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L'Encarrec Acadèmic 
Personalitzat
• Què és?

– Una carta als Reis

“L'encàrrec acadèmic personalitzat és l'eina de la 
qual s'ha dotat la UPC per distribuir la dedicació 
del PDI a les diverses tasques acadèmiques”
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Objectius de l'EAP
• Considerar l'activitat acadèmica de forma global

– Docència, recerca i transferència de resultats de la 
recerca, extensió universitària i direcció i coordinació.

• Flexibilitzar els perfils acadèmics del PDI
– Dedicació més adequada a les seves aptituds i a les 

seves prioritats i fase dins la  carrera acadèmica.

• Fomentar la iniciativa i la responsabilitat 
personal
– Desiderata personal
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Objectius de l'EAP
• Fomentar el treball en equip

– La dedicació del PDI no es fixa, sinó que l'EAP és 
obert i permet una divisió del treball de les unitats 
basada en la coresponsabilitat

• Fomentar la presa de decisions col·lectiva 
democràtica i descentralitzada
– A partir de les desiderates personals, l'EAP s'acorda 

en els òrgans de govern col·legiats de les unitats

• Prioritzar els objectius acadèmics
– La diversitat de perfils acadèmics del PDI resultant, 

implica una dificultat de gestió que es justifica per la 
millora de la satisfacció de les persones i del 
rendiment del conjunt. ???
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Intervals de dedicació
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Intervals de dedicació
• Annex 2:

– Dins del percentatge total de dedicació a la docència 
s'inclou la resta d'activitats docents

• Reconegudes amb punts AD

– Tracte homogeni a TEUs respecte altres categories de 
professorat funcionari

– Nombre normal d'hores: 8
– Pot oscil.lar entre un mínim de 4 i un màxim de 12
– Podrà ser inferior a 8 en casos en que hi hagi una 

dedicació considerable a altres activitats
– Podrà ser superior a 8, bé a petició de la persona 

interessada o en casos de dedicació molt baixa a 
altres activitats
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Com s'acorda l'EAP
• Cada PDI fa la proposta de la seva dedicació 

mitjançant la desiderata
• En general, la desiderata ha de basar-se en 

l'activitat del curs o cursos anteriors, però l'EAP 
ha de permetre reorientacions de l'activitat 
acadèmica del PDI.

• L'acord sobre el conjunt de l'organització 
acadèmica del curs següent es pren a l'òrgan 
col·legiat estatutari previst al reglament de la 
unitat i es comunica al PDI adscrit i al Rectorat
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L'EAP segons el rector
• “L'encàrrec acadèmic i el sistema de punts no 

tenen res a veure. Primera confusió.”
• “...com a mínim un terç de docència, un terç de 

recerca, i l'altre terç pot ser docència, recerca, 
transferència, gestió, extensió universitària o el 
que sigui.”

• “Nosaltres apostem per l'opció de dir: "que el 
departament decideixi, sap tota la feina que s'ha 
de fer. Que la feina es reparteixi com el 
departament vulgui, ateses les persones"”
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L'EAP segons el rector
• “ No és un sistema de control o un sistema 

d'avaluació.”
• “... una persona el primer any pot dir: "l'any que 

ve faré el 50 % de recerca", quan no n'ha fet mai 
a la vida, i ho escriurà; però el segon any que ho 
faci, o el tercer any, li començarà a fer vergonya, 
i cada vegada estarà més sola. De mica en mica 
s'anirà creant la consciència que està molt 
malament tergiversar la realitat de forma 
sistemàtica amb la teva firma a sota.” 
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Com calcular l'EAP: 
datis de cuestion
• El sistema de punts preveu que 1 hora de 

classe equival a 3 punts (1 hora presencial + 2 
de preparació, consultes, ...)

• Per una dedicació de 8 hores, equival a:
8 h x 3 punts x 15 setmanes = 350 hores /quadrimestre

• En una jornada de 37,5 hores/setmana, equival 
al 64 %.

• Per tant, segons això, algú que fa 8 hores, 
estaria fent un 64 % de docencia
– EAP 2004/05
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Com calcular l'EAP: 
datis de cuestion
• Però, que passa si comptem totes les setmanes 

(no només les lectives)?
– Total d'hores d'un professor en un any:

44 setmanes * 37,5 = 1650
720/1650 =  44%

– EAP 2005/2006

• Quina opció és la bona?
– I la cosa es complica si volem tenir en compte gestió, 

extensió universitària, ...
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El sistema de punts
• Aquí és on es nota que el rector i la Vera són 

matemàtics
• S'han inventat punts per tot:

– Docència
– Recerca
– Transferència de resultats de la recerca
– Extensió universitària
– Direcció i coordinació

• Avui parlarem dels punts de docència
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Objectiu de sistema de punts
• Reconèixes i estimular els diferents tipus 

d'activitats acadèmiques 
• Disposar d'informació significativa de l'activitat 

acadèmica a la UPC
– Identificar àrees d'excelència, ..., prendre decisions 

sobre l'assignació de recursos, ...

• Fomentar l’activitat acadèmica de qualitat, 
motivant el PDI a continuar i, si escau, a millorar 
i completar la seva activitat

• Disposar d’un sistema d’indicadors que es pugui 
integrar en un sistema d’avaluació global de 
l’activitat del PDI
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Punts d'activitat docent
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Punts d'activitat docent
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Punts d'activitat docent
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Punts d'activitat docent
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Punts d'activitat docent
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Punts d'activitat docent


