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Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aproven la convocatòria del Premi 
a l’excel·lència docent, els indicadors per a l’avaluació i la ponderació, i el 
calendari d’aplicació

1. INTRODUCCIÓ 

El Diccionari de la llengua espanyola defineix la qualitat com “la propietat o conjunt de propietats inhe-
rents a una cosa que permeten apreciar-la com a igual, millor o pitjor que les restants de la seva espècie” i 
l’excel·lència com la “superior qualitat o bondat que fa digna de singular apreciació i estimació una cosa”. 
L’AQU Catalunya, en la Guia per al disseny i implantació d’un model institucional d’avaluació docent del 
professorat a les universitats públiques catalanes, entén aquest últim concepte com “el nivell d’èxit requerit 
per ser diferent”.

La qualitat és un judici de valor sobre l’objecte avaluable, en el cas d’aquesta proposta, la realitat edu-
cativa sobre el docent. S’assignarà, a aquest objecte, un valor en termes comparatius amb allò desitjable, 
que es converteix en norma o criteri de qualitat i excel·lència.

El sistema d’excel·lència docent que es presenta entén un grau superior de qualitat en l’exercici d’aques-
ta feina, conforme als criteris que es justifiquen en el model institucional. En aquesta definició es posa de 
manifest la idea que l’excel·lència docent ha de ser una característica o propietat desitjable per a la insti-
tució universitària fins al punt de comprometre’s a establir criteris d’excel·lència amb l’objectiu d’orientar 
els seus docents.

La Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) està compromesa amb aquesta línia i posseeix una 
experiència important en aquest àmbit. I es manifesta a través del model de garantia interna de la qualitat i 
el Pla estratègic de docència, de manera que assegura uns estàndards mínims de qualitat.

Si la institució vol diferenciar-se i fer un pas més en la millora de la qualitat docent, cal definir una sèrie 
de criteris d’excel·lència. Al seu torn, han de ser clarament compartits i establerts per la comunitat univer-
sitària, amb l’objectiu d’augmentar el compromís en la consecució efectiva dels diferents nivells d’excel·-
lència assenyalats en el sistema.

Amb aquestes premisses, es presenta una proposta d’un sistema de premis a l’excel·lència docent a la 
URV. Els criteris per atorgar el premi no es basen solament en els mèrits del docent, la seva trajectòria pro-
fessional o el currículum (tram docent), sinó que també es té en compte la proposta de futur d’un programa 
formatiu que ha d’aplicar el candidat al premi. Així, doncs, aquesta proposta tracta d’establir un tipus d’ava-
luació que promogui el desenvolupament de l’excel·lència, no basat exclusivament en els resultats.

L’element innovador d’aquest treball rau a ressaltar el valor de la proposta formativa del candidat al 
premi. Amb ell es pretén afegir un nou criteri d’avaluació als sistemes d’excel·lència presents en moltes 
institucions universitàries.

El document present es divideix en els punts següents: introducció, objectius de la proposta, marc gene-
ral del procés, proposta de la convocatòria i els annexos, en els quals apareixen models de formularis que 
ha d’omplir el candidat o candidata al premi.

2. OBJECTIUS DE LA PROPOSTA

L’objectiu principal d’aquest treball és el de “dissenyar un sistema de premis a l’excel·lència docent”. 
Amb la concessió d’aquests premis, la URV pretén incentivar la feina i l’activitat del seu professorat, mitjan-
çant el reconeixement de la seva trajectòria individual i la valoració de la proposta formativa del candidat; 
hi aporta i facilita, doncs, els recursos necessaris per a la seva posada en pràctica.

Aquest objectiu principal pot concretar-se en els objectius específics següents:

Definir una sèrie d’indicadors i evidències que permetin valorar el nivell d’excel·lència •	
dels docents de la URV;

Definir indicadors que puguin ser assimilables als de recerca des del punt de vista de la •	
visibilitat i de l’impacte, més enllà dels típics indicadors de rendiment dels estudiants;

Analitzar i proposar les possibles compensacions i reconeixements atorgables als profes-•	
sors excel·lents basant-se en un programa docent d’excel·lència;

A fi de complir aquests objectius, es dissenyaran estratègies i propostes encaminades a millorar la qua-
litat docent. Es concretaran en un sistema d’indicadors que permeti a la URV dur a terme els mesuraments 
oportuns i el disseny de polítiques que inverteixin en innovació i premiïn la qualitat i excel·lència docent 
aconseguida. Cal ressaltar que aquesta proposta no pretén duplicar les accions, funcions i responsabilitats 
que estan atribuïdes a cadascuna de les unitats estructurals de la URV en el model d’assegurament de la 



2 FOU 67 / Consell de Govern de 15 de juliol de 2010 / Formació

qualitat. El que es percep és completar i millorar el sistema de garantia i millora de la qualitat docent, i 
atorgar a la URV elements o pautes que la diferenciïn d’altres universitats del context.

Partint de l’anàlisi de casos i la visió general de la qualitat institucional, la proposta de la convocatòria 
que es formula es dissenya basant-se en la reflexió i en la participació activa de la comunitat universitària i 
d’experts en els diferents temes plantejats. A més a més, es considera essencial tenir en compte l’estructura 
i les pautes assenyalades en el pla de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments que la URV desen-
volupa des de finals de l’any 2004, que apareixen en el Pla estratègic de docència i en el model d’avaluació 
del PDI, certificat recentment per l’AQU Catalunya amb informe favorable. Tots aquests inputs han estat 
tinguts en compte en l’elaboració de la proposta d’indicadors d’excel·lència docent.

De la mateixa manera, cal fer referència explícita a l’experiència que la URV presenta en el disseny 
de reconeixements i convocatòries anuals a través del Consell Social i la Generalitat de Catalunya. Experts 
en temes de política universitària han assenyalat la URV com una de les universitats destacades en aquest 
esforç de valoració de l’interès que posen els professionals de la docència en el seu treball. Respecte d’això, 
cal subratllar l’actuació de la URV a:

Promoure l’elaboració i execució d’un pla estratègic de docència, respectat en l’àmbit •	
universitari pròxim i no tan pròxim;

Incentivar la publicació de diverses convocatòries en l’àmbit de la innovació docent, com •	
ara: premis atorgats pel Consell Social, dedicats al reconeixement de la qualitat docent; 
distinció Vicens Vives de la Generalitat de Catalunya; premis a la innovació del Ministeri 
d’Educació i Ciència.

En l’actualitat, la URV té en marxa diferents convocatòries, i la concessió dels diferents premis es durà 
a terme durant el present any acadèmic 2009-2010. La majoria dels premis són d’àmbit econòmic: trofeus, 
diplomes, reconeixements en acte públic a la distinció atorgada i la proposta de la sol·licitud a la convoca-
tòria de premis Vicens Vives (reconeixement a càrrec de la Generalitat).

