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INSTRUCCIONS PER A COMPLETAR
RESPONSABLES ACADÈMICS

L’INFORME

DELS

Valori l’actuació desenvolupada pel professor considerant globalment totes les activitats
docents realitzades de les quals tingui constància. Prengui com a referència l’últim
trienni, o, si s’escau, una fracció de temps inferior. No obstant això, si ho considera
necessari faci constar les característiques diferencials trobades en el desenvolupament
d’algunes de les activitats docents. Per a realitzar la seva valoració utilitzi l’escala
associada a cadascun dels elements de l’Informe, marcant amb una “X” l’opció triada.
Pot completar la seva valoració amb les observacions que consideri oportunes, si bé
només és necessari que argumenti les valoracions negatives (Poc adequades /
satisfactòries / orientades a la innovació docent o Gens adequades / satisfactòries /
orientades a la innovació docent).
L’escala utilitzada per realitzar la valoració, elaborada en funció dels criteris avaluats en
cada una de les dimensions, és la següent:

Gens adequat
PLANIFICACIÓ

Poc adequat
Adequat

Grau en que la Planificació de l’activat
docent respon als requeriments
establerts pel Centre

Molt adequat
Gens adequat
DESENVOLUPAMENT

Poc adequat
Adequat

Grau en que el Desenvolupament de
l’activat
docent
respon
als
requeriments establerts pel Centre

Molt adequat
Gens eficient
RESULTATS

Poc eficient
Eficient

Grau en que l’activitat docent ha
afavorit l’acompliment dels resultats
previstos

Molt eficient
Gens Orientat a la millora
ACTUALITZACIÓ I
INNOVACIÓ

Poc Orientat a la millora
Orientat a la millora
Molt Orientat a la millora

Grau
en
que
les
activitats
d’actualització i les noves accions
dutes a terme durant l’activitat docent
estan dirigides a la seva millora.
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Informe dels responsables acadèmics

Dades d’identificació del Responsable Acadèmic:

NOM I COGNOMS:_____________________________________________________
NIF:___________________________________________________________________
CÀRREC:______________________________________________________________
CENTRE:______________________________________________________________
DATA:________________________________________________________________

PROFESSOR AVALUAT:
NOM I COGNOMS:_____________________________________________________
NIF:___________________________________________________________________
DEPARTAMENT:_______________________________________________________
CENTRE:______________________________________________________________
PERIODE AVALUAT (màxim un trienni):____________________________________

_________________________SIGNATURA
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VALORACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ
Valori les activitats de planificació que realitza el professor, considerant aspectes tal com:
-

La coordinació amb altres activitats docents (participació en comissions i reunions de
coordinació de les activitats docents).

-

L’adequació de les propostes docents del professor a les directrius del Departament o
Centre.

-

El compliment dels terminis establerts per al lliurament de les planificacions.

GENS
ADEQUADES

POC
ADEQUADES

ADEQUADES

MOLT
ADEQUADES

Observacions:

VALORACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT
Valori el desenvolupament de les activitats docents que realitza el professor, considerant
aspectes tal com:
-

Incidències detectades en el desenvolupament de la docència a l’aula, en el
desenvolupament de classes pràctiques o tutories (absències no justificades,
reclamacions dels estudiants) així com en el desenvolupament del procés d’avaluació.

-

Felicitacions, reconeixements o valoracions meritòries sobre el desenvolupament de la
docència.

GENS
ADEQUADES
Observacions:

POC
ADEQUADES

ADEQUADES

MOLT
ADEQUADES
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VALORACIÓ DEL RESULTAT
Valori els resultats obtinguts pels estudiants en les activitats docents realitzades pel professor,
considerant aspectes tal com:
-

Resultats acadèmics obtinguts pels estudiants (taxes de presentats, estudiants que no
han superat la matèria, assignatura o similar, percentatges d’aprovats, notables,
excel·lents, o dades similars).

-

Satisfacció dels estudiants en relació amb les activitats docents que han realitzat.
Consideri els resultats de les enquestes o procediments similars.

GENS EFICIENT

POC EFICIENT

EFICIENT

MOLT
EFICIENT

Observacions:

VALORACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT
Valor les activitats d’actualització i innovació que realitza el professor, considerant aspectes tal
com:
-

Les accions formatives realitzades per millorar la seva activitat docent.

-

La introducció de canvis en la seva activitat docent orientats a la innovació.

-

L’adequació d’aquest canvis a les directrius del Departament o Centre.

GENS
ORIENTATS A
LA INNOVACIÓ
DOCENT
Observacions:

POC
ORIENTATS A
ORIENTATS A LA INNOVACIÓ
LA INNOVACIÓ DOCENT
DOCENT

MOLT
ORIENTATS A
LA INNOVACIÓ
DOCENT

