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INFORME D’AVALUACIÓ 

Director/a de Departament 

Us demanem que valoreu cadascuna de les dimensions i ítems següents en relació amb l'activitat docent 
desenvolupada pel professor/professora 

 
DIMENSIÓ I. Planificació docent    

(Es tracta de valorar la responsabilitat del professor en la planificació docent) 

1. Els programes de les assignatures han estat actualitzats al llarg del quinquenni. 

� Sí 

� Parcialment 

� No  

� No disposo d’informació suficient 

 

2. Els programes de les assignatures impartides s'han correspost amb els respectius plans docents. 

� Sí 

� Parcialment 

� No  

� No disposo d’informació suficient 

 

3. En el cas d'assignatures amb 2 o més grups, el professor participa en els reunions de coordinació de 

l'assignatura. 

� Sí 

� Parcialment 

� No  

� No disposo d’informació suficient 

 

4. El professor mostra disponibilitat per impartir tant assignatures troncals i obligatòries com optatives. 

� Sí 

� Parcialment 

� No  

� No disposo d’informació suficient 

 

5. Feu els comentaris i observacions que considereu adients. 

.............................................................................................................................................................................................................. 
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DIMENSIÓ II. Valoració dels resultats de l'activitat docent  

 

6. La valoració dels resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat que ha rebut docència per part d'aquest professor 

o professora és: (Valoreu de manera raonada els casos de rendiment inferior al 50%). 

� Favorable 

� No favorable 

 

7. El tancament de les actes de qualificació es fa a termini. 

� Sí 

� No  

 

8. Existeixen incidències en el departament sobre aquest professor o professora (revisions d'exàmens mitjançant 

comitès d'avaluació, disponibilitat per atendre les tutories, queixes dels estudiants, ...)?. 

� Sí 

� No  
 

 
9. Feu els comentaris i observacions que considereu oportuns, especialment en aquells casos de rendiment 

clarament baixos i/o d'existència d'incidències: 
 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

DIMENSIÓ III. Satisfacció dels estudiants  

 

10. A partir de les enquestes dels estudiants disponibles, els resultats han estat:. 

� Excel·lents 

� Positius 

� Parcialment negatius 

� Negatius 

� Irregulars 

� No hi ha enquestes institucionals 

 

11. Considereu ajustada a la realitat l'opinió reflectida en les enquestes de l'alumnat? (En cas que la resposta sigui 

“No”, cal que la motiveu) 

� Sí 

� No  

 

 



Convocatòria d’avaluació docent del professorat 
RESPONSABLES ACADÈMICS 

 

 

 

 

12. Feu els comentaris i observacions que considereu adients. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

EXCEL·LÈNCIA DOCENT 

 

Considereu que aquest professor/professora destaca per la seva excel·lència docent? 

� Sí 

� No  

 

En cas que sí, motiveu la vostra apreciació/opinió: 

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Nom i cognoms: 

Data: 

Signatura: 
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INFORME D’AVALUACIÓ 

Cap d’estudis o coordinador/a de màster 

Us demanem que valoreu cadascuna de les dimensions i ítems següents en relació amb l'activitat docent 

desenvolupada pel professor/professora 

 
 
VALORACIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTIVITAT DOCENT  

 

1. La valoració dels resultats acadèmics obtinguts per l'alumnat que ha rebut docència per part d'aquest professor 

o professora és: (Valoreu de manera raonada els casos de rendiment inferior al 50%). 

� Favorable 

� No favorable 

 

2. El tancament de les actes de qualificació es fa a termini. 

� Sí 

� No  

 

3. Existeixen incidències en el departament sobre aquest professor o professora (revisions d'exàmens mitjançant 

comitès d'avaluació, disponibilitat per atendre les tutories, queixes dels estudiants, ...)?. 

� Sí 

� No  
 

 
4. Feu els comentaris i observacions que considereu oportuns, especialment en aquells casos de rendiment 

clarament baixos i/o d'existència d'incidències: 
 
.................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 

SATISFACCIÓ DELS ESTUDIANTS  

 

5. A partir de les enquestes dels estudiants disponibles, els resultats han estat:. 

� Excel·lents 

� Positius 

� Parcialment negatius 

� Negatius 

� Irregulars 

� No hi ha enquestes institucionals 
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6. Considereu ajustada a la realitat l'opinió reflectida en les enquestes de l'alumnat? (En cas que la resposta sigui 

“No”, cal que la motiveu) 

� Sí 

� No  

 

7. Feu els comentaris i observacions que considereu adients. 

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

EXCEL·LÈNCIA DOCENT 

 

Considereu que aquest professor/professora destaca per la seva excel·lència docent? 

� Sí 

� No  

 

En cas que sí, motiveu la vostra apreciació/opinió: 

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Nom i cognoms: 

Data: 

Signatura: 
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INFORME D’AVALUACIÓ 

Degans i deganes 

 
DIMENSIÓ 1. Planificació docent  

� Favorable 

� No favorable 

En cas que la resposta sigui “No favorable”, cal que la motiveu: 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

DIMENSIÓ 2. Valoració dels resultats de l'activitat docent  

� Favorable 

� No favorable 

En cas que la resposta sigui “No favorable”, cal que la motiveu: 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

DIMENSIÓ 3. Satisfacció dels estudiants  

� Favorable 

� No favorable 

En cas que la resposta sigui “No favorable”, cal que la motiveu: 

.......................................................................................................................................................................................................................... 

 

EXCEL·LÈNCIA DOCENT 

 

Considereu que aquest professor/professora destaca per la seva excel·lència docent? 

� Sí 

� No  

 

En cas que sí, motiveu la vostra apreciació/opinió: 

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Nom i cognoms: 

Data: 

Signatura: 
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