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1 Naturalesa 

La Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat, CAAP, és l’òrgan consultiu encarregat 
d’avaluar la tasca docent del personal docent i investigador vinculat o adscrit a l’Escola així 
com avaluar les actuacions en relació a l’adscripció i la vinculació del personal docent i 
investigador.  

La CAAP elevarà a la Comissió Permanent les propostes d’informes d’avaluació de la tasca 
docent i/o vinculació/adscripció del PDI. 

2 Composició 
 

La Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat està formada per: 

a) El Director o Directora que actuarà com a president/a de la CAAP. 
b) El Secretari o Secretària Acadèmica que actuarà com secretari o secretària de la 

Comissió. 
c) Un sotsdirector/ra Cap d’Estudis de Grau/Màster 
d) El Sotsdirectors/ra de Qualitat 
e) 2 Coordinadors/res d’Estudis de Grau. 
f) 2 Coordinador/res d’Estudis de Màster. 
g) 3 Representats del professorat membres de la Comissió Permanent. 
h) 1 Delegat de curs de Grau 
i) 1 Delegat de curs de Màster 

Els/les Coordinadors/res d’Estudis de Grau seran elegits per i entre els Coordinadors/res 
d’Estudis de Grau. 

Els/les Coordinadors/res d’Estudis de Màster seran elegits per i entre els Coordinadors/res 
d’Estudis de Màster. 

Els/les representats del professorat seran elegits per i entre el professorat membre de la  
Comissió Permanent. 

El Delegat de curs de Grau serà triat per i entre el Delegats de curs de les titulacions de Grau 
de l’Escola 

El Delegat de curs de Màster serà triat per i entre el Delegats de curs de les titulacions de 
Màster de l’Escola 

3 Funcions 
 

Són funcions de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat: 

a) Proposar a la Comissió Permanent, per la seva aprovació, els indicadors a valorar en 
l’emissió d’informes del PDI en aquells processos en els quals el Centre ha d’emetre un 
informe.  

b) Analitzar, per a cada PDI avaluat, la consecució dels indicadors prèviament establerts. 
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c) Emetre una proposta d’informe, per a cada PDI avaluat, que presentarà a la Comissió 
Permanent  

d) Analitzar, per a cada PDI que demani una vinculació/adscripció o 
desvinculació/desadscripció del Centre, els aspectes positius i negatius de l’acció 
proposada i emetre un informe en aquest sentit perquè la Comissió Permanent valori la 
conveniència o no de acceptar una vinculació/adscripció o una 
desvinculació/desascripció.  

4 Mandat de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del 
Professorat 

 

El mandat de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat és el mateix que s’estableixi 
per la Comissió Permanent de l’ESEIAAT. 

5 Convocatòries i sessions 
 

5.1. La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al president o presidenta de la 
Comissió d’Avaluació Acadèmica del Professorat. 

5.2. De cada reunió, el Secretari/ria de la Comissió farà una acta a on es recollirà: 

- L’ordre del dia de la reunió, el lloc i la seva duració. 
- La llista d’assistents, excusats i absents. 
- Els punts importants de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 
- Tot allò que es demani explícitament que consti en acta. 

5.3. El president/ta de la Comissió pot convidar a les sessions a les persones que consideri 
oportunes segons els tema que es tracti en la sessió. 

5.4. En el cas que un/a professor/ra, membre de la Comissió d’Avaluació Acadèmica del 
Professorat, sigui objecte d’un procés d’avaluació, no podrà formar part de la Comissió en les 
sessions en les quals es tracti i es debati sobre el seu procés d’avaluació. 

6 Adopció d’acords 
 

6.1 Els acords s’adopten per consens, unanimitat, o quan el nombre de vots favorables és 
superior al nombre de vots desfavorables excepte el cas de votació per l’emissió d’un informe 
molt favorable o desfavorable, a on es requereix un quòrum de participació de la meitat més un 
dels membres de la Comissió. 

6.2. En cas d’empat, el vot de qualitat del president o presidenta de la Comissió decideix. 

6.3. La votació serà secreta sempre que es tracti d’acords que afectin a persones o bé quan ho 
sol·liciti el president o presidenta, o bé 3 dels membres de la Comissió. 
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