Informe Global d’avaluació de la docència de
FACULTAT elaborat per
l’Òrgan específic de Centre (UQ-FCCB)
L’Òrgan específic de Centre de la Facultat de Comunicació Blanquerna per a
l’avaluació de la docència (UQ-FCB), després de considerar tota la informació
obtinguda emet la següent valoració:

CENTRE: FACULTAT DE COMUNICACIÓ BLANQUERNA (FCB)
Volum de Professorat avaluat curs 2008-09: 13 professors

Dades Generals del professorat avaluat

Nombre de:
Professorat Junior (màxim 5 anys de
carrera docent)
Professorat Consolidat
(entre 6 i 15 anys de carrera docent)
Professorat Sènior (més de 16 anys de
carrera docent)

TOTAL

0

10

3

13

Valoració mitja del professorat avaluat de la URL (FCB):
Planificació
P
N
82,50% 10
75,00%
3

Tipus Professor
Consolidat
Sènior

Desenv.
Resultats Actual. i Innov.
Exc./Fav./Desfav.
P
N
P
N
P
N
P
N
84,17% 10 78,33% 10 84,17% 10 Favorable (82,6%) 10
77,78% 3 66,67% 3
80,56% 3 Favorable (75,42%) 3

P= Puntuació Mitjana N= Nombre de professors avaluats per aquell tipus.

TOTAL PROFESSORAT avaluat curs 2008-09
Desenv.
Resultats Actual. i Innov.
Exc./Fav./Desfav.
P
N
P
N
P
N
P
N
82,69% 13 75,64% 13 83,33% 13 Favorable (80,94%) 13

Planificació
P
N
80,77% 13

P= Puntuació Mitjana N= Nombre de professors avaluats per aquell tipus.

VALORACIÓ FINAL
PUNTS FORTS GENERALS

ASPECTES A MILLORAR

Observacions:

Observacions:

Experiència docent i alhora professional L’ús de recursos metodològics i
del professorat.

Activitat

important

audiovisuals diversos.

en

investigació

i Adaptació

recerca.

de

la

bibliografia

recomanada.

Edició de publicacions i creació de blogs Revisar, en tot cas, el material i eines
com a material de suport de l’activitat d’actualització i innovació.
docent.

Els estudiants valoren positivament les
activitats

i

tasques

docents

dels

professors. En particular, es puntua
satisfactòriament,

en

el

85%

dels

professors, les dimensions “Planificació”
i “Desenvolupament”.

RECOMANACIONS
Observacions:

Fomentar les accions formatives en eines tecnològiques, metodològiques i
lingüístiques per actualitzar i millorar els coneixements i habilitats del
professorat.
Dur a terme noves activitats que ajudin a desenvolupar l’hemisferi dret (creativitat) dins
les noves tendències educatives actuals. Revisar conceptes, procediments i actituds.

Estimular la coordinació i el treball en equip dels professors que imparteixen la mateixa
assignatura en diferents grups d’estudiants.
Afavorir l’intercanvi de coneixements i experiències entre els professors que
compaginen tasques docents amb la seva carrera professional fora de la Facultat i els
que es dediquen plenament a la pedagogia.

Organitzar sessions bibliogràfiques de revisió i novetats pensant en els professionals en
actiu dins del sector, a més d’estades en empreses pels professors que fa temps van
deixar d’estar en contacte amb l’exercici quotidià de les matèries que imparteixen.

Facilitar el desenvolupament de tasques lligades a la recerca i incrementar els ajuts
(reducció d’hores de classe, divulgació de treballs, informació sobre beques, etc).

Barcelona, 11 de novembre de 2009

Dr. Miquel Tresserras i Majó
Degà Facultat Comunicació Blanquerna

