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“Planificació docent”: opcions titulacions 
 
L’aplicació “Planificació docent” és accessible des de l’IGLU, secció “Informació i 
gestió ” i dins d’aquesta secció en l’apartat de “Gestió docent” (enllaç directe: https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22997). Les opcions de titulació disponibles per a 
l’ordenació acadèmica del curs són les següents: 
 
1. Definició de l’oferta acadèmica de la titulació (graus i màsters). 
2. Compartició efectiva d’assignatures (sols graus). 
3. Distribució de l’oferta acadèmica entre àrees de coneixement (graus i màsters). 
4. Introducció/modificació de límits de matrícula (sols graus). 
5. Professorat extern de màster (sols màsters). 
6. Gestió del POD del professorat extern de màster (sols màsters). 
7. Delegació de tasques (graus i màsters). 
 
En primer lloc cal assegurar que ens trobem en el curs acadèmic correcte. Si en la part 
superior esquerra de la pantalla principal de l’aplicació no apareix aquest curs cal que 
premes sobre l’enllaç “Canviar de curs acadèmic”, selecciones el valor adequat en el 
desplegable i premes sobre el botó “Guardar”. 
 

 
 
Per tornar a la pantalla anterior cal prémer sobre la fletxa que hi ha al final (aquesta 
opció apareix en totes les pantalles de l’aplicació). 
 
 
2. Compartició efectiva d’assignatures. 
 
Permet definir els conjunts d’assignatures compartides en graus que s’oferiran en el curs 
acadèmic objecte d’ordenació. Aquests conjunts, que poden estar formats per 
assignatures de diferents o del mateix grau, es consideraran com un tot durant la gestió 
de determinats processos acadèmics (definició de l’oferta acadèmica, elaboració dels 
horaris de classe i exàmens, POD, matrícula, generació d’actes, etc.). 
 
Una vegada seleccionat un grau en el desplegable es mostrarà una descripció dels 
conjunts d’assignatures compartides oferts en eixe moment (en principi, els mateixos 
que el curs anterior). Cada conjunt ve definit pels següents camps: identificador del 
conjunt (“Id”), codi i nom de l’assignatura del grau seleccionat que forma part del 
conjunt (“Assignatures”), codis de totes les assignatures de tots o del mateix grau que 
formen el conjunt (“Totes les comuns”), percentatge de crèdits a impartir que 
corresponen a l’assignatura del grau seleccionat del total de crèdits a impartir del 
conjunt (“% Assig”) i percentatge total de crèdits a impartir que corresponen a totes les 
assignatures del conjunt (“% Total”, que sempre serà igual a 100,00%). 
 
Es poden consultar les dades del curs acadèmic anterior seleccionant el valor 
corresponent en el desplegable “Triar un curs acadèmic”. En qualsevol moment es pot 
exportar a MS Excel la selecció de dades efectuada amb els desplegables. 
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Per a donar d’alta un nou conjunt d’assignatures compartides cal prémer sobre la creu 
verda que hi ha a la dreta de l’encapçalament de la taula. En les caixes de text que hi 
apareixen al costat cal introduir el codi de les assignatures que formen el conjunt i a 
continuació prémer sobre “Crear el grup” perquè els canvis tinguen efecte. Seguidament 
cal modificar el conjunt que s’acaba de crear prement sobre el llapis que hi ha a la dreta 
del mateix en la taula seguint els passos que s’indiquen més endavant. 
 

 
 
Per a esborrar un conjunt d’assignatures compartides existent cal prémer sobre l’aspa 
roja que hi ha a la dreta del mateix en la taula i seguidament prémer sobre el botó 
“Esborrar” per confirmar l’acció. 
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Per a modificar un conjunt existent cal prémer sobre el llapis que hi ha a la dreta del 
mateix en la taula. En les caixes de text que hi apareixen al costat sols es poden 
modificar els percentatges de distribució dels crèdits a impartir en el conjunt entre els 
diferents codis que el formen. Per a modificar les assignatures que formen part d’un 
conjunt cal esborrar el conjunt sencer i tornar a crear-lo amb la nova definició. Per a 
guardar els canvis realitzats cal prémer sobre el botó “Guardar”. Si els percentatges no 
sumen 100,00% l’aplicació torna un missatge d’error i no guarda les modificacions. 
 

