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Acord de 30 d’octubre de 2008 pel qual s’aprova la proposta d’autoinforme 
d’avaluació per a l’acreditació del procés d’Avaluació del Personal Docent i 
Investigador de la URV.

1. IntRODUCCIó

A. Descripció global del procés d’avaluació docent a la URV: perspectiva històrica

L’avaluació de l’activitat del personal docent i investigador ha estat un dels elements clau del desenvo-
lupament de la política de qualitat de la URV des que es van implantar les enquestes d’avaluació de l’ac-
tivitat docent per als alumnes i es va aprovar i implantar la primera normativa d’avaluació del professorat 
(1996).

En els darrers anys, els mecanismes d’avaluació del personal docent i investigador han esdevingut 
també una activitat clau dels processos de millora de la docència i d’adaptació a l’espai europeu de totes 
les universitats. Per aquest motiu les universitats catalanes van portar a terme durant el 2003 un procés per 
redissenyar els sistemes d’avaluació de l’activitat docent del professorat, d’acord amb l’orientació que el 
nou marc legal donava als mecanismes d’avaluació. 

La URV va redissenyar així el seu model d’avaluació docent per a donar resposta a les activitats d’un 
col·lectiu heterogeni, com és el del professorat universitari, amb l’objectiu de disposar d’un model rigorós i 
complet, que cobrís les necessitats d’assegurament i de millora de la qualitat de la Universitat. A més havia 
de servir per avaluar el complement docent i fer la proposta del complement addicional per mèrits de do-
cència. El resultat va ser la Normativa d’Avaluació del Personal Acadèmic de la URV, aprovada per Consell 
de Govern de 10 de juliol de 2003, i certificada per AQU Catalunya el 20 de gener de 2004.

Aquest model es va aplicar en fase experimental fins l’any 2007, però un cop superada aquesta fase i 
després d’haver fet una sèrie de reflexions sobre l’orientació del model, els aspectes tècnics i els resultats de 
les diferents aplicacions en el conjunt de les universitats públiques catalanes, va arribar el moment d’ajustar 
i dissenyar el marc general. En conseqüència, es va redactar, seguint les directrius que va establir l’AQU, el 
Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador, aprovat per Consell de Govern de 30 d’octubre de 
2007, i certificat per AQU Catalunya el 13 de desembre de 2007.

Després d’un període de prova i evolució del model d’avaluació de gairebé quatre anys, la URV s’ha 
preparat ara per optar l’acreditació del procés d’aplicació d’aquesta eina per part d’AQU Catalunya.

B. Avaluació del professorat per a la incentivació i la millora de la qualitat docent

L’avaluació de la docència impartida pel personal docent i investigador de la URV ha d’estar orientada 
a millorar l’activitat docent de cada professor/a, ha de potenciar la qualitat dels ensenyaments impartits i 
ha de fomentar les iniciatives d’innovació docent dutes a terme pel professorat de la Universitat. Ara bé, 
aquesta normativa descansa sobre una concepció global de les funcions que ha de desenvolupar el perso-
nal docent i investigador de la URV, sobre la dimensió col·lectiva de la funció universitària i també sobre 
la rendició de comptes que han de fer els membres de les institucions públiques a la societat que els dóna 
suport.

L’aplicació del model d’avaluació docent té com a finalitat principal conèixer la consideració que 
mereix la qualitat acadèmica del professorat de la Universitat i contribuir a la millora contínua de la qua-
litat docent. En aquest sentit, els resultats de l’avaluació docent permeten detectar els punts febles que cal 
millorar i es connecten amb les activitats formatives de la institució, emmarcades en el pla de formació del 
personal docent investigador (PROFID).

D’altra banda, l’avaluació docent es té en compte en la política de recursos humans, tant en els pro-
cessos de selecció com en la promoció del professorat. L’avaluació de l’activitat docent del professorat i la 
corresponent certificació d’activitat docent, a banda de reconèixer que el/a sol·licitant té una carrera docent 
consolidada, és un dels requisits que es consideren en la promoció del professorat. 

Segons els estàndards i directrius europeus per a l’assegurament de la qualitat del professorat, el profes-
sorat ha de tenir l’oportunitat de desenvolupar i perfeccionar la seva tasca docent. També se l’ha d’animar a 
valorar la seva capacitat. El model d’avaluació del personal docent i investigador de la URV permet generar 
elements motivadors que valoren el desenvolupament de la seva activitat professional i afavoreixen l’eficà-
cia del professorat, com és el cas del reconeixement dels casos avaluats favorablement amb el complement 
autonòmic de docència. Finalment permet conèixer el nivell de competència per tal d’orientar la política de 
formació del professorat i donar així la possibilitat que el professorat millori la seva funció docent.

En resum, podem dir que el model d’avaluació docent té com a objectiu principal la millora de l’acti-
vitat docent que rep de forma directa l’estudiant. I conseqüentment, es fomenta el prestigi de la Universitat 
per a la seva formació d’alta qualitat.
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C. Obtenció de la informació

Per a l’elaboració de l’autoinforme s’ha obtingut informació procedent de tots els estaments, òrgans i 
persones que la Universitat Rovira i Virgili contempla com a agents d’interès en el seu Model d’Avaluació. 

Informació sobre la satisfacció del professorat• 

Per a conèixer l’opinió directa i la valoració del professorat avaluat segons el model aplicat per la URV, 
es va organitzar un grup focal que va comptar amb la participació de 8 persones que han passat el procés 
d’avaluació en la darrera convocatòria. L’organització del grup ha resultat molt valuosa per conèixer de for-
ma directa la valoració general del model d’avaluació, així com per determinar la valoració puntual de totes 
les fases del procés d’avaluació i extreure les propostes de millora d’una mostra del professorat avaluat.

Informació sobre la satisfacció dels càrrecs acadèmics: directors/es de departament i degans/nes • 
o directors/es de centre

Per a conèixer l’opinió directa i la valoració dels directors/es i degans/es es van elaborar dos tipus d’en-
questes en funció dels destinataris per tal que valoressin aquells aspectes del procés en què els responsables 
acadèmics intervenen. Es van enviar les enquestes als directors/es dels 21 departaments i les 2 unitats pre-
departamentals i als degans/nes o directors/es dels 12 centres de la URV i s’han obtingut els resultats sobre 
la seva satisfacció de 14 departaments i de 4 centres.

Informació de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador • 

La Comissió d’Avaluació es va reunir el passat 22 d’octubre. Dels 11 membres que formen part de la 
comissió d’acord amb l’article 208 l’estatut de la URV, van assistir-hi 10 i es va recollir aportacions per escrit 
del membre que va excusar la seva presència. En aquesta sessió el president va demanar la satisfacció dels 
membres de la comissió en relació amb les funcions i tasques que té la Comissió en l’aplicació del model: 
procés d’aplicació dels criteris d’avaluació, procés d’elaboració de la proposta de valoració, informació 
disponible per a portar a terme l’avaluació de cada professor/a, difusió dels resultats, recursos presentats, 
seguiment dels resultats del procés d’avaluació, dubtes sobre la interpretació de la normativa

Informació del vicerectorat de Personal Docent i Investigador• 

El vicerectorat de Personal Docent i Investigador ha realitzat una valoració de l’aplicació del Model 
d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV i de les seves conseqüències en la millora de la 
docència i la gestió dels recursos humans.

Informació del Servei de Recursos Humans• 

El Servei de Recursos Humans ha elaborat un informe per recollir tant les tasques que desenvolupa 
relacionades amb el Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador com la seva satisfacció i opinió 
al respecte.

D. Composició del grup de treball per a l’elaboració de l’autoinforme

Per tal de documentar adequadament les evidències necessàries per al procés d’acreditació del seu 
Manual d’Avaluació Docent i elaborar l’autoinforme, la Universitat Rovira i Virgili ha constituït un grup 
de treball. Aquest equip inclou el vicerectorat i els serveis i gabinets que tenen competències en matèria 
d’avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV.

