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Acord de 25 de febrer de 2010 pel qual s’aprova el premi a l’excel·lència 
docent

Premi a l’excel·lència docent

curs 2009-10

Reconeixements i convocatòRies anuals actuals

Reconeixements Criters Tipus de premi

Consell Social URV nombre d’estudiants que afecta econòmic

rellevància en la titulació trofeu

Qualitat Proposta per a premis Vicens Vives

Possibilitats de trasferència a l’ensenya-
ment

d’origen o a d’altres

nombre de professorat implicat

Distinció Vicen Vives

Generalitat de Catalunya Proposta del consell social de la urV econòmic, diploma

reconeixement acte públic

Convocatòries Modalitats Recursos assignats

Innovació Docent URV Projectes d’innovació docent econòmics

xarxes de docència Hores de becaris

investigació educativa

trasferència-publicacions

relacions amb secundària

MQD-Generalitat interdisciplinarietat econòmic

coordinació assignatures

transferibilitat, pràctiques

interdepartamental, intertitulació

transició al món laboral

Erasmus-Docència impartir docència en centres estrangers econòmics

rebre formació fora de la urV

Mobilitat per a la millora docent-
URV

Visitar experiències docents d’altres uni-
versitats

econòmics

objectius de la convocatòRia

reconèixer la trajectòria docent individual•	

Fomentar la intensificació de l’activitat docent•	

bases de la convocatòRia

Prerequisit: mínim de 90 punts en el quinquenni de docència (inclou  Pdd complet)•	

un reconeixement per àmbit (5)•	

un dotació màxima per projecte•	

durada típica 1 any, ampliable en funció del projecte •	

un comitè d’avaluació internacional•	

avaluació

indicadors per docent (cV):•	

existents en quinquenni de docència, inclou enquesta opinió alumnat –
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nous (prioritaris) –

Quantitatius•	

Qualitatius•	

Programa formatiu (proposta)•	

indicadoRs peR a l’avaluació del docent (cv i/ii)

Valoració qualitativa i quantitativa d’alguns dels indicadors d’avaluació del tram docent•	

docència de qualitat als primers cursos –

Planificació i documentació de noves assignatures –

Formació per a la millora docent –

mobilitat per a la millora docent –

lideratge de projectes docents, qualitat, coordinació –

tesis dirigides –

… –

enquesta opinió estudiants –

indicadoRs peR a l’avaluació del docent (cv ii/ii)

Valoració qualitativa i quantitativa de nous indicadors alineats amb l’estratègia docent de •	
la urV

mobilitat [en totes dues direccions] –

captació d’estudiants estrangers –

Plurilingüisme en els programes de formació –

convenis signats amb universitats estrangeres –

adequació de la docència dels programes formatius en funció de la recepció d’es- –
tudiants estrangers

capacitat de transferència de bones pràctiques docents –

capacitat de projecció de l’experiència docent fora de la universitat –

Publicacions d’experiències docents en revistes especialitzades –

coordinació/participació en projectes formatius internacionals –

indicadoRs peR a l’avaluació del pRogRama foRmatiu

Programa formatiu modèlic (posada en marxa eees)•	

coneix estudiants i objectius formatius –

defineix estratègia formativa, avaluació… –

capacitat de tenir una xarxa de referència internacional•	

mobilitat d’alumnat i professorat en el programa formatiu [en totes dues direccions]•	

temes estratègics•	

calendaRi apRoximat

Presentació document marc Febrer

discussió amb comunitat març-abril

document marc/bases (urV+c-unesco) cdG-Juny

Període de presentació de projectes i candidatures octubre

resolució i entrega desembre