 
 
 
1. Definició de l'oferta acadèmica de la titulació. 
 
Permet determinar les assignatures que formaran part de l’oferta acadèmica d’un títol en 
un curs acadèmic, el nombre de grups i el nombre de crèdits a impartir i a computar de 
les mateixes. 
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1.1. Graus. 
 
En el cas dels graus, aquesta opció també permet definir el nombre de subgrups o 
desdoblaments (teoria o TE, problemes o PR, laboratori o LA, seminaris o SE, tutories o 
TU i/o avaluació o AV) de cada grup de les assignatures. 
 
Una vegada seleccionat un grau en el desplegable es mostrarà la proposta d’oferta 
acadèmica del mateix per al curs acadèmic. Abans d’introduir qualsevol canvi és per 
defecte una copia de la del curs anterior, llevat de les assignatures i subgrups oferts a 
càrrec dels programes de millora docent dels departaments (docència no consolidable 
que cal renegociar cada curs acadèmic), aquelles que comencen la seua extinció en el 
curs acadèmic objecte d’ordenació i els canvis derivats de la modificació de plans 
d’estudis. Amb el desplegable “Triar un curs” es pot restringir la vista a només les 
assignatures del curs seleccionat. També és possible consultar l’oferta acadèmica del 
curs acadèmic anterior mitjançant el desplegable “Triar un curs acadèmic”. 
 

 
 
Per a cada assignatura es mostra la següent informació: codi o identificador; nom; curs 
(1r, 2n, etc.); caràcter (formació bàsica o FB, obligatòria o OB, optativa o OP, 
pràctiques externes o PE i treball de final de grau o PF); tipus (anual o A; de 1r semestre 
o S1 i de 2n semestre o S2); nombre d’ECTS; planificació d’hores de les activitats 
acadèmiques que generen càrrega docent; previsió de matriculats totals i de repetidors 
(que estan inclosos en la xifra anterior); nombre de subgrups oferts de cada activitat i 
nombre de crèdits a impartir i a computar a l’efecte de determinació de la càrrega 
docent de les àrees de coneixement en l’assignatura (en el cas dels graus ambdues xifres 
sempre coincideixen). Cal tindre en compte que cada crèdit a impartir/computar equival 
a 10 hores d’activitat docent del professorat. Excepte en les assignatures amb crèdits a 
impartir/computar pactats (estan identificades amb un “(3)” en la tercera columna de la 
taula) la suma dels productes resultants de multiplicar el nombre d’hores pel nombre de 
subgrups de cada activitat i dividir entre 10 dona el nombre de crèdits a 
impartir/computar en l’assignatura. En el cas de les assignatures compartides, que estan 
identificades amb un “(1)” en la tercera columna de la taula cal, addicionalment, 
prorratejar el resultat anterior pel percentatge de cost de l’assignatura dins del conjunt 
d’assignatures compartides indicat en l’opció “Compartició efectiva d'assignatures”. 
 
En la part inferior dreta de la taula es mostra en cada moment el nombre de crèdits totals 
a impartir/computar de la proposta d’oferta acadèmica del grau (suma dels valors 
corresponents a cada assignatura). Aquesta xifra es pot comparar amb el nombre de 
crèdits finançats que correspon al grau en la Documentació per a l’organització del curs 



Breu manual d’usuari de l’aplicació “Planificació docent” (opcions titulacions i departaments) 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat  5/32 
Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica  06/07/2017 

acadèmic aprovada en òrgans de govern per saber si s’estan consumint més o menys 
recursos que els assignats inicialment. 
 
En qualsevol moment es pot exportar a MS Excel la selecció de dades efectuada amb els 
desplegables. 
 
Per a oferir una assignatura nova cal prémer primer en l’enllaç “Mostrar/ocultar 
assignatures no implantades” de la part inferior esquerra de la pantalla, i prémer 
seguidament sobre la creu verda que hi ha a la dreta de l’assignatura. Automàticament 
l’assignatura s’incorporarà a la taula amb un grup i un subgrup de cada activitat que 
genera càrrega docent oferts per defecte, i els crèdits resultants se sumaran al total. Si ja 
s’han incorporat a l’oferta totes les assignatures que hi figuren al pla d’estudis aquesta 
opció no estarà disponible. 
 

