FAQ-IAD

Preguntes freqüents sobre l’IAD 2011‐2012
QÜESTIONS GENERALS
1. Quin és el període avaluat amb l’IAD?
La informació que es valida correspon al període comprés entre l'1 d'octubre de
2011 i el 30 de setembre de 2012 (totes dues dates incloses), llevat dels casos en
què es considera d'una altra manera en el manual de l'IAD.
2. Des d’on puc gestionar el meu IAD?
Des de l’aplicació SÉNIA 2, que es troba en l’apartat Docència de la intranet de cada
professor o professora.
3. Què és SÉNIA 2?
És l’aplicació informàtica que gestiona l’activitat investigadora i docent de la UPV.
SÉNIA 2 està dissenyada com una eina de gestió curricular, i per això, a més d’usar‐
se per al càlcul de l’IAI i de l’IAD, permet emmagatzemar tota l’activitat docent i
investigadora, i generar el currículum personal en diferents formats.
4. Si en la informació personalitzada de l’IAD de la intranet no figura alguna de les
meues activitats, què he de fer?
Introduïu la informació sobre aquesta activitat en SÉNIA 2, si figura en l’IAD, i
valideu amb el validador del departament en les dates establides en el calendari
que hi ha en el promptuari. El nom del validador figura en l’aplicació informàtica.
5. Si he observat que hi ha un error en la informació personalitzada de la web, què
he de fer?
Dirigiu‐vos a l’entitat responsable de l’indicador que s’assenyala en el promptuari.
En cas de dubte, genereu una incidència en GREGAL. L’aplicació informàtica inclou
un enllaç per a generar incidències.
6. On puc trobar una relació de les activitats que hi figuren i la valoració que tenen?
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En el manual de l’IAD s’expliquen els objectius, la metodologia i l’abast del model
d’avaluació de la UPV, així com també les valoracions detallades de cadascun dels
aspectes que hi figuren. El promptuari és un document resumit d’aquesta
informació. Els dos documents es poden trobar en l’aplicació SÉNIA 2 i en la pàgina
del

Vicerectorat

de

Qualitat

i

Avaluació

de

l’Activitat

Acadèmica

(www.upv.es/vceaa).
7. Quina és la via de comunicació amb els administradors de l’IAD per a plantejar
qüestions o informar d’incidències sobre l’IAD?
Les incidències sobre l’IAD s’han de comunicar per mitjà del sistema GREGAL de la
UPV (sistema automatitzat d’atenció d’usuaris). En SÉNIA 2 es poden trobar
enllaços que permeten dur a terme la incidència, la qual pot ser de tipus general, o
específica de cadascun dels indicadors que figuren en l’IAD.
8. Què és la capacitat docent?
És el nombre de crèdits assignat a un professor o professora, depenent del
contracte que tinga, del qual es resten els crèdits de reduccions. La capacitat
docent es calcula així:
CD = (nombre de crèdits establits en el contracte) – (reduccions)
Els crèdits per contracte i les reduccions són els que corresponen a la situació del
professorat al començament del curs avaluat. Les reduccions poden ser per les
causes següents: doctor (només per a TEU), càrrecs acadèmics, càrrecs sindicals o
sexennis. En tot cas, segons l’acord del Consell de Govern, de 8 de juny de 2004,
cap professor no pot tenir una capacitat docent menor de 5,5 crèdits.
9. Com s’estableix la qualificació de Desfavorable/Favorable/Molt Favorable?
La qualificació atorgada es calcula amb el valor de punts IAD depenent de la
capacitat docent. L’expressió per al càlcul dels límits usats en aquesta classificació
es troben en el promptuari. Aquesta expressió té en compte que els límits per a la
qualificació global en funció de la puntuació IAD depenen de la capacitat docent.
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10.

La participació en comissions, es valora en l’IAD?

No ho té en compte, perquè això es considera una activitat de gestió. Fins i tot,
encara que la comissió es referisca a activitats docents. En el futur, aquestes
activitats es tindran en compte en un indicador que mesure les activitats de gestió
(IAG).
11.

Què són la Comissió d’Avaluació de la Docència (CAD) i la Comissió de

Garanties (CG)?
La Comissió d’Avaluació de la Docència és l’òrgan responsable en el qual el Consell
de Govern ha delegat l’avaluació de la docència a la UPV. La Comissió de Garanties
és l’òrgan que ha establit el Consell de Govern per a atendre les possibles
reclamacions derivades del procés d’avaluació de la docència. (Manual de l’IAD,
pàg. 29. Reglament de funcionament. www.upv.es/vceaa.)
12.

Quan acaba el procés?

El calendari establit per al procés es pot trobar en el manual i en el promptuari,
amb les dates de començament i d’acabament següents:

13.



Començament: 1 d’octubre



Acabament: 30 de desembre

Quines conseqüències comporta aquest procés d’avaluació?

La informació derivada de l’IAD servirà de base per a dissenyar plans de millora de
la qualitat de la docència a la UPV. D’altra banda, tindrà efectes en la distribució i
l’assignació de recursos propis de la Universitat, si escau, i en el reconeixement de
quinquennis i d’altres complements i incentius econòmics. També s’inclourà el
resultat de l’avaluació en els documents destinats a acreditacions de professorat.
14.

Quan puc introduir dades perquè puguen ser computades en l’IAD, i com?

L’aplicació SÉNIA 2 és oberta de manera permanent. No obstant això, per a calcular
l’IAD s’usaran les dades del període que corresponga.
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La introducció de dades es durà a terme des de l’apartat Gestió de l’activitat
docent, de l’aplicació, mentre que els resultats de la valoració es podran veure des
de Valoració de la docència.
15.

