TRACTAMENT DE DIVERSES SITUACIONS QUE COMPORTEN UNA DESCÀRREGA DOCENT EN L'AVALUACIÓ DELS MÈRITS DOCENTS
Complement bàsic docent
(quinquennis_PDIF i complement per mèrits docents_PDIL)

Complement addicional docent

Ho tenim en compte?
PDI Funcionari
PDI Laboral

Per intesificació en recerca
Ens vinculats de recerca (convenis entre els EVR i UPC)

Com ho tractem?
PDI Funcionari
PDI Laboral
La Comissió Avaluadora podrà incrementar (a partir
de C) la valoració al nivell superior.

Ho tenim en compte pel càlcul de la
CLE?
PDI Funcionari
PDI Laboral

La Comissió Avaluadora podrà incrementar (a partir
de C) la valoració al nivell superior.

Sí
ICREA Acadèmia

Es calcula el volum de docència descomptant el
percentatge de reducció .

Sí

La Comissió Avaluadora podrà incrementar (a partir
de C) la valoració al nivell superior.

Programes d'intensificació en recerca UPC

Com ho tractem?
PDI Funcionari
PDI Laboral
Reducció director 100%
Reduccció altres 50%

Reducció de 18 PAD anuals

Font
d'informació

Marc normatiu

CTT

Conveni UPC‐ens vinculat
Convocatòria:
Servei de Personal http://www.icrea.cat/Web/Sectio
nViewer.aspx?section=230
(SAP)

Vre de Recerca
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Per gaudiment de permisos i llicències
Permisos per estudis acadèmics
Pla mobilitat
Llicències Sabàtiques
Llicències pel foment de la recerca i la col∙laboració
interuniversitaria (PDI_L)

El període no es té en compte pel càlcul del volum
de docència, si el permís és = o > 1 mes.

Sí

No

No

_

‐

El període no es té en compte pel càlcul del volum
de docència.

Sí

No

No

_

Servei Personal
(SAP)

Manual d'Avaluació
Docent

_

Per conciliació vida familiar i altres
Incapacitat Temporal/Accident de treball
Maternitat/Adopció/Acolliment (a temps parcial o no)
Permís paternitat
Permís per lactància (amb o sense compactació)

Sí

El període no es té en compte pel càlcul del volum
de docència, si el permís és = o > 1 mes.

Sí

El període no es té en compte pel càlcul del volum
de docència.

Servei Personal
(SAP)

Manual d'Avaluació Docent

Sí

Es calcula el volum de docència descomptant el
percentatge de reducció.

Sí

Es calcula el volum de docència descomptant el
percentatge de reducció.

Servei Personal
(SAP)

Manual d'Avaluació Docent

Sí

Les descàrregues docents per l’exercici de càrrecs de
gestió es tindran en compte en el càlcul del % de
l’encàrrec docent mínim per poder optar a
l’avaluació.

El 50% dels DiCs es
sumen al total de
PADs del període

Servei Personal
(SAP)

Manual d'Avaluació Docent
Resolució, de 8 de març de 1991,
de la Secretaría d'Estat
d'Universitats (BOE 64)

Servei Personal (SAP

Manual d'Avaluació Docent
Resolució, de 8 de març de 1991,
de la Secretaría d'Estat
d'Universitats (BOE 64)

Servei Personal
(SAP)

Criteri Vr Personal Acadèmic
Resolució, de 8 de març de 1991,
de la Secretaría d'Estat
d'Universitats (BOE 64)

Reducció de jornada (amb o sense compactació)
Per discapacitat del propi treballador
Per lactància
Per violència de gènere
Per hospitalització fill prematur
Per familiar discapacitat
Per cura fill < 8 o 12 anys
Per cura d'un familiar

Per càrrec acadèmic
Vicerector o equivalent/Secretari/ària Gral.
Director/a_Degà/ana de Centre_Facultat
Sotsdirector de Centre o Vicedegà de Facultat
Director/a de Departament o Institut
Rector
Resta de càrrecs acadèmics

No

‐

Sí

La Comissió Avaluadora podrà incrementar (a partir
de C) la valoració al nivell superior.

Sí

Sí

El 50% dels DiCs es sumen al
total de PADs del període

Per dedicació sindical
Per dedicació sindical (tant a temps complet com a temps
parcial)

Es calcula el volum de docència descomptant el
percentatge de reducció.

Sí

Per situacions administratives

Comissions de serveis

Sí, sempre que
s'hagi realitzat
docència. Toi i que
propiament, no es
tracte d'una
descàrrega docent.

No

No
Serveis Especials

El volum de docència
realitzat durant la CS es
sumarà al de la resta del
període.

‐

Sí

Tenint en compte que no
es fa docència és un
període que no podem
incloure en la formulació
d'un tram addicional
docent.

‐

‐

El període es
considerarà
equivalent a
l'activitat docent
realitzada en règim
de dedicació a
temps complet
avaluada
favorablement.

‐

Altres
Sí

Kic‐innoenergy
Delegat Rector a Shanghai
Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
nov‐15

Sí
D'acord amb allò que es determini a la normativa
que regula l'avaluació del RdD del PDI de la UPC.

En aplicació del règim de dedicació del PDI
Vaga

A criteri de la comissió avaluadora/VR competent
en la matèria.

A criteri de la comissió avaluadora/VR competent en
la matèria.

"Casos humanitaris"

No

Sí

_
Reducció del 50%. Pel càlcul del volum de docència
es decompta mig any.
Reducció del 100%. Pel càlcul del volum de docència
es decompta 1 any.

Sí

PDI/VR

Normativa que regula procés
d'avaluació del RdD del PDI de la
D'acord amb allò que es determini a la normativa
UPC
que regula l'avaluació del RdD del PDI de la UPC. GPAQ
El període no es té en compte pel càlcul del volum Servei de Personal
(SAP)
de docència
Es calcula la ràtio docent descomptat mig any

Si
Es calcula la ràtio docent descomptat 1 any

PDI
PDI

Contra la bossa del Rector. Cursos
12/13 i 13/14

