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Oficina de Suport a la Docència 
 
L’objectiu de l’Oficina de Suport a la Docència és millorar la qualitat de la docència 
facilitant les tasques acadèmiques als equips de deganat, de direcció de l’Escola 
Politècnica Superior, del Centre d’Estudis de Postgrau i dels centres adscrits, i en general 
de tot el professorat de la Universitat. 
 

Activitats realitzades per l’Oficina de Suport a la Docència 
 
• Jornades d’acollida al professorat nouvingut: 
o Palma (sessió 1): 8 de febrer a les 16.30 hores 
o Palma (sessió 2): 9 de febrer a les 10 hores 
o Eivissa: 29 de gener a les 16.30 hores 
o Menorca: 9 de febrer a les 16.30 hores 

 
• Sessions informatives per al professorat que es vulgui acreditar: 
o Criteris orientadors per a la preparació de l’acreditació de professorat universitari 

funcionari (TU i CU). 4 de juny de 10 a 12 hores i 27 de juny de 12 a 14 hores. 
o Avaluació i acreditació del professorat universitari laboral (professor ajudant 

doctor i professor contractat doctor): criteris orientadors per perdre la por a les 
agències de qualitat. 13 de juny de 10 a 12 hores. 

o Indicadors bibliomètrics: què són i com es poden trobar. 27 de juny de 10 a 12 
hores. 

 
• S’han mantingut reunions periòdiques amb tots els equip de deganat, amb l’equip 

de direcció de l’Escola Politècnica Superior, amb els coordinadors de les seus 
universitàries, amb els centres adscrits i amb la direcció del Centre d’Estudis de 
Postgrau. 

 
• S’han mantingut reunions periòdiques de coordinació amb els diferents serveis de la 

Universitat implicats amb les funcions de l’Oficina: Servei de Biblioteca i 
Documentació, SEQUA, SAGA, CTI i OCDS. 

 
• S’ha posat en marxa una prova pilot amb els estudi de Dret, Educació Infantil, 

Informàtica, Biologia, Turisme i Màster en Formació del Professorat, per tal 
d’implantar la figura del coordinador d’assignatura i la de responsable de grup a les 
assignatures que tinguin més d’un responsable. 

 
• S’ha dut a terme una primera fase de modificació del format de les guies docents per 

al curs 2018-19. Els canvis s’han centrat a: limitar el nombre de caràcters dels 
diferents apartats, modificar les dades identificatives de les assignatures, introduir 
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un paràgraf comú per a totes les guies en relació amb el frau acadèmic i crear un 
enllaç a la fitxa personal de cada docent. 

 
• En coordinació amb el Servei de Biblioteca i Documentació s’han recollit tots els TFG 

i TFM de cursos anteriors que no estaven allotjats al repositori institucional de la 
UIB. L’1 de juliol s’havien introduït 1.779 TFG i 1.189 TFM nous. 

 
• S’ha donat suport, per telèfon, correu electrònic i de manera presencial, a 

professors/es en diferents consultes. 
 

Altres actuacions de l’Oficina de Suport a la Docència 
 
Ha participat a les trobades següents: 

 
• Jornades de Gerència 2018 de la UIB, el dia 28 de febrer de 2018. Es va fer la 

presentació oral de l’OSD. 
 
• «Una década de AUDIT y DOCENTIA en ANECA: evolución y futuro», el dia 20 de 

març de 2018 a la Universitat Politècnica de Madrid. 
 
• XV Foro Internacional sobre Evaluación de la Calidad de la Investigación y la 

Educación Superior, del 10 al 12 de maig de 2018 a Santander. S’hi va presentar un 
pòster de la creació de l’OSD.  

 