Si es modifiquen dades en l’aplicació SÉNIA 2, o se n’introdueixen i se’n

validen de noves, quan figuren reflectits els canvis en l’IAD?
L’aplicació actualitza dades cada nit, per la qual cosa les noves dades hi figuraran
actualitzades l’endemà de la introducció o de la validació.
16.

Què és l’IAD normalitzat?

És una transformació del valor de l’IAD que permet comparar els resultats de tots
els professors d’acord amb la capacitat docent que demostren. L’IAD normalitzat
pren el valor de 50 punts per al llindar de Favorable i de 100 per al de Molt
favorable, independentment de la capacitat docent. D’aquesta manera, es pot
comparar el valor obtingut entre professors i com ha evolucionat en el temps. En el
manual es poden trobar els detalls per a calcular‐lo.

PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA
Formació
1. Quin tipus d’activitats de formació externa es valoren?
Només les que s’hagen dut a terme en centres oficials i sempre que es mostre un
certificat d’aprofitament al validador. Per exemple, s’hi poden introduir cursos
d’idiomes, d’eines informàtiques, de gestió de persones, etc.
Guia docent
1. Quines són les guies docents que es tenen en compte en l’IAD 2011‐2012?
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Són les que corresponen al curs 2011‐2012. Es pot donar el cas que alguns
professors tinguen validada la guia en el curs 2012‐2013, però que no ho feren en
el curs anterior, que és el període que s’avalua en aquest IAD.
2. L’IAD té en compte les guies validades o les publicades?
Es té en compte com a data de validació de la guia docent de l’assignatura el 24 de
juny de 2011.
3. S’hi valora també la guia docent de les assignatures de lliure elecció?
Sí. En aquestes assignatures s’hi valora la guia docent de la mateixa manera que
per a la resta.
Informació de tutories i grups de docència
1. Quina data es té en compte a l’efecte d’assignar punts per publicar les tutories?
Per a l’IAD corresponent al curs 2011‐2012 es prendrà com a data de publicació de
tutories el 30 de setembre de 2011.
2. L’IAD té en compte la publicació de la informació dels horaris dels grups?
No es tindrà en compte, en la valoració de l’IAD, que no hi haja informació dels
horaris dels grups amb especificació del nom del professor o professora, mentre la
possible manca d’aquesta informació no es puga atribuir al PDI de manera
exclusiva.
Materials docents
1. Quin tipus de publicacions es valoren en aquest apartat?
Només s’hi tenen en compte les publicacions docents, i no d’un altre tipus
(investigació o difusió).
2. Quina data es té en compte per a validar les publicacions?
S’hi té en compte la data de la primera edició de la publicació.
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3. Com es valoren els materials docents en plataforma educativa PoliformaT?
Per mitjà dels resultats obtinguts en la pregunta que s’inclou a aquest efecte en
l’enquesta general de satisfacció amb l’actuació docent de la UPV tot fent ús de la
ponderació que hi ha reflectida en el manual de l’IAD.

DESENVOLUPAMENT DE L’ENSENYAMENT
Docència impartida
1. Es tenen en compte les reduccions per càrrec directiu, sexennis, etc.?
Sí, sempre que aquesta informació haja estat introduïda per l’òrgan corresponent
abans de l’1 d’octubre de 2011.
2. Quin any es considera el primer any en què s’imparteix l’assignatura?
El primer any en què la imparteix un professor o professora.
3. L’assignació de crèdits impartits per PFC es computa en l’IAD_doc?
No, només es computen els crèdits impartits com a assignatures reglades en
qualsevol titulació oficial.
Altres activitats docents
1. Com es poden justificar les activitats realitzades fora de la UPV?
S’ha de presentar al validador del departament el justificant corresponent de
l’activitat. Això s’ha de realitzar en els terminis establits. Prèviament, s’ha
d’introduir l’activitat en SÉNIA 2.
2. Com es valora la coordinació de cinc grups, o més, d’una mateixa assignatura si
aquesta s’ha dut a terme entre diversos professors?
Posat cas que s’haja dut a terme entre diversos professors, els punts corresponents
s’han de repartir a parts iguals entre els coordinadors.
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3. Es valora l’assistència a congressos si no s’hi ha presentat una comunicació?
Només es tenen en compte les assistències a congressos en què s’hagen presentat
ponències. En aquest apartat es té en compte l’assistència, i per això s’ha de
presentar al validador el document que n’acredite l’assistència. La introducció i la
validació de les participacions en congressos es fa de la mateixa manera que en
l’IAI.
4. Com es justifica la docència en altres universitats o la participació en Teaching
Staff?
Ho ha d’introduir el professorat en el SÉNIA 2. Per a validar‐ho, s’ha de presentar el
certificat de la universitat on s’ha dut a terme l’estada, en el qual s’ha d’indicar el
nombre d’hores impartides al validador del departament.
5. Què he de fer si no tinc reflectit un viatge de pràctiques d’alumnes?
 En primer lloc, cal verificar que no es tracta d’un viatge reconegut com a
pràctica de camp en el POD.
 En acabant, s’ha de comprovar amb el centre que les dades s’han introduït de
manera correcta en l’aplicació habilitada en VINALOPÓ.

RESULTATS
1. Quines són les dates que es tenen en compte per al lliurament d’actes?
La data límit per al lliurament d’actes és la que estableix cada ERT. Aquesta data
s’estableix, per defecte, 25 dies després de l’examen, encara que cada ERT té la
capacitat per a modificar‐la. La data que es considera com a data de lliurament del
professor o professora és la de la validació prèvia per mitjà de l’aplicació de gestió
d’actes.
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