El Consell Social atorga diferents premis a projectes basant-se en criteris com són: la rellevància de la 
proposta en la titulació específica en què s’ubica; la qualitat de la proposta, basant-se en la quantitat d’es-
tudiants a qui n’afecta l’aplicació; la possibilitat de transferència dels resultats obtinguts, o la quantitat de 
professorat, entre d’altres.

Com a resultat de les converses mantingudes amb el Rectorat de la URV, es va dissenyar un primer 
esquema dels temes per tractar, amb la finalitat de centrar el treball i la reflexió en els afers que resultessin 
clau per a l’objectiu que es plantejava la URV. La selecció d’aquests temes l’han duta a terme de forma 
conjunta les dues entitats implicades i es basa en experiències contrastades en altres universitats i sistemes 
universitaris. També s’han tingut en compte les tendències internacionals i nacionals en marxa sobre l’es-
tabliment de processos similars de garantia de qualitat i excel·lència docent en institucions de prestigi i, 
finalment, en l’experiència teòrica de la Càtedra UNESCO.

3. MARC GENERAL DEL PROCÉS

a) Marc general del procés. política de qualitat de la urV i Model d’aValuació del personal 
docent i inVestigador

A la fi de l’any 2004, la URV va dissenyar un model en l’àmbit de la millora de la qualitat per dur a 
terme el seguiment intern de la qualitat en la implantació dels ensenyaments. Aquest model es va emmarcar 
en els projectes pilot d’adaptació a l’EEES, i es va basar en els estàndards per a l’acreditació dels ensenya-
ments d’AQU Catalunya, els de l’ANECA i l’experiència prèvia de la institució en matèria d’avaluació i 
acreditació. Cal ressaltar que aquesta última va ser, tan sols un any després, reconeguda i avaluada positi-
vament per l’AQU Catalunya.

L’estratègia d’assegurament de qualitat docent es defineix en el Pla estratègic de Docència aprovat 
al maig de 2003. Aquest Pla actua com a instrument que guia l’estratègia de la URV en matèria docent i 
permet implantar les línies d’actuació de futur. A més a més, estableix la direcció del nou model docent i 
defineix els objectius, les estratègies i les principals accions per a l’adaptació a l’EEES. Considera essencials: 
el disseny del pla d’estudis, els processos d’EA, els processos de tutoria de l’alumne, l’organització docent, 
els agents involucrats, els recursos humans i materials, i la metodologia, entre d’altres.

El sistema d’aprenentatge a la URV, coherent amb el nou paradigma educatiu que deriva del procés de 
Bolonya, estableix l’alumne com a centre del procés i de l’acció educativa. L’actuació del docent es percep 
com el motor d’innovació, mitjancer i guia del camí cap a l’aprenentatge.

A més d’aquestes premisses, el Pla estratègic de docència de la URV també pretén aconseguir el màxim 
rendiment acadèmic dels estudiants i millorar la capacitació dels titulats, de manera que asseguri que els 
coneixements adquirits s’adeqüen a les expectatives de l’entorn laboral.
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Del model d’avaluació del personal docent i investigador de la URV (aprovat per Consell de Govern el 
30 d’octubre de 2007), se’n deriva un conjunt de dimensions i indicadors que mesuren la forma i el grau en 
què determinen els criteris necessaris per obtenir el complement addicional de docència i el reconeixement 
a l’excel·lència.

Recentment, la URV ha rebut l’informe d’acreditació del procés d’avaluació docent contingut en aques-
ta proposta. Aquest document, encara que va resultar favorable, inclou una sèrie de recomanacions que 
també han estat analitzades i tingudes en compte en el disseny del sistema de premis que es presenta al llarg 
d’aquestes pàgines. S’esmenta la necessitat aprofundir en l’anàlisi de resultats derivats del procés d’avalu-
ació docent i, especialment, en allò que contribueixi a millorar la docència. Així mateix, s’insisteix en la 
necessitat d’ajustar en el model d’avaluació el paper dels diferents responsables acadèmics, tant per facilitar 
la informació de què disposen com els diferents protocols d’avaluació. També es planteja la conveniència 
d’ampliar el debat sobre les propostes de millora, de manera que s’abordin aspectes que no són purament 
tècnics, que inclouen professorat d’altres àrees, responsables i estudiants.

La URV proposa a l’AQU Catalunya les candidatures per obtenir el complement addicional per mèrits 
docents al professor que hagi aconseguit el quinquenni de docència i, a més a més, tenir una valoració 
favorable de les tres dimensions següents:

Planificació docent•	

Exercici de l’activitat docent•	

Resultats de l’activitat docent•	

Cadascuna d’aquestes tres dimensions té un pes específic en el model global d’avaluació del professo-
rat per obtenir el complement addicional. La dimensió “planificació docent” té un pes màxim de 35 punts 
sobre 100; l’“exercici de l’activitat docent” podrà ser valorat amb 40 punts com a màxim, i la dimensió 
“resultats de l’activitat docent” té una puntuació màxima de 25 punts sobre el total de 100. Per obtenir 
una avaluació favorable i reconèixer el complement addicional, cal que el candidat hagi aconseguit una 
puntuació global mínima de 70 punts.

En canvi, per al reconeixement de l’excel·lència, el professor haurà d’obtenir en l’avaluació de les 
dimensions una puntuació global mínima de 90 punts, segons el sistema de valoració reflectit en la taula 
següent.

Taula 1. Model d’avaluació del PDI (URV, 2007)

Dimensions / Indicadors Punts per dimensió / indicador
Puntuació 

global
Responsable

1. Autoinforme

Valoració de 
l’autoinforme amb 
reflexió del professor

Es valorarà en funció del contingut i la 
justificació de cada indicador, així com 
el raonament i la reflexió sobre l’activitat 
desenvolupada

2
Comissió d’Avaluació 
del Col·lectiu Docent 

i Investigador 

2. PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT 33  

Valoració de la 
planificació docent

3 punts per a l’informe de responsables 
acadèmic avaluat favorablement (si més 
del 50% dels indicadors són valorats com 
a favorables)

3
Responsables 

acadèmics

Encàrrec docent

30 punts per a CD > 100%  
25 punts per 90 < CD <100%  
20 punts per 80 < CD <90%  
15 punts per 70% < CD <80%  
10 punts per 60% < CD <70%  
5 punts per 50% < CD <60%

28
Comissió d’Avaluació 
del Col·lectiu Docent 

i Investigador

Compliment del pacte 
de dedicació (PdD)

2 punts per 5 PdD valorats positivament 

1 punts per 4 PdD valorats positivament

2 

3. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT DOCENT 40  

Valoració de l’actuació 
professional i el 
desenvolupament

5 punts per a l’informe de responsables 
acadèmic avaluat favorablement (si més 
del 50% dels indicadors són valorats com 
a favorables)

5
Responsables 

acadèmics
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Desenvolupament de 
l’activitat docent

9

35
Comissió d’Avaluació 
del Col·lectiu Docent 

i Investigador

Formació i 
desenvolupament 
professional

5

Projectes específics 
d’innovació

9

Tasques especialment 
rellevants

5

Reconeixement extern 
de la qualitat docent

7

4. RESULTATS DE L’ACTIVITAT DOCENT 25  

Millora del rendiment 
acadèmic (taxa de 
rendiment) 

En com a mínim el 80% de les assignatures 
impartides la taxa de rendiment ha de ser 
superior a la mitjana de l’ensenyament 
menys la desviació. 