Nom Càrrec

Dr. Josep Pallarès Marzal Vicerector de Personal Docent i Investigador 

Sra. Helena Fraga González Cap del Servei de Recursos Humans

Sra. Susana García Taravilla Cap de la Secció de Personal Docent i Investigador del Servei de Recursos 
Humans

Sra. Sara Gimeno Vila Coordinadora de la Unitat de Qualitat i Planificació del Gabinet Tècnic 
del Rectorat

Sra. Marian Ramírez Ferrer Tècnica de Suport a la Direcció del Gabinet Tècnic del Rectorat

E. Validació del autoinforme

La Universitat Rovira i Virgili ha presentat i discutit l’autoinforme, per tal de validar-lo, en els diferents 
òrgans de govern i comissions que tenen responsabilitats i competències en el procés d’avaluació del Col-
lectiu Docent i Investigador de la Universitat: el Consell de Direcció, la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu 
Docent i Investigador i el Consell de Govern.

L’autoinforme per a l’acreditació del Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV 
ha estat presentat i discutit en el Consell de Direcció de la URV, que l’ha validat en data 17 d’octubre de 
2008.
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I a continuació ha estat presentat i discutit a la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investiga-
dor, que ha validat el document en data 22 d’octubre de 2008.

En darrer lloc, el Model d’Avaluació revisat ha estat presentat i aprovat en sessió ordinària del Consell 
de Govern en data 30 d’octubre de 2008.

1. Dimensions d’avaluació

A. La informació referida a la incorporació, si és el cas de les condicions i recomanacions recollides 
als informes de certificació.

Un cop rebut l’informe d’avaluació del Model d’Avaluació del professorat de la Universitat Rovira i Vir-
gili elaborat per la Comissió Específica de Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals (CEMAI) de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), amb el resultat de Positiu amb 
Condicions s’ha procedit a resoldre les condicions i recomanacions que s’hi exposen.

A continuació es detalla per cada condició i recomanació com s’han introduït les  modificacions deriva-
des del procés de certificació en el Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV aprovat 
per Consell de Govern l’octubre de 2007.

Condicions

En l’aplicació del model cal desenvolupar el procediment de difusió dels resultats de l’avaluació docent: 
procediment, quins resultats, destinataris, forma en què es farà la comunicació, etc.

La URV disposa d’un mecanisme de difusió dels resultats de l’avaluació docent, tal com contempla 
l’Estatut de la URV, aprovat per Decret 202/2003, de 26 d’agost i publicat al DOCG núm. 3963 de 8 de 
setembre de 2003, segons el qual són funcions de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investiga-
dor: Redactar els informes periòdics d’avaluació del col·lectiu docent i investigador, que s’han de trametre 
al Consell de Govern i als departaments, als instituts universitaris de recerca o a altres centres de recerca, 
per tal de corregir les eventuals deficiències observades.

Per tant, la Comissió presenta al Consell de Govern l’informe de resultats anual que consta d’un 
resum dels resultats obtinguts per cada dimensió en l’avaluació del professorat d’aquell període. El pro-
cediment estandarditzat que fa servir la URV per convocar i difondre la informació que es presenta a 
Consell de Govern és l’enviament, 10 dies abans, de la convocatòria a tots els membres del Consell, als 
convidats i als tècnics que assisteixen, en aquell mateix moment es fan públics els documents i annexos 
per tal que els membres els pugin consultar a través del programa BSCW, espai comú de compartició de 
documents.

Posteriorment, l’informe de resultats globals s’envia als departaments implicats i es fa públic a tota la 
comunitat universitària a través de la intranet i la web de la universitat:

http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/rrhh/index.html 

A més d’aquest mecanisme de difusió general dels resultats, i la notificació per part de la Comissió 
d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador a cada professor/a del desenvolupament i resultat obtin-
gut (com es detalla al punt següent d’aquest document), la URV també té establerts altres mecanismes de 
difusió de la informació global com és la publicació a la pàgina web dels resultats informats prèviament 
a Consell de Govern i mecanismes de difusió de la informació agregada d’alguns apartats específics del 
model d’avaluació, com són els resultats de les enquestes de docència i dels resultats acadèmics. Sobre 
els resultats de les enquestes a l’alumnat, la URV elabora anualment l’informe dels resultats del procés 
d’enquesta que es desenvolupa cada curs acadèmic. En aquest informe, aprovat per la Comissió d’Avalu-
ació del Col·lectiu Docent i Investigador, es fa una anàlisi en profunditat dels resultats globals per centres, 
departaments i ensenyaments. L’informe amb els corresponents resultats es posa a disposició dels centres 
i departaments i hauran de ser comentats per les juntes de centre i consells de departament. Els centres i 
departaments poden d’aquesta forma detectar possibles febleses i prendre les mesures corresponents per 
corregir-les, i també permetrà conèixer els punts forts de les seves estructures. Sobre resultats acadèmics, la 
URV elabora els Informes de Rendiment anual dels alumnes de la URV, on es realitza una anàlisis detallada 
per ensenyaments i assignatures. L’objectiu és detectar els ensenyaments i assignatures on cal fer més esfor-
ços per a implantar les accions de millora plantejades a través dels processos d’avaluació i el Pla Estratègic 
de Docència. Tota aquesta informació es posa en coneixement dels/les degans/es o director/res de centre 
qui la poden fer arribar als responsables d’ensenyament o grups de treball.

Cal que la universitat disposi d’un mecanisme perquè la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i 
Investigador informi, a qui correspongui, sobre el desenvolupament i resultats de l’avaluació.

La universitat a través del president de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador 
informa sobre el procediment, el desenvolupament del procés i els resultats de l’avaluació al Consell de 
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Govern i fa pública la informació a la pàgina web de la universitat. Tal com s’ha indicat a l’apartat anterior 
d’aquest document. En aquest mateix òrgan i, si s’escau, s’informa de les possibles incidències, les novetats 
del procés i l’ajustament dels criteris aplicats.

Cal establir un procediment de seguiment dels resultats de les avaluacions.

El vicerector de Personal Docent i Investigador en qualitat de president de la Comissió d’Avaluació del 
Col·lectiu Docent i Investigador, té la responsabilitat de realitzar el seguiment dels següents aspectes del 
model d’avaluació. Per una banda, ha de garantir l’homogeneïtat i consistència dels criteris de valoració, 
analitzant els comentaris/suggeriments rebuts dels implicats en el procés i analitzant l’aplicació dels criteris 
de valoració de cada indicador i/o dimensió, i d’altre informa al Consell de Govern dels resultats globals 
obtinguts en l’Avaluació, ha de fer el seguiment i l’anàlisi dels resultats de l’avaluació, tant globals com 
individuals, per detectar biaixos en el model o en l’aplicació i identificar situacions anòmales que es puguin 
produir per així elaborar les propostes de millora corresponents.

La URV també disposa del Pacte de Dedicació, un element molt importat pels responsables acadèmics 
(directors de departament i degans o directors de centre) i pel vicerectorat a l’hora de realitzar el seguiment 
i planificació de les activitats desenvolupades pel professorat. En la normativa del Pacte de Dedicació http://
wwwa.urv.net/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/comunitat/pdi/norma_pac-
te_dedicacio_set.pdf, es presenten elements comuns amb les dimensions de l’avaluació del PDI. A més, la 
informació introduïda pel professorat a l’aplicatiu del Pacte de Dedicació es carrega directament a l’apli-
catiu informàtic de l’autoinforme juntament amb altres dades que la universitat disposa al SINIA (Sistema 
Integrat d’Informació i Anàlisis) per tal d’aportar la màxima  informació al professor/a alhora de realitzar el 
seu autoinforme.

El Pacte de Dedicació permet recopilar, a través d’un aplicatiu, totes les activitats que du a terme el 
personal acadèmic de la URV, i té com objectiu regular de forma flexible la dedicació del personal acadè-
mic i facilitar la distribució entre el personal acadèmic de les activitats encomanades a cada departament 
(docència, recerca o gestió).

