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REVISIÓ DE L’ACORD ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA DE 
PUNTS D’ACTIVITAT ACADÈMICA DEL PDI 

Introducció  
 

El Consell de Govern va aprovar, en la sessió del 8 d’octubre de 2013, una actualització del sistema de punts 
d’activitat acadèmica (Acord 26/10 2013). Aquest acord ha estat  revisat posteriorment pel Consell de Govern, 
donant lloc a l’acord 150/2014, de juliol de 2014, a l’acord 139/2016 de juliol de 2016 i a l’acord 126/2017 de 
juliol de 2017. Aquestes revisions venen motivades per adaptar-nos als canvis normatius que hi incideixen, 
corregir errades, clarificar conceptes o adaptar-nos a situacions canviants. Cal fer constar que no es tracta de 
canvis de criteri, sinó només d’actualitzar informació que ja no és vigent i incorporar la que mancava. 

Aquest document s’estructura, doncs, en dues parts. D’una banda, les modificacions del present document, 
que s’enumeren correlativament i són objecte d’acord pel Consell de Govern. D’altra banda, dos annexos amb 
les taules de punts completes i actualitzades, presentades primer en format temàtic i després d’acord amb les 
seves implicacions. 

Modificacions 
 

El Consell de Govern aprova els següents canvis en el present document: 

 Taula «Punts d’activitat docent, (PAD)» 
• Apartat A3: No figurava cap nota relativa al període de reconeixement (curs següent al de la data de 

lectura) tot i que es venia aplicant. 
• Apartats A5b i C1: No figurava cap nota relativa al període de reconeixement (curs de la data de 

lectura i els dos següents) tot i que es venia aplicant. 
• Apartat F3: s’adequa la nomenclatura i la unitat responsable d’informar, en el cas “d’altres tipus de 

tutoria”. 
• En alguns casos, s’han modificat les fonts d’informació per adequar-les a les diferents realitats 

canviants.   
•  

 Taula «Punts d’activitat de direcció i coordinació, DiC» 
• Apartat A2: s’incorpora reconeixement DiC als membres de la comissió de qualitat i de la comissió 

d’igualtat de la UPC 
• Apartat D1: s’adequa a les normatives vigents sobre càrrecs a les unitats acadèmiques. 
• Apartat I2: No figurava cap nota relativa a la limitació sobre el reconeixement al director/responsable 

de la càtedra, que ja es venia aplicant  
• S’amplia a tot l’apartat I els ítems que computen  per a l’assignació de docència i posterior procediment 

d’identificació de les necessitats de contractació. 
 

 Taula « Activitats que no obtenen punts de docència (PAD)  » 
 

• S’incorpora l’apartat J : Tasques específiques de voluntariat i de responsabilitat social. 
 

 Taula « Activitats d’extensió universitària » 
• S’eliminen els punts A i C. 
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ANNEX 1 
 
Taula 1. Punts d’activitat docent (PAD) 
Activitats docents que es reconeixen i obtenen punts de docència (PAD) (1) (2)  
 

 Activitat Equivalència 
1 hora lectiva /setmana de mitjana, en 
un curs acadèmic, considerant 15 
setmanes lectives per quadrimestre 

9 PADs 

1 PDI ETC 72 PADs 

 

Només els apartats A1, A3, A5a i A5c computen per a l’assignació de docència i posterior procediment 
d’identificació de les necessitats de contractació.  

Concepte Punts Docents Font d'informació 

A: Docència reglada bàsica 

A1 

• Hores  impartides en assignatures de graus i màsters (inclou el 
TFG/TFM i les activitats dirigides relacionades que es 
desenvolupin a la guia docent) 

3 * (#hores/10) Unitats 
acadèmiques/Prisma 
 
 • Tutoria pràctiques acadèmiques externes (activitats dirigides) (a) 0,5 * (#estudiants) 

 

A3 

• Direcció o co-direcció de TFE  (3) 
• Tutoria de TFE fets a una empresa 
• Tutoria de TFE fets a una institució acadèmica en el marc d’un 

programa d’intercanvi  

3 / (#directors) 
1 / (#directors) 
0,5 / (#directors) 
al curs següent al de la data de 
lectura 

