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Manual per a l’AVALUACIÓ
DE L’ACTIVITAT DOCENT DEL 

PROFESSORAT



Què és el programa DOCENTIA?

Peça clau a l’Espai Europeu d’Educació Superior: 
la garantia de la qualitat.

Qualitat de:

• Plans d’estudi
• Organització i desenvolupament de les titulacions
• Processos d’ensenyament-aprenentatge i avaluació
• Professorat
• Recursos d’aprenentatge i de suport a l’estudiantat
• Informació pública
• Procediments de garantia de la qualitat



Què és el programa DOCENTIA?

2007: Programa DOCENTIA d’ANECA 

Donar suport a les universitats en el
disseny i aplicació de procediments
d’avaluació de la docència amb la
finalitat de garantir la qualitat docent del seu 
professorat i afavorir el desenvolupament i 
reconeixement del mateix.



Manual per l’avaluació de l’activitat docent 
del professorat de la Universitat de València

2007: Inici participació UV en el programa
2007-2013: Treball en diversos models
2012-2013: Elaboració i proposta d’un manual
2013: Aprovació per Comissió de Professorat
2013-2015: Incorporació de modificacions
2015: Aprovació pel Consell de Govern i 
presentació a l’AVAP per a la seua avaluació.
2016: Verificació del disseny per AVAP-ANECA

links.uv.es/uq/DOCENTIA
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2017 i 2018: Fase experimental d’implantació

Seguiment

Modificacions i millores

Certificació de la implantació
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Objectius

 Contribuir a la millora de la docència
 Reconèixer públicament l’esforç dels professors 

i de les professores 
 Incorporar en l’avaluació de la docència totes 

aquelles activitats que directament incideixen 
en la seua qualitat

 Conèixer les àrees i el professorat als quals ha 
d’oferir-se serveis i programes de formació i 
suport a la docència



Nivells

Nivell BÀSIC

Compliment de les 
OBLIGACIONS 
pròpies de l’activitat 
docent 

Nivell AVANÇAT

Paràmetres de 
QUALITAT



Nivell BÀSIC: 
Aspectes a valorar

Compliment d’obligacions i obtenció d’uns resultats
mínims.

 Assistència a classe
 Compliment de tutories
 Compliment de la llengua que figura a l’encàrrec

docent
 Compliment dels requeriments administratius sobre

avaluació dels estudiants
 Satisfacció d’estudiants



Nivell BÀSIC: Implicacions

Obtenció del component docent 
(quinquenni).

Durant la FASE EXPERIMENTAL el quinquenni es resoldrà d’acord 
amb la Normativa d’Avaluació de la Docència vigent i, per tant, la 
participació voluntària en aquest programa NO tindrà cap 
repercussió en l’obtenció del quinquenni.



A partir del reconeixement favorable del primer nivell, 
s’avaluarà l’activitat docent amb una valoració 
numèrica.

Nivell AVANÇAT: 
Aspectes a valorar

DEDICACIÓ

DESENVOLUPAMENT



Nivell AVANÇAT: 
Aspectes a valorar

1. Dedicació docent

1.1. Quantitat de docència 
impartida.

10

20

1.2. Nombre d’estudiants atesos. 10
1.3. Nombre d’assignatures noves 
impartides.

2.5

1.4. Encàrrecs institucionals de 
coordinació acadèmica i de 
programes específics de política 
universitària.

5

1.5. Altres tasques relacionades 
amb la docència

2.5



Nivell AVANÇAT: 
Aspectes a valorar

2. Planificació de la 
docència

2.1. Formació per a la docència 
rebuda o impartida.

6

25

2.2. Participació en projectes 
d’innovació i millora docent.

6

2.3. Oferta de materials docents 
d’elaboració pròpia.

9

2.4. Compliment de la guia 
docent.

3

2.5. Coordinació de l’activitat 
docent.

7



Nivell AVANÇAT: 
Aspectes a valorar

3. Desenvolupament 
de la docència

3.1. Desenvolupament de 
l’activitat docent.

30

35
3.2. Docència en llengües 
distintes del castellà.

10

3.3. Participació en tribunals de 
treballs fi de grau i/o fi de 
màster.

5



Nivell AVANÇAT: 
Aspectes a valorar

4. Resultats de la 
docència

4.1. Satisfacció global dels 
estudiants.

25

30
4.2. Premis i reconeixements 
externs a la qualitat de la 
docència.

10

4.3. Resultats acadèmics 5



Nivell AVANÇAT: Puntuacions

NIVELL BÀSIC

100

Nivell bàsic NO FAVORABLE Nivell bàsic FAVORABLE

200

NIVELL AVANÇAT

150 175 190

Millorable Satisfactori Not Exc



Nivell AVANÇAT: Implicacions

La valoració de la qualitat docent s’incorporarà de forma 
progressiva a:
 Els diferents processos associats a la contractació i promoció 

del professorat universitari.
 L’assignació d’anys sabàtics.
 L’aprovació d’estàncies i assignació de borses de treball.
 La distribució anual de la docència, en la mesura que ho 

arreplegue la reglamentació de règim intern dels 
departaments.

 La distribució econòmica dels departaments.
 La baremació dels candidats als Premis a l’Excel·lència 

Docent del Consell Social de la Universitat de València.



Nivell AVANÇAT: Implicacions

Per a aquells professors o professores que 
obtinguen una qualificació de “millorable” al 
nivell avançat (<150 punts) es dissenyarà un pla 
de formació personalitzat en el marc del Pla de 
Formació d’Impuls al Lideratge Docent organitzat 
pel SFPIE.



Nivell AVANÇAT: Implicacions

Implicacions externes:

Acreditació de professorat (ANECA)

Renovació de l’acreditació de graus i màsters 
(AVAP) i obtenció de segells internacionals de 
qualitat per part de titulacions (ANECA).



Procediment: Periodicitat

 Activitat docent: avaluada en períodes de 5
anys (coincidint amb quinquennis).

 Aquell professorat que es trobe en algun 
procés d’acreditació, selecció o promoció 
podrà ser avaluat per un període inferior.



Procediment: Àmbit d’aplicació

 Fase experimental de dos cursos acadèmics.
 Curs 2016-2017, destinataris:

 Professorat funcionari, contractat doctor o ajudant 
doctor que ha sol·licitat el reconeixement del 
quinquenni durant el mes de desembre de 2016.

 Professorat associat en actiu que ha impartit classes 
durant 5 o més cursos acadèmics.

 Professorat ajudant amb 3 o més anys d’antiguitat.



Procediment: Agents implicats



Procediment: Avaluadors

Comitè Permanent d’Avaluació de l’Activitat 
Docent
• Vicerector o vicerectora amb competències de professorat
• Un o una representant per branca de coneixement elegit per la 

Comissió de Professorat
• Un o una estudiant
• Un o una representant sindical

Comissió de Garanties
• Vicerector o vicerectora amb competències en 

qualitat educativa
• Dos professors o professores amb experiència 

acreditada en processos d’avaluació
• Un o una estudiant
• Un o una representant sindical

Informe 
provisional

Recursos



SYSDOCENTIA

Procediment: Instruments

BASES DE DADES

MEMÒRIA ANUAL

AUTOINFORME 
QUINQUENNAL

Informe CONSELL 
DEPARTAMENT

Informes de la CAT 
i la CCA

ENQUESTES