La dedicació de cada professor/a a les tasques universitàries, inclosa en la previsió del Pacte de Dedi-
cació, ha de ser acordada i ratificada pel consell de departament, el qual n’ha de fer també el seguiment 
durant el curs acadèmic per aprovar finalment el tancament del Pacte de Dedicació, tot indicant l’estat 
d’execució de les activitats i realitzant l’autovaloració del pacte.

Recomanacions1

Tot i que les finalitats i conseqüències apareixen implícites, caldria concretar-les més clarament i millorar 
la sistemàtica d’informació als destinataris.

S’ha ampliat la informació recollida al Marc de Referència i Procés general (pàg. 8 i 9) del Model d’Ava-
luació de la URV aprovat per Consell de Govern d’octubre de 2007, en cursiva es recull la nova informació 
que s’ha incorporat al model:

1.1. Política institucional d’avaluació del professorat

L’aplicació del model d’avaluació docent (durant els primers anys de forma experimental i amb una re-
visió dirigida a implementar els processos d’avaluació) té com a finalitat principal conèixer la consideració 
que mereix la qualitat acadèmica del professorat de la Universitat i contribuir a la millora contínua de la 
qualitat docent. En aquest sentit, els resultats de l’avaluació docent permetran detectar els punts febles que 
cal millorar i es connectaran amb les activitats formatives de la institució, emmarcades en el pla de forma-
ció del personal docent investigador (PROFID).

D’altra banda, l’avaluació docent es tindrà en compte en la política de recursos humans, tant en els pro-
cessos de selecció com en la promoció del professorat. L’avaluació de l’activitat docent del professorat i la 
corresponent certificació d’activitat docent, a banda de reconèixer que el sol·licitant té una carrera docent 
consolidada, és un dels requisits que es considera en la promoció del professorat. En concret l’avaluació 
positiva de l’activitat del personal docent ha de servir per:

Informar els tribunals de concursos per a places de professorat.- 
Considerar-se un mèrit en els processos de promoció interna.- 
Considerar-se un mèrit en les sol·licituds d’ajuts per a la innovació, la millora docent i la recerca - 
sobre docència.
Considerar-se un mèrit en les sol·licituds dels premis del Consell Social a la Qualitat en la Do-- 
cència.
Considerar-se un mèrit en la sol·licitud de la condició de professor emèrit.- 

1. Per a la millora del model presentat, la CEMAI recomana a la universitat incorporar-les al manual.
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Considerar-se un mèrit per a poder optar a la concessió de premis i altres reconeixements de - 
qualitat docent.
Considerar-se un requisit per a poder optar a la concessió del complement autonòmic de do-- 
cència.
Altres que el Consell de Govern determini en acords posteriors a l’aprovació d’aquest model.- 

Finalment, els resultats de l’avaluació docent serviran  per concedir els trams de docència i proposar 
a AQU Catalunya la relació de professors/es que, segons la URV, poden optar al complement addicio-
nal per mèrits docents, tal com es desprèn de l’aplicació dels articles 19.3 i 72 de la LUC i del Decret 
405/2006.

1.2. Avaluació del professorat per a la incentivació docent

L’avaluació de la docència impartida pel personal docent i investigador de la URV ha d’estar orientada 
a millorar l’activitat docent de cada professor/a, ha de potenciar la qualitat dels ensenyaments impartits i 
ha de fomentar les iniciatives d’innovació docent dutes a terme pel professorat de la Universitat. Ara bé, 
aquesta normativa descansa sobre una concepció global de les funcions que ha de desenvolupar el perso-
nal docent i investigador de la URV, sobre la dimensió col·lectiva de la funció universitària i també sobre 
la rendició de comptes que han de fer els membres de les institucions públiques a la societat que els dóna 
suport.

Segons els estàndards i directrius europeus per a l’assegurament de la qualitat del professorat, el pro-
fessorat ha de tenir l’oportunitat de desenvolupar i millorar la seva tasca docent. També se l’ha d’animar a 
valorar la seva capacitat. El model d’avaluació del personal docent i investigador de la URV permet generar 
elements motivadors que valoren la seva capacitat i  afavoreixen l’eficàcia del professorat, com és el cas del 
reconeixement dels casos avaluats favorablement amb el complement autonòmic de docència. Finalment 
permet conèixer el nivell de competència per tal d’orientar la política de formació del professorat i donar 
així la possibilitat que el professorat millori la seva funció docent.

En resum, podem dir que un model d’avaluació docent ha de tenir com a objectiu principal la millora 
de l’activitat docent que rebrà de forma directa l’estudiant. Conseqüentment, es fomentarà el prestigi de la 
Universitat per a la seva formació d’alta qualitat.

2. Procés general

Aquest procés s’ajusta a la legislació universitària (la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’univer-
sitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 de abril, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, i el Decret 405/2006, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les retribucions addicionals del 
personal docent i investigador funcionari i contractat de les universitats públiques de Catalunya). Per a la 
redacció, s’han seguit les indicacions d’AQU Catalunya, recollides a la Guia per al disseny i la implantació 
d’un model institucional d’avaluació docent del professorat a les universitats públiques catalanes (2a edi-
ció), i s’ha tingut en compte l’experiència prèvia de l’aplicació del primer model d’avaluació del personal 
docent i investigador de la URV.

Mecanismes d’informació als destinataris:

La URV fa públic a la web de la universitat el seu manual d’avaluació docent, un cop aprovat per Con-
sell de Govern, així com la resta de documentació necessària pel correcte funcionament del procés d’ava-
luació: documents de referència, Real Decret i Resolucions publicats al DOGC, el model de sol·licitud, 
l’autoinforme, la guia per l’avaluació, el calendari, els informes dels responsables i finalment els resultats 
globals per convocatòria. (http://www.urv.cat/redireccionar.php?url=http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/
rrhh/index.html)

A més un cop es publica la resolució d’AQU Catalunya amb el procediment i la certificació dels 
mèrits individuals de docència, el servei de Recursos Humans difon per correu electrònic la convoca-
tòria i el procés entre el col·lectiu docent i investigador funcionari i contractat, perquè les persones que 
compleixen els requisits per ésser avaluats aquell curs puguin iniciar-ne el procediment amb la presenta-
ció de la sol·licitud, i posteriorment sol·licita al responsable acadèmic implicat l’informe preceptiu dels 
responsables.

Caldria precisar la tipologia dels membres de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investi-
gador, així com dels criteris que s’han d’aplicar en la seva selecció. D’altra banda, no sembla del tot 
adequat que sigui el rector qui la presideixi.

La tipologia de membres de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu docent i Investigador en tractar-se 
d’una comissió estatutària està regida per l’Estatut de la URV aprovat per Decret 202/2003, de 26 d’agost 
i publicat en el DOCG núm. 3963 de 8 de setembre de 2003 (correcció d’errades, DOGC núm. 3991, de 
20 d’octubre de 2003). La recomanació de precisar la tipologia dels seus membres, així com els criteris de 
selecció es tindrà en consideració per la reforma de l’Estatut de la URV.
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S’ha procedit a ampliar la informació recollida a l’apartat 2.6 Agents implicats en l’avaluació (pàg 9 i 
10) del Model d’Avaluació de la URV aprovat per Consell de Govern d’octubre de 2007, en cursiva es recull 
la nova informació que s’ha incorporat al model:

La Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador està formada, d’acord amb l’article 208 
de l’Estatut de la URV per:

a) El Vicerector/a de Personal Docent i Investigador com a president/a per delegació del Rector/a.
b) Set membres del professorat permanent, amb dedicació a temps complet, que estiguin en pos-

sessió del títol de doctor o doctora, designats pel Consell de Govern. 
c) Tres estudiants, preferentment de diferents ensenyaments i cicles, designats pel Consell de Go-

vern a proposta del Consell d’Estudiants.