Unitats 
acadèmiques/Prisma  

A5a Assignació als programes de doctorat (encàrrec) Encàrrec de l'Escola de Doctorat 
(b) 

Escola de Doctorat 
Programa de 
doctorat 

A5b Direcció de tesis 
4,5/(#directors)  
al curs de lectura i als dos 
següents 

Prisma 

A5c Assignació a responsables de programes de doctorat  Encàrrec de l'Escola de Doctorat 
(b) Escola de Doctorat  

C: Participació en tribunals 

C1 Participació en tribunals de TFE i Projectes de Tesis. (excepte 
director o directora, cas de ser-ne membre.) 

0,5   * (#TFE o Projecte de 
Tesis) al curs següent al de la 
data de lectura 

Unitats 
acadèmiques/Prisma  

C2 Participació en tribunals únics de TFE 2,5  Unitats 
acadèmiques/Prisma 

C4 Participació en tribunals de tesi, a la UPC o a d’altres institucions 2,5 (per tribunal)  
Unitats 
acadèmiques/Prisma 
PDI 

 

                                                           
(1) L’activitat docent associada a ensenyaments de cicles es reconeixen de forma anàloga a les de grau. En concret, la docència 
d’assignatures obligatòries i optatives i la direcció de TFG, d’acord amb la tipologia A1, la participació de tribunals, d’acord amb C1; i la 
responsabilitat d’assignatures, d’acord amb D1. 
(2) S’ha optat per mantenir la codificació original malgrat no ser correlativa. 
(3) TFE = Treballs de final d’estudis (equival a Treballs finals de Grau i/o Treballs Finals de Màster) 
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D: Tasques de responsabilitat personal  
El nombre de punts que correspon a cada unitat acadèmica és l’equivalent al 5% de l’assignació definitiva del Consell de Govern de 
cada curs acadèmic (encàrrec docent) 

D1 Responsable d’assignatures  de grau o màster Entre 0,5 i 2 per assignatura i 
quadrimestre (c) 

Unitats 
acadèmiques/Prisma 

D3 Responsable de la coordinació de titulacions de grau (d) 4,5  

D6 Responsable d’altres nivells de coordinació docent reconeguts pels 
centres o els departaments Orientativament 3 (c) 

D8 Responsable de la coordinació de programes d’intercanvi 
d’estudiants d’un centre de la UPC (d) 3  

D9 Responsable de la coordinació de programes de cooperació 
educativa d’un centre de la UPC (d) 3  

F: Participació directa en la millora de la docència, en la formació i en la innovació docent 

F3 

Desenvolupament de tasques de tutoria no incloses a l’apartat A1, 
encarregades per una unitat acadèmica: 

▪ Pla d'acció tutorial 
▪ Altres tipus de tutoria: esportistes d’elit, estudiantat amb 
necessitats especials: pla d’inclusió 

Màx. 6 (c) 
per tipologia 

Unitats 
acadèmiques/Prisma 
Servei d’Esports 
ICE  
GIC  

F4 

Implantació de noves assignatures (obligatòries i optatives) en 
estudis de grau i màster: 

▪ Obligatòries 
▪ Optatives 

 
 
Fins a 10  
Fins a 7  

Unitats 
acadèmiques/Prisma 

F5 Impartició de docència reglada en una tercera llengua 

Dos primers cursos: Total punts 
impartits pel PDI a l'apartat 
A1*0,5 
 
Cursos següents: Total punts 
impartits pel PDI a l'apartat 
A1*0,2 

Unitats 
acadèmiques/Prisma 

G: Participació en tasques de promoció i avaluació i difusió de la qualitat docent 

G3 

Participació en activitats de promoció dels estudis i millora de la 
transició secundària – universitat: 

▪ conferències en centres de secundària 
▪ jornades d’orientació 
▪ jornades de Portes Obertes 
▪ tutoria de treballs de recerca dels centres de secundària 
▪ altres activitats de promoció 

