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MODIFICACIÓ  DEL  MANUAL  D’AVALUACIÓ  DE 
L’ACTIVITAT  DOCENT  DEL  PROFESSORAT  (IAD)  DE 
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprovada pel Consell de Govern de 20 de desembre 
de 2018 
 

Preàmbul 
 
El  Manual  d’Avaluació  de  l’Activitat  Docent  del 
Professorat  (IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València va ser aprovat pel Consell de Govern el 8 de 
novembre de 2007 i publicat en el Butlletí Oficial de 
la Universitat número 0. 
 
Posteriorment, el Consell de Govern, en  la sessió de 
25  de  setembre  de  2008,  aprovà  el  reglament 
d’aplicació  d’aquest manual,  publicat  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número 20, amb  l’objecte de concretar els aspectes 
pràctics  d’aplicació,  així  com  els  criteris  específics 
que serviran, en cada cas, per a fixar els  llindars del 
valor  de  l’índex  d’activitat  docent  (IAD) 
corresponents a l’avaluació, positiva o negativa, i les 
seues conseqüències. 
 
Mitjançant  acord  del  Consell  de  Govern  de  25  de 
setembre de 2014 es  va  aprovar  la modificació del 
manual aprovat el 2007. 
 
Després de  l’aprovació pel Consell de Govern de 19 
de juliol de 2018 del Reglament pel qual es regula la 
col∙laboració  en  la  docència  del  personal 
investigador  contractat  a  la  Universitat  Politècnica 
de  València  (Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 118, de 26 de  juliol 
de  2018),  l’article  7.2  estableix  que  les 
col∙laboracions  docents  s’inclouen  en  el  pla 
d’ordenació  docent  del  departament  i  que  és 
necessari  introduir‐les  en  el  sistema  informàtic  de 
registre d’activitat docent. 
 
Amb  l’objecte  d’aplicar  aquest  precepte,  s’ha 
adaptat  en  l’aplicació  corresponent  (ALGAR)  l’espai 
en què s’incorpora per a cada assignatura els crèdits 
a  impartir  pel  col∙laborador  docent  (personal 
investigador  contractat)  lligat  a  la  figura  de 

MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE  EVALUACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL  PROFESORADO  (IAD) 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  20  de 
diciembre de 2018 
 

Preámbulo 
 
El Manual de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado  (IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 
8  de  noviembre  de  2007,  siendo  publicado  en  el 
Butlletí Oficial de la Universitat número 0. 
 
Posteriormente el Consejo de Gobierno en su sesión 
de 25 de septiembre de 2008 procedió a aprobar el 
Reglamento  de  aplicación  de  este Manual,  el  cual 
fue publicado en el Butlletí Oficial de  la Universitat 
Politècnica  de  València  número  20  al  objeto  de 
concretar  los  aspectos  prácticos  de  aplicación,  así 
como  los  criterios  concretos  que  servirán,  en  cada 
caso, para  fijar  los umbrales del valor del  Índice de 
Actividad  Docente  (IAD)  correspondientes  a  la 
evaluación positiva o negativa, y sus consecuencias. 
 
Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de 
septiembre  de  2014  se  aprobó  la modificación  del 
Manual aprobado en 2007. 
 
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del 19 
de julio de 2018 del Reglamento por el que se regula 
la  colaboración  en  la  docencia  del  Personal 
Investigador Contratado en la Universitat Politècnica 
de  València  (Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 118 de 26 de julio de 
2018),  su  artículo  7.2  establece  que  las 
colaboraciones  docentes  se  incluirán  en  el  Plan  de 
Ordenación  Docente  del  Departamento  siendo 
necesario  introducirlas en el sistema  informático de 
registro de actividad docente. 
 
