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Plantejament inicial:
1. La Planificació de la Docència que ofereix la Universitat de Lleida ha de partir d’un
principi essencial: la docència és una de les funcions clau de la nostra institució com a
servei públic. Per tant, l’objectiu ha de ser que aquest servei tingui la màxima qualitat i
prestigi.
2. El Marc per a la Planificació de la Docència és integral i col∙laboratiu, coordinat
políticament pels Vicerectorats d’Ordenació Acadèmica, de Qualitat i Innovació Docent,
de Professorat, d’Infraestructures i la Gerència, i en el qual intervenen unitats com
Gestió Acadèmica, Qualitat i Planificació Docent, Sistemes d’Informació i Comunicacions,
la direcció docent de les facultats i centres, els departaments, els serveis comuns dels
campus i els negociats acadèmic‐docents dels centres.
3. La Planificació de la Docència comporta el desenvolupament d’un quàdruple procés
que està fortament interrelacionat: l’organització, estructuració i temporalització de
l’oferta docent reglada (graus i màsters); la disponibilitat i l’assignació del professorat
de cada assignatura; la disponibilitat, assignació i adequació dels espais docents; i la
gestió de la matrícula.
4. Des del punt de vista de la planificació, el curs 2020‐2021 estarà condicionat
fonamentalment per dos factors. En primer lloc, continuen les limitacions
pressupostàries i legals per a la contractació de professorat derivades de les polítiques
universitàries dels governs central i català. En segon lloc, el procés d’elaboració de la
planificació docent ha de conviure amb els processos d’acreditació i reverificació de
títols.

Plantejament inicial ‐continua‐:
5. Donada la complexitat del Marc, i l’experiència de la planificació dels cursos anteriors,
les tasques han d’iniciar‐se en el mes de novembre, fins a concloure amb el
començament del nou curs. En tot cas, tota aquesta proposta té caràcter orientatiu, i
permet l’adaptació dels tempus a les idiosincràsies de cada centre.
6. Durant el procés d’elaboració de la planificació docent, els vicerectorats amb
responsabilitat sobre la docència, qualitat i el personal acadèmic analitzaran,
conjuntament amb els centres, l’actual estructura de grups en les diferents titulacions i
assignatures, i valoraran els possibles canvis que siguin necessaris introduir.
7. Cal tenir molt presents els processos i la temporalitat legal de modificacions i
verificacions dels títols, així com el desplegament dels sistemes de garantia interna de
la qualitat. Aquests processos, així com els seus calendaris, seran oportunament
informats als centres.

Proposta de seqüenciació per a la
planificació de la docència

Esquema bàsic per a planificar la docència del curs 2020‐2021 a la
Universitat de Lleida
Establiment de l’exercici en planificació 2020‐21 ‐tant des del punt
de vista institucional com tècnic‐ (VOA, QPD, centres)
Definició de grups i anàlisi sobre la incidència en les
necessitats docents dels graus, junt a la valoració de
les necessitats docents de màsters (VOA, VQ, VP,
centres, departaments)

Garantir la disponibilitat d’espais docents i
la seva assignació segons les necessitats
docents (VOA, VI, centres)

Procés d’assignació d’assignatures al professorat
(departaments, centres, VP, VOA)

Gestió global i integral dels processos de matrícula (GA,
centres, Gerència, VOA)

Planificació
Docent
VOA: Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica
VP: Vicerectorat de Professorat
VQ: Vicerectorat de Qualitat i Innovació Docent
VI: Vicerectorat d’Infraestructures
VEO: Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat
GA: Gestió Acadèmica
QPD: Qualitat i Planificació Docent
SIC: Sistemes d’Informació i Comunicacions

Temporalitat per a la planificació docent del curs 2020‐2021 a la UdL
Temporalitat

Acció de planificació

Responsabilitat

Observacions

Novembre
2019

Inici del procés de planificació
docent 2020‐2021

VOA, VQ, QPD, SIC

Bolcat de la informació del conjunt de l’oferta docent del curs 2019‐20,
per convertir‐lo en la base de planificació del curs 2020‐21. Cal
incorporar nous màsters o reverificats, eliminar assignatures de
titulacions que deixen d’impartir‐se, també els màsters que es
desprogramen, i actualitzar l’optativitat.

Primers de
desembre
2019

Disponibilitat de la informació de
base de l’oferta docent pels
centres i departaments

Centres, Departaments,
VOA, VP

Es passa la informació a centres i s’informa als departaments per a que
conjuntament analitzin les necessitats per al curs 2020‐21

Desembre
2019

Aprovació del calendari acadèmic
general de la UdL

Consell de Govern
(treballat per VOA, VQ,
VEO, i centres)

Per a l’elaboració d’aquest calendari es tindran en compte els
interessos acadèmics dels diversos centres, construint una proposta
integral i institucional per a tota la Universitat

Gener 2020

Aprovació dels calendaris
acadèmics dels centres o
facultats

Centres

El marc general d’actuació vindrà definit pel calendari acadèmic de la
UdL, a partir del qual cada centre configura el seu propi calendari

