CRITERIS DE L’INSTITUT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓCENTRE DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER CERTIFICAR LA
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT UNIVERSITARI
(Consell Assessor octubre 2004,versió modificada octubre 2011)

L’Institut de Ciències de l’Educació-Centre de Formació Contínua (ICE-CFC) de la
Universitat de Lleida per tal de donar compliment als requeriments del MANUAL
D’AVALUACIÓ DOCENT DEL PROFESSORAT (MADP), proposa els següents
criteris d’avaluació:
D’acord amb el criteri 3 del MADP Actuació i desenvolupament professional en el
seu subapartat 3.1 Participació en el desenvolupament de la docència (exclosa la
coordinació d’assignatures) l’ICE-CFC validarà els següents punts:
1.- Punt 3.1.4.1 del MADP “Direcció o organització d’una activitat de formació
docent o pedagògica a través de l’ICE-CFC”
En aquest apartat només es tindran en compte les activitats realitzades dins
l’oferta de formació del professorat universitari organitzades per l’ICE-CFC de la
UdL.
L'ICE-CFC proporcionarà les dades corresponents a les accions de formació
realitzades per part del professorat de la UdL al Vicerectorat responsable de
l’avaluació docent.
No es tindran en compte:
• les activitats de formació contínua realitzades a través del Centre de
Formació Contínua (CFC) de l’ICE-CFC de la UdL
2.- Punt 3.1.4.2 del MADP “Impartició d’una activitat de formació docent o
pedagògica a través de l’ICE-CFC”
En aquest apartat només es tindran en compte les activitats realitzades dins
l’oferta de formació del professorat universitari organitzades per l’ICE-CFC de la
UdL.
L'ICE-CFC proporcionarà les dades corresponents a les accions de formació
realitzades per part del professorat de la UdL al Vicerectorat responsable de
l’avaluació docent.
No es tindran en compte:
• les activitats de formació contínua realitzades a través del Centre de
Formació Contínua (CFC) de l’ICE-CFC de la UdL
3.- Punt 3.1.4.3 del MADP “Direcció o impartició d’una altra activitat de
formació docent o pedagògica no impartida a través de l’ICE-CFC.
El professorat introduirà l'activitat de formació que es vol avaluar directament a
l’aplicatiu d’avaluació docent que s’hagi habilitat per aquest fi i haurà d'enviar a
l'ICE-CFC la corresponent documentació que l’acrediti per tal que aquest pugui
validar-la.
Aquesta validació es realitzarà per part de l'ICE-CFC, a l’aplicatiu d’avaluació
docent que s’hagi habilitat per aquest fi i només es produirà a efectes d'avaluació
docent del professorat de la UdL.
No es tindran en compte:
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• les activitats de formació contínua (títols propis d’altres universitats)
• les activitats realitzades dins la universitat d’estiu de la UdL ni d’altres
universitats
Totes les activitats introduïdes caldrà justificar-les documentalment fent-ne arribar
una còpia a l’ICE-CFC.
En el subapartat 3.3 Formació i desenvolupament professional, l’ICE-CFC validarà
els següents punts:
4.- Punt 3.3.1 del MADP “Nombre de crèdits assolits en activitats de formació
docent, innovació i millora de la qualitat rebuts de l’ICE-CFC de la UdL”
En aquest apartat només es tindran en compte les activitats realitzades dins
l’oferta de formació del professorat universitari organitzades per l’ICE-CFC.
L'ICE-CFC proporcionarà les dades corresponents a les accions de formació
realitzades per part del professorat de la UdL al Vicerectorat responsable de
l’avaluació docent.
Equivalència tradicional 10h de formació = 1 crèdit

En cas que es produeixi algun desacord a l’hora d’atendre des de l’ICE-CFC a la
certificació de formació requerida per algun docent, s’haurà de resoldre en una
comissió ad-hoc creada per aquests casos i que estarà formada per:
• El/la Vicerector/a responsable de l’avaluació docent del professorat
• El/la Vicerector/a de Docència
• El/la Vicerector/a d’Estudiantat, Postgraus i Formació Contínua
• La Direcció de l’ICE-CFC
• Cap de la Unitat de Formació del Professorat Universitari.
• Dos representants dels/de les directors/es de departament que formen part
del Consell Assessor de l’ICE-CFC (de forma rotatòria cada curs
acadèmic, per ordre alfabètic del nom de cada departament).
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