 
Màx. 10: 

1 
1 
1 
1 
1 

 
Servei de 
Comunicació i 
Promoció (SCP) 

a) Segons l’Acord núm. 74/2012 del Consell de Govern pel qual s’aprova la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC. 
b) L’encàrrec de l’Escola de Doctorat té dues components: una assignació directa a les persones que són responsables de programes (apartat A5c) i una 

assignació a departaments i instituts, repartida per programes de doctorat, que té efecte en la contractació però no implica reconeixement a cap persona 
concreta (apartat A5a). 

c) La Unitat acadèmica és la responsable d’establir els criteris de ponderació, prèvia comunicació i validació per l’equip directiu, d’aquest reconeixement. 
d) Sempre que aquesta activitat no vagi associada directament a l’exercici d’un càrrec reconegut com a activitat de direcció i coordinació. 
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Taula 2. Punts d’activitat de direcció i coordinació (punts DiC)4 

Només els punts dels apartats B, C1a, D1, D2 i I computen per a l’assignació de docència i posterior 
procediment d’identificació de les necessitats de contractació. 

Tant a efectes d’assignació de docència com de còmput en l’apartat de Planificació docent dels 
complements per mèrits docents, s’utilitza l’equivalència 1 DIC = 0,5 PAD. 

Concepte Punts DiC Font d'informació 

A: Claustre Universitari, Consell de Govern i Consell Social  
A1 Claustre Universitari: 

▪ membre del CU 
▪ membre d’una comissió del Claustre Universitari 

 
3 
3 

Secretaria General 

A2 Consell de Govern (excepte membres del Consell de Direcció): 
▪ membre electe o designat del CG 
▪ membre d’una comissió del CG 

 ▪ membre de la comissió de Qualitat de la UPC (e) 
 ▪ membre de la comissió d’Igualtat de la UPC  (e) 

 
10 
4 
3 
3 

Secretaria General 

A3 Consell Social: 
▪ membre electe del CS 
▪ membre d’una comissió del CS 

 
5 
3 

Secretaria General 

B: Consell de Direcció i càrrecs de confiança del rector 
B1 Rector/a 175  

B2 Membres del Consell de Direcció i altres càrrecs Fins a 2.500 (a) Vicerectorat 
responsable del 

sistema de 
reconeixement de 

punts 
C: Altres òrgans de govern i representació col·legiats, definits als Estatuts 
C1 CSAPDIU: 

a) president/a 
b) secretari/a 
c) altres membres 

 
30 
25 
20 

Secretaria General 

C2 Comissió d’Apel·lació: 
▪ president/a 
▪ secretari/a 
▪ altres membres 

 
20 
17 
13 

Secretaria General 

C3 Membres de la Junta Electoral 2 Secretaria General 

D: Òrgans col·legiats i unipersonals d’unitats acadèmiques (centres docents, departaments, instituts, ICE, Escola de Doctorat) 
D1 Direccions de les unitats acadèmiques:  

▪ directors/ores i degans/anes de centres docents  
▪ directors o directores de departament  
▪ directors o directores d’instituts universitaris de recerca 
▪ director o directora de l’ICE.  
▪ director o directora de l’Escola de Doctorat 
▪ director o directora del CFIS  

 
100/85  (b)  

Entre 54 i 90 (c) 
60  
60 
85 
85  

Unitats acadèmiques 

D2 Resta de càrrecs d’equips directius de les unitats acadèmiques: 
 

Distribució segons bossa 
de punts (d) Unitats acadèmiques 

D3 Òrgans col·legiats de les unitats acadèmiques (e): 
▪ membres de juntes de centres docents i consells de departaments, 
instituts universitaris de recerca 
▪ membres de comissions permanents o d’avaluació acadèmica de centres 
docents, que figurin als reglaments vigents   
▪ membres de juntes de departaments i instituts universitaris de recerca i 
Escola de Doctorat 
▪ membres d’altres comissions reglamentàries de centres docents, 
departaments i instituts universitaris de recerca. 

