Vicerectorat d’Ordenació i Qualitat Acadèmica

14a Aplicació del Manual DOCENTIA URL – 2021
INFORME GLOBAL D’AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA DE LA URL

ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY ESDi

La convocatòria d’avaluació docent del professorat de 2021 desenvolupada per la Universitat Ramon Llull, és la catorzena convocatòria
d’implementació del manual DOCENTIA URL.
El procés s’ha desenvolupat segons el calendari previst i sense incidències malgrat la continuïtat de la situació generada per la crisi sanitària viscuda
a causa de la COVID-19. Aquesta situació d’emergència que va afectar el segon semestre del curs 2019-20, no ha alterat al desenvolupament de la
convocatòria 2021, atès que l’avaluació engloba el darrer trienni.
Dades generals obtingudes per tota la Universitat Ramon
Llull:

Dades referents a Escola Superior de Disseny ESDi

L’ informe Docentia 2021 ha avaluat un total de 208 docents (50

ESDi ha avaluat un total de 12 docents, representant un 5,77% del total

júnior, 61 consolidat i 97 sènior). Tot i la situació de la pandèmia

de la URL. Dels quals 6 són Júnior, 3 Consolidats i 3 Sènior. La

ens hem mantingut en una valoració de 90 punts sobre 100

puntuació global del centre és de 87 punts sobre 100, lleugerament

(equiparant el resultat a les darreres 2 últimes convocatòries).

inferior a la valoració de la globalitat de la URL.

La dimensió d'Actualització i Innovació, tot i tenir una valoració molt

La dimensió amb una valoració més baixa ha estat la d’Actualització i

favorable de 88 punts, segueix sent la que obté la puntuació més

Innovació, amb 79,20 punts, i la més elevada la de Desenvolupament

baixa.

amb 91,7 punts.

El professorat Júnior ha incrementat la seva puntuació respecte

El professorat Júnior està qualificat amb 90,40 punts, seguint la mateixa

els darrers anys, actualment té una valoració de 92 punts respecte

línia que la valoració global de URL. El professorat Consolidat té una

els 90 del curs 2020 i 89 del 2019. El professorat Consolidat

puntuació de 87,40 punts i el professorat Sènior és el que té una

també augmenta la seva valoració de 89 punts al 2020 a 91 punts.

valoració més baixa amb 80 punts, una mica per sota de la mitjana de

En canvi, el professorat Sènior disminueix lleugerament de 90

tota la URL.

punts el 2020 a 87 punts.

