
Programa DOCENTIA-UJI
Preguntes més freqüents del professorat sobre el Programa Docentia



QUÈ ÉS DOCENTIA?
El programa DOCENTIA-UJI és el programa per a lʼavaluació de lʼactivitat docent 
del professorat de la Universitat Jaume I (UJI). El programa sʼutilitza des del curs 
2014/15 i es regula per la Normativa dʼavaluació de lʼactivitat docent del professorat 
de lʼUJI, amb texte consolidat aprovat en la sessió número 7 del Consell de Govern 
del dia 17 de juliol de 2019.

RESULTATS

Qui pot veure el meu resultat? 
Els resultats del professorat avaluat estan disponibles per a la persona interessada, 
per a la direcció del seu departament, i per als vicedeganats dels graus i les 
coordinacions dels màsters oficials en els quals ha impartit docència en el curs 
avaluat.

És possible canviar un resultat?
Hi ha un resultat quantitatiu que no es pot modificar (excepte per error). Si la base 
de dades de producció docent, formació, etc., no està actualitzada, no es considera 
un error.
El resultat qualitatiu, definit com una categoria (referent, destacada, favorable o 
insuficient),  pot veureʼs modificat d’acord als informes qualitatius que sʼemeten en 
el programa. 

Per a què sʼutilitza el resultat?
Dʼacord amb lʼarticle 22 de la normativa vigent, els resultats de lʼavaluació de 
lʼactivitat docent seran tinguts en compte per a la participació en programes de l’UJI 
relacionats amb la docència, com ara la direcció de projectes de millora educativa, la 
tutorització de professorat novell, la presentació a premis d’excel·lència docent, etc., 
atenent a allò establert en les convocatòries corresponents; i com a criteri rellevant 
per a: 
a)  Les promocions del professorat a temps complet que, d’acord amb el Document  
     de carrera docent i investigadora, requereixen una avaluació de l’activitat docent  
     positiva. 
b)  L’assignació de pressupostos als departaments, titulacions i centres. 
c)  La certificació oportuna per a les agències d’avaluació estatals o autonòmiques. 
d)  L’assignació d’incentius propis de l’UJI al professorat per mèrits docents. 
e)  Altres programes que puga establir el Consell de Govern, després de la tramitació  
     oportuna en els òrgans corresponents i la negociació, si escau, amb els òrgans de   
     representació. 
f)  Ser membre del tribunal avaluador de les proves d’accés a la universitat. 
g) Gaudir de llicències i permisos per estudis. 

Què passa si no tinc resultat?
El professorat pot no tindre resultat dʼavaluació de lʼactivitat docent dʼun curs per 
diferents motius. Si no té resultat de lʼavaluació dʼaquell curs no comptabilitzarà als 
efectes anteriors. 



L̓autoinforme, és obligatori?
És obligatori en cas de tindre una avaluació catalogada com a insuficient. Per a la 
resta del professorat es realitza amb caràcter voluntari. 

Si realitze un autoinforme, qui el llig?
Lʼautoinforme el poden llegir les direccions de departament. Segons el contingut, 
el poden transmetre a les direccions dels títols que consideren. A partir del que 
sʼha escrit a lʼautoinforme i les evidències disponibles, els responsables acadèmics 
poden sol·licitar el canvi de categoria dʼun professor o professora.

INDICADORS

Com es consideren els resultats de lʼenquesta a lʼalumnat en el model DOCENTIA?
Es consideren de dues maneres. Dʼuna banda, hi ha quatre indicadors en el model 
DOCENTIA que es corresponen a quatre dimensions de lʼenquesta, una vegada fet el 
canvi dʼescala corresponent.
Dʼaltra banda, sʼestableixen llindars per a les categories referent i insuficient que 
depenen dels resultats de les enquestes. Per a ser referent un requisit és obtindre 
una mitjana de les dimensions en els resultats globals de l’enquesta a l’alumnat 
igual o superior a 4 punts. Si el professorat té la mitjana de les dimensions en els 
resultats globals de l’enquesta a l’alumnat inferior a 2 punts, la seua categoria és 
insuficient.