 
2 
 

3 
 

3 
 

1 

Unitats acadèmiques 

F: Altres comissions definides als Estatuts 

F1 Membres electes de la Comissió de Formació Permanent 6 Vicerectorat 
responsable 

                                                           
4 S’ha optat per mantenir la codificació original malgrat no ser correlativa. 



5 
 

 

G: Representació sindical 

G1 President/a de la JPDI i del CE-PDI 20 Suport a Juntes i 
Comitès de Personal 

G2 Altres membres de la JPDI i del CE-PDI 10 Suport a Juntes i 
Comitès de Personal 

H: Centres adscrits i ens vinculats (e) 
H1  
 
 

Centres adscrits:  
b) delegat/ada de la UPC  
c)  representant de la UPC 

 
10 
5 

Secretaria General 

H3 
 

Ens vinculats: 
▪ membres nomenats per la UPC a comissions executives, delegades o 
similars 
▪ membres nomenats per la UPC a comissions assessores, patronats o 
similars 

 
4 
 

1 

Vicerectorat 
responsable dels ens 

vinculats 

I: Gestió de l’extensió universitària 

I1 Director/a del CCD 30 Responsable CCD 

I2 Càtedres UNESCO i de denominació genèrica Fins a 72 (a) Responsables 
Càtedres UNESCO 

J:  Gestió de la recerca 

J1 Responsables d'un grup de recerca acreditat 10 (a) 
Oficina Tècnica RDI 

J2 Responsables d'una xarxa europea de recerca 25 (a) 

K: Tasques de responsabilitat personal 
K1 Responsable de la coordinació de programes de doctorat:  

▪ Coordinador/a  (e) 
▪ Altres membres comissió de doctorat (e) 

 
Responsable de la coordinació de programes de màster:  

▪ Coordinador/a del programa de màster  (e) 
▪ Altres membres de comissions de màster (e) 

 
9  
2 
 
 

9 
2 

 
Escola de 

Doctorat/Prisma 
 
 
 
Unitats acadèmiques 
 

  
a) La persona responsable en decideix el repartiment. En el cas de les càtedres UNESCO el director no pot rebre més de 54 punts.  
b) Segons la tipologia de centre; veure l’acord 2019/01/15 de Consell de Govern de gener de 2019.  
c) Segons la tipologia de departament; veure l’acord 185/2015 de Consell de Govern d’octubre de 2015. 
d) Les unitats disposen d’una bossa de punts per reconèixer els seus càrrecs i altres tasques de direcció. Aquest procediment està regulat pels acords de 

Consell de Govern esmentats a les dues notes anteriors. 
e)  Sempre que aquesta activitat no vagi associada directament a l’exercici d’un càrrec reconegut com activitat de direcció i coordinació. 
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Annex 2. Taules actualitzades de punts, per implicacions. 

 

a) Apartats que es tenen en compte als càlculs per a la contractació de la plantilla de PDI 

Punts PAD 

Concepte 

A1 
• Hores  impartides en assignatures de graus i màsters (inclou el TFG/TFM i les activitats dirigides relacionades que es 

desenvolupin a la guia docent) 
• Tutoria pràctiques acadèmiques externes (activitats dirigides) 

A3 
• Direcció o co-direcció de TFG/TFM 
• Tutoria de TFG/TFM feta a una empresa 
• Tutoria de TFG/TFM feta a una institució acadèmica en el marc d’un programa d’intercanvi 

A5a Assignació als programes de doctorat (encàrrec) 

A5c Assignació a responsables de programes de doctorat 
 

Punts DIC 

Concepte 

B1 Rector/a 

B2 Membres del Consell de Direcció i altres càrrecs 

C1 President de la CSAPDIU 

D1 Direccions de les unitats acadèmiques:  
▪ directors/ores i degans/anes de centres docents  
▪ directors o directores de departament  
▪ directors o directores d’instituts universitaris de recerca 
▪ director o directora de l’ICE.  
▪ director o directora de l’Escola de Doctorat 

