
 

 

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa 

 

Calendari detallat d'accions relacionades amb el 

procés d'avaluació en Docentia-UA (curs 2018-2019) 
Aprovat pel Consell de Govern de 27 de novembre de 2018 

Calendari d'accions relacionades amb l'enquesta docent 

PRIMER SEMESTRE 

DATA ACCIÓ 

Fins a 29 de novembre de 2018 Comprovació de dades d'assignació docent en els departaments 

30 de novembre de 2018 Presa de dades d'assignació docent per a planificació de l'avaluació docent 

De l'1 al 9 de desembre de 2018 Valoració de les sol·licituds d'avaluació de professorat (i inclusió, si escau) 

10 de desembre de 2018 Inici període d'enquesta (10:00h.) 

8 de gener de2 019 Final període d'enquesta (15:00h.) 

 

SEGON SEMESTRE 

DATA ACCIÓ 
Fins a 11 d'abril de 2019 Comprovació de dades d'assignació docent en els departaments 

12 d'abril de 2019 Presa de dades d'assignació docent per a planificació de l'avaluació docent 

Del 13 d'abril al 6 de maig de 2019 Valoració de les sol·licituds d'avaluació de professorat (i inclusió, si escau) 

7 de maig de 2019 Inici període d'enquesta (10:00 h.) 

28 de maig de 2019 Final període d'enquesta (15:00h.) 

 

 

Calendari d'accions relacionades amb les altres fonts d'informació 

DATA ACCIÓ 

30 de novembre de 2018 
Presa de dades d'assignació docent per a planificació de l'autoinforme  del 
professorat 

15 de gener de2 019 Inici període d'emplenament de l'autoinforme. 

22 de febrer de 2019 
Tancament d'actes de graus i màsters. Data de referència per a la 
determinar la pertinença de les assignatures a cada semestre 

14 de maig de 2019 
Inici del període d'emplenament de l'informe de les persones amb 
responsabilitat acadèmica (adreces de departament i de centre) 

1 de juny de 2019 
Disponibilitat dels resultats de les enquestes de l'alumnat que hagen 
aconseguit validesa estadística 

1 de juny de 2019 
Disponibilitat de les resultats de dades institucionals automàtics                          
(indicadors que no requerisquen validació per la CED). 

14 de juny de 2019 
Disponibilitat dels informes de les persones amb responsabilitat acadèmica 
(direccions de departament i de centre) 

1 de juliol de 2019 Fi del termini d'emplenament de l'autoinforme  pel professorat. 

 