I d’acord amb l’Estatut de la URV els membres de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i 
Investigador indicats en les lletres b) i c) del primer paràgraf han de ser renovats cada quatre i dos anys, 
respectivament.

Requisits per formar part de la Comissió 

La composició de la Comissió té en compte que hi hagi representants del màxim nivell de responsa-
bilitat institucionals, el vicerector de Personal Docent i Investigador, de personal acadèmic que estiguin 
en possessió del títol de doctor i, si és possible, de totes les branques del coneixement en les quales s’im-
parteixen titulacions acadèmiques, és a dir, ciències humanes, ciències socials, ciències de la salut, cièn-
cies experimentals i enginyeria. Tots els seus membres ho són en virtut de la seva reputació i experiència 
docent.

La proposta dels membres de personal acadèmic es realitza valorant la trajectòria universitària, fo-
namentalment la docent: tenir totes les avaluacions positives, tenir una bona valoració en l’enquesta de 
l’alumnat, participar en iniciatives d’innovació docent, etc. El professorat que forma part de la Comissió no 
exerceix càrrecs acadèmics durant aquest període. 

Caldria desenvolupar amb més detall el procediment o sistemàtica per a la presentació d’al·legacions 
per part de l’avaluat. En el moment actual es contempla el recurs d’alçada a resoldre per part del rector a 
proposta de la comissió. Atès que el rector forma part de la comissió i que és aquesta qui pren la decisió 
inicial, podria produir-se certa indefensió de l’avaluat.

Si bé la presidència formal de la comissió recau en el Rector/a, la presidència efectiva, per delegació 
correspon al Vicerectorat de Personal Docent i Investigador. Per tant, a la pràctica no es produeix la possible 
situació d’indefensió en el sentit que el recurs el resolgui la mateixa persona que presideix l’òrgan que pren 
la decisió que s’impugna. En qualsevol cas igual comamb la composició de la Comissió, aquesta conside-
ració es podria incloure en la futura revisió de l’Estatut de la URV.

S’ha procedit a ampliar la informació recollida a l’apartat 2.9 Propostes de la Comissió d’Avaluació del 
Col·lectiu Docent i Investigador (pàg 12) del Model d’Avaluació de la URV aprovat per Consell de Govern 
d’octubre de 2007, en cursiva es recull la nova informació que s’ha incorporat al model:

Les persones avaluades poden presentar un recurs d’alçada davant del rector/a d’acord amb l’article 114 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, contra l’acord pres per la Comissió, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la data de la notificació de l’esmentat acord, que serà resolt pel rector. 

En el cas de denegació d’un tram de docència, el professor/a pot sol·licitar de nou l’avaluació al cap 
d’un any.  En aquesta nova sol·licitud d’avaluació podrà incloure fins a 4 dels 5 anys.

B. Les dades de resultats i la seva valoració del període d’aplicació 2003-2007.

A continuació es mostren les dades de resultats del període 2003-2007. Quant a l’absentisme, la dife-
rència entre el professorat que està en condicions de sol·licitar l’avaluació i els que finalment la sol·liciten 
és mínima aproximadament un 1,5%. Tot i que l’acció de sol·licitud és totalment voluntària, l’elevat per-
centatge de sol·licituds respecte la població potencial s’explica pel fet que l’avaluació és única, tot i que 
el professor/a pot especificar si sol·licita tram de docència bàsic, el complement addicional per mèrits de 
docència o ambdós complements. És a dir, en el cas que un professor/a no faci la sol·licitud no tindria dret 
a cap del dos complements, situació que no es dóna en altres universitats on el complement de mèrits 
docent és automàtic i, per tant, la no sol·licitud d’avaluació només implica al complement addicional. A 
més, des del Servei de Recursos Humans es comunica personalment als professors/es potencials l’obertura 
del període de sol·licitud.

En referència al nivell d’exigència del model d’avaluació, com s’observa a les dades anteriors, ha 
incrementat lleugerament arribant a la darrera convocatòria, el 2007, a un 8% d’avaluacions negatives 
cosa que evidencia que aquest model d’avaluació docent la URV presenta uns criteris d’avaluació més 
exigents.
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El nou model d’avaluació està orientat a la millora de l’activitat docent del professorat i el foment de les 
iniciatives d’innovació docent com es constata amb la consideració com objecte d’avaluació d’indicadors 
com l’elaboració de materials docent, la participació o direcció de projectes d’innovació docent, la millora 
del rendiment acadèmic dels alumnes, etc.

C. La valoració dels mecanismes per assegurar la transparència del procés d’avaluació i per garantir-ne 
la difusió

C.1) Documentació

El Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV permet assegurar la transparència 
de tots els processos que formen part d’ell i garanteix la difusió en totes les seves fases (inici dels processos, 
desenvolupament i resolució).

La documentació relativa al Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV (norma-
tives, guia per a l’avaluació, aplicació informàtica de sol·licitud, aplicació informàtica de l’autoinforme, 
resultats, etc.) estan disponibles a la plana web del Servei de Recursos Humans (www.urv.es), a més els 
interessats reben informació personalitzada i detallada de cadascuna de les diferents fases del procés.

La URV també disposa d’un mecanisme de difusió dels resultats de l’avaluació docent, tal com con-
templa l’Estatut de la URV, segons el qual són funcions de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i 
Investigador: Redactar els informes periòdics d’avaluació del col·lectiu docent i investigador, que s’han de 
trametre al Consell de Govern i als departaments, als instituts universitaris de recerca o a altres centres de 
recerca, per tal de corregir les eventuals deficiències observades.

Per tant, la Comissió presenta al Consell de Govern l’informe de resultats anual que consta d’un resum 
dels resultats obtinguts per cada dimensió en l’avaluació del professorat d’aquell període.

C.2) Comissió d’avaluació

La Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador és un agent clau del procés d’avalua-
ció, i la seva constitució, composició, funcions i requisits estan regulades per l’Estatut de la Universitat 
Rovira i Virgili (Art. 208) i considerades al Model d’avaluació del Personal Docent i Investigador (apartat 
2.6 agents implicats pàgina 10 del model d’avaluació). Els requisits per formar part de la Comissió són 
els següents:

La  composició de la Comissió  té en compte que hi hagi representants del màxim nivell de respon-
sabilitat institucionals, el vicerector de Personal docent i investigador, de personal acadèmic que estiguin 
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en possessió del títol de doctor i, si es possible, de totes les branques del coneixement en les quals s’im-
parteixen titulacions acadèmiques, és a dir, ciències humanes i, ciències socials, ciències de la salut, ci-
ències experimentals i enginyer. Tots els seus membres ho són en virtut de la seva reputació i experiència 
docent.

I les funcions de la Comissió d’Avaluació de Col·lectiu Docent i Investigador:
a) Proposar al Consell de Govern els models i normes específiques d’avaluació.
b) Proposar al Consell de Govern els procediments relatius a l’enquesta d’opinió de l’alumnat 

sobre l’activitat docent del professorat perquè els aprovi.
c) Proposar al Consell de Govern la renovació de contractes del professorat col·laborador tempo-

ral i lector i el pas de professorat col·laborador temporal a col·laborador permanent.
d) Redactar els informes periòdics d’avaluació del col·lectiu docent i investigador, que s’han de 

trametre al Consell de Govern i als departaments, als instituts universitaris de recerca o a altres 
centres de recerca, per tal de corregir les eventuals deficiències observades.

e) Totes les altres funcions que li atribueixi el Consell de Govern.

Tal com estableix el Model d’Avaluació, correspon a la Comissió d’Avaluació emetre els judicis ava-
luatius finals sobre cadascuna de les sol·licituds presentades tenint en consideració tots els elements que 
formen part de l’expedient individual de cada professor/a.