 
 
Per a oferir o eliminar grups i/o subgrups d’una assignatura cal prémer, en primer lloc, 
sobre el codi de la mateixa en la taula que mostra el resum de la proposta d’oferta 
acadèmica del grau. En la nova pantalla es mostra l’estructura de grups i subgrups 
existent en eixe moment. Totes les modificacions que afecten els grups i subgrups de les 
assignatures modificaran els crèdits a impartir de la proposta d’oferta acadèmica del 
grau: 
 
• Per a crear un grup cal prémer sobre la creu verda que hi ha a la dreta de la 

capçalera de la taula. Al costat apareix una altra taula amb uns desplegables. En el 
cas d’assignatures compartides es demana, en primer lloc, seleccionar una opció de 
creació del grup (desplegable “Crear el grup en”): crear-lo en totes les assignatures 
compartides o sols en la seleccionada. En el primer cas, qualsevol modificació que 
es realitze sobre el grup es propagarà automàticament als mateixos grups de la resta 
d’assignatures del conjunt i els crèdits a impartir en el mateix es distribuiran d’acord 
amb els percentatges de distribució indicats en l’opció “Compartició efectiva 
d’assignatures”. Seguidament cal triar el tipus de grup a crear (desplegable “Tipus 
del grup”): normal (per a oferir un grup amb docència normalment, al qual se li 
assigna la següent lletra de l’abecedari disponible); ARA/EURUJI (per oferir un 
grup amb docència adreçat a l’estudiantat que ha accedit al grau per aquesta via, al 
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qual sempre se li assigna la lletra “Y”); intercanvi (al grup sempre se li assigna la 
lletra “V” i permet oferir una assignatura sense docència a l’efecte de la matrícula de 
l’estudiantat d’intercanvi ixent); per a reconeixement (al grup sempre se li assigna la 
lletra “W” i permet oferir una assignatura sense docència a l’efecte que siga 
reconeguda per l’estudiantat del grau) i en extinció (al grup sempre se li assigna la 
lletra “Z” i permet oferir una assignatura sense docència als efectes que l’estudiantat 
de plans d’estudis en procés d’extinció puga rebre tutorització i avaluar-se). Els 
desplegables següents (“Subgrups de teoria”, “Subgrups de problemes”, “Subgrups 
de laboratori”, “Subgrups de seminari”, “Subgrups de tutoria” i/o “Subgrups 
d’avaluació”) permeten oferir el nombre de subgrups o desdoblaments de cada 
activitat en el moment de donar d’alta el grup, encara que és possible modificar el 
seu nombre de la manera que s’explica més endavant. 
 

 
 

• Per a esborrar un grup ja existent cal prémer sobre l’aspa roja que hi ha a la dreta del 
mateix i, a continuació, prémer sobre el botó “Esborrar” o “Esborrar en totes les 
comuns” (aquesta segona opció només està habilitada en el cas d’assignatures 
compartides i cal seleccionar-la si es vol eliminar el grup de totes les assignatures 
del conjunt). Cal tindre en compte que les assignatures que l’estudiantat ha de cursar 
obligatòriament (formació bàsica, obligatòries, pràctiques externes i treball de final 
de grau) han d’oferir-se sempre, per la qual cosa l’aplicació no permet eliminar el 
darrer grup ofert. L’eliminació del darrer grup d’una assignatura optativa fa que 
aquesta deixe d’oferir-se i, conseqüentment, desaparega de la taula i aparega al 
desplegar l’opció “Mostrar/ocultar assignatures no implantades”. 
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• Per a modificar el nombre de subgrups o desdoblaments d’un grup cal, en primer 
lloc, seleccionar aquest prement sobre el llapis que hi ha a la dreta del mateix. Per 
esborrar un subgrup ja ofert cal polsar sobre l’aspa roja que hi ha a la seua dreta, 
tenint en compte que com a mínim s’ha d’oferir un subgrup de cada activitat amb 
hores planificades (és per això que l’aplicació no permet esborrar el darrer subgrup 
ofert de cada activitat). Per oferir nous desdoblament cal polsar sobre la creu verda 
que hi ha a la dreta de l’activitat desitjada el nombre de vegades que corresponga. 
L’identificador assignat a cada subgrup per l’aplicació és el següent número 
disponible (s’indica entre parèntesi). 
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Per a indicar en una assignatura un nombre de crèdits a impartir/computar pactats (quan 
se li vol assignar una quantitat de crèdits diferent a aquell que es deriva directament a 
partir de la planificació d’hores per activitat i de l’oferta de grups i subgrups, com és el 
cas de les pràctiques externes i els treball de final de grau) cal prémer sobre el llapis que 
hi ha a la dreta de la mateixa en la taula que mostra el resum de la proposta d’oferta 
acadèmica del grau. En la pantalla següent apareix una caixa de text per a cada activitat 
docent de cada grup ofert. Els crèdits introduïts en una caixa es multipliquen pel nombre 
de subgrups oferts d’eixa activitat en el grup corresponent i substitueix el càlcul 
automàtic. Cal confirmar els valors introduïts permet sobre el botó “Guardar”. 
 

