sol·licitat l’avaluació.
Disposeu de la Rúbrica d’Avaluació per avaluar l’activitat docent del professorat.
Podeu accedir a l’aplicació amb el vostre login i password. Tant l’informe de dades del
professorat com l’informe d’avaluació que heu d’omplir es troben a l’adreça: Avaluació Docent
Professorat
El professorat que sigueu responsable acadèmic i alhora professorat avaluable, a l’accedir a
l’aplicació us trobareu aquesta primera pantalla, cal que aneu a dalt al marge dret i entreu a
“Avaluació per centre” o ”Avaluació per departament” segons correspongui.

La resta de responsables acadèmics, accedireu directament a aquesta pantalla, on hi ha el
professorat que heu d’avaluar. IMPORTANT, cal que comproveu si teniu més d’una pàgina
de professorat per avaluar.
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El professorat es pot avaluar per:
-

Retribucions addicionals (RA)
Certificació docent (CD)
Trams bàsics (TB)

En qualsevol cas, només serà necessari emetre un informe d’avaluació que servirà per a totes
les avaluacions que ha sol·licitat el professor/a.
Per al professorat que només ha sol·licitat TB, no disposareu de l’autoavaluació del
professorat ja que no és un requisit per tramitar aquest tram i per tant, hi haurà indicadors que
no els haureu de valorar. Però si que disposareu de la resta de dades: docència impartida
durant el quinquenni que s’avalua, taxes d’èxit i de rendiment acadèmic, resultats de les
enquestes i valoracions globals de la satisfacció dels estudiants, d’aquest quinquenni.
Podreu clicar “Veure” per consultar l’informe de dades i us apareixerà el següent document
pdf:
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Aquest informe de dades conté l’autoavaluació del professor/a, la docència impartida durant
el quinquenni que s’avalua, les taxes d’èxit i de rendiment acadèmic, els resultats de les
enquestes i les valoracions globals de la satisfacció dels estudiants d’aquest quinquenni.
Podeu generar-vos un informe amb totes aquestes dades per a cada professor.
El professorat recentment incorporat, pot ser que no disposi de dades de taxes d’èxit i de
rendiment a la UdL. En cas que disposem d’aquestes dades de la universitat d’origen, us les
farem arribar per correu electrònic.
Amb aquesta informació i d’altres dades de que disposi el centre/departament, és
indispensable que feu la valoració de les dimensions i que ompliu els camps de text proposats.
Per començar l’avaluació cal que cliqueu el botó “Avaluar”

Accedireu a la pantalla següent, que conté “Dimensions” i camps de text. Per a què s’activi el
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botó “Guarda”, és necessari omplir totes les “Dimensions”.

Per a què l’avaluació esdevingui completa, cal omplir totes les “Dimensions” i tots els camps
de text, d’acord amb el mínim i màxim de caràcters definits en la pròpia aplicació. Per escriure
dins dels camps de text heu de clicar el botó “Redacta”.

Si deixeu l’avaluació a mitges i només ompliu les “Dimensions” us sortirà la imatge següent,
amb el llapis en vermell perquè no heu acabat de completar l’avaluació.
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Quan ja hagueu omplert tots els camps, us sortirà la pantalla següent amb un xec verd,
anunciant que heu finalitzat l’avaluació per aquest professor/a. Quan els hagueu omplert tots,
us sortirà un xec verd per a cadascú.

Finalitzada cada avaluació podeu generar de nou l'informe, clicant a “Veure Informe de dades”
i podreu guardar o imprimir una còpia d’aquest informe.
Un cop completades i guardades totes les avaluacions, no cal que feu cap altra acció.
D’acord amb el Manual d’avaluació docent del professorat de la UdL, l’informe dels
responsables acadèmics té els objectius següents:
a) Donar les eines adequades i suficients a la CAU per tal de poder elaborar els informes
definitius i resoldre el procés d’avaluació́ docent.
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b) Detectar el professorat amb problemes i dificultats en la seva activitat docent i el professorat
excel·lent en docència.
Els responsables acadèmics han de valorar el professorat a partir de dos elements:
a) A partit de l’autoinforme del professorat, amb l’objectiu de valorar el seu contingut, en funció́
de l’adequació́ a la realitat de l’activitat docent desenvolupada durant el quinquenni per les
persones sol·licitants.
b) A partir de la informació́ i les evidències disponibles sobre la implicació́ i el compromís del
professorat sol·licitant en tots aquells aspectes de l’activitat docent desenvolupada durant el
quinquenni.
En cas de dubtes sobre el contingut de l’autoinforme o d’altres evidències disponibles sobre
el professorat sol·licitant, els responsables acadèmics podran mantenir una entrevista amb el
professorat afectat.
Per a cadascun dels indicadors associats a les dimensions de l’avaluació́ docent, les
valoracions dels responsables acadèmics podran ser:
A: Molt satisfactori
B: Satisfactori
C: Satisfactori amb recomanacions
D: No satisfactori
Disposeu de la Rúbrica d’Avaluació per avaluar l’activitat docent del professorat.
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