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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. 

Suport al PDI 

 Jornades d’acollida per a professorat nouvingut 
S’han duit a terme les Jornades d’acollida per l’any acadèmic 2018-19, amb les 
següents sessions: 
o Jornades d’acollida al professorat nouvingut any acadèmic 2018-19: 

- Palma (sessió 1): 6 de setembre de 2018 a les 10 hores 
- Son Espases (sessió 2): 6 de setembre de 2018 a les 13.30 hores 
- Palma (sessió 3): 6 de setembre de 2018 a les 17 hores 

 

Sessió 
Nous 

contractes 
Assistents % 

2019 Palma 56 39 69,64 

2019 Son Espases 33 22 66,67 
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o S’envia la informació per correu als contractats en data posterior a les 
jornades d’acollida (el servei de recursos humans ens notifica les altes del 
nou pdi). 

 
 Recursos informatius per al seu dia a dia 

S’ha posat a disposició de tot el professorat a la web de l’OSD una llista de les 
preguntes freqüents que trobam més necessàries pels nou professors. 
<https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/>   

 Acreditacions de professorat 
S’ha posat a disposició de tot el professorat a la web de l’OSD una llista de les 
preguntes freqüents per a l’acreditació del professorat 
<https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/> 
 

 Sessions informatives per al concurs de places de TU 
o S’han realitzat les taules rodones “Experiències per al concurs d'accés a una 

plaça de TU” (novembre-2018) amb les següents sessions 
- Dret i Economia: dia 5 de novembre a les 10.30 hores a la sala de 

juntes de Dret. 
- Ciències i Ciències de la Salut: dia 6 de novembre a les 10 hores a la 

sala multiusos de l’edifici cientificotècnic. 
- Ciències Socials, Educació i Psicologia: dia 8 de novembre a les 10 

hores a l’aula LED01 de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. 
- Arts i Humanitats: dia 9 de novembre a les 10 hores a la sala de 

reunions de l’edifici Ramon Llull. 
- Ciències Matemàtiques i Informàtica: dia 12 de novembre a les 10 

hores a la sala de reunions de l’edifici Anselm Turmeda. 
 

 I Jornades d’Experiències Docents 
o Juntament amb el Vicerectorat de Campus Digital i Transmèdia, s’han duit 

a terme les I Jornades d’Experiències Docents els dies 31 de gener i 1 de 
febrer de 2019, que han comptat amb: 

- 168 inscrits 
-  5 ponències 
-  17 experiències docents agrupades per temàtica: Classe invertida, 

Ludificació, Tic, Parlar en públic, Tutories entre iguals. 
- Taller Turnitin (52 persones inscrites) 

https://campusdigital.uib.cat/Observatori/i_jornades/   
 

 Informar de jornades i congressos relacionats amb la docència 
o Informació a la web de l’OSD sobre jornades i congressos docents i altres 

temes d’interès. 
 

 Posar-se a disposició del PDI per a qualsevol consulta 
o Es dona suport, per telèfon, correu electrònic i de manera presencial, a 

professors/es en diferents consultes. 

https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/
https://osd.uib.cat/Linies-dactuacio/Pla-dacollida-PDI-nouvingut/
https://campusdigital.uib.cat/Observatori/i_jornades/
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Suport als equips de direcció dels centres 

 Informar de la incorporació de professorat nouvingut amb docència als seus 
estudis. 
Un cop el servei de recursos humans notifica a l’OSD les altes del nou PDI, 
s’envia la informació als caps d’estudis i degans o directors de centre afectats 
per noves incorporacions que impartiran docència als seus estudis. 
 