Finals de
gener 2020

Anàlisi de la dimensió dels grups i
valoració de les necessitats
docents

VOA, VP, VQ, centres

Finals gener –
a primers
febrer 2020

Informació sobre els intervals de
de dedicació docent al
professorat

VP, VOA, departaments

Febrer 2020

Aprovació de l’oferta docent de
cada titulació

Comissions d’Estudis de
cada centre. Comissions
de POPs de cada centre

Finals de
febrer 2020

Comptabilització, i incorporació
als aplicatius, dels crèdits
corresponents als TFG/TFM
matriculats el curs 19‐20

VOA, VP, centres

Estudi pormenoritzat de la situació de la distribució per grups de les
assignatures en el curs 2019‐20, i a partir d’aquí determinar
l’assignació de grups, i determinar les necessitats docents i posar en
marxa vies de solució per al curs 2020‐21

S’informarà a cada professor/a i a cada departament de l’interval de
dedicació docent resultant de l’aplicació dels barems del Pla de
Dedicació Acadèmica

Es comptabilitza els treballs matriculats que dirigeix o codirigeix cada
professor i s’incorporen les dades als aplicatius corresponents

Temporalitat per a la planificació docent del curs 2020‐2021 a la UdL
Temporalitat

Acció de planificació

Responsabilitat

Principis de
març 2020

Disponibilitat de la informació de
base de l’oferta docent pels
departaments

Departaments, centres,
VOA, VP

Es passa la informació i s’obren els aplicatius perquè els departaments
comencin a interactuar amb els seus professors

Març 2020 a
principis
d’abril 2020

Els departaments defineixen la
distribució de la càrrega docent
entre el professorat

Departaments, centres,
VOA, VP

Distribució de les assignatures entre el professorat ‐i en cas necessari
establir‐ne el coordinador de les mateixes‐ en el si de cada
departament. Aquest és el període, igualment, de negociació sobre
quins professors es responsabilitzen de determinades assignatures
entre departaments i/o entre centres

Abril 2020

Aprovació dels plans docents:
assignació de professorat

Consells de
Departaments

Abril 2020 a
maig de 2020

Validació tècnica de les dades
procedents de cada centre o
facultat. Detecció de problemes

VOA, VP, VQ, QPD, SIC,
centres, departaments

S’analitzen les dades aportades per cada centre o departament,
detectant potencials problemes tècnics tant formals, com
d’organització, com igualment d’assignació de recursos en relació a les
necessitats docents

Abril 2020 a
finals de juny
de 2020

Elaboració, definició i publicació a
les webs d’horaris i distribució
concreta d’aules

Centres

Tota la informació ha de ser publicada a les webs de les titulacions
abans de l’inici de la matrícula.
En els casos que els espais d’aules siguin compartits per diversos
centres intervindran també els administradors de campus.

Maig 2020

Aprovació de la Planificació
Docent global de la UdL pel curs
2020‐21

Comissió d’Ordenació
Acadèmica

Maig 2020

Aprovació de la Planificació
Docent global de la UdL pel curs
2020‐21

Consell de Govern

Juny 2019

Elaboració i publicació guies
docents pel curs 2020‐21

Professorat, centres,
VOA,VQ

Observacions

Per estar disponibles a l’inici de la matrícula, cal elaborar les guies
docents, o actualitzar‐les, i publicar‐les a les webs de les titulacions per
a que l’estudiantat les pugui consultar prèviament a matricular‐se

Temporalitat per a la planificació docent del curs 2020‐2021 a la UdL
Temporalitat

Acció de planificació

Responsabilitat

Observacions

Juny‐Juliol
2020

Selectivitat

GA, VEO, VOA, Oficina
de Preinscripció
Generalitat

El VEO és el vicerectorat responsable institucional de les PAU; i el VOA
és el vicerectorat responsable institucional de la preinscripció a la UdL

Juliol 2020

Matrícula de primers cursos dels
graus, i matrícula d’altres cursos
de graus i de plans antics i
màsters en alguns centres

Centres, VOA, GA,
Gerència

Setembre
2020

Selectivitat

GA, VEO, VOA, Oficina
de Preinscripció
Generalitat

Setembre a
principis
d’octubre
2020

Matrícula de primers cursos de
grau, i matrícula d’altres cursos
de grau i plans antics

Centres, VOA, GA,
Gerència

Prèviament caldrà que des de Gerència, Gestió Acadèmica i els centres
s’hagin analitzat els procediments i temporalització del procés de
matrícula, per garantir‐ne que sigui el més adequat i amb la major
qualitat possible com a servei públic

Mitjans de
setembre 2019

Inici del curs acadèmic de graus
de la UdL

VOA, VI, centres
Gerència

L’inici de curs de tots els graus de la Universitat de Lleida

Mitjans
setembre i
octubre 2020

Matrícula dels màsters oficials

Centres, VOA, GA,
Gerència

La preinscripció dels màsters pot haver‐se iniciat durant el segon
semestre del curs anterior. En tot cas, la matrícula caldrà materialitzar‐
la abans de la fi d’octubre.

Mitjans
setembre i
octubre 2020

Inici del curs acadèmic de
màsters de la UdL

VOA, VI, centres
Gerència

L’inici de curs dels màsters, d’acord amb les seves característiques,
serà durant el mes d’octubre (tot i que, en casos especials, podrà ser
tant abans com després d’aquesta data)

Prèviament caldrà que des de Gerència, Gestió Acadèmica i els centres
s’hagin analitzat els procediments i temporalització del procés de
matrícula, per garantir‐ne que sigui el més adequat i amb la major
qualitat possible com a servei públic