En qualsevol altre cas la comissió 
d’avaluació decidirà en funció del 
raonament i/o justificació que el professor/a 
fa a l’autoinforme

5

Comissió d’Avaluació 
del Col·lectiu Docent 

i Investigador

Enquesta de satisfacció 
dels estudiants 
(puntuació mitjana 
enquestes PME))

25 punts per entre 6 i 7 de PME 
20 punts per entre 5 i 6 de PME 
15 punts per entre 4,5 i 5 de PME 
10 punts per entre 4 i 4,5 de PME 
5 punts per entre 3,5 i 4 de PME 
0 punts per menys de 3,5

20 

TOTAL 100  

b) experiències nacionals i internacionals

Gran part de les universitats espanyoles han iniciat processos o sistemes de millora de la qualitat de la 
docència basats en l’atorgament de diferents premis a l’excel·lència. N’hi ha que incorporen mesures que 
ressalten el valor de la proposta formativa de futur del candidat per avaluar l’excel·lència docent, aspecte 
al qual es refereix especialment aquesta proposta.

A manera d’exemple, se citen les següents experiències nacionals en innovació docent:

El Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) atorga anualment uns premis a la Qualitat 
en la Docència Universitària. Tenen com a finalitat incentivar l’excel·lència de la funció docent, amb el re-
coneixement de l’exercici de l’activitat docent rellevant i de la millora o la implantació de mètodes docents 
amb resultats contrastats de qualitat. I, en especial, amb la promoció de la innovació docent com a factor 
determinant en la valoració de la qualitat i l’excel·lència i com a activitat rellevant en la millora docent.

Aquests premis s’adrecen, en les diferents modalitats, a tot el personal docent i investigador de la UPF, 
que pot participar-hi mitjançant candidatures individuals o col·lectives. Els premis consten de quatre mo-
dalitats, la finalitat dels quals és:

Premi a la Trajectòria Docent, com a reconeixement a l’exercici d’una activitat docent •	
rellevant continuada a la UPF;

Premi a la Iniciativa Docent, com a incentiu als projectes educatius de qualitat i reconei-•	
xement de les iniciatives que fomentin la millora de la qualitat docent;

Premi de Reconeixement Docent dins una titulació, com a reconeixement de l’exercici •	
d’una activitat docent rellevant dins una titulació UPF;

Premi de Reconeixement Docent dins un màster, com a reconeixement a l’exercici d’una •	
activitat docent rellevant d’un màster UPF.

En general, valoren l’aplicabilitat de l’experiència d’altres estudis, disciplines o assignatures; la intro-
ducció de continguts transversals o la coordinació entre assignatures; l’aplicació de les tecnologies de la 
informació i la comunicació o del coneixement i l’ús d’altres idiomes, així com la qualitat i eficiència de 
les tècniques utilitzades, la introducció de noves tecnologies amb criteris de qualitat o la difusió i la conso-
lidació de la iniciativa, atenent a les possibilitats de continuïtat, a la repercussió social o a l’impacte en la 
innovació i la millora de la qualitat docent a la universitat.
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La Universitat d’Alacant, a través del seu Consell Social, i la Generalitat Valenciana, per mitjà de la 
Conselleria d’Innovació, pretenen reconèixer l’excel·lència dels docents universitaris mitjançant la con-
cessió d’uns premis que contribueixin a estimular, impulsar i valorar la seva feina. S’adrecen a professors 
universitaris, de la categoria i antiguitat que sigui, que disposin d’una relació estable amb la Universitat 
d’Alacant.

Els criteris de concessió dels premis són: haver obtingut alts resultats en les enquestes docents; disposar 
de publicacions, articles i treballs propis que derivin directament de la seva tasca docent; haver dissenyat, 
aplicat i avaluat materials didàctics directament relacionats amb les matèries que imparteix; haver participat 
en tasques que afavoreixin la formació com a docent i en projectes d’innovació educativa; haver utilitzat 
les TIC en la docència; haver impartit assignatures en un idioma d’interès científic diferent del castellà o el 
valencià, i acreditar altres objectius i evidències que certifiquin qualitat i excel·lència docent a la univer-
sitat.

També la Universitat de Granada impulsa, des de l’inici del segon Pla de qualitat docent (2005), accions 
encaminades a la millora i innovació docent per donar resposta a la demanda social actual. En concret, 
s’han sistematitzat les experiències en innovació docent en els àmbits següents: l’existència d’oferta d’un 
ensenyament virtual; la creació de repositoris elaborats pel professorat, o la introducció d’una segona llen-
gua comunitària al si de la docència impartida.

Anterior a aquest Pla de qualitat, la Universitat de Granada ja citava anys endarrere, en el primer Pla 
de qualitat docent de la Universitat (2001), la necessitat de promoure la cultura de qualitat i impulsar 
l’excel·lència del professorat a través d’un programa específic denominat Programa d’excel·lència docent. 
Posteriorment, i derivat dels nous objectius universitaris i les lleis que en regulen l’activitat, la Universitat 
de Granada va actualitzar els objectius i l’organització del pla anterior. En el segon Pla, s’hi van incloure 
accions de millora, projectes d’innovació i estudis i anàlisi de suport a la qualitat docent.

En el Pla estratègic de docència de la Universitat de Granada, s’hi destaquen diferents línies, entre 
les quals cal esmentar la docència i la formació, de les quals deriven diferents polítiques d’actuació com 
el model docent i innovació, contemplat en l’oferta formativa de la Universitat de Granada, que promou 
l’aprenentatge autònom de l’estudiant i incentiva el desenvolupament i adquisició de competències, habi-
litats i destreses acords amb les demandes socials, a més de potenciar el treball d’equips docents. També 
promou la incorporació progressiva de les tecnologies de la informació i comunicació, i el reconeixement 
de l’activitat docent.