C.3) Protocols d’avaluació

El Model d’Avaluació, publicat a la pàgina web de la URV, estableix de forma detallada tots els proto-
cols d’avaluació:

Procés general
Inici del procés• 

Àmbit d’aplicació• 

Sol·licitud d’avaluació docent• 

Preparació de les evidències i de l’autoinforme del professor/a• 

Revisió de la documentació• 

Agents implicats• 

Elements que cal valorar• 

Procediment global de valoració• 

Propostes de la Comissió d’Avaluació• 

Mecanisme de difusió • 

Procediment de seguiment dels resultats de les avaluacions• 

Criteris, dimensions i indicadors del model d’avaluació de la URV
Requisits mínims per a l’avaluació de l’activitat docent• 

Elements que cal valorar en l’avaluació de l’activitat docent (dimensions i indicadors)• 

A més de la informació continguda en el propi model i amb la finalitat de facilitar l’aplicació d’aquests 
protocols, es va redactar la guia per a l’avaluació, que també és l’eina d’ajuda per la preparació i presen-
tació de l’autoinforme.

Tots els protocols d’avaluació es poden consultar i treballar amb suport informàtic. A través de la intra-
net els interessats poden accedir a l’aplicació informàtica que permet d’una forma senzilla i ràpida fer la 
sol·licitud per a l’avaluació i revisar, completar i finalment confirmar l’autoinforme per a l’avaluació.

C.4) Mecanismes de presentació de reclamacions

El Model d’Avaluació estableix els mecanismes perquè els interessats puguin presentar les seves recla-
macions. Els acords de la Comissió d’Avaluació es notifiquen als interessats amb informació detallada de 
l’avaluació i/o puntuació obtinguda en cadascun dels ítems. (Apartat 2.9 Propostes de la Comissió d’Avalu-
ació pàgina 12 del Model d’Avaluació de la URV). 

El Model d’Avaluació estableix la possibilitat de recórrer en alçada davant del Rector/a l’acord de la Co-
missió d’Avaluació, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la notificació. (Apartat 
2.9 Propostes de la Comissió d’Avaluació pàgina 13 del Model d’Avaluació de la URV).

El Rector/a resoldrà, un cop revisades per part de la Comissió d’Avaluació les al·legacions dels recurrents.

C.5) Presa de decisions

El Model d’avaluació té establerts els procediments de presa de decisions derivades de l’avaluació. 

La Comissió d’Avaluació considera les dimensions i indicadors sota els criteris establerts pel Model 
d’Avaluació, i fa una proposta fonamentada de valoració de la tasca del professor/a amb relació al com-
plement bàsic de docència i al complement addicional per mèrits docents, que a més permetrà apreciar la 
qualitat del professor/a.
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C.6) Accions derivades

a) Procediments de seguiment dels resultats de l’aplicació del model d’avaluació 

Tal com es fa constar en l’informe de condicions i recomanacions (vegeu Apartat A  pàgina 5 de l’au-
toinforme) is’ha incorporat al model d’avaluació de la URV, és responsabilitat de la Comissió d’Avaluació 
del Col·lectiu Docent i Investigador, i del seu President, vetllar pel seguiment dels resultats de l’aplicació 
de model d’avaluació docent: 

Garantint l’homogeneïtat i consistència dels criteris de valoració per mitjà de l’anàlisi dels co-- 
mentaris i suggeriments rebuts per part dels implicats en el procés i analitzar l’aplicació dels 
criteris de valoració de cada indicador i/o dimensió. 
Informant al Consell de Govern dels resultats globals obtinguts en l’Avaluació i fer el seguiment i - 
l’anàlisi dels resultats, tant dels resultats globals com dels individuals, amb la finalitat de detectar 
biaixos en el disseny del model o en la seva aplicació i d’aquesta forma identificar situacions 
anòmales que es puguin produir per  proposar i treballar propostes de millora.

A més d’aquest mecanisme de difusió i seguiment general dels resultats, i la notificació per part de la 
CAI a cada professor/a del desenvolupament i resultat obtingut, la URV també té establerts altres meca-
nismes de difusió de la informació global com és la publicació a la pàgina web dels resultats informats 
prèviament a Consell de Govern i mecanismes de difusió de la informació agregada d’alguns apartats 
específics del model d’avaluació, com són els resultats de les enquestes de docència i dels resultats aca-
dèmics.

b) Enquesta a l’alumnat 

Sobre els resultats de les enquestes a l’alumnat, la URV elabora anualment l’informe dels resultats del 
procés d’enquesta que es desenvolupa cada curs acadèmic. En aquest informe, aprovat per la comissió 
d’avaluació del col·lectiu docent i investigador, es fa una anàlisi en profunditat dels resultats obtinguts pel 
professorat i dels resultats globals per centres, departaments i ensenyaments. L’informe amb els correspo-
nents resultats es posa a disposició dels centres i departaments i hauran de ser comentats per les juntes de 
centre i consells de departament (Apartat 2.10 Mecanismes de difusió, pàg. 13 del Model d’Avaluació de 
la URV).

c) Relació entre el procés d’Avaluació i el Pacte de Dedicació del PDI per al seguiment i la presa de 
decisions.

Per aplicar el procediment de seguiment dels resultats i planificació d’activitats dels centres i departa-
ments, la URV disposa del Pacte de Dedicació com a element clau del procés de seguiment. El pacte de 
dedicació és un instrument que permet regular de forma flexible la dedicació del professorat i facilitar, en 
el si dels departaments, la distribució de les activitats dels centres i departaments. El pacte de dedicació 
és un instrument de rendició de comptes i de reconeixement de la feina realitzada, que presenta elements 
comuns amb les dimensions del model d’avaluació del PDI. 

Per facilitar la realització i control de la informació continguda en els autoinformes, les dades introdu-
ïdes pel professorat a l’aplicació del Pacte de Dedicació es carreguen automàticament a l’aplicació infor-
màtica de l’autoinforme juntament amb altres dades que la universitat disposa al SINIA (Sistema Integrat 
d’Informació i Anàlisis), amb l’objectiu d’aportar la màxima  informació al professor/a alhora de realitzar 
el seu autoinforme.

La dedicació de cada professor/a a les tasques universitàries, inclosa en la previsió del Pacte de De-
dicació i que posteriorment s’incorpora a l’autoinforme del professorat, ha de ser acordada i ratificada 
pel consell de departament, el qual n’ha de fer també el seguiment durant el curs acadèmic per aprovar 
finalment el tancament del pacte de dedicació, tot indicant l’estat d’execució de les activitats i realitzant 
l’autovaloració del pacte.

Aquest sistema permet, des del punt de vista del seguiment dels resultats de l’avaluació, tenir en compte 
els punts forts i febles del professorat per a ser tinguts en compte en les decisions de repartiment i assignació 
d’activitats, i a llarg de cada curs acadèmic valorar l’execució i consecució d’objectius.

Per tant, tal com s’ha mencionat anteriorment tant els responsables acadèmics (directors de departa-
ment i degans o directors de centre/escola) com el vicerector són informats a través de diferents mecanis-
mes dels resultats del procés d’avaluació. 

D. La valoració de l’aplicació dels criteris i del procés d’avaluació docent

D’acord amb l’establert pel Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV, per cada 
professor/a que sol·licita l’avaluació, s’obre un expedient individual que conté els elements següents: 

Sol·licitud• 

Autoinforme• 

Informes dels responsables acadèmics• 

Enquestes d’opinió de l’alumnat• 
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El professorat, a més, ha de presentar la documentació acreditativa de totes les aportacions contingudes 
en l’autoinforme, que no figurin en les bases de dades de la Universitat.

Amb tota la informació recollida en els expedients d’avaluació, s’apliquen els criteris de valoració deta-
llats en l’apartat C del Model d’Avaluació (criteris, dimensions i indicadors del model d’avaluació de la URV), 
per tal que la Comissió d’Avaluació pugui fer una proposta de valoració individual de la tasca del professor, 
als efectes d’obtenció del complement bàsic de docència i complement addicional per mèrits docents.

