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Acta de la reunió del Plenari de la JPDI, celebrada el 23 de gener de 2008 
Identificació de la reunió: Plenari JPDI 01-2008 
 
Relació d’assistents:  O. Alcaraz, L. Alonso, J.C. Cañadas, I. Gallego, F. Garriga, S. González, R. Grau, J.L. 
Lapaz, T. López, T. Navarro, R. Torres i J. Vicente. 
 
S’excusen:  A. Carmona, A. Fortuny, M.I. García, G. Lusa, J.J. Pérez, L. Pérez, A. Puig, R. Sans, M.J. 
Saura, J.A. Tribó i F. Vilà. 
 
ORDRE  DEL DIA 

1. Aprovació actes pendents, si s’escau 
2. Informació de la presidenta 
3. Preparació de la Mesa Negociadora del 30.01.08: 

             -   Reforma de l’EAP 
             -   Manual d’avaluació de l’activitat docent 
             -   Tribunals d’avaluació de l’activitat docent 
             -   Programa d’actuacions 

4. Torn obert d’intervencions 
 
El punt 2 s’anul·la per absència excusada de la presidenta.  
 
Punt 1 
L’acta de la reunió Plenari 03-2007 s’aprova per consens. 
 
Punt 3  
Reforma EAP: Es produeix un debat de la proposta en el que es posa de manifest que no s’està d’acord amb 
la filosofia, a falta de veure el document que desenvolupi la proposta. No és una proposta d’encàrrec 
acadèmic personalitzat sinó una proposta d’avaluació. No hi ha suficient adaptabilitat a la casuística diversa 
del PDI funcionari. A més d’aquestes consideracions generals, s’exposen altres de caràcter més concret que 
també es portaran a la reunió de la Mesa.  
 
Manual d’avaluació de l’activitat docent: L’AQU ha avaluat el “Manual d’Avaluació de l’Activitat Docent 
de la UPC” aprovat pel Consell de Govern (13-11-07), i com a conseqüència, el rectorat ha introduït algunes 
modificacions. La JPDI torna a expressar el seu desacord amb la no concreció dels criteris i del càlcul de la 
valoració final de l’activitat docent. Respecte a les modificacions que es presenten es demanaran aclariments 
sobre el punt N.      
  
Punt 4 
No hi ha intervencions. 
 
No havent-hi més temes per tractar, s’aixeca la sessió a les 13:15 hores. 

 
La secretària                                     Vist-i-plau 
      La presidenta 
 
 
 
 
Teresa Navarro Gonzalo              Mª José Saura Agel 