Els objectius fonamentals de la Universitat de Granada són: impartir una docència de qualitat a través 
del desenvolupament d’una oferta formativa adequada i el reconeixement del mèrit de l’activitat docent del 
professorat, incentivar la qualitat del docent i promoure la capacitat d’innovació i articular el desenvolu-
pament de la carrera acadèmica. Per a això, la Universitat contempla, en el seu Pla estratègic de docència, 
diferents línies estratègiques, entre les quals destaquen la docència i la formació. Se’n deriven diferents po-
lítiques d’actuació, com el model docent i innovació, contemplat en l’oferta formativa de la Universitat. Té 
com a finalitats promoure l’aprenentatge autònom de l’estudiant i incentivar el desenvolupament i adquisi-
ció de competències, habilitats i destreses d’acord amb les demandes socials; potenciar el treball d’equips 
docents; incorporar progressivament les tecnologies de la informació i comunicació; incentivar la formació 
contínua didàctica i metodològica, i destacar el reconeixement de l’activitat docent.

Així mateix, la Universitat també valora, d’acord amb l’EEES, l’augment de la qualitat dels ensenyaments 
i els seus resultats, a través de la millora del procés de comunicació del coneixement i de la potenciació 
de l’acció tutorial i del procés de la virtualització i incorporació d’una segona llengua comunitària en la 
docència. Entre les accions necessàries per a la recerca de l’excel·lència del professorat, destaquen l’ator-
gament de premis a les trajectòries docents d’excel·lència i al seu reconeixement públic; la inclusió dels 
mèrits docents en la promoció de la carrera acadèmica, i l’assessorament i suport formatiu a la implicació i 
dedicació del professorat en les activitats complementàries a la docència, com la recerca i la formació.

L’Institut de Recerca Universitària de Ciències de l’Educació (IUCE) de la Universitat de Salamanca, en 
col·laboració amb altres organismes, ha llançat, enguany, la primera convocatòria del premi IUCE sobre 
tecnologies per a la innovació docent.

L’objectiu de la convocatòria pretén estimular el professorat a dur a terme solucions tecnològiques que 
ajudin a formar els estudiants. A més a més, intenta reconèixer la feina de professors implicats en la incor-
poració de tecnologies educatives en la docència.

Els treballs presentats versen sobre projectes d’aplicació de les TIC a la innovació docent. La temàtica 
pot comprendre alguna de les àrees següents:

Experiències docents basades en les TIC orientades a adoptar mètodes d’ensenyament- •	
aprenentatge que promoguin la participació activa de l’alumne.

Pràctiques docents basades en les TIC centrades a utilitzar sistemes alternatius d’avaluació •	
i seguiment de l’aprenentatge de l’alumne.
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Organització d’experiències educatives basades en les TIC que es fonamentin en el desen-•	
volupament de competències professionals a l’aula.

Qualsevol altra àrea relacionada amb la innovació docent amb base tecnològica.•	

La convocatòria s’adreça a professors universitaris, que podran presentar treballs tant a escala individual 
com en equip, que imparteixin docència en qualsevol de les universitats espanyoles, tant públiques com 
privades. El premi valorarà especialment els treballs d’innovació realitzats en equip.

També Universia, juntament amb la Universitat Politècnica de Madrid, va anunciar, l’any 2007, la con-
vocatòria de dos premis a l’excel·lència docent, i deu més en reconeixement a la millor activitat en inno-
vació educativa.

L’objectiu fonamental era reconèixer la feina del professorat que hagués destacat a millorar els èxits 
dels seus alumnes en el procés d’aprenentatge, així com premiar els grups docents que haguessin posat en 
marxa projectes per garantir la continuïtat de la seva feina i els mètodes docents que introdueixen i suposen 
millores apreciables en la qualitat dels processos formatius.

De forma més concreta, els premis van reconèixer les activitats exercides i acreditades durant períodes 
d’almenys 20 anys, i en relació amb les següents línies d’actuació, valorades en un context temporal:

Potenciar un ensenyament centrat en l’estudiant i l’aprenentatge.•	

Incentivar nous mètodes d’avaluació.•	

Donar suport a mètodes docents actius i fomentar activitats participatives.•	

Desenvolupar el currículum i les competències genèriques de l’estudiant.•	

Desenvolupar, crear i coordinar equips docents.•	

Coordinar els programes formatius universitaris i de batxillerat.•	

Millorar l’atenció a l’estudiant.•	

Promoure activitats docents basades en l’aprofitament de les possibilitats de les TIC.•	

Desenvolupar la faceta docent dels projectes d’R+D.•	

Per explicar experiències internacionals en excel·lència docent, es pren com a referència la presentació 
realitzada pels professors Alberto Cabrera i Wietse de Vries, titulada “La formació de recursos humans 
universitaris”, exposada en el recent seminari Innovació, Universitat i Relacions amb la Societat, que va 
tenir lloc en la Pontifícia Universitat Catòlica de Rio Grandel del Sul (Porto Alegre, Brasil) al juny de 2009. 
Segons els ponents, el reconeixement a la docència és inferior al de la recerca, com succeeix al nostre país. 
La major part dels estudis que s’estan dent a terme als Estats Units i alguns països europeus es vinculen amb 
estudis sobre el que succeeix amb els estudiants abans de la vida universitària, durant la vida universitària 
i un cop incorporats al món laboral.

Aquestes dades indiquen que el context educacional encara exerceix un impacte important en els pro-
cessos i resultats de la docència, i que una millora en el context educacional impactaria de forma positiva 
en els processos i resultats. No obstant això, aquest model tradicional té diversos aspectes considerats 
negatius, com ara el paper passiu de l’alumne o “actor desconegut” i el fet que les universitats no fomentin 
una docència de qualitat. Persisteix el mite que el docent de qualitat és aquell que, en paraules d’Alberto 
Cabrera, “té un contracte de treball a temps complet, és doctor, es dedica a la recerca i té tenure”. Però, 
a més a més, aquesta idea influeix en les polítiques nacionals i institucionals de gairebé tots els països de 
l’Amèrica Llatina on hi ha programes específics de perfeccionament del professorat i que consisteixen, 
fonamentalment, a realitzar i obtenir més títols acadèmics, si pot ser de postgrau i realitzats a l’estranger. 
És a dir, mobilitat internacional i formació són elements essencials en els dissenys de sistemes d’avaluació 
de la qualitat docent.

Aquest mateix autor explica que hi ha països com Xile, l’Argentina o Mèxic que incentiven la qualitat 
docent basant-se en els esquemes de pagament per mèrits i productivitat com a forma d’avaluació del 
treball acadèmic que duen a terme els professors universitaris; no obstant això, aquest sistema continua 
afavorint la recerca enfront de la docència i, sobretot, enfront de la docència efectiva.