Al objeto de aplicar este precepto de ha adaptado la 
aplicación correspondiente (ALGAR) el espacio en el 
cual se incorpora para cada asignatura los créditos a 
impartir  por  el  Colaborador  Docente  (Personal 
Investigador  Contratado)  ligado  a  la  figura  de 
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responsable docent  (professor  amb plena  capacitat 
docent  i vincle permanent, segons  l’article 5.1 de  la 
dita  normativa).  D’aquesta  manera,  s’ha  iniciat  el 
curs  acadèmic  2018‐2019  en  què  aquesta 
col∙laboració docent queda  incorporada en el POD  i 
registrada per l’aplicació informàtica. 
 
Pel  que  fa  a  l’actual  valoració  de  l’índex  d’activitat 
docent  del  professorat,  el  responsable  docent  es 
veuria  afectat  per  la  col∙laboració  docent  del 
personal  investigador  en  els  indicadors  que  es 
descriuen tot seguit: 
 
 Dimensió  Planificació  de  la  docència:  Indicador 

1.2. Guia docent. 
 Dimensió  Desenvolupament  de  l’ensenyament: 

Indicadors  2.1.  Docència  impartida;  2.3. 
Avaluació. 

 Dimensió  Resultats:  Indicadors  3.2  Rendiment; 
3.4. Actes. 

 
Segons  l’acord  de  la  Comissió  d’Avaluació  de  la 
Docència,  a  proposta  del  Vicerectorat  d’Estudis, 
Qualitat  i Acreditació  i del Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat, en referència a la valoració 
de  l’IAD  per  al  curs  2018‐2019  del  professor 
responsable  docent,  es  prenen  els  indicadors  del 
personal investigador que col∙labora com a docent.  
 
 
Per  tant,  al  responsable  docent  li  comptabilitzen 
com  a  propis  els  crèdits  impartits  pel  personal 
investigador que col∙labora en la docència (indicador 
2.1. Docència  impartida). D’altra banda, el personal 
investigador  col∙laborador  en  docència  no  té  IAD, 
només està afectat en el seu informe pel valor de les 
enquestes al professorat. 
 
En conseqüència, es fa necessari modificar el Manual 
d’Avaluació  de  l’Activitat  Docent  del  Professorat 
(IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
perquè  incloga  aquestes  col∙laboracions  docents 
recollides  en  el  Reglament  pel  qual  es  regula  la 
col∙laboració  en  la  docència  del  personal 
investigador  contractat  a  la  Universitat  Politècnica 
de València. 
 

Responsable Docente (Profesor con plena capacidad 
docente y vinculo permanente, según artículo 5.1 de 
dicha  normativa).  De  este modo  se  ha  iniciado  el 
curso  académico  2018/2019  quedando  esta 
colaboración  docente  incorporada  en  el  POD  y 
registrada por la aplicación informática. 
 
En  lo  referente  a  la  actual  valoración del  Índice de 
Actividad  Docente  del  profesorado  el  responsable 
docente  se  vería  afectado  por  la  colaboración 
docente del Personal Investigador en los indicadores 
que se describen a continuación: 
 
 Dimensión  Planificación  de  la  docencia: 

Indicadores 1.2. Guía Docente. 
 Dimensión  Desarrollo  de  la  enseñanza: 

Indicadores  2.1.  Docencia  impartida;  2.3. 
Evaluación. 

 Dimensión  Resultados:  Indicadores  3.2 
Rendimiento; 3.4. Actas. 

 
Según  acuerdo  de  la  Comisión  de  Evaluación  de  la 
Docencia,  a  propuesta  del  Vicerrectorado  de 
Estudios, Calidad y Acreditación y del Vicerrectorado 
de  Ordenación  Académica  y  Profesorado,  en 
referencia  a  la  valoración  del  IAD  para  el  curso 
2018/2019  del  profesor  responsable  docente  se 
tomarán  los  indicadores  del  personal  investigador 
que colabora como docente.  
 
Por  tanto,  al  responsable docente  le  contabilizarán 
como propios los créditos impartidos por el personal 
investigador que colabora en  la docencia  (indicador 
2.1. Docencia  Impartida).  Por  su  parte,  el  Personal 
Investigador  colaborador en docencia no  tiene  IAD, 
solo estará afectado en su informe por el valor de las 
Encuestas al profesorado. 
 