D.1) Dificultats trobades a l’hora d’establir les evidències necessàries per a cadascun dels cri-
teris d’avaluació:

La Universitat Rovira i Virgili compta des del curs acadèmic 2004-05 amb el Pacte de Dedicació. Es trac-
ta, com s’ha dit anteriorment, d’una eina que permet recopilar totes les activitats que du a terme el col·lectiu 
docent i investigador i regula de forma flexible la dedicació del col·lectiu a més de facilitar la distribució 
entre el personal acadèmic de les activitats encomanades a cada departament.

La connexió existent entre els ítems que formen part del model d’avaluació i els ítems del Pacte de Dedi-
cació és total, i aquest fet ha permès posar a disposició del professorat tota la informació recollida als pactes 
de dedicació sobre encàrrec docent, activitats docents desenvolupades en docència de grau, màster i doc-
torat juntament amb informació recollida en altres bases de dades institucionals SINIA, resultats de l’activi-
tat docent, de forma que el professor/a només ha necessitat revisar les dades, completar-les o corregir-les si 
ho ha considerat necessari i finalment acceptar-les amb la confirmació electrònica de l’autoinforme. 

La connexió del model d’avaluació amb el Pacte de Dedicació ha reduït considerablement les dificultats 
en la identificació de les fonts d’informació valides i fiables i només en casos particulars s’ha necessitat 
revisar i esmenar errades en les dades reflectides en els autoinformes.

D.2) Nivell d’exigència i capacitat de discriminació del model

El Model d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador de la URV és un model únic creat per a ser 
d’aplicació a tot el PDI i recull la realitat d’un col·lectiu heterogeni, però que alhora té unes directrius co-
munes dirigides a assolir un alt nivell de qualitat i competència.

El Model d’Avaluació de la URV ha tractat de recollir totes les activitats docents desenvolupades pel 
professorat i aconseguir un nivell d’exigència elevat. En cap cas es pretén trobar un professorat que par-
ticipi o desenvolupi tot tipus d’activitats. Ens trobem amb dimensions que obligatòriament afecten tot el 
col·lectiu, però la varietat d’activitats de tots i cadascun dels perfils de professorat amb que compta la 
URV estan reflectits en el model. S’ha optat per combinar dimensions tant qualitatives com quantitatives 
que permeten aplicar un sistema de puntuacions per a cada criteri. Per tant, la combinació de les dues 
dimensions garanteixen un sistema de puntuació global equitatiu però a la vegada diferenciador gràcies a 
les dimensions qualitatives. 

De la mateixa forma es va dissenyar el sistema de puntuacions dels diferents indicadors del model amb 
la finalitat de reconèixer la iniciativa i participació en totes les tipologies d’activitats i que permetés contri-
buir a  la millora docent. 

La idea global ha estat crear un model de reconeixement de la qualitat docent del professorat.

D.3) Recursos presentats contra els acords de la Comissió d’Avaluació (2003-2007)

Al llarg del període d’aplicació dels models d’avaluació (2003-2007), s’han presentat un total de 8 
recursos d’alçada contra els acords de la Comissió d’Avaluació, dels quals el 50% s’han estimat (de la con-
vocatòria 2007 hi ha un recurs pendent de resolució).

El quadre següent mostra la distribució dels recursos presentats en cada convocatòria:

Convocatòria
Recursos
presentats

Recursos
estimats

Recursos
desestimats

Pendents
resolució

2003 4 3 1 0

2004 0 0 0 0

2005 0 0 0 0

2006 1 0 1 0

2007 3 1 2 0

Com es pot comprovar els recursos presentats es concentren en les convocatòries de 2003 i 2007, els 
dos anys en què s’han implantat o modificat els models d’avaluació.

E. La valoració de la satisfacció dels agents i dels seus resultats

Per a l’obtenció del nivell de satisfacció dels agents implicats en el procés d’avaluació docent i dels 
resultats s’han utilitzat diferents mecanismes en funció dels agents implicats. 
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El Professorat

a) Metodologia

Per a conèixer l’opinió directa i la valoració del professorat avaluat segons el model aplicat per la URV, 
s’ha organitzat un grup focal el qual va comptar amb la participació de 8 persones. L’organització del grup 
ha estat molt valuosa per conèixer de forma directa la valoració general del model d’avaluació, així com 
per determinar la valoració puntual de totes les fases del procés d’avaluació i rebre propostes de millora. A 
més, s’ha pogut determinar aquells punts que més preocupen al professorat.

Els temes que es van tractar i discutir durant el grup focal van ser: 
La valoració del procés de sol·licitud de l’avaluació- 
La valoració del procés d’elaboració de l’autoinforme- 
La valoració de la informació rebuda durant tot el procés d’avaluació- 
La valoració de l’aplicació dels criteris d’avaluació - 
La valoració dels resultats de l’avaluació- 
La valoració dels procés d’avaluació global- 

b) Resultats

Pel que fa al procés de sol·licitud de l’avaluació, tot el grup l’ha valorat positivament indicant que es 
tracta d’un procés senzill, còmode i ràpid de fer. Encara que per a la realització de l’autoinforme es va 
proposar l’enviament d’un escrit recordant la data prevista en que estarà disponible i el termini de presen-
tació, tot i que es comunica a l’inici del procés i el calendari del procés estigui disponible a pàgina web de 
recursos humans.

Quant al procés d’elaboració de l’autoinforme van manifestar la seva preocupació per les dades de 
l’encàrrec docent disponibles a la base de dades de la universitat i pel criteri de valoració dels resultats de 
l’activitat docent, millora del rendiment acadèmic, que aplica el model d’avaluació del PDI de la URV. Per 
tant encara que consideren satisfactori disposa d’una aplicació informàtica que recull aquella informació 
que la universitat té disponible de la seva activitat docent millorarien aquests dos punts així com el format 
de l’aplicatiu pel compliment de l’auotinforme.

Respecte l’aplicació dels criteris d’avaluació van indicar que es podria considerar en el model la valora-
ció d’algunes activitats docents addicionals que realitza el professorat i que l’actual model d’avaluació no 
té en compte. A més, van comentar que per millorar la seva activitat docent seria bo conèixer la valoració 
que realitzen els responsables acadèmics.

L’opinió que manifesta el grup focal sobre els resultats de l’avaluació és molt satisfactòria. Consideren 
molt adequada la transmissió dels resultats obtinguts en l’avaluació a través de l’informe que se’ls tramet un 
cop finalitzat el procés i que presenta els resultats obtinguts detallats per cada dimensió avaluada.

Finalment, el grup focal va determinar que l’autoinforme és força exigent pel nivell de detall de les 
activitats que es valoren en cada dimensió i en general van considerar que el procés de l’avaluació del 
professorat de la URV és adequat i correcte.

Els responsables acadèmics

a) Metodologia

Per a conèixer l’opinió directa i la valoració dels directors/es de departament i degans/es o directors/res 
de centre s’ha realitzat una enquesta per tal que valorin aquells aspectes del procés en els quals intervenen 
de forma directa.

El qüestionari enviat a directors/es de departament sol·licitava la valoració sobre els següents temes:
La difusió de la convocatòria per a la realització de l’avaluació, si tenen temps suficient i si con-- 
sideren que la difusió es fa correctament.
Els informes individuals dels responsables acadèmics, si l’informe és fàcil de respondre, precís - 
i clar, si s’ajusta als continguts avaluables, si disposen de les eines necessàries poder  realitzar 
correctament l’informe, i si l’informe permet justificar el motiu de la valoració. 
Sobre el procés d’enviament de resultats individuals de l’enquesta d’opinió de l’alumnat, si la - 
difusió dels resultats individuals és eficient i eficaç, i si comentar els resultats obtinguts amb cada 
professor/a és una bona manera de conèixer l’opinió.
I si globalment la metodologia emprada en l’avaluació del professorat és bona.- 

A més, l’enquesta conté un apartat per fer propostes de millora i observacions sobre la metodologia.