 Posar a la seva disposició recursos  
o S’han elaborat alguns videotutorials per facilitar la tasca docent:  

- Gestió d’actes (actes, actes parcials i actes de TFG). 
- Redireccionament del correu institucional al correu personal. 
- Guies docents. 

 
o S’ha posat en funcionament per l’any acadèmic 2018-19 el procediment de 

lliurament del TFG per part de l’alumnat a través d’UIBdigital. 
 
o S’han elaborat informes per estudis, amb dades d’ingrés, matrícula, 

abandonament, titulats, etc. que s’han presentat als equips de direcció per 
a que facin les demandes de informació que creguin adient per poder 
dissenyar accions posteriors de millora. 

 
o S’ha dut a terme una primera fase de modificació del format de les guies 

docents per al curs 2018-19: limitar el nombre de caràcters, modificar les 
dades identificatives de l’assignatura, introduir paràgraf comú en relació 
amb el frau acadèmic i crear un enllaç a la fitxa personal de cada docent. 

 
 Reunions periòdiques per conèixer les seves necessitats 

S’han mantingut, com a mínim, dues reunions anuals amb cada un dels 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, per conèixer les seves necessitats i 
analitzar possibles actuacions de millora. 
 

 Canalitzar la comunicació de pràctiques externes 
S’ha recollit la informació relativa a tutors externs d’alumnes de pràctiques 
externes de titulacions de grau per a la gestió del reconeixement a la seva tasca 
en el procés de formació de l’alumnat de la UIB. 
S’ha canalitzat la comunicació a la Conselleria d’Educació del alumnes de 
pràctiques externes a centres educatius dependents de la conselleria. 
 

 Controlar la publicació de guies docents, CV i tancament d’actes en termini  
S’ha canalitzat per part de l’OSD el control de la publicació de les guies 
docents, del tancament d’actes a termini i la publicació del CV a la web de la 
UIB. 
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S’ha aconseguit la publicació de les guies docents dels centres adscrits a la 
web de la UIB. 
S’ha ajudat i assessorat al centre adscrit ADEMA en l’elaboració de les seves 
guies docents, a partir de la memòria verificada. 

 
 Posar en marxa la prova pilot de les figures de coordinador d’assignatura i de 

responsable de grup 
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 grup a un mateix estudi. 

Suport institucional 

 
 

 Participar en el grup de feina de modificacions de normatives acadèmiques 
L’OSD, SAGA, CEP i el vicerector de docència han mantingut reunions 
periòdiques per elaborar una proposta de modificació del reglament acadèmic 
i del reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial. 
Participació juntament amb el vicerector de docència en l’elaboració del codi 
deontològic de docència universitària de la UIB. 
 

 Participar al comitè de seguiment i àrees funcionals del projecte SIGMA 
Hem participat amb l’equip de feina pel pre-projecte SIGMA amb les següent 
funcions: 
o Responsables de les àrees funcionals de plans d’estudis i de guies docent. 
o Membres del Comitè de Seguiment SIGMA. 
 

 Participar en el grup de feina del procés d’avaluació de la tasca docent del 
professorat 

En el pla pilot d’avaluació de la tasca docent de l’any acadèmic 2018-19, hem 
centralitzat les sol·licituds dels departaments i centres, preparant la informació que 
necessita el CTI i el SEQUA per donar visibilitat o no als sobres generats per a cada 
assignatura. 
Al mateix temps s’han aportat recursos humans per tal d’administrar les enquestes 
de manera presencial. 
 
 Coordinar el procés de modificació de plans d’estudis de grau 

L’OSD canalitza les sol·licituds de modificacions de plans d’estudis que es deriven 
al SEQUA per a la seva tramitació a ANECA, i prepara la documentació necessària 
pel Consell de Direcció per a la tramitació de les modificacions, i una vegada 
aprovades s’envien al SAGA perquè programi amb el centre la seva implantació. 
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L’OSD gestiona, un cop aprovades les modificacions de plans d’estudis tant de 
grau com de màster, el procediment de publicació al BOE i al BOIB.  
 
 Coordinar la recollida de TFG per al seu enviament al repositori institucional 

En coordinació amb el Servei de Biblioteca i Documentació s’han recollit TFG i 
TFM de cursos anteriors que no estaven allotjats al repositori institucional de 
la UIB. L’1 de juliol de 2018 s’havien introduït 1.779 TFG i 1.189 TFM nous. 
  
S’ha posat en funcionament per l’any acadèmic 2018-19 el procediment de 
lliurament del TFG a través d’UIBdigital. 
 