Segons el professor Günter L. Huber, de la Universitat de Tübingen, a Baden-Württemberg, el Ministeri 
d’Educació ofereix un premi per a cada tipus d’universitat (Universität, Fachhochschule, Pädagogische 
Hochschule) des dels anys noranta (c. 1995). És a dir, hi ha un premi per a cada tipus d’universitat i la suma 
actual és de 50.000 euros. La situació varia per a cada Bundesland, però normalment tots els estats federals 
tracten de fomentar la qualitat de l’ensenyament universitari a través d’aquests premis, encara que molts 
cops es necessitarien també més recursos. A més a més, cada universitat organitza els seus propis premis 
amb la participació dels estudiants. A Tübingen es va començar el 2007, i el premi va ascendir a 3.000 
euros.
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4. PROPOSTA DE CONVOCATÒRIA 

bases de la conVocatòria

L’objectiu d’aquesta convocatòria, de caràcter anual, és concedir premis a l’excel·lència docent del 
personal docent i investigador (PDI) de la URV, ja que es creu necessari reconèixer la trajectòria docent 
individual i fomentar l’increment i desenvolupament de la seva activitat, a fi d’estimular, impulsar i valorar 
la tasca del docent universitari.

adreçat a

Aquesta convocatòria de premis individuals s’adreça a tot el PDI de la URV que tingui el pacte de dedi-
cació complet, sempre que les persones candidates posseeixin almenys 90 punts en l’avaluació realitzada 
a l’efecte de l’obtenció del complement addicional per mèrits de docència, sense tenir en compte la pun-
tuació derivada de l’aplicació de factors correctors per càrrecs acadèmics.

presentació de les candidatures

Les persones candidates que vulguin optar als premis hauran de presentar la seva candidatura mitjan-
çant instància presentada al Registre de la URV, adreçada al vicerectorat responsable del PDI de la URV, 
abans de l’1 de novembre de 2010.

La instància s’acompanyarà de tots els annexos que figuren en la present convocatòria, degudament 
omplerts, i s’aportaran tots els documents justificatius i acreditatius dels mèrits i elements que seran avalu-
ats. No es valoraran aquells mèrits que no estiguin documentats.

La proposta de programa formatiu de futur presentada en la sol·licitud per la persona candidata haurà 
de tenir una durada d’un o dos anys, segons allò que s’ha exposat en la proposta.

El Comitè d’Avaluació, si ho considera convenient, podrà sol·licitar, en el termini màxim d’una setmana 
a comptar de la data de fi de les sol·licituds, i amb procés previ d’avaluació de les diferents candidatures, 
la documentació justificativa dels mèrits no justificats adequadament.

preMis

Es convoquen 5 premis a l’excel·lència docent, un per a cadascun dels àmbits d’estudi: Ciències, Cièn-
cies Socials i Jurídiques, Ciències de la Salut, Arquitectura i Enginyeries, i Arts i Humanitats.

La dotació màxima de cadascun dels premis serà de 25.000 €, segons el pressupost de la proposta i la 
disponibilitat pressupostària, i de 2 unitats d’activitat acadèmica (UAA). Cadascun dels premis serà atorgat 
per la URV. Aquestes quantitats màximes seran per a tot el projecte, independentment de la durada que 
tingui. Són conceptes susceptibles de ser finançats en el marc d’aquest premi aquells que estiguin relaci-
onats amb el programa formatiu proposat i adequadament justificats. Entre ells, la mobilitat d’estudiants i 
professorat, els recursos i materials didàctics i la contractació de personal.

Serà el rector/a de la URV qui comunicarà per escrit a les persones candidates la resolució adoptada, 
sense prejudici de la seva publicitat en els mitjans que siguin considerats oportuns.

coMitè aValuador

El comitè avaluador estarà compost per:

President/a: expert/a en qualitat i política universitària de prestigi reconegut.•	

Secretari/a: designat/ada pel rector de la URV, amb veu però sense vot.•	

2 persones expertes europees en avaluació de la qualitat universitària.•	

2 persones expertes americanes en avaluació de la qualitat universitària.•	

Una persona en representació de l’Associació d’Estudiants Europeus.•	

El comitè avaluador, després del període de revisió de cada candidatura, comprovació i valoració de 
la documentació aportada per cadascuna de les persones candidates, remetrà al Rectorat la proposta de 
concessió dels diferents premis; la resolució de la concessió correspondrà al rector/a.

De cada valoració de les candidatures presentades se’n deixarà constància en actes i inclourà un breu 
currículum de la persona candidata, així com els mèrits considerats decisius i la puntuació obtinguda en 
cadascun dels blocs valorats.

coMitè de seguiMent

S’estableix un doble nivell de seguiment dels projectes premiats:

tutorització, a càrrec dels membres del comitè d’avaluació, amb l’objectiu de verificar el desenvolupa-
ment del projecte segons el programa proposat. Com a mínim es realitzarà una tutorització per projecte i 
any.
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Supervisió, a càrrec de la comissió delegada de docència, amb l’objectiu de verificar el desenvolupa-
ment del projecte en l’àmbit tècnic i econòmic.

En finalitzar un projecte, la persona premiada entregarà una memòria amb el resum d’activitats, els re-
sultats obtinguts i la memòria econòmica. A més a més, es realitzarà una presentació pública del projecte.

Les persones premiades rebran el 60% de l’import del premi a l’inici del projecte. Per als projectes a un 
any, el 40% restant s’entregarà després de la presentació pública final. Per als projectes a dos anys, s’en-
tregarà un 20% en finalitzar el primer any amb un informe previ de seguiment. El 20% restant s’entregarà 
després de la presentació pública final.

Correspon a la comissió de docència, delegada de Consell de Govern de la URV, la interpretació 
d’aquesta convocatòria, així com la convocatòria de futures edicions dels premis.

La participació en el premi a l’Excel·lència Docent a la URV implica l’acceptació de les bases de la 
convocatòria.

4.1 Criteris per a l’avaluació. Proposta d’indicadors d’excel·lència

Per optar a candidat al premi d’Excel·lència Docent de la URV, cal complir els requisits assenyalats amb 
anterioritat en les bases de la convocatòria.

Un cop aconseguits aquests mínims, es valoraran dos aspectes essencials, com són l’avaluació professi-
onal del candidat i la seva proposta de programa formatiu.

Es considera essencial avaluar el candidat professionalment a través de l’anàlisi de la pròpia trajectòria 
docent (el currículum) i dels resultats obtinguts en les enquestes de satisfacció dels estudiants. Aquest as-
pecte del sistema de premis a l’excel·lència té un pes específic en el model del 40%, la qual cosa indica 
que la seva valoració o puntuació no podrà ser superior a 4 punts, sobre un total de 10.