A l’enquesta d’opinió enviada a degans/es o directors/res de centre es va demanar la valoració sobre:
Els informes individuals dels responsables acadèmics, si l’informe és fàcil de respondre, si és - 
precís i clar, si s’ajusta als continguts avaluables, si té les eines necessàries per realitzar-lo i si 
pot argumentar la valoració.
La metodologia emprada en l’avaluació del professorat.- 
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A més, l’enquesta conté un apartat per fer propostes de millora i observacions sobre la metodologia.

b) Resultats de l’enquesta a directors/es de departament

Més del 70% dels directors/es enquestats opinen que tant el temps de comunicació de l’obertura del 
procés d’avaluació com la difusió de la convocatòria entre els membres de departament que poden optar 
a l’avaluació són satisfactòries.

Respecte als informes individuals dels responsables acadèmics, el 60% dels enquestats en tenen una 
opinió molt satisfactòria  i, per tant, el veuen  fàcil de respondre, precís i clar.  A més, també s’ajusta als 
continguts avaluables. En canvi, més del 75% valoren negativament les eines que tenen disponibles per a 
realitzar correctament l’informe.

Sobre el procés d’enviament de resultats individuals de les enquestes d’opinió de l’alumnat, gairebé el 
65% dels enquestats consideren que la difusió dels resultats individuals és eficient i eficaç. A més, el 60% 
opinen que comentar els resultats obtinguts amb cada professor/a és una bona manera de conèixer l’opinió.

Finalment, el 60% dels directors/es de departament valoren que globalment la metodologia emprada en 
l’avaluació del professorat és bona.

Quant a les propostes de millora i observacions sobre la metodologia, que s’han recollit a les enquestes, 
la majoria fan referència a les enquestes de satisfacció dels estudiants. Consideren que s’hauria de millorar 
tant la metodologia d’aplicació emprada, pel que fa al període de realització de les enquestes, així com el 
contingut. Els directors proposen realitzar l’enquesta de satisfacció dels estudiants abans del període d’exà-
mens. També considerarien que es podria millorar el tractament dels factors que poden afectar els resultats 
obtinguts com són la tipologia de cursos i assignatures i el nombre d’alumnes matriculats. A més, s’ha pro-
posat millorar la valoració dels resultats acadèmics i ampliar l’apartat d’argumentació o reflexió.

c) Resultats de l’enquesta a degans/nes o directors/res de centre

El 100% dels degans/es o directors/res de centre enquestats considera que l’informe individual és molt 
precís i clar, i que s’ajusta als continguts avaluables. A més aquest permet argumentar l’opinió i justificar 
el motiu de la valoració. Globalment consideren que la metodologia emprada en l’avaluació és bona. 
Respecte a les eines necessàries per a poder realitzar correctament l’informe un 75% consideren que són 
inadequades.

Els membres de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador

a) Metodologia

La Comissió d’Avaluació es va reunir el passat 22 d’octubre, dels 11 membres que formen part de la 
comissió d’acord amb l’article 208 l’estatut de la URV, van assistir-hi 10 i es va recollir aportacions per es-
crit del membre que va excusar la seva presència. En aquesta sessió el president va demanar la satisfacció 
dels membres de la comissió respecte les funcions i tasques que té la Comissió en el procés d’avaluació del 
personal docent i investigador.

b) Resultats

En relació al procés d’aplicació dels criteris d’avaluació, tots els membres coincideixen en què és cor-
recte, consideren que el procediment d’aplicació dels criteris està ben establert i és clar, el model presenta 
indicadors i criteris d’avaluació objectius que faciliten la seva valoració. A més, en alguns criteris d’avalua-
ció més subjectius es van adoptar mesures per acotar-los i poder realitzar una correcta avaluació. Quant al 
procés d’elaboració de la proposta de valoració també coincideixen en què és correcte i adequat.

Respecte a la informació disponible per a portar a terme l’avaluació de cada professor/a consideren 
que tota la documentació relacionada amb el procés és pública i el professorat disposa de bona informació 
per a la realització de l’informe. Però sí que millorarien les eines i la informació que tenen disponibles els 
responsables acadèmics per tal de fer les valoracions. S’ha proposat, per exemple, la creació d’un informe 
de suport previ dels/les responsable de l’ensenyament per informar als degans/es o directors/res de centre 
a través d’una via més formal de les qüestions que han de valorar. Quant a la informació que la Comissió 
té disponible per a portar a terme la seva valoració consideren que és molt adequada i els facilita conside-
rablement la seva tasca.

La difusió dels resultats de les avaluacions tant individual com de manera global consideren que és 
correcte. Únicament millorarien la difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants. 
Actualment es sol·licita al departament que informi dels resultats i es podria millorar concretant el proce-
diment de difusió d’aquestes. 

Finalment pel que fa al seguiment dels resultats del procés d’avaluació i la presentació de recursos d’al-
çada, s’ha proposat establir mecanismes addicionals per tal de millorar el seguiment dels resultat negatius 
de l’avaluació, a banda dels que ara existeixen. Per exemple, la creació d’un formulari que faciliti els tràmits 
de presentació de les al·legacions en cas que les persones avaluades vulguin presentar un recurs d’alçada 
davant del Rector/a contra l’acord pres per la comissió respecte la seva valoració.
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El Vicerectorat Personal Docent i Investigador

El vicerectorat de Personal Docent i Investigador ha realitzat la següent valoració de l’aplicació del 
Model d’Avaluació del Personal Docent i Investigador de la URV i de les seves conseqüències en la millora 
de la docència i la gestió dels recursos humans:

El Personal Docent i  Investigador (PDI) és un dels actius més importants de la universitat. Representa 
el valor en coneixement de la universitat, el coneixement que ens permet de donar i acreditar formació de 
nivell superior als ciutadans de les nostres comarques, però també d’arreu, i el coneixement que ens serveix 
de base i garantia per a la mateixa generació de coneixement. És un dels pilars on recauen les tres missions 
de la universitat: docència, recerca i transferència del coneixement a la societat.

Una de les principals preocupacions de l’equip de govern de la URV ha de ser la de mantenir la motiva-
ció del PDI i la de reconèixer el seu esforç d’adaptació als canvis, i especialment a les exigències de noves 
metodologies docents derivades del procés d’adaptació a l’EEES.

Així mateix, la URV, com a organisme públic a qui la societat encarrega la seva missió, ha de retre 
comptes de les seves actuacions per tal de justificar que els recursos que en rep es destinen de la manera 
més eficient a tot allò que representa la seva funció.

Amb aquestes premisses, la URV reconeix la importància cabdal dels processos d’avaluació de l’activi-
tat que es desenvolupa en el seu si, i per tant, de les persones que els duen a terme.

El procés d’avaluació del Personal Docent i Investigador ha esdevingut una activitat clau dels processos 
de millora de la docència i d’adaptació a l’espai europeu de la Universitat en els darrers anys. El Model 
d’Avaluació del PDI de la URV s’ha elaborat en el marc dels redisseny dels processos d’avaluació de 
l’activitat docent del professorat que s’ha portat a terme a totes les universitats catalanes, d’acord amb la 
orientació que el nou marc legal donava als mecanismes d’avaluació. 

Cal destacar que la  URV ha anat millorant el procés d’avaluació del PDI en el marc del compromís 
de l’actual equip de govern que tenia com a fita la convergència entre el model d’avaluació i el Pacte 
de Dedicació del PDI. L’objectiu és, d’una banda, alinear ambdós processos entre si i amb les prioritats 
de la Universitat i, de l’altra, millorar l’obtenció de la informació sobre el professorat necessària per a 
aquests processos. Un element necessari en l’aplicació del pacte de dedicació és la definició de marcs 
comuns de referència per a tot el PDI, és a dir, l’establiment d’uns estàndars de professorat que, sense 
renunciar al reconeixement de perfils variats amb més o menys incidència en les diferents activitats que 
se li reconeixen al professorat universitari, defineixi un perfil genèric que expressi la voluntat de la URV 
quant al disseny de seu model de professorat. Aquests marcs comuns són igualment la base del Model 
d’Avaluació.

