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Acta de reunió de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat 
 
Núm. de sessió: 2 
Data: 11 d’octubre de 2017 
Hora de començament: 11:08 h 
Hora d’acabament: 11:52 h 
Lloc: Sala de Juntes (TR5)   
 
Membres. Assistències 
 

Xavier Roca El Director que actua com a president/a 
de la CAAP.  Hi assisteix 

Pilar Cortés La Secretària Acadèmica que actua 
com  secretària de la Comissió.  Hi assisteix 

Dani Garcia Sotsdirector/ra Cap d’Estudis de 
Grau/Màster  Excusat 

Jorge Macanás Sotsdirector de Qualitat  Hi assisteix 
Josep Mª Canal Coordinador d’Estudis de Grau  Hi assisteix 
Francisco Bermúdez Coordinador d’Estudis de Grau  Excusat 

Beatriz Amante Representat del professorat membres 
de la Comissió Permanent.  Hi assisteix 

Núria Forcada Representat del professorat membres 
de la Comissió Permanent.  Hi assisteix 

Alfredo Vellido Representat del professorat membres 
de la Comissió Permanent.  Excusat 

Pau Maza Delegat de curs de Grau  Hi assisteix 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Informes programa de càtedres 2017del professorat: 

• COLOM FAJULA, XAVIER  CATEDRÀTIC D'ESCOLA UNIVERSITARIA  
• GASSO DOMINGO, SANTIAGO  TITULAR D'UNIVERSITAT  
• MASOLLER , CRISTINA   AGREGADA  
• NEBOT CASTELLS, MARIA ANGELA TITULAR D'UNIVERSITAT  
• RIBA RUIZ, JORDI ROGER  AGREGAT  
• RIGOLA SERRANO, JOAQUIM  AGREGAT  
• SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL  TITULAR D'UNIVERSITAT  
• ZANOV , TZANKO   AGREGAT  
• VELLIDO ALCACENA, ALFREDO  AGREGAT  

3. Presentació del calendari i documentació dels processos objecte de emissió d’un informe de 
l’ESEIAAT 
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Desenvolupament i acords de la sessió 
 
1. Aprovació si escau, de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta per consens. 
 
2.  Informes programa de càtedres 2017del professorat: 

• COLOM FAJULA, XAVIER  CATEDRÀTIC D'ESCOLA UNIVERSITARIA  
• GASSO DOMINGO, SANTIAGO  TITULAR D'UNIVERSITAT  
• MASOLLER , CRISTINA   AGREGADA  
• NEBOT CASTELLS, MARIA ANGELA TITULAR D'UNIVERSITAT  
• RIBA RUIZ, JORDI ROGER  AGREGAT  
• RIGOLA SERRANO, JOAQUIM  AGREGAT  
• SANCHEZ SOTO, MIGUEL ANGEL  TITULAR D'UNIVERSITAT  
• ZANOV , TZANKO   AGREGAT  
• VELLIDO ALCACENA, ALFREDO  AGREGAT  

Ho presenta la Secretària Acadèmica, Pilar Cortés. 

Informa que s’ha rebut un correu del Vicerector de PDI demanant que l’Escola emeti un informe de 
cadascun del professorat que s’ha presentat dins del Programa de càtedres 2017 (Resolució de Consell de 
Govern  nº 1344/2017, de 23 de juny).  

La  Normativa sobre el Programa de Càtedres de la UPC, Acord 80/2017 del Consell de Govern, estipula en 
el seu Article 7: 

Les unitats d’adscripció i vinculació de les persones sol·licitants durant els darrers dos cursos 
finalitzats a la data de convocatòria del Programa emetran un informe valoratiu de les candidates i 
dels candidats corresponents. Aquesta valoració pot incloure, entre d’altres, aspectes com la 
implicació de les persones candidates amb la unitat, la disponibilitat per assumir responsabilitats 
acadèmiques, per posar en marxa noves assignatures, per assumir la docència en assignatures 
diferents, per participar en comissions de selecció, impartir docència en terceres llengües, ... En cap 
cas podran fer valoracions en les que es qüestioni que el candidat tingui mèrits suficients per haver 
aconseguit l’acreditació (per exemple, considerar que el nombre de publicacions és insuficient, ...) 

L’informe de la unitat podrà ser Favorable, Desfavorable o No Avaluat. Aquest darrer tipus 
d’informe, sense perjudici del previst per als casos on no s’assoleix un informe aprovat per l’òrgan 
col·legiat corresponent, només podrà ser emès si la vinculació ha estat per un període molt breu o el 
volum de docència impartida ha estat molt baix. 

Per a l’elaboració de l’informe, el director o la directora o el degà o la degana de la unitat, o la 
persona o comissió en la qual delegui, redactarà una proposta motivada que haurà de ser aprovada 
en votació secreta de l’òrgan col·lectiu col·legiat que determini el reglament de la unitat. En el cas 
que no sigui aprovada la proposta, s’haurà d’elaborar un nou informe i sotmetre’l a votació. Si 
tampoc en aquesta segona votació no s’aprova l’informe presentat, es considerarà que el resultat 
de l’informe d’aquesta unitat és No Avaluat. 

La proposta d’informe inicial i, si s’escau, el segon, s’haurà de fer arribar a la persona candidata que 
podrà presentar les al·legacions que consideri adients. Aquestes al·legacions seran trasllades a 
l’òrgan corresponent abans de la realització de la votació. 
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Per a la valoració d’aquest bloc es tenen en compte el conjunt d’informes emesos sobre la persona 
sol·licitant: si no hi ha cap informe Desfavorable, el valor serà 2; en cas contrari, el valor serà 1. 

