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PREMI UPC A LA QUALITAT EN LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 

Criteris Modalitat 1. Premi a la trajectòria docent 

 

La valoració de les candidatures de la modalitat 1 per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) 
es realitzarà segons els criteris següents: 

 

 CRITERI DE VALORACIÓ 1. RIQUESA METODOLÒGICA I QUALITAT DELS 
INSTRUMENTS DOCENTS (pes = 30%) 

“Utilitza mètodes didàctics diversificats  i coherents que promouen la participació activa 
i la implicació dels estudiants i estudiantes i el seu interès per aprendre. Els diferents 
recursos docents emprats (ja siguin materials d’aprenentatge o recursos de la 
Universitat o externs) estan actualitzats en relació amb el món professional i amb 
l’aplicabilitat de la materia i són de qualitat”. 

 

 CRITERI DE VALORACIÓ 2. BONA INTERACCIÓ I COMUNICACIÓ AMB 
L’ESTUDIANTAT (pes = 30%) 

“Manté una bona comunicació amb els seus estudiants i estudiantes, atén els diferents 
ritmes d’aprenentatge i facilita la retroalimentació sobre els resultats dels treballs i 
proves en un temps raonable, amb una orientació a la millora. Dóna suport i orienta els 
estudiants i estudiantes. Promou un bon clima de relació i té una actitud entusiasta com 
a elements facilitadors de l’aprenentatge”. 

 

 CRITERI DE VALORACIÓ 3. BONA COORDINACIÓ I TREBALL EN EQUIP DEL 
PROFESSORAT (pes = 20%) 

“Treballa de forma coordinada amb la resta de professorat i participa en activitats que 
faciliten el treball en equip en el si de la titulació, el departament i el centre o centres en 
què imparteix docència”. 

 

 CRITERI DE VALORACIÓ 4. BONA PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA (pes = 10%) 

“Planifica que forma òptima la docència i l’explicita de manera clara i accesible per als 
seus estudiants i estudiantes. La planificació queda reflectida en activitats (docència, 
treballs, proves d’avaluació, ec.) equilibrades i ben organitzades. Totes les activitats 
previstes són coherents amb uns objectius orientats a l’aprenentatge i incorporen 
l’atenció a les competències genèriques coresponents a la titulació”. 
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 CRITERI DE VALORACIÓ 5. MILLORA I PROFESSIONALITZACIÓ EN DOCÈNCIA I 
ORIENTACIÓ A LA INNOVACIÓ DOCENT (pes =10%) 

“Valora la seva professionalització en docència i participa en activitats d’innovació 
docent dintre i fora de la Universitat”. 

 

La memòria justificativa hauria d’aportar información detallada i evidències sobre tots els 
elements anteriors. 