En  consecuencia,  se hace necesaria  la modificación 
del Manual  de  Evaluación  de  la  Actividad  Docente 
del Profesorado (IAD) de la Universitat Politècnica de 
València  para  que  incluya  estas  colaboraciones 
docentes  recogidas en el Reglamento por el que  se 
regula  la  colaboración  en  la  docencia  del  Personal 
Investigador Contratado en la Universitat Politècnica 
de València. 
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Per  tot  això,  la  Comissió  Permanent  eleva  per  a 
l’aprovació  pel  Consell  de  Govern,  si  és  el  cas,  la 
modificació  següent  del  Manual  d’Avaluació  de 
l’Activitat  Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la 
Universitat Politècnica de València,  aprovat el 8 de 
novembre de 2007 i modificat el 25 de setembre de 
2014. 
 
Primer.‐  El  primer  paràgraf  de  l’apartat  1.2  Guia 
docent  del  punt  4.4  del  Manual  d’Avaluació  de 
l’Activitat  Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda  redactat 
de la manera següent: 
 
Si  un  professor  participa  en  la  docència  de  n 
assignatures  i  en  cadascuna  imparteix,  o  tutoritza 
com  a  responsable  docent  de  col∙laboradors  en 
docència,  Crimpasi  crèdits  respecte  del  total  de 
crèdits  impartits/tutoritzats  en  l’assignatura, 
CrTotasi, es pot definir el factor: 
 
Segon.‐ El  segon paràgraf de  l’apartat 2.1 Docència 
impartida  del  punt  4.4  del Manual  d’Avaluació  de 
l’Activitat  Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  queda  redactat 
amb la literalitat següent: 
 
Sent Hores_Doc el nombre total d’hores resultant de 
la  docència  impartida  i  tutoritzades  com  a 
responsable  docent  de  col∙laboradors  en  docència, 
segons  l’equivalència  establida  el  resultat 
corresponent en punts IAD és: 
 
Tercer.‐ El primer paràgraf de l’apartat 2.3 Avaluació 
del  punt  4.4  del Manual  d’Avaluació  de  l’Activitat 
Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la  Universitat 
Politècnica de València queda redactat en els termes 
següents: 
 
Si  un  professor  participa  en  la  docència  de  n 
assignatures  i  en  cadascuna  imparteix  o  tutoritza 
com  a  responsable  docent  de  col∙laboradors  en 
docència, Crimpasi crèdits impartits en l’assignatura, 
CrTotasi,  la correspondència en hores dedicades pel 
professor a les tasques d’avaluació s’obté mitjançant 
l’expressió següent: 
 

Por todo ello, la Comisión Permanente, eleva para la 
aprobación por el Consejo de Gobierno, en su caso, 
la  siguiente modificación del Manual de Evaluación 
de  la Actividad Docente del Profesorado  (IAD) de  la 
Universitat Politècnica de València aprobado el 8 de 
noviembre  de  2007  y  modificado  el  25  de 
septiembre de 2014. 
 
Primero.‐  El  primer  párrafo  del  apartado  1.2  Guía 
docente del punto 4.4 del Manual de Evaluación de 
la  Actividad  Docente  del  Profesorado  (IAD)  de  la 
Universitat Politècnica de València queda redactado 
de la siguiente manera: 
 
Si  un  profesor  participa  en  la  docencia  de  “n” 
asignaturas  y  en  cada  una  de  ellas  imparte,  o 
tutoriza  como  Responsable  docente  de 
colaboradores  en  docencia,  Crimpasi  créditos 
respecto al  total de créditos  impartidos/tutorizados 
en la asignatura, CrTotasi, puede definirse el factor: 
 
Segundo.‐  El  segundo  párrafo  del  apartado  2.1 
Docencia  impartida  del  punto  4.4  del  Manual  de 
Evaluación de  la Actividad Docente del Profesorado 
(IAD) de la Universitat Politècnica de València queda 
redactado con el siguiente tenor: 
 