En la convocatòria 2017, el període a que fa referència el primer paràgraf de la Normativa correspon als 
cursos 2014-15 i 2015-16. 

Es presenta a la Comissió els indicadors que es consideren han de ser valorats per a cadascú del 
professorat: 

Àmbit de la Responsabilitat acadèmica 
Ha esta coordinador/a d’assignatures  
Ha esta coordinador/a de titulacions 
Ha estat coordinador/a de Pràctiques en empreses  
Ha estat membre de la Comissió admissió i accés al Màster 
Ha estat/És membre d’alguna de les Comissions Acadèmiques del Grau o de Màster  
Ha estat/És Tutor/a de pràctiques externes  
Ha format part d’algun Comitè d’acreditació  
Ha estat professor/ra de noves assignatures 
Fa docència de moltes assignatures diferents 
Ha fet o fa docència en una tercera llengua 
Ha participat en la direcció deTFG/TFM/PFG/PFC 
Ha participat en el programa de tutories de l’ESEIAAT 
Ha realitzat algun curs de formació del professorat 

Àmbit de la Participació en òrgans govern i comissions de treball  
Ha estat membre d’algun dels òrgans de govern tant de l’antiga EET com de l’ETSEIAT 
És o ha estat membre d’algun dels òrgans de govern de l’ESEIAAT 
És o ha estat membre d’algun de les Comissions de treball de l’EET o ETSEIAT 
És o ha estat membre d’alguna de les Comissions creades a l’ESEIAAT (CGGQ i CAAP)  

Àmbit de Participació en la Representació i Promoció de l’Escola  
Va participar en accions de promoció en el curs 2014-15 
Ha participat en la Representació Institucional de l’Escola 

S’informa que de tots els indicadors que s’han considerat es disposa d’informació, bàsicament en l’AAD de 
cada professor/a, així com la base de dades que disposa l’Escola en quant a la pertinença a una comissió o 
òrgan de govern o altres activitats. 

Es demana a la Comissió si està d’acord amb els indicadors presentats i els membres de la Comissió els 
accepten per consens, tot i deixar clar que és la Comissió Permanent de l’Escola la que tindrà l’ultima 
paraula en la seva acceptació i indicant que aquests indicadors, ho són per aquesta avaluació, a l’espera de 
l’estudi dels indicadors i la seva ponderació per a cada procés. 

Es presenta una taula a on es visualitza, per a cada professor/a, quins són els indicadors que assoleix. 

S’observa que el professor Jordi Roger Riba Ruiz no n’assoleix cap d’aquests indicadors, per lo que es 
decideix que la proposta del seu informe sigui DESFAVORABLE.  

La professora Núria Forcada informa a la Comissió que aquest professor imparteix una assignatura en 
anglès que constitueix un dels indicadors: fer assignatures en una tercera llengua. 
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Es repassa l’AAD d’aquest professor i no hi consta que l’assignatura indicada es faci en anglès. 

Donat que segons es diu a la normativa, la proposta d’informe s’ha de fer arribar al professorat perquè, en 
cas de no estar-hi d’acord, pugui fer al·legacions, s’acorda que, si el professor Riba al·lega i demostra que 
realment ha fet les classes en una tercera llengua, se li emetrà un informe FAVORABLE. La Comissió hi està 
d’acord. 

Per la resta de professorat s’acorda emetre un informe FAVORABLE el model general del qual es troba en 
l’ANNEX. 

3. Presentació del calendari i documentació dels processos objecte de emissió d’un informe de l’ESEIAAT 

Ho presenta la Secretària Acadèmica Pilar Cortés. 

Es presenta a la Comissió el calendari dels processos en els quals la Comissió Permanent ha d’emetre un 
informe del professorat, per a tenir-ho present de cara a l’organització de la Comissió d’Avaluació de 
professorat i de la Comissió Permanent. 

La Secretària Acadèmica presenta un resum dels processos en els quals es demana que l’Escola emeti un 
informe del professorat perquè els membres de la Comissió ho analitzin, tot indicant que, en la propera 
reunió s’hauria d’analitzar cadascun dels indicadors i la seva ponderació per a cadascun dels processos, i 
preparar una proposta per a presentar-la a la Comissió Permanent. 

 
 
 Pilar Cortés      Vist i plau 
 Xavier Roca 
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Annex 
 
Informe emès per l’ESEIAAT, dins del Programa de Càtedres 2017 al professor...... 
 
La Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat, reunida en sessió ordinària el dia 11 d’octubre de 2017, 
tenint en compte la informació de la qual es disposa sobre les diferents activitats de responsabilitat 
acadèmica, de participació en òrgans de govern i comissions de treball i de representació i promoció de 
l’Escola, en les quals ha participat el professor.... en el període 2014-15 al 2016-17, i que es citen a 
continuació: 
 
Responsabilitat acadèmica  
 Es descriuen els indicadors assolits 
Participació en òrgans govern i comissions de treball  

Es descriuen els indicadors assolits  
Participació en la Representació i Promoció de l’Escola  

Es descriuen els indicadors assolits 
 
acorda proposar l’emissió d’un informe amb una valoració FAVORABLE. 
 
Contra aquest informe, el professor objecte d’avaluació podrà presentar al·legacions adreçant-se al correu 
electrònic secretaria.academica.esetiaat@upc.edu disposant d’un termini de cinc hàbils per presentar les 
al·legacions. 
 
 

mailto:secretaria.academica.esetiaat@upc.edu