Un altre aspecte que cal tenir en compte és la proposta que el candidat realitza sobre un programa for-
matiu, entenent que no ha estat encara posat en marxa. En la seva valoració, es tindrà en compte el model 
del programa formatiu que es presenti, el disseny i la consolidació de xarxes de referència internacionals i 
la previsible mobilitat d’estudiants i professors. La ponderació d’aquest aspecte en el sistema de premis a 
l’excel·lència és superior a l’anterior, un 60% de la qualificació final de la sol·licitud, la qual cosa indica 
que la proposta del candidat podrà obtenir una valoració màxima de 6 punts sobre 10, tal com queda re-
flectit en la taula següent.

Taula 2. Aspectes avaluables en el sistema de premis a l’excel·lència docent de la URV. 
Elaboració pròpia

Aspectes Dimensions
Ponderació de l’aspecte 

dins del sistema de premis

Avaluació docent
Trajectòria docent (CV)

40%
Enquesta de satisfacció dels estudiants

Proposta de programa 
formatiu de futur

Model del programa formatiu

60%
Disseny i consolidació de xarxa de 
referència internacional

Mobilitat d’estudiants i professors

i) Indicadors per a l’avaluació docent

El sistema d’indicadors proposat té un caràcter troncal, és a dir, és dissenyat per ser vàlid independent-
ment de l’àrea de coneixement a què pertanyi la proposta de programa formatiu.

Per determinar els indicadors d’avaluació de la docència, s’analitzaran dues grans dimensions: la tra-
jectòria docent del sol·licitant (o el que és el mateix, el CV) i els resultats de l’aplicació de les enquestes de 
valoració dels estudiants cap a la docència, mesurat a través de l’enquesta de satisfacció dels estudiants. 
Per obtenir la valoració favorable a l’efecte del premi d’excel·lència, serà necessari que les enquestes dels 
estudiants se situïn per sobre de la mitjana més un de la URV menys la desviació estàndard de la mitjana del 
període avaluat. Aquesta valoració favorable haurà de ser atorgada almenys en el 75% de les assignatures 
impartides.

El pes específic de la primera de les dimensions, trajectòria docent, en el model avaluador és del 30%; 
després la valoració de la trajectòria del candidat, no podrà ser superior a 3 punts sobre el total. En el cas de 
la segona dimensió que concreta aquest aspecte d’avaluació del candidat professionalment, l’enquesta de 
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satisfacció dels estudiants, la puntuació màxima que s’obtindrà en el sistema serà d’1 punt, tal com queda 
reflectit a la taula següent.

Taula 3. Dimensions de concreció de l’aspecte avaluació docent. Font: Elaboració pròpia 

Aspectes
Ponderació de l’aspecte 

dins del sistema de premis
Dimensions

Pes atorgat a cada dimensió

Avaluació docent 40%

Trajectòria docent (CV) 30%

Enquesta de satisfacció 
dels estudiants

10%

La trajectòria docent del sol·licitant (CV)

Per mesurar la trajectòria docent o currículum de la persona candidata, cal determinar els criteris con-
siderats definitoris de la dimensió i concretats, al seu torn, en diferents indicadors, l’anàlisi dels quals 
permetrà mesurar el criteri.

Els criteris de la dimensió trajectòria docent, concretats en indicadors, considerats essencials en el Pla 
estratègic de docència de la URV i el mesurament dels quals és tant d’estil qualitatiu com quantitatiu, es 
concreten en:

La  – planificació i documentació aportada de noves assignatures, que es mesura en:

El tipus de metodologia que es preveu utilitzar.•	

La  – formació rebuda per a la millora docent es valora mitjançant la presentació de certificats que 
acreditin la realització d’activitats per perfeccionar, actualitzar i desenvolupar les habilitats profes-
sionals docents. Els indicadors són:

Durada dels cursos a què ha assistit el candidat en els últims cinc anys vinculats a la mi-•	
llora de la qualitat de l’ensenyament.

Durada dels cursos a què ha assistit el candidat en els últims cinc anys vinculats a la mi-•	
llora de la qualitat de l’ensenyament a escala internacional.

La  – mobilitat per a la millora docent, que es valora mitjançant:

Presentació de l’acreditació conforme el candidat ha gaudit d’algun tipus de beca, i la •	
durada de la beca.

Lideratge de projectes en innovació docent i la seva coordinació – . Aquesta dimensió es mesura amb 
els indicadors següents:

Lideratge en la creació de grups d’innovació docent que aportin un valor afegit a l’activitat •	
docent de la Universitat.

Lideratge en l’establiment de grups d’innovació docent que, a més d’aportar un valor afegit •	
a la Universitat, promoguin els valors socials en què la Universitat estigui compromesa.

Lideratge en l’establiment de vincles entre grups de treball de la mateixa Universitat de •	
disciplines diferents.

Lideratge en la direcció i participació en projectes notables en innovació docent.•	

Nombre de projectes actius d’innovació docent.•	

Grau d’internacionalització dels grups de treball.•	

Nombre i tipus de premis i distincions a la innovació docent dels grups de treball.•	

 Tesis dirigides – , dimensió que es concreta en els indicadors següents: 

Nombre de tesis dirigides amb menció europea.•	

Nombre de tesis dirigides sense menció europea.•	

Nombre de tesis codirigides entre professors de diferents universitats, tant en l’àmbit naci-•	
onal com internacional.

Participació en assignatures amb estudiants internacionals i la seva adequació als programes forma- –
tius, dimensió que es concreta en els indicadors següents:

Percentatge d’alumnes no internacionals que cursen assignatures pròpies del grau, en un •	
idioma que no sigui el castellà ni el català.

Percentatge d’alumnes no internacionals que cursen assignatures pròpies del màster, en un •	
idioma que no sigui el castellà ni el català.
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Pluralisme en el programa de formació – , dimensió que es concreta en els indicadors següents:

Possibilitat de compartir assignatures amb diferents ensenyaments.•	

Possibilitat d’impartir i rebre formació, tant presencial com en línia, a través de la Univer-•	
sitat d’Estiu.

Convenis amb universitats – , dimensió que es concreta en:

Nombre de convenis d’intercanvi estudiantil, en els àmbits de grau i màster, establerts amb •	
universitats capdavanteres, tant a escala nacional com internacional.

Nombre de convenis de pràctiques establerts amb universitats capdavanteres, tant a escala •	
nacional com internacional.

Nombre de convenis d’intercanvi estudiantil, en els àmbits de predoctorat i postdoctorat, •	
establerts amb universitats capdavanteres, tant a escala nacional com internacional.

