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Actualització de l’assignació de punts de docència als centres (Curs 

2010/11) 
 
 
Consideracions  
 
El Consell de Govern va aprovar, en la sessió de l’1 de març de 2004, un model d’assignació 
de punts de docència basat en un conjunt d’indicadors i paràmetres necessaris per calcular 
l’assignació docent de cada centre. 
 
Aquest model ha perdurat fins a l’actualitat, tot i que s’han introduït algunes variacions 
derivades de situacions específiques, com ara la participació en experiències pilot concretes.  
 
A partir del curs 2009-10, alguns centres de la UPC han ofertat per primera vegada 
titulacions de grau adaptades a l’EEES, i per tant, han iniciat la fase d’extinció dels plans no 
adaptats als nous requeriments. Aquesta situació es generalitza al curs 2010-11 pel conjunt 
de la UPC.  
 
Amb la posada en marxa del nou sistema de titulacions adaptades a l’EEES, alguns 
procediments de docència actuals han estat objecte de replantejament per tal d’adequar-los a 
la nova situació. De fet el model d’assignació de punts aprovat el mes de març del 2004, ja 
preveia que “l’assignació de punts per impartir titulacions de grau, en el marc de l’EEES, 
s’obtindrà aplicant el model vigent a les especificacions del pla d’estudis, derivades de les 
directrius que estableixi el govern i dels criteris que marqui el Consell de Govern” 
 
La Universitat està treballant en un nou model d’assignació de punts que revisi i actualitzi 
l’anterior, que permeti planificar l’activitat docent, que s’ajusti als nous requisits i que aporti 
major transparència al sistema. Al llarg del curs 2010-11, es presentarà i debatrà la nova 
proposta amb l’objectiu de aplicar-la en el procediment d’assignació de punts de docència 
bàsica pel curs 2011-12. 
 
Amb tot, temporalment i per tractar la convivència de titulacions noves i titulacions a extingir, i 
tenint en compte que les primeres corresponen sovint a un model diferent pel que fa a la 
durada dels estudis i a la metodologia docent, s’ha establert un mecanisme de dotació de 
recursos addicionals transitoris. Aquest mecanisme consisteix en dotar amb 225 punts 
(equivalents a l’assignació de punts corresponents a la docència d’un grup durant tot un curs) 
cada una de les titulacions de 1r i 1r i 2n cicle que al curs anterior a la posada en marxa de 
graus tinguessin una entrada d’estudiants (estudiants nous de 1r curs) igual o superior a 50 
estudiants, tenint en compte que els centres que no acompleixin aquest requisit en cap de les 
seves titulacions de 1r i 1r i 2n cicle disposaran  de 225 punts de dotació. 
 
Aquests recursos addicionals tenen un caràcter excepcional i transitori i han de contribuir a 
assegurar que, amb caràcter general, els centres docents puguin oferir docència 
extraordinària durant l’any acadèmic següent al de l’extinció de cada curs, tal com recull 
el document aprovat pel Consell de Govern en data 18/6 2008 “Criteris per a l’extinció de 
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les titulacions de primer cicle, segon cicle i primer i segon cicles i la implantació dels nous 
ensenyaments de grau de la UPC” 
 
Aquesta actualització és presenta a l’annex d’aquest document.  
 
 
Procediment  
 
El procediment serà el mateix del curs passat, amb el calendari següent: 
 

1. El Consell de Govern de febrer és informat de l’assignació.  
2. Els centres, atesos els departaments implicats i els màsters amb els quals 

comparteixen docència que reben l’encàrrec a través dels centres, han de fer una 
primera proposta de pre-assignació a unitats bàsiques i l’han de comunicar al 
Comissionat per a la Planificació, l’Avaluació i la Qualitat abans del 19/03/2010. 
Durant el període d’excepcionalitat i pel que fa als recursos addicionals transitoris 
caldrà argumentar de manera justificada la seva necessitat i comunicar als 
departaments de forma diferenciada l’encàrrec destinat a cobrir les necessitats 
docents extraordinàries.  
Les  propostes s’han d’elaborar amb el format actual adaptat a graus i es 
publicaran a la intranet d’assignació de docència1.  

3. El Comissionat, juntament amb el Vicerectorat de Personal Acadèmic i el de 
Política Acadèmica valorarà la viabilitat de les propostes i hi donarà el vist i plau o 
proposarà canvis. Les dades de la pre-assignació seran, com habitualment, un 
element per decidir la nova contractació de PDI.  

4. Centres i departaments, amb la col·laboració si escau del Comissionat i 
Vicerectorat, i a partir de les dades de pre-assignació i de nova contractació, 
acordaran l’assignació definitiva, que es presentarà al Consell de Govern de juliol. 

 
 
 

                                                 
1 Via web de la UPC: al racó del gestor de la intranet del personal, clicar la icona “assignació de docència”. 
Directament, a https://bibliotecnica.upc.es/apae/ad_encarrec/login.asp 
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Annex: assignació pel curs 2010/11 
 
 

Centre 

  

Assignació 
2008/09 

Assignació 
2009/10 

Assignació 2010/11 

Punts 
Assignació 

Model 

Punts 
Addicionals 
(225*#Títol 
1r o 1r2nc) 

(1) 

Assignació 
Final 

FME Total 2.507 2.488 2.473 225 2.698

ETSAB Total 13.380 13.382 13.366 225 13.591

ETSEIAT Total 12.900 12.793 12.766 450 13.216

ETSETB  Total 10.866 10.048 10.416 225 10.641

ETSEIB Total 15.745 15.759 15.676 450 16.126

ETSECCPB Total 9.148 9.369 9.292 900 10.192

FIB Total 13.633 13.212 13.096 675 13.771

FNB  Total 3.279 3.278 3.272 225 3.497

ETSAV Total 5.896 5.756 5.745 225 5.970

EPSC Total 8.448 7.813 7.338 450 7.788

EPSEB Total 10.070 9.829 9.850 225 10.075

EUETIT  Total 9.256 9.021 8.843 900 9.743

EPSEM Total 5.824 5.476 5.633 225 5.858

EPSEVG  Total 8.364 7.952 8.022 225 8.247

EUOOT Total 3.134 3.035 3.031 225 3.256

ESAB Total 3.377 3.371 3.485 225 3.710

OI_EPSEM  Total 491 491 491 0 491

Consell de 
Govern 

ALEs 
anglès 375 375 375  375
ALE 
"Tecnol.i 
Sost" 288 288 288  288
ALEs 
Intercamp
us(2) 90 90 90  90

Total 753 753 753  753

Total   137.070 133.827 133.549 6.075 139.624
       

(1): Mínim de 50 estudiants d'entrada a l'any anterior de la posada en marxa de les titulacions de grau  

(2): Ja s'impartien (les encarregava" l'ICE)  
 




