
Docència versus Recerca 

 
Una Universitat formada per Personal Docent i Investigador (PDI) no hauria de descurar en les 
seves polítiques de promoció el fet que una bona recerca no ha d'anar necessàriament en 
detriment d'una bona docència. 
 
Però per a això, cal facilitar un escenari en el qual s'evitin extrems que es regeixen per una 
política que beneficia només a uns, PDI dedicat gairebé exclusivament a la recerca enfront 
d'un perfil de PDI dedicat gairebé totalment a la docència. 
 
En l'escenari actual, les conseqüències són molt nocives, perquè es fomenta la canalització 
de l'esforç a aconseguir publicacions que augmentin de forma efectiva la valoració del nostre 
treball com a PDI i això, encara que només sigui per una qüestió de gestió del temps 
disponible, acaba reduint la implicació en la part docent. 
 
Comença a albirar-se entre l'alumnat la percepció que alguns professors estan poc implicats 
en la seva labor docent, generant la sensació de que tenen la docència com una activitat 
obligatòria a la qual cal dedicar el mínim temps imprescindible per a cobrir l'expedient. 
 
Com a Universitat hem de ser capaces d'una banda de transmetre coneixements i formar als 
futurs professionals, i per a això és indispensable una docència implicada i de qualitat, és a 
dir, dedicar temps i esforç. I d'altra banda devem, mitjançant la recerca, retornar a la societat 
la inversió realitzada en les nostres institucions universitàries. 
 
Existeixen diferents formes de millorar i ambdues poden aplicar-se simultàniament; d'una 
banda, valorar de forma equitativa tant la docència com la recerca, per un altre, facilitar al 
personal l'accés a grups de recerca que li permetin iniciar o ampliar el seu perfil 
investigador. 
 
Si a la docència i a la recerca afegim una tercera branca de gestió, el temps disponible és 
insuficient per a fer tot amb l'excel·lència que es requereix, per la qual cosa és necessari 
distribuir tasques i això ha de fer-se sense desmerèixer unes enfront d'unes altres. 
 
Des del CSIF donem suport a una equitat d'avaluació entre docència i recerca, així com una 
distinció, quan la circumstància el requereixi, entre un perfil majoritàriament docent i un 
perfil majoritàriament investigador, de manera que tots dos puguin aportar excel·lència en 
tots dos àmbits i que siguin valorats de forma adequada a l'orientació del seu perfil. Amb 
això aconseguirem persones implicades i satisfetes de la seva tasca universitària. 

 

  