Nombre de convenis d’intercanvi de professorat amb universitats capdavanteres, tant a •	
escala nacional com internacional.

Publicació d’experiències docents en revistes especialitzades – , dimensió que es concreta en:

Nombre d’articles publicats en revistes d’impacte.•	

Nombre de citacions dels seus articles científics.•	

Nombre de capítols de llibres i llibres publicats en l’àmbit docent.•	

Capacitat de projecció de l’experiència docent fora de la universitat – , dimensió que es concreta 
en:

Conferències en centres de secundària i formació professional.•	

Conferències en l’entorn social.•	

Difusió de l’experiència docent en mitjans de comunicació, tant digitals com escrits.•	

Participació en fòrums de debat docent, tant en l’àmbit presencial com digital.•	

Coordinació i participació en projectes formatius internacionals – , dimensió que es concreta en:

Participació en grups d’innovació educativa a escala internacional.•	

Coordinació de grups d’innovació educativa entre universitats en la realització de projec-•	
tes a escala internacional.

Els resultats obtinguts després de l’aplicació de l’enquesta d’opinió dels estudiants sobre l’avaluació 
del professorat sol·licitant

La segona dimensió que concreta l’“avaluació docent” es relaciona amb els resultats de l’avaluació del 
professor que els estudiants duen a terme a través de l’enquesta d’opinió dissenyada per la Universitat.

Aquesta dimensió es concreta en un únic criteri, per la natura pròpia de la variable, quantitativa i con-
tínua, i posseeix una única indicadora l’anàlisi de la qual permetrà mesurar la dimensió.

La docència de qualitat en els primers cursos es reconeix en el sistema de premis a l’excel·lència com a 
mèrit del candidat i el seu mesurament permetrà indicar les avaluacions positives que ha rebut el candidat 
per part dels estudiants.

ii) Indicadors per a l’avaluació de la proposta formativa

Per determinar els indicadors d’avaluació de la proposta formativa seran analitzades tres grans dimen-
sions: el model del programa formatiu, el disseny i la consolidació de xarxes de referència internacional, i 
la mobilitat d’estudiants i professors.

El pes específic de la primera de les dimensions, model del programa formatiu, en el model avaluador és 
del 35%; per tant, la valoració de la proposta formativa del candidat no podrà ser superior a 3,5 punts sobre 
el total. En el cas de la segona dimensió que concreta aquest aspecte d’avaluació de la proposta formativa, 
el disseny i consolidació de xarxes de referència internacional, la puntuació màxima que s’obtindrà en el 
sistema serà d’1,5 punts. Finalment, el pes específic de la tercera dimensió que concreta la valoració de la 
proposta formativa, la mobilitat d’estudiants i professors, tal com queda reflectida a la taula següent, és de 
10%, per la qual cosa no se li podrà atorgar més d’1 punt.
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Taula 4. Dimensions de concreció de l’aspecte proposta formativa. Elaboració pròpia

Aspectes
Ponderació de l’aspecte 

dins del sistema de premis
Dimensions

Pes atorgat a cada dimensió

Proposta formativa 60%

Model del programa formatiu 35%

Disseny i consolidació 
de xarxes de referència 

internacional
15%

Mobilitat d’estudiants i 
professors

10%

Model del programa formatiu

Per al mesurament de la dimensió model del programa formatiu, s’establirà una sèrie de criteris acadè-
mics que s’especificaran en diferents indicadors, l’anàlisi dels quals permetrà quantificar el criteri.

Els criteris d’aquesta dimensió tenen la seva essència, justificació i coherència en el model de qualitat 
docent que parteix del compromís amb els següents referents de qualitat: avaluació contínua i per compe-
tències, seguiment de la carrera acadèmica dels estudiants, instruments per al registre del progrés d’apre-
nentatge dels alumnes, preocupació per la transició al món laboral i professional, i internacionalització i 
plurilingüisme.

Per la importància que la URV atorga a cadascun d’aquests referents de qualitat, definits internament 
com “temes estratègics”, en aquest document han estat considerats criteris essencials en la valoració de la 
proposta formativa de futur els ítems següents:

El  – model del programa formatiu.

El  – disseny i consolidació de xarxes de referència internacional.

La  – mobilitat d’estudiants i professors.

Els •	 criteris de la dimensió model del programa formatiu, concretats en indicadors, consi-
derats essencials en el Pla estratègic de docència de la URV i el mesurament dels quals és 
tant d’estil qualitatiu com quantitatiu, es concreten en:

Fonamentació – , dimensió que es concreta en els indicadors següents:

Redacció del títol del programa.•	

Redacció i explicació clara dels fins del programa.•	

El programa és singular i pertinent en tant que respon a les competències / perfil acade-•	
micoprofessional.

Disseny i contingut del programa – , dimensió que es concreta en els indicadors següents:

Definició d’objectius.•	

Redacció d’objectius.•	

Formulació tècnica i pedagògica dels objectius.•	

Caràcter interdepartamental, interuniversitari, internacional i interdisciplinari del progra-•	
ma.

Adequació dels continguts als objectius del programa.•	

Descripció organitzativa, clara i deductiva dels continguts.•	

Recursos i materials didàctics – , dimensió que es concreta en els indicadors següents:

Quantitat de recursos disponibles.•	

Adequació de recursos disponibles als objectius del programa.•	

Caràcter innovador de la tipologia dels recursos didàctics utilitzats.•	

Metodologia i organització de l’ensenyament – , dimensió que es concreta en els indicadors se-
güents:

Tipologia de la metodologia docent que afavoreixi la participació activa del discent.•	

Adequació del mètode d’E-A als fins del programa.•	

Definició detallada en el programa de les activitats que realitzarà l’alumne.•	

Tipologia i freqüència en l’ús d’eines tecnològiques.•	

Horari dedicat a les tutories amb l’alumne.•	
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Adequació de la distribució de la càrrega horària setmanal i diària.•	

Avaluació dels resultats – , dimensió que es concreta en els indicadors següents:

Adequació del tipus d’instruments emprats per a l’avaluació de l’aprenentatge.•	

Adequació del tipus d’instruments emprats per mesurar el nivell de satisfacció.•	

Els criteris de la dimensió disseny i consolidació de xarxes de referència internacional, concretats en 
indicadors, considerats essencials en el Pla estratègic de docència de la URV i el mesurament dels quals és 
tant d’estil qualitatiu com quantitatiu, es concreten en:

Disseny de grups de treball en innovació docent – , dimensió que es concreta en els indicadors se-
güents:

Nombre de grups de recerca en innovació docent creats que aporten un valor afegit i que •	
promouen els valors socials en què la Universitat està compromesa.