Quant al tema concret de l’aplicació del Model, és important destacar que s’ha facilitat la tramitació 
per part del professor/a. Ja durant el curs 2005-06 es va posar en marxa l’aplicatiu informàtic per fer la 
sol·licitud d’avaluació a través de la intranet i també per complimentar l’autoinforme. Aquest autoinforme 
electrònic ja conté la informació i les dades introduïdes pel propi professor/a en els pactes de dedicació 
dels cursos acadèmics que conformen el període a avaluar.

L’aplicació del Model durant la fase pilot i un cop certificat ha permès a la URV recollir informació de 
primera mà molt útil per a la millora del propi Model i de les diferents fases del procés d’avaluació del PDI. 

Les millores introduïdes han estat ben rebudes pel professorat i faciliten la feina de gestió que realit-
zen els tècnics d’avaluació. El procés de càrrega automàtica de les dades disminueix la càrrega de feina 
del professor/a en completar l’autoinforme, minimitza el risc d’errors i agilitza la tasca tècnica del procés 
d’avaluació eliminant en gran part la necessitat de comprovació d’una informació que ja ha estat validada 
pel professor/a i el departament. La publicació de la guia de suport a l’usuari també ha suposat un ajut per 
a la millora de la qualitat dels autoinformes.

En els darrers anys s’observa que el procés d’avaluació del professorat amb aquest nou model s’està 
consolidant. Els usuaris han integrat ja aquesta dinàmica en les seves activitats i es detecten cada cop menys 
reticències al fet de ser avaluat i a la mecànica establerta per a fer-ho. En part, a causa dels esforços destinats 
a la millora del procés i a facilitar la tasca a usuaris i gestors. D’altra banda, continua havent-hi algunes 
crítiques al procés que es converteixen en propostes de millora que l’equip de govern de la Universitat té 
la oportunitat d’implantar. Per exemple, caldria millorar la informació a disposició dels càrrecs acadèmics 
per tal d’emetre els seus informes sobre l’activitat dels professors/res a avaluar. I aclarir al professorat la 
introducció i l’ús de l’indicador de millora del rendiment acadèmic de l’alumnat, que ha estat un dels ítems 
que ha presentat més reticències en la darrera convocatòria del procés d’avaluació. 

D’altra banda, el procés d’avaluació suposa una important font d’informació per a la millora de la políti-
ca i estratègia en recursos humans de la Universitat, en l’àmbit del PDI. En aquest sentit, cal encara millorar 
el procés de presa de decisions a partir dels resultats de l’avaluació, un dels punts febles en la valoració que 
els diferents agents fan del procés.

Cal destacar finalment l’important paper de la Comissió d’Avaluació del Col·lectiu de Personal Do-
cent i Investigador, que per voluntat expressa de la Universitat està constituïda, entre altres,  per profes-
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sorat que no exerceix cap càrrec acadèmic durant el període de la seva participació en la Comissió i que 
alhora, obté continuadament resultats positius en l’avaluació de la seva activitat a la URV. L’objectivitat 
i la implicació d’aquesta Comissió en els processos d’avaluació del PDI estan plenament reconegudes 
per tota la comunitat.

El Servei de Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans és l’encarregat de la gestió administrativa del procés d’avaluació, des 
de la tramitació de les sol·licituds d’avaluació adreçades al Rector fins la comunicació dels acords de la 
Comissió d’Avaluació del Col·lectiu Docent i Investigador i gestió del pagament dels corresponents com-
plements, si s’escau.

Durant el desenvolupament del procés, els tècnics/ques d’avaluació del Servei de Recursos Humans 
són els encarregats d’aplicar els criteris d’avaluació i les seves puntuacions en tots els expedients i fer una 
proposta als membres de la Comissió per a la seva aprovació.

L’ús de l’aplicació informàtica que permet als usuaris fer la sol·licitud via telemàtica i també treballar 
l’autoinforme d’avaluació, ha facilitat als tècnics/ques d’avaluació la seva tasca, ja que les sol·licituds es 
confirmen telemàticament i l’autoinforme permet la revisió i enviament automàtic, un cop confirmat, al 
Servei de Recursos Humans per a la seva avaluació.

Pel que fa al contingut de l’autoinforme, el fet de que aquest estigui lligat amb el pacte de dedicació, 
permet que la connexió existent en tots els indicadors, faciliti la posada a disposició dels interessats de tota 
la informació i només hagi de ser revisada, completada si és necessari, i finalment confirmada.

Tota la informació que consta en les bases de dades i aplicacions informàtiques de la universitat està 
lligada amb l’autoinforme d’avaluació, amb l’objectiu clar de facilitar als interessats el màxim possible la 
seva preparació. En conseqüència també es facilita la feina dels avaluadors/es.

En la darrera aplicació del procés d’avaluació (convocatòria 2007), i vist com s’havia aplicat el model 
precedent en les convocatòries 2003, 2004, 2005 i 2006, únicament va ser una mica complicada la intro-
ducció del nou indicador “millora del rendiment acadèmic dels alumnes”. La percepció que els avaluats/
des van tenir de la introducció al model d’aquest indicador, va ser una mica negativa i va suposar haver de 
resoldre molts dubtes i fer molts aclariments, tant d’aplicació de l’indicador com de les dades que es van 
mostrar als diferents autoinformes.

En general, la valoració que el Servei de Recursos Humans pot fer de l’aplicació de Model d’Avaluació 
del Personal Docent i Investigador és positiva i en tractar-se de personal tècnic al servei de la institució, 
queda a disposició dels usuaris i autoritats competents en matèria d’avaluació per a l’aplicació de millores 
i possibles modificacions.

F. Propostes de millora

A continuació, es presenten les propostes de millorar de les dimensions que considera aquest autoinfor-
me i que s’han recollit a partir de l’opinió dels agents implicats en el procés d’avaluació docent.

BLOC 1. Millora de la informació per al procés d’avaluació

1. Reforçar els mecanismes d’informació al professorat sobre la fase inicial del procés d’avaluació: 
la sol·licitud i presentació de l’autoinforme. 

2. Millorar les eines de suport i la informació a l’abast dels responsables acadèmics per tal d’ela-
borar els seus informes de valoració.

3. Completar les eines de suport al procés d’avaluació amb una secció de “preguntes freqüents” a 
la intranet que doni resposta als principals dubtes que s’han plantejat durant les darreres con-
vocatòries.

BLOC 2. Millora dels elements de suport al procés

4. Transmetre als òrgans i serveis competents la necessitat de garantir l’actualització i correcció de 
les dades sobre l’encàrrec docent que estan disponibles a les bases de dades centrals de la URV, 
i que s’introdueixen de forma automàtica en el document d’autoinforme.

5. Estudiar les possibilitats de millora de l’aplicació informàtica per a la complimentació de l’au-
toinforme, pel que fa al format i presentació de la informació.

6. Estudiar les possibilitats de millora del procés d’enquestes de satisfacció de l’estudiantat sobre 
l’activitat docent, pel que fa a la metodologia d’aplicació, continguts de l’enquesta i difusió dels 
resultats. 

BLOC 3. Millora del seguiment dels resultats i la satisfacció dels agents

7. Millorar els mecanismes de seguiment dels resultats de l’avaluació.
8. Facilitar els tràmits del procés de presentació d’al·legacions mitjançant la creació d’un formulari 

específic.
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9. Implantar un procediment estable per avaluar la satisfacció dels agents, principalment el profes-
sorat, amb el procés d’avaluació. Per exemple, un grup focal anual. 

10. Analitzar el funcionament i resultats del procés de presa de decisions a partir dels resultats de 
l’avaluació per tal de definir propostes de millora. 