 
 
1.2. Màsters. 
 
Una vegada seleccionat un màster en el desplegable es mostrarà la proposta d’oferta 
acadèmica del mateix per al curs acadèmic. Abans d’introduir qualsevol canvi ix per 
defecte una copia de la del curs anterior, llevat de la docència a càrrec dels programes 
de millora docent dels departaments (no consolidable i que cal renegociar cada curs 
acadèmic) i dels canvis derivats de la modificació de plans d’estudis. És possible 
consultar l’oferta acadèmica del curs acadèmic anterior mitjançant el desplegable “Triar 
un curs acadèmic” i exportar a MS Excel la selecció de dades efectuada: 
 

 
 
Per a cada assignatura es mostra la següent informació: codi o identificador; nom; curs; 
caràcter (obligatòria o OB, optativa o OP, pràctiques externes o PE, treball de final de 
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màster o PF, complement de formació o CF i extracurricular o EX); tipus (anual o A; de 
1r semestre o S1 i de 2n semestre o S2); nombre d’ECTS; previsió de matriculats totals 
i de repetidors (que estan inclosos en la xifra anterior); i nombre de crèdits a impartir i a 
computar a l’efecte de determinació de la càrrega docent de les àrees de coneixement en 
l’assignatura. Cal tindre en compte que cada crèdit a impartir o a computar equival a 10 
hores d’activitat docent del professorat. 
 
En la part inferior dreta de la taula es mostra en cada moment el nombre de crèdits totals 
a impartir i a computar de la proposta d’oferta acadèmica del màster (suma dels valors 
corresponents a cada assignatura). La xifra de crèdits a computar es pot comparar amb 
el nombre de crèdits finançats que correspon al màster en la Documentació per a 
l’organització del curs acadèmic aprovada en òrgans de govern per saber si s’estan 
consumint més o menys recursos que els assignats. La diferència positiva entre els 
crèdits finançats i el total de crèdits a computar, d’existir, es transforma automàticament 
en recursos econòmics per a la contractació de professorat extern i altres despeses del 
màster. 
 
Per defecte es mostren en la taula totes les assignatures que formen part del pla 
d’estudis. Aquelles que només estan actives als efectes de reconeixement apareixen 
identificades amb un “(2)” en la tercera columna. Per a oferir amb docència una 
assignatura activa únicament a efectes de reconeixement o al contrari, cal prémer sobre 
el llapis que hi ha a la dreta de la mateixa en la taula i, una vegada en la nova pantalla, 
prémer sobre el botó “Canviar sols reconeixement”. 
 

 
 
Aquesta pantalla també permet indicar el nombre de crèdits a impartir i a computar de 
l’assignatura. Per a això cal introduir els valors dels crèdits en les caixes de text 
corresponents i prémer sobre “Guardar”. Si l’assignatura té oferts més d’un grup, el 
nombre de crèdits a impartir i a computar totals seran la suma dels de tots els grups. 
Convé consultar les consideracions contingudes en l’apartat “B. Ordenació acadèmica 
dels màsters universitaris de l’UJI” del document de “Criteris per a l’ordenació 
acadèmica i el finançament dels màsters universitaris de la Universitat Jaume I” aprovat 
pels òrgans de govern a l’hora d’emplenar aquests camps. 
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Totes les assignatures, incloses les actives únicament als efectes de reconeixement, 
ofereixen un grup com a mínim. Per a oferir, eliminar o editar grups d’una assignatura 
cal prémer, en primer lloc, sobre el codi de la mateixa en la taula que mostra el resum de 
la proposta d’oferta acadèmica del grau. 
 

 
 
Una vegada en la nova pantalla, per a crear un grup cal prémer sobre la creu verda que 
hi ha a la dreta de la capçalera de la taula i posteriorment sobre el botó “Guardar”. 
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Per a esborrar un grup ja existent cal prémer sobre l’aspa roja que hi ha a la dreta del 
mateix i a continuació sobre el botó “Esborrar”. 
 

