
 

 

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa 

 

REUNIÓ CONSTITUENT DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

DEL PROGRAMA DOCENTIA-UA 

25 d'octubre de 2018 

Sala de reunions. Edifici de rectorat (planta baixa) 

 

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DOCENTIA-UA 

 

1. Constitució de la Comissió de Seguiment 

El president, tras comprovar que hi ha quórum dóna per constituïda la Comissió, amb l'assistència de les 

persones relacionades en l'annex 1. 

 

2. Informe del President de la Comissió  

S'aprova i se signa l'acord de confidencialitat que s'arreplega en l'annex 6 del modele DOCENTIA-UA, per 

cadascun dels membres assistents. 

S'aprova que els acords adoptats per la Comissió de Seguiment es publiquen en  l'apartat DOCENTIA que es troba 

en la pàgina del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. 

S'acorda redactar de forma alternativa algunes preguntes de l'enquesta d'opinió de l'alumnat quan s'emplenen 

per estudiants de grups que tinguen alguna activitat on-line (veure annex 2). 

S'acorda admitir la renúncia de l'alumna Beatriz Espín Hernández a participar en la Comissió d'Avaluació de la 

Docència número 1, i recórrer a la llista d'estudiants  suplents de la Facultat de Filosofia i Lletres, conforme es 

va reflectir en el sorteig públic celebrat el passat 5 d'octubre. 

 

3. Proposta i aprovació, si escau, de les dates clau del procés d'avaluació per al curs 18/19 

S'acorden les dates del procés d'avaluació per al curs 2018-2019, que figuren en l'annex 3, i que seran publicades 

en el BOUA, després de la seua aprovació pel Consell de Govern, conforme s'estableix en el model Docentia-UA. 

S'acorda que per a distingir les asignatures del primer semestre de les del segon la data siga el 22 de febrer de 

2019, dia del tancament d'actes de graus i màsters. Qualsevol assignatura que tinga proves d'avaluació 

posteriors a aqueixa data, serà considerada (i avaluada) com de segon semestre. 

 

Alacant 25 d'octubre  de 2018 

 

El Secretari de la Comissió 

Francisco Ángel Grediaga Olivo 
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 Annex 1. Assistents a la reunió  

Cognoms i nom Càrrec 

Torres Alfosea, Francisco José Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa. President 

Penadés Martínez, José Vicerector d'Ordenación Académica i Professorat 

Grediaga Olivo, Ángel Director Secretariat de Qualitat. Secretari de la Comissió 

Guijarro Espí, David Director Secretariat Professorat 

Esteve González, Lydia Presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Docència 1 

García Cortés, Ángela Nuria Presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Docència 2 

Alcocer Alcaraz, Manuel Director UTC 

López García, Juan José President de la Junta de Personal Docente i Investigador 

Galindo Merino, María del Mar Presidenta del Comitè Empresa 

Lillo Poveda, Miguel Vicente Estudiant 

 

 

Annex 2. Preguntes de l'enquesta docent 18/19 per a alumnado matriculat en asignaturas amb 

alguna activitat en línia 

 

La meua valoració d'aquesta  professora o professor sobre: ponderació 

Els recursos proporcionats per a l'aprenentatge de l'assignatura (documents, bibliografia, 
presentacions, recursos didàctics, etc.) 

10 

L'atenció en les tutories (presencials o virtuals)  10 

L'interès per a explicar la matèria i transmetre coneixements 
En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia: La coherència dels continguts de les 
seues unitats didàctiques amb els objectius formatius 

10 

El clima de comunicació en l'aula 
En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia: La seua interacció amb l'alumnat a 
través de la plataforma 

10 

El compliment dels horaris de classe 
En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia: L'organització i l'estructura de les 
sessions en línia 

20 

La meua valoració general de la seua labor com a docent és... 40 
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Annex 3. Calendari detallat d'accions relacionades amb el 

procés d'avaluació en Docentia-UA (curs 2018-2019) 
(pendent d'aprovació pel Consell de Govern) 

Calendari d'accions relacionades amb l'enquesta docent 

PRIMER SEMESTRE 

DATA ACCIÓ 

16 de novembre  de 2018 Missatge a Departaments per a revisió de l'assignació docent 

Del 17 al 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 
1 d'abril de 2019 Missatge a Departaments per a revisió de l'assignació docent 

Del 2 a l'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. 

 


