Estimado/a compañero/a:
A partir del 1 de octubre podrás consultar en tu intranet (Docencia – Senia 2 – Valoración
Docencia) la información correspondiente al Índice de Actividad Docente (IAD) del curso 201112, en la que se recoge, de acuerdo con los indicadores establecidos, las dimensiones de
planificación, desarrollo y resultados. La valoración del IAD permite que se determine, de
acuerdo con la puntuación obtenida y teniendo en cuenta tu capacidad docente medida en
créditos, la calificación provisional de tu actividad (desfavorable (D), favorable (F) o muy
favorable (M)).
De acuerdo con el modelo de evaluación de la docencia establecido en nuestra Universidad, en el
marco del programa DOCENTIA de la ANECA-AVAP, además de la información cuantitativa
reflejada en los indicadores, se puede incorporar una información cualitativa a través de informes
personalizados. Estos informes son voluntarios y los puede realizar el propio profesor, el
Director del Departamento y el Director del Centro.
Con la valoración cualitativa podemos destacar circunstancias especialmente relevantes que no
se contemplen entre el conjunto de indicadores que conforman la valoración numérica del IAD.
La fecha límite de presentación del autoinforme es el día 31 de Octubre.
A partir del 1 de Noviembre, la Comisión de Evaluación de la Docencia (CED) resolverá la
evaluación de la actividad docente del profesorado, que podrá ser recurrida, en última instancia,
ante la Comisión de Garantías (CG).
En la misma aplicación puedes encontrar el ‘Manual UPV Índice Actividad Docente (IAD)’ y el
‘Prontuario de Aplicación del Manual de Evaluación de la Actividad Docente’ donde se recuerda
el esquema del proceso de evaluación, el calendario y el resumen del cálculo de los indicadores.
Si deseas incorporar nuevos datos de tu actividad utiliza el procedimiento habitual y ponte en
contacto con el validador para que se consolide y actualice dicha información. Si en la
valoración de los diferentes indicadores encuentras omisiones, errores o deseas realizar alguna
sugerencia, puedes utilizar el canal de comunicación de ‘gestión de incidencias y solicitudes
(Gregal)’ que acompaña al diseño de la aplicación, todo esto con fecha límite del 24 de octubre
de 2012.
Gracias por tu colaboración.
Juan Jaime Cano Hurtado
Vicerrector de Calidad y Evaluación de la Actividad Académica
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Estimat/da company/a:
A partir de l'1 d'octubre podràs consultar en la teua intranet (Docència – Sénia 2 – Valoració
Docència) la informació corresponent a l'Índex d'Activitat Docent (IAD) del curs 2011-12, en la
que s'arreplega, d'acord amb els indicadors establits, les dimensions de planificació,
desenrotllament i resultats. La valoració de l'IAD permet que es determine, d'acord amb la
puntuació obtinguda i tenint en compte la teua capacitat docent mesura en crèdits, la qualificació
provisional de la teua activitat (desfavorable (D), favorable (F) o molt favorable (M)).
D'acord amb el model d'avaluació de la docència establit en la nostra Universitat, en el marc del
programa DOCENTIA de l'ANECA-AVAP, a més de la informació quantitativa reflectida en els
indicadors, es pot incorporar una informació qualitativa a través d'informes personalitzats. Estos
informes són voluntaris i els pot realitzar el propi professor, el director del Departament i el
director del Centre.
Amb la valoració qualitativa podem destacar circumstàncies especialment rellevants que no es
contemplen entre el conjunt d'indicadors que conformen la valoració numèrica de l'IAD. La data
límit de presentació de l'autoinforme és el dia 31 d'octubre.
A partir de l'1 de novembre, la Comissió d'Avaluació de la Docència (CED) resoldrà l'avaluació
de l'activitat docent del professorat, que podrà ser recorreguda, en última instància, davant de la
Comissió de Garanties (CG).
En la mateixa aplicació pots trobar el ‘Manual UPV Índex Activitat Docent (IAD)' i el
‘Promptuari d'Aplicació del Manual d'Avaluació de l'Activitat Docent' on es recorda l'esquema
del procés d'avaluació, el calendari i el resum del càlcul dels indicadors.
Si desitges incorporar noves dades de la teua activitat utilitza el procediment habitual i posa't en
contacte amb el validador perquè es consolide i actualitze la dita informació. Si en la valoració
dels diferents indicadors trobes omissions, errors o desitges realitzar algun suggeriment, pots
utilitzar el canal de comunicació de ‘gestió d'incidències i sol·licituds (Gregal)' que acompanya
al disseny de l'aplicació, tot açò amb data límit del 24 d'octubre del 2012.

Gràcies per la teua col·laboració.
Juan Jaime Cano Hurtado
Vicerector de Qualitat i Avaluació de l'Activitat Acadèmica
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