Què és la producció docent? 
La producció docent la formen els llibres, les ponències, etc., amb caràcter docent. 
En introduir una publicació a lʼexpedient dʼun professor o professora, aquesta es 
marca amb caràcter docent o caràcter científic. En el model DOCENTIA es té en 
compte la producció amb caràcter docent.
El procediment per a que la producció docent conste a la base de dades de la 
universitat és el mateix que per a la producció científica. El professorat ha dʼaportar 
la documentació a l’administració del departament, i després ha de ser validada per 
la Unitat de Suport Educatiu, (USE) en el cas de la producció docent. 

Què és la formació docent?
La formació docent és aquella que imparteix lʼUSE.
En el programa DOCENTIA també es pot considerar la formació docent que 
el professorat realitza de manera externa a lʼUSE. ʼPer a la seua consideració, 
l’administració del departament ha dʼintroduir-la en lʼaplicació corresponent de 
lʼIGLU i la direcció del departament lʼha de validar. Les direccions de departament 
poden incloure requisits per a la validació dʼaquestes formacions. 

Jo no sóc responsable de la guia docent, per què em penalitza si no està emplenada 
a temps?
Es considera que tot el professorat és responsable que la guia docent estiga 
emplenada en el termini establert. 



Què es valora en lʼindicador I_DOC?
Este indicador valora diversos aspectes relacionats amb lʼesforç docent:
• La quantitat de crèdits impartits en relació als que ha dʼimpartir la figura 

docent.
• Si és el primer o segon curs en el qual sʼimparteix una assignatura.
• Si sʼimparteix lʼassignatura en valencià o anglès (en assignatures que no 

siguen dʼidioma). 

Done classe en un màster propi/ en una altra universitat/ en un curs 
dʼespecialització, i no sʼestà considerant.
El programa DOCENTIA considera únicament la docència impartida a lʼUJI en 
graus i màsters oficials. 

Tinc un blog/ un web de lʼassignatura, per què no es considera a lʼindicador 
sobre virtualitat?
Aquest indicador considera les accions realitzades únicament a lʼaula virtual, que 
és la plataforma institucional de lʼUJI per a docència virtual. No es consideren 
els blogs, els llocs webs personals o altres.

Jo no sóc responsable de publicar les actes, per què em penalitza que un altre 
professor ho faça tard?
De la mateixa manera que succeeix amb les guies docents, es considera que 
vetlar perquè les actes es publiquen en termini correspon a tot el professorat de 
lʼassignatura.

No puc dirigir tesis doctorals o treballs de final de grau (TFG) o treballs de 
final de màster (TFM), aleshores mai podré arribar al màxim?
Els indicadors sobre direcció de tesis doctorals, TFG i TFM entren dins dʼun grup 
dʼindicadors. A la màxima puntuació de lʼesmentat grup es pot arribar també 
amb altres indicadors.

Per què no es té en compte ser part de tribunal de TFG/TFM?
La composició dels tribunals de TFG i TFM no sʼarreplega actualment a la base 
de dades. Hi ha hagut diverses peticions perquè es considere, però de moment 
no és possible. Quan aquesta informació estiga disponible a la base de dades 
institucionals, es plantejarà lʼindicador corresponent.

Per què es tenen en compte les taxes de rendiment i èxit?
LʼAgència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) considera 
aquestes taxes en el marc del model, per això lʼUJI les ha tingudes en compte 
encara que els indicadors consideren les taxes dʼuna manera relativa. Lʼobjectiu 
és que les activitats docents del professorat sʼorienten cap a les necessitats de 
lʼestudiantat, ajudant-los a assolir els resultats dʼaprenentatge de lʼassignatura 
i a millorar els resultats acadèmics.


