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Valorado aeneral de la imDl^ntació

VALORACIÓ GLOBAL DE LA IMPLANTACIÓ DEL DISSENY
D'AVALUACIÓ. PRINCIPALS CONCLUSIONS

La Comissló fa una bona valorado de la implantado del disseny d'avaluació de
1'activitat docent per la Universitat Oberta de Catalunya, destacant com a aspectes
que mereixen especial valorado els següents:

. El disseny general es molt coherent amb el model d'Unlversltat

. La valoració simultánla deis processos d'lnnovació i direcdó académica
afegeix valor al procés

. El model d'avaluació té capacitat de discriminació del professorat per la
qualitat de la seva docencia

Tanmateix, cal indicar que el Manual analitzat ha estat recentment aprovat (mare
del 2017) i 1'análisi de la implantado del disseny d'avaluació correspon a un manual
anterior. No s'ha pogut analitzar la implantado del Manual recentment aprovat.

A mes, aquesta Comissió considera oportú fer algunes consideracions I
suggeriments per garantir que la implantado s'está realltzant de forma adequada,
així com contribuir a la millora del model i del procés d'avaluació en general.

MILLORES QUE S'HI HAN D'INCORPORAR NECESSARIAMENT

Desenvolupar els procediments d'aplicadó de les conseqüéncies de 1'avaluació
I fer-ne el seguiment.

Incorporar un procediment de recollida de la satisfácelo del professorat amb el
procés d'avaluació

RECOMANACIONS
Incorporar a la Comissió de Desenvolupament Professional del Professorat
(CDPP) representants d'altres estaments no necessáriament directius.

Especificar el métode de selecció deis membres deis comités d'avaluació.

Valorar la incorporació de mes evidencies provlnents deis propls sistemes
d'informacló de la universitat.

Especificar la publidtat i la Justificado de les modlficacions de les ponderacions
en les dimensions de cada tram d'avaluació que fa la CDPP

Revisar el nombre I 1'atribudó d'indicadors de les dimensions d'avaluació.

Clarificar el mecanisme de conversió de les valoracions qualitatives deis
indicadors a puntuacions
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1. DIRECTRIU ESPECIFICA*!: Análisi del procés d'avaluació

PROPOSTES DE MILLORA

PROPOSTES JUSTIFICACIÓ

Actualitzar a la web el document
del Manual d'Avaluació.

Especificar el métode de seleccló
deis membres deis comités
d'avaluació.

Incorporar a la Comissió de
Desenvolupament Professional del
Professorat (CDPP) representants
d'altres estaments no
necessáriament directius.

El document publlcat es la versió del
2008.

No queda ciar com se selecciona els
membres entre les persones que
compleixen els criteris fixats.

La CDPP está únicament formada per
vicerectors, directors d'estudis i director
de personal.
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2. DIRECTRIU ESPECÍFICA 2: Análisi del model d'avaluació i de les
eines de recollida d'informació

PROPOSTES DE MXLLORA

PROPOSTES 3USTIFICACIO

Valorar la incorporado de mes
evidencies provinents deis propis
sistemes d'informació de la
universltat.

Especificar la publidtat i la
justificado de les modiflcacions de
les ponderadons en les dimensions
de cada tram d'avaluació que fa la
CDPP

Revisar el nombre i 1'atribudó
d'indicadors de les dlmensions
d'avaluació.

Clarificar el mecanisme de
conversió de les valoracions
qualltatives deis indicadors a
puntuacions

Hi ha un nombre limitat de dades
objectives recollides centralltzadament.

La CDPP té la fundó de fixadó de les
ponderacions aplicables en les
dimenslons d'avaluadó sense Justificado
de les possibles variacions ni deis criteris
que les motivln.

Les dimensions d'avaluació teñen un
gran nombre d'indicadors i en algún cas
un mateix indicador apareix a mes d'una
dimensió.

L'escala d'avaluació deis indicadors es
qualitativa amb 5 nivells (Excel-lent, Molt
be, etc...) i cada nivell té una puntuació
(9-10 o 18-20, 7-8 0 14-16,...) sense
clarificar les equivaléncies.
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3. DIRECTRIU ESPECÍFICA 3: Análisi deis resultáis de 1'avaluació

PROPOSTES DE MILLORA

PROPOSTES 3USTIFICACIO

Desenvolupar els procediments
d'aplicació de les conseqüéncies de
1'avaluació I fer-ne el segulment.

Incorporar un procediment de
recollida de la satisfácelo del
professorat amb el procés
d'avaluació

El Manual d'avaluació es nou, de 2017, I
calará veure en propers anys si les
conseqüéndes es posen en práctica.

No s'ha Identificat en el Manual el
procediment de recollida de la satisfácelo
del professorat en el procés d'avaluació
ni les conseqüéncies del seu seguiment.
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