D2 Resta de càrrecs d’equips directius de les unitats acadèmiques  

I1 Director/a del CCD 

I2 Càtedres UNESCO i de denominació genèrica 
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b) Apartats que es tenen en compte en el còmput de docència impartida per a la valoració de les sol·licituds de 
complements per mèrits docents 

  
Activitats que computen als punts de docència (PAD)   

Concepte Complement 
Bàsic 

Complement Addicional 

Planificació 
Docent 

Desenvolupament 
i actuació 

professional 
A: Docència reglada bàsica  

A1 

• Hores  impartides en assignatures de graus i màsters (inclou el 
TFG/TFM i les activitats dirigides relacionades que es desenvolupin a la 
guia docent) 

• Tutoria pràctiques acadèmiques externes (activitats dirigides) 

Sí Sí No 

A3 

• Direcció o co-direcció de TFG/TFM 
• Tutoria de TFG/TFM feta a una empresa 
• Tutoria de TFG/TFM feta a una institució acadèmica en el marc d’un 

programa d’intercanvi 

Sí Sí No 

A5b Direcció de tesis Sí Sí No 

C: Participació en tribunals 

C1 Participació en tribunals de TFG o TFM i Projectes de Tesis Sí Sí No 

C2 Participació en tribunals únics de TFG i TFM Sí Sí No 

C4 Participació en tribunals de tesi, a la UPC o a d’altres institucions Sí No No 

D: Tasques de responsabilitat personal 

D1 Responsable d’assignatures  de grau o màster Sí No Sí 

D3 Responsable de la coordinació de titulacions de grau  Sí No Sí 

D6 Responsable d’altres nivells de coordinació docent reconeguts pels 
centres o els departaments Sí No No 

D8 Responsable de la coordinació de programes d’intercanvi d’estudiants 
d’un centre de la UPC  Sí No Sí 

D9 Responsable de la coordinació de programes de cooperació educativa 
d’un centre de la UPC  Sí No Sí 

F: Participació directa en la millora de la docència, en la formació i en la innovació docent 

F3 

Desenvolupament de tasques de tutoria no incloses a l’apartat A1, 
encarregades per una unitat acadèmica: 

▪ Pla d'acció tutorial 
▪ Altres tipus de tutoria (per exemple: esportistes d’elit, discapacitat,...) 

No No Sí 

F4 

Implantació de noves assignatures (obligatòries i optatives) en estudis de 
grau i màster: 

▪ Obligatòries 
▪ Optatives 

No No Sí 

F5 Impartició de docència reglada en una tercera llengua No No Sí 

G: Participació en tasques de promoció i avaluació i difusió de la qualitat docent 

G3 

Participació en activitats de promoció dels estudis i millora de la transició 
secundària – universitat: 

▪ conferències en centres de secundària 
▪ jornades d’orientació 
▪ jornades de Portes Obertes 
▪ tutoria de treballs de recerca dels centres de secundària 
▪ Altres activitats de promoció 

No No Sí 
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Activitats que no obtenen punts de docència (PAD)   

  

Concepte Complement 
Bàsic 

Complement Addicional 

Planificació 
Docent 

Desenvolupament 
i actuació 

professional 
F: Participació directa en la millora de la docència, en la formació i en la innovació docent 

F1 Autoria de llibres, o capítols de llibres, docents, de nivell  universitari  No No Sí 

F2 Autoria d’altres materials docents de nivell universitari: autoedicions, 
material didàctic, material multimèdia,...  No No Sí 

F7 

Direcció o organització d’activitats de formació docent o pedagògica, 
genèriques o en matèries pròpies de l’àrea de coneixement, coordinades 
pel SDP, l’ICE, per les unitats acadèmiques, per grups de professors i 
professores, o per altres institucions d’ensenyament superior  

No No Sí 

F8 

Impartició d’activitats de formació docent o pedagògica, genèriques o en 
matèries pròpies de l’àrea de coneixement, coordinades pel SDP, l’ICE, 
per les unitats acadèmiques, per grups de professors i professores, o per 
altres institucions d’ensenyament superior  

No No Sí 

F9 Direcció i participació en projectes d’innovació o millora docent finançats  No No Sí 
F10 Participació en altres experiències d’innovació o millora docent  No No Sí 

