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ORIENTACIONS ACADÈMIQUES DEL PROFESSORAT A 
TEMPS COMPLET DE LA UPC 
 
 

Preàmbul 
L’actual entorn intensament restrictiu que pateix la universitat pública ha tingut una especial 
incidència en la situació actual de la UPC, la qual es pot qualificar d’excepcional, atès l’intens 
descens dels recursos públics provinents del finançament ordinari derivat de la greu crisi 
econòmica actual i de la falta de liquiditat econòmica de la pròpia universitat i de les 
administracions que tenen l’obligació de garantir el nostre finançament.  
 

Atès les greus limitacions imposades en la funció pública en general i en la universitat en 
particular, és especialment necessari que tots els treballadors i treballadores compleixin 
escrupolosament amb les seves funcions i dedicació, en especial per garantir la prestació del 
servei públic docent. La falta d’acompliment en l’exercici de les seves funcions pot afectar 
greument el normal funcionament del servei públic, no només el docent, on l’afectació és 
evident quan no es poden disposar de més recursos ni tan sols en les substitucions temporals, 
sinó també en la funció investigadora que té encomanada especialment el PDI, atès que 
aquesta es configura especialment com el retorn de l’activitat acadèmica a la societat, que ha 
de contribuir al seu progrés econòmic i social. 
 

La UPC, en ús de la seva autonomia, i en aplicació de l’article 20 de l’EBEP, i amb l’acord dels 
òrgans de representació sindical, va aprovar el seu propi sistema de valoració de 
l’acompliment del professorat, el règim de dedicació, aprovat per Acord núm. 115/2008, del 
Consell de Govern de 24 de juliol i modificat per Acord núm. 86/2012, del Consell de Govern 
de 12 de juny, en el qual es té en compte el conjunt d’activitat realitzada pel professorat. El 
mateix règim de dedicació preveu una oscil·lació en la dedicació docent en funció d’uns 
paràmetres propis. 
 

Així, doncs, atès que correspon a la Universitat establir la distribució de la dedicació del PDI a 
les diferents funcions pròpies de la Universitat, i tenint especialment present la necessitat de 
prestació del servei públic docent i el necessari impuls a l’activitat investigadora.  
 

Per tot això, el Consell de Govern ACORDA: 
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1. Orientació docent del professorat 
1.1 Definició 

S’estableix l’orientació docent del professorat de la UPC. La dedicació docent del 
professorat amb orientació docent és de 108 punts d’activitat docent (PAD)1 per cada curs 
acadèmic. 
A efectes d’avaluació de l’activitat docent, no obstant, es tindrà com a referent la 
capacitat lectiva potencial corresponent a la seva categoria professional.  

 

1.2 Determinació del professorat amb orientació docent 
El professorat a temps complet de la UPC pot sol·licitar de manera voluntària el seu 
acolliment a l’orientació docent. 
D’acord amb allò establert a l’Acord Adequació de l’encàrrec docent i mesures de 
contenció pressupostària, número 4/2011, del Consell de Govern de 9 de febrer, tindran 
en tot cas orientació docent, en els termes regulats al present Acord, el professorat 
avaluat amb una D en l’apartat de recerca del règim de dedicació (aprovat per Acord núm. 
115/2008, del Consell de Govern de 24 de juliol i modificat per Acord núm. 86/2012, del 
Consell de Govern de 12 de juny), sempre que la seva avaluació docent sigui igual o 
superior a C.  

 

1.3 Inici i finalització de l’orientació docent 
L’orientació docent té una vigència d’un curs acadèmic (setembre-agost) des de la seva 
aplicació. 

 

2. Baix rendiment docent i investigador  
En el marc del règim disciplinari d’aplicació, el baix rendiment docent o investigador podrà ser 
considerat com a falta greu. A aquest efecte, l’obtenció d’un resultat de D en l’avaluació del 
règim de dedicació es considera baix rendiment. La qualificació de la infracció corresponent, si 
escau, serà independent de l’assignació de l’orientació docent. 
 

3. Vinculació docent 
Excepcionalment, el PDI podrà sol·licitar la vinculació temporal, per un quadrimestre o per un 
curs acadèmic complet (setembre-agost), a un departament que no sigui la seva unitat 
d’adscripció, d’acord amb el procediment previst a la disposició addicional primera de la 
normativa vigent reguladora d’aquest procés, en particular amb l’objectiu de garantir el 
compliment de les seves obligacions docents. Igualment, el Rector o Rectora iniciarà el procés 
corresponent per raons organitzatives que precisin un reequilibri de la plantilla de professorat 
entre departaments per garantir la prestació del servei públic docent, ateses les unitats 
implicades, i un cop s’hagi determinat l’assignació docent de cadascuna de les unitats i tenint 
en compte l’aplicació al PDI de les orientacions acadèmiques establertes al present Acord. 
 
 
 

                                                           
1 Respecte de la quantificació de la dedicació docent, la UPC té definit un sistema propi, que identifica la dedicació mitjançant els 

punts d’activitat docent (PAD), establerts per Acord núm. 142/2003, de Consell de Govern de 25 de juliol. 
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4. Entrada en vigor i aplicació 
El present Acord entra en vigor el dia següent a la seva aprovació i serà d’aplicació a les 
avaluacions del Règim de dedicació corresponents al curs 2011-2012. Mitjançant pròrroga 
expressa es podrà aplicar en cursos successius. No obstant, l’assignació d’orientacions inicia la 
seva aplicació el curs immediatament posterior a la sol·licitud o assignació d’aquesta, excepte 
que es resolgui de manera expressa, per raó excepcional un altre inici.  
 
 
Barcelona, març de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