Consolidació de grups de treball creats en innovació docent – , dimensió que es concreta en els in-
dicadors següents:

Nombre de grups de treball que romanen actius al cap d’un any de ser creats.•	

Nombre de publicacions dels grups de treball al cap d’un any de ser creats.•	

Tipus de dedicació dels integrants del grup de treball.•	

Desenvolupament dels grups de treball creats en innovació docent – , dimensió que es concreta en 
els indicadors següents:

Nombre de publicacions dels integrants del grup de treball en revistes d’impacte.•	

Nombre d’altres publicacions dels integrants del grup de treball.•	

Producció de materials didàctics.•	

Els criteris de la dimensió mobilitat d’estudiants i professors, concretats en indicadors, considerats es-
sencials en el Pla estratègic de docència de la URV i el mesurament dels quals és tant d’estil qualitatiu com 
quantitatiu, es concreten en:

Mobilitat d’estudiants de grau i postgrau – , dimensió que es concreta en els indicadors següents:

Nombre de convenis estudiantils proposats.•	

Nombre de convenis de pràctiques proposats.•	

Mobilitat d’estudiants de predoctorat i postdoctorat – , dimensió que es concreta en els indicadors 
següents:

Nombre de convenis de recerca o de formació proposats.•	

Mobilitat de professors – , dimensió que es concreta en els següents indicadors: 

Nombre de convenis de recerca o de formació proposats.•	

4.2 Ponderació d’elements avaluadors

Encara que el sistema de premis proposat inclou una primera aproximació de la ponderació dels aspec-
tes, les dimensions i els respectius criteris avaluables, el sistema seria més òptim si la decisió final d’atorgar 
els respectius pesos dels elements es dugués a terme de forma conjunta amb els membres de la comunitat 
universitària de la URV, a través de consultes i de l’ompliment d’un instrument de validació sobre la pon-
deració. Aquest instrument de consulta a la comunitat donaria informació sobre la importància que atorga 
a cada element avaluable del model. 
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Dimensions
Criteris o mèrits 
considerats

Indicadors
Tipus 

d’indicador

Trajectòria 
docent (CV)
30%

Planificació i 
documentació aportada de 
noves assignatures (1%)

Metodologia que es preveu utilitzar Qualitatiu

Formació rebuda per a la 
millora docent (2%)

Durada dels cursos als quals ha assistit el candidat 
en els últims cinc anys vinculats a la millora de la 
qualitat en l’ensenyament 

Quantitatiu 

Durada dels cursos als quals ha assistit el candidat 
en els últims cinc anys vinculats a la millora de la 
qualitat en l’ensenyament a escala internacional 

Quantitatiu

Mobilitat per a la millora 
docent (2%)

Presentació de l’acreditació segons la qual el 
candidat ha tingut alguna beca i la durada 

Quantitatiu 
i qualitatiu 

Lideratge de projectes 
d’innovació docent i 
coordinació (4%)

Lideratge en la creació de grups d’innovació docent 
que aportin un valor afegit a l’activitat docent de la 
Universitat

Qualitatiu

Lideratge en l’establiment de grups d’innovació 
docent que, a més d’aportar un valor afegit a la 
Universitat, promoguin els valors socials amb què la 
Universitat estigui compromesa

Qualitatiu

Lideratge en l’establiment de vincles entre grups 
de treball de la mateixa Universitat de disciplines 
diferents

Qualitatiu

Lideratge en la direcció i participació en projectes 
capdavanters en innovació docent

Qualitatiu

Tesis dirigides (3%)

Nombre de tesis dirigides amb menció europea Quantitatiu

Nombre de tesis dirigides sense menció europea Quantitatiu

Nombre de tesis codirigides entre professors de 
diverses universitats, tant a escala estatal com  
internacional

Quantitatiu

Participació en 
assignatures amb alumnes 
estrangers i adequació 
de la docència en els 
programes formatius en 
funció de la presència i 
recepció d’estudiantes 
estrangers (2%)

Percentatge d’alumnes no internacionals que cursen 
assignatures pròpies del grau en idioma que no sigui 
ni el castellà ni el català

Quantitatiu

Percentatge d’alumnes no internacionals que cursen 
assignatures pròpies del màster en idioma que no 
sigui ni el castellà ni el català

Quantitatiu

Pluralisme en el programa 
de formació (3%

Possibilitat de compartir assignatures amb diversos 
ensenyaments 

Qualitatiu

Possibilitat d’impartir i rebre formació, tant 
presencial com en línia, a través de la Universitat 
d’estiu

Qualitatiu

Convenis amb universitats 
(3%)

Nombre de convenis d’intercanvi estudiantil, pel 
que fa a grau i màster, establerts amb universitats 
capdavanteres, tant a escala estatal com 
internacional

Quantitatiu

Nombre de convenis de pràctiques establerts amb 
universitats capdavanteres, tant a escala estatal com 
internacional

Quantitatiu
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Dimensions
Criteris o mèrits 
considerats

Indicadors
Tipus 

d’indicador

Trajectòria 
docent (CV)
30%

Convenis amb universitats 
(3%)

Nombre de convenis d’intercanvi estudiantil, pel 
que fa a predoctorat i postdoctorat, establerts amb 
universitats capdavanteres, tant a escala estatal com 
internacional l

Quantitatiu

Nombre de convenis d’intercanvi de professorat 
amb universitats capdavanteres, tant a escala estatal 
com internacional

Quantitatiu

Publicació d’experiències 
docents en revistes 
especialitzades (3%)

Nombre d’articles publicats en revistes d’impacte Quantitatiu

Nombre de citacions dels seus articles científics Quantitatiu

Nombre de capítols de llibre i llibres escrits en 
l’àmbit docent 

Quantitatiu

Capacitat de projecció de 
l’experiència docent fora 
de la universitat(4%)

Conferències en centres de secundària i formació 
professional

Quantitatiu 

Conferències en l’entorn social Quantitatiu

Difusió de l’experiència docent en mitjans de 
comunicació digitals i escrits

Quantitatiu

Participació en fòrums de debat docent, tant 
presencials com digitals

Quantitatiu

Coordinació i participació 
en projectes formatius 
internacionals (3%)

Participació en grups d’innovació educativa a escala 
internacional

Qualitatiu

Coordinació de grups d’innovació educativa entre 
universitats en la realització de projectes a escala 
internacional

Qualitatiu

Enquesta de 
satisfacció 
dels estudiants
10%

Satisfacció dels estudiants 
(10 %)

Resultats obtinguts de l’aplicació en els últims 5 
anys

Docència en primers cursos en els últims 5 anys

Quantitatiu 

Qualitatiu