Siendo  Horas_Doc  el  número  total  de  horas 
resultante  de  la  docencia  impartida  y  tutorizadas 
como  Responsable  docente  de  colaboradores  en 
docencia,  según  la  equivalencia  establecida  el 
resultado correspondiente en puntos IAD es: 
 
Tercero.‐  El  primer  párrafo  del  apartado  2.3 
Evaluación del punto 4.4 del Manual de Evaluación 
de  la Actividad Docente del Profesorado  (IAD) de  la 
Universitat Politècnica de València queda redactado 
en los siguientes términos: 
 
Si  un  profesor  participa  en  la  docencia  de  ‘n’ 
asignaturas y en cada una de ellas imparte o tutoriza 
como  Responsable  docente  de  colaboradores  en 
docencia,  Crimpasi  créditos  impartidos  en  la 
asignatura,  CrTotasi,  la  correspondencia  en  horas 
dedicadas por el profesor a  las tareas de evaluación 
se obtiene mediante la siguiente expresión: 
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Quart.‐ El segon paràgraf de l’apartat 3.2 Rendiment 
acadèmic  impartit  del  punt  4.4  del  Manual 
d’Avaluació  de  l’Activitat  Docent  del  Professorat 
(IAD) de la Universitat Politècnica de València queda 
redactat amb la literalitat següent: 
 
Si un professor imparteix docència en n assignatures, 
o  tutoritza  com  a  responsable  docent  de 
col∙laboradors en docència, i en cadascuna Crmatasi, 
representa el nombre de crèdits matriculats  i K2,asi 
és el factor de rendiment acadèmic associat, el valor 
del factor K2 s’obté segons l’expressió següent: 
 
 
Cinquè.‐  El  tercer  paràgraf  de  l’apartat  3.4 
Compliment dels  terminis de  lliurament d’actes del 
punt  4.4  del  Manual  d’Avaluació  de  l’Activitat 
Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la  Universitat 
Politècnica de València queda redactat en els termes 
següents: 
 
Si un professor imparteix docència en n assignatures, 
o  tutoritza  com  a  responsable  docent  de 
col∙laboradors  en  docència,  el  valor  del  factor  K4 
s’obté segons l’expressió següent: 
 
Sisè.‐  Aquesta  modificació  del  Manual  d’Avaluació 
de  l’Activitat  Docent  del  Professorat  (IAD)  de  la 
Universitat Politècnica de València entra en vigor el 
mateix  dia  de  l’aprovació  pel  Consell  de  Govern, 
sense  perjudici  de  la  publicació  posterior  en  el 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 

Cuarto.‐  El  segundo  párrafo  del  apartado  3.2 
Rendimiento Académico impartida del punto 4.4 del 
Manual  de  Evaluación  de  la  Actividad  Docente  del 
Profesorado  (IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València queda redactado con el siguiente tenor: 
 
Si un profesor  imparte docencia en n asignaturas, o 
tutoriza  como  Responsable  docente  de 
colaboradores  en  docencia,  y  en  cada  una  de  ellas 
Crmatasi,  representa  el  número  de  créditos 
matriculados  y  K2,asi  es  el  factor  de  rendimiento 
académico  asociado,  el  valor  del  factor  K2  se 
obtendrá según la siguiente expresión: 
 
Quinto.‐  El  tercer  párrafo  del  apartado  3.4 
Cumplimento de  los plazos de entrega de actas del 
punto 4.4 del Manual de Evaluación de  la Actividad 
Docente  del  Profesorado  (IAD)  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  queda  redactado  en  los 
siguientes términos: 
 
Si un profesor  imparte docencia en n asignaturas, o 
tutoriza  como  Responsable  docente  de 
colaboradores en docencia,  el valor del factor K4 se 
obtendrá según la siguiente expresión: 
 
Sexto.‐  La  presente  modificación  del  Manual  de 
Evaluación de  la Actividad Docente del Profesorado 
(IAD)  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
entrará en vigor el mismo día de su aprobación por 
el Consejo de Gobierno, sin perjuicio de su posterior 
publicación  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 

  