F11 Edició i autoria de llibres, o capítols de llibres, en l’àmbit de la docència i la 
pedagogia, genèriques o en matèries pròpies de l’àrea de coneixement No No Sí 

F12 Autoria d’articles de contingut docent o pedagògic, genèriques o en 
matèries pròpies de l’àrea de coneixement:  No No Sí 

F13 
Autoria de textos complets, o abstracts, publicats en les actes de Simposis, 
Jornades o Congressos de contingut pedagògic, genèriques o en matèries 
pròpies de l’àrea de coneixement:  

No No Sí 

G: Participació en tasques de promoció i avaluació i difusió de la qualitat docent 
G1 Membre expert de comissions d’avaluació de la docència   No No Sí 

G2 
Ponent en Simposis, Jornades o Congressos de contingut pedagògic, 
genèriques o en matèries pròpies de l’àrea de coneixement (sense duplicar 
F13) 

No No Sí 

H: Formació i desenvolupament personals 

H1 

Assistència a cursos i seminaris de formació docent o pedagògica, 
genèrics o de matèries pròpies de l’àrea de coneixement, coordinats pel 
SDP, l’ICE, per les unitats acadèmiques, per grups de professors i 
professores, o per altres institucions d’ensenyament superior 

No No Sí 

H2 
Assistència a Simposis, Jornades o Congressos de contingut pedagògic, 
genèrics o de matèries pròpies de l’àrea de coneixement (sense duplicar 
F13 ni G2) 

No No Sí 

I: Reconeixement extern de l’activitat docent 

I1 Reconeixement extern de l’activitat docent No No Sí 

J: Tasques específiques de voluntariat i de responsabilitat social 

J1 Centre Universitari de la Visió No No Sí 

J2 Responsables de centres docents al consell del CCD  No No Sí 

J3  Responsables d’inclusió de centres docents No No Sí 

J4 Responsables d’igualtat de centres docents No No Sí 

J5 Responsables de tasques de cooperació i desenvolupament  de centres 
docents No No Sí 

J6 Responsables de tas sostenibilitat de centres docents No No Sí 

 
 
Punts DIC   

• Implicació en l’apartat Planificació docent de l’avaluació docent (complements bàsic i addicional): el 50% 
dels punts DiC dels apartats B, C1a, D1, D2 i I es descompten a l’hora de calcular la capacitat lectiva 
(valorada en PAD) del professorat. 

• Implicació en l’apartat Desenvolupament i Actuació Professional de l’avaluació docent pel complement 
addicional: es tenen en compte els ítems participació en comissions de docència, d’elaboració o de revisió 
de plans d’estudi o d’avaluació de titulacions de grau o màsters oficials i participació en comissions 
d’avaluació docent  
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Activitats d’extensió universitària 
 
• Implicació en l’apartat Desenvolupament i Actuació Professional de l’avaluació docent pel complement 

addicional: es tenen en compte les activitats següents: participació en projectes del CCD; participació en 
accions relacionades amb les polítiques d’igualtat d’oportunitats, sostenibilitat, atenció a estudiants amb 
necessitats educatives especials i voluntariat; i participació, a proposta de la UPC, en patronats, 
comissions de treball i organismes similars d’institucions públiques o de la societat civil.    

 
 
c) Apartats que només es recullen per a què constin en l’expedient del professorat  

 
Activitats d’extensió universitària  

 
Concepte 

G: Col·laboracions en els mitjans de comunicació 

G1 Articles i col·laboracions en premsa (escrita o electrònica), de divulgació o d’opinió, referides  a àmbits propis de la UPC 

G2 Col·laboracions amb ràdios i televisions, referides  a àmbits propis de la UPC 

H: Altres activitats de caire divulgatiu, referides  a àmbits propis de la UPC 

H1 Conferències dictades  en el marc de les Aules de la Gent Gran 

H2 Altres conferències i participacions en taules rodones 

H3 Direcció, organització i participació en seminaris, cursos, exposicions i altres activitats 
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