
 

ANNEX II 
 

RELACIÓ DE MÈRITS DOCENTS ADMESOS 
PER CATEGORIES I TIPOLOGIES 
 
CATEGORIA A. FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 
Tipologia d'activitats 

a1) Assistència a cursos per millorar l’activitat docent universitària. 

a2) Assistència a congressos, jornades, seminaris etc. sobre docència universitària. 

a3) Impartició de cursos per a la formació del professorat universitari. 

a4) Participació en el Pla d’acció tutorial (PAT). 

a5) Mentoria de professorat novell. 

a6) Foment de la internacionalització: Impartició de docència reglada en anglès o altres llengües. 

a7) Formació d’investigadors novells: Direcció o co-direcció de tesis doctorals en curs o tutoria de programes 
predoctorals (FPI, FPU, etc.). 
 

CATEGORIA B. INNOVACIÓ, RECERCA EDUCATIVA I DIFUSIÓ DELS RESULTATS 
Tipologia d'activitats 

b1) Participació en projectes d’innovació o de millora de la docència. 

b2) Coordinació de projectes d’innovació o de millora de la docència. 

b3) Pertinença a grups d’innovació docent reconeguts o consolidats. 

b4) Coordinació de grups d’innovació docent reconeguts o consolidats. 

b5) Creació de noves assignatures. 

b6) Comunicacions en seminaris, jornades, congressos ... relacionats amb innovació o millora docent. 

b7) Organització de seminaris, jornades, congressos ... relacionats amb innovació o millora docent. 

b8) Desenvolupament d’experiències amb noves metodologies docents (MOOC's, aula invertida, simulació, 
gamificació, aprenentatge basat en projectes, entre d’altres). 
b9) Autoria de publicacions docents amb ISSN, ISBN o DOI o de manuals de referència per a les assignatures 
impartides. 
 

CATEGORIA C. GESTIÓ DOCENT 
Tipologia d'activitats 

c1) Coordinació d'assignatura (més d'un grup i més d'un professor). 

c2) Coordinació de programes d’intercanvi d’estudiants. 

c3) Coordinació de programes de cooperació educativa. 

c4) Participació en comissions de docència, màster, doctorat, consells d’estudis. 

c5) Participació en comissions d’elaboració o de revisió de plans d’estudis. 

c6) Participació en comissions d'avaluació de titulacions de grau o de màster universitari. 

c7) Participació en comissions de seguiment de mentories de professorat novell. 

c8) Participació en comissions específiques d’avaluació docent i/o de la qualitat acadèmica. 

c9) Coordinació i tutorització per a la difusió del treball artístic dels estudiants. 

c10) Desenvolupament de tasques relacionades amb la transició secundària – universitat. 

c11) Desenvolupament de tasques relacionades amb la captació d’estudiants per a màsters o doctorats. 
 



 

CATEGORIA D. RECONEIXEMENT EXTERN DE LA QUALITAT DOCENT 
Tipologia d'activitats 

d1) Invitacions d’altres universitats per impartir docència (amb la llicència corresponent). 

d2) Beques de mobilitat del professorat per a la docència. 

d3) Avaluació o revisió de publicacions sobre docència. 

d4) Premis i distincions docents. 

d5) Càtedra Jean Monnet. 

d6) Càtedra UNESCO. 

 
  


