
DEFINICIÓ DE LA PRESTACIÓ

Nom de la prestació Avaluació docent de grau

Descripció

1.        Recollida i tractament d’informació, elaboració 
d’estadístiques i informes sobre la tasca docent del 
professorat que imparteix docència a títols de grau 

-          Qüestionari d’opinió dels alumnes sobre la tasca 
docent del professorat

-          Autoinforme del professorat

2.                          Sol·licitud d’avaluació docent voluntària  
3.        Sol·licitud de certificat d’avaluació docent 
 

Subunitat (secció, 
àrea…) i persona 
responsable

Avaluació Docent, Planificació i Qualitat de la Gestió

Margarita Mir Buades, sequa@uib.es
Altres unitats del 
mateix servei o 
d’altres serveis 
implicades

 

Qualitat, avaluació i seguiment dels títols

Horari i calendari de 
prestació del servei

 

� Avaluació docent de les assignatures de primer semestre : 
gener 

� Avaluació docent de les assignatures de segon 
quadrimestre: maig

Persones 
destinatàries

� Consell de Direcció
� Responsables Acadèmics

� Personal Docent i Investigador 

Requisits previs per a 
la prestació del servei

Per tal de poder dur a terme l’avaluació docent d’un professor, 
cal haver impartit un mínim dos crédits

Canals de prestació 
del servei

X Presencial  Telefònic  X Correu electrònic

 Web X UIBdigital  Altres
Temps previst de 
tramitació (si escau)

 
Cost per a l’usuari (si 
escau)

 

Informació 
complementària (si 
escau)

 

Normativa �        Estatuts de la UIB 170/2003, de 26 de Setembre
�        Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre de 
Universitats i la seva posterior modificació a la Llei 4/2007, 
de 12 d’abril.

http://sequa.uib.es/qualitat/
http://sequa.uib.es/Carta-de-serveis/Fitxes/Tina/Fitxa-Avaluacio-docent-de-grau-diplomatures-i-llicenciatures/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/oppjcr/Configuraci%C3%B3n%20local/Temp/106374_acreditacio.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/oppjcr/Configuraci%C3%B3n%20local/Temp/128387_125570_solicitud_tasca1.doc
http://sequa.uib.es/digitalAssets/135/135382_autoinformedocentia.pdf
http://sequa.uib.es/digitalAssets/135/135381_enquesta-plantilla-grau-935.pdf
http://sequa.uib.es/digitalAssets/135/135381_enquesta-plantilla-grau-935.pdf


�        Real Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel que 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials.
�        Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’empleat públic
�        Model Docentia
�        Criteris i directrius per a la garantia de la qualitat en el 
Espai Europeu d’Educació Superior
�        Guia per a l’elaboració externa del disseny 
d’avaluació docent (DOCENTIA)
�        Protocol per a l’avaluació externa del disseny 
d’avaluació docent (DOCENTIA)

Política de professorat de la UIB
Accions que ha de realitzar la persona interessada
Sol·licitud (com s’ha 
de sol·licitar, on cal 
adreçar-se…)

Link sol·licitud avaluació voluntària 

Link sol·licitud certificat d’avaluació docent

Documents que cal 
aportar

Documents normalitzats 
UIB

PS2. Evaluació, reconeixament e 
incientius de l’activitat docent del 
professorat de la UIB

Altres documents  

Altres accions  

http://sequa.uib.es/digitalAssets/106/106374_acreditacio.doc
http://sequa.uib.es/digitalAssets/128/128387_125570_solicitud_tasca1.doc