 
 
Per a introduir comentaris a l’oferta d’un grup cal prémer sobre el llapis que hi ha a la 
dreta del mateix, seguidament introduir el text desitjat en el quadre de text i finalment 
prémer sobre el botó “Guardar comentari”. 
 

 
 
 
3. Distribució de l’oferta acadèmica entre àrees de coneixement. 
 
Permet distribuir els crèdits a impartir i a computar en una assignatura, determinats 
mitjançant l’opció “Definició de l’oferta acadèmica de la titulació”, entre les àrees de 
coneixement que poden impartir-la. 
 
3.1. Graus. 
 
Una vegada seleccionat un grau en el desplegable es mostrarà una taula amb la 
distribució actual de la docència de les assignatures corresponent al curs objecte 
d’ordenació entre les àrees de coneixement (inicialment és la mateixa informació que el 
curs anterior). Els camps de la taula són els següents: curs al qual pertany l’assignatura 
(“Curs”); codi i nom de l’assignatura (“Assignatura”); crèdits a impartir/computar de la 
mateixa (“Crd. Imp.”); àrees de coneixement que poden impartir-la segons allò establert 
en la memòria de verificació del grau (“Àrea”); si l’àrea de coneixement s’encarrega 
(“S”) o no (“N”) de gestionar l’acta de l’assignatura (“Rep acta”); percentatge de 
docència a impartir/computar per l’àrea en l’assignatura sobre el total (“% Crd. Imp.”, 
que sempre suma 100,00%) i crèdits a impartir/computar per l’àrea en l’assignatura 
(“Crd. Imp. Àrea”), igual al resultat d’aplicar “% Crd. Imp.” a “Crd. Imp.”. En el cas 
d’assignatures de nova implantació els percentatges de docència reflecteixen 
exactament el contingut de la memòria de verificació del grau. Una vegada establerts cal 
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entendre que aquests percentatges són inamovibles, encara que és possible introduir 
xicotets canvis per adequar-los a la realitat de la docència en l’aula. 
 
Amb el desplegable “Triar un curs” es pot restringir la vista a només les assignatures del 
curs seleccionat. També és possible consultar l’oferta acadèmica del curs acadèmic 
anterior mitjançant el desplegable “Triar un curs acadèmic”. En qualsevol moment es 
pot exportar a MS Excel la selecció de dades efectuada amb els desplegables. 
 

 
 
Per a modificar la distribució de la docència d’una assignatura cal prémer sobre el llapis 
que hi ha a la dreta de la mateixa en la taula i, a continuació, introduir els nous 
percentatges i prémer sobre “Guardar”. Si la suma total no és igual a 100% l’aplicació 
torna un missatge d’error i no guarda els canvis. També és possible modificar l’àrea de 
coneixement que s’encarregarà de la gestió de l’acta de l’assignatura utilitzant el 
desplegable “Rep acta” (només es pot indicar una). Per últim, és possible eixir de la 
pantalla sense guardar les modificacions prement sobre el botó “Tancar sense guardar” 
o tornant a la pantalla anterior. 
 

 
 
3.2. Màsters. 
 
Una vegada seleccionat un grau en el desplegable es mostrarà una taula amb la 
distribució actual de la docència de les assignatures corresponent al curs objecte 
d’ordenació entre les àrees de coneixement (inicialment és la mateixa informació que el 
curs anterior). Els camps de la taula són els següents: codi i nom de l’assignatura 
(“Assignatura”); crèdits a impartir (“Crd. Imp”) i a computar (“Crd. Comp.”) de la 
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mateixa; àrees de coneixement que poden impartir-la (“Àrea”); percentatge de docència 
a impartir (“% Crd. Imp.”) i a computar (“% Crd. Comp.”) per l’àrea en l’assignatura i 
crèdits a impartir (“Crd. Imp. Àrea”) i a computar (“Crd. Imp. Àrea”) per l’àrea en 
l’assignatura, igual al resultat d’aplicar “% Crd. Imp.” a “Crd. Imp.” i “% Crd. Comp.” 
a “Crd. Comp.”, respectivament. 
 
Al final d’aquesta taula apareixen les assignatures amb docència en el curs acadèmic, 
segons l’oferta dissenyada mitjançant l’opció “Definició de l'oferta acadèmica de la 
titulació”, que encara no la tenen distribuïda entre àrees de coneixement. Per afegir-la 
cal prémer sobre la creu verda que hi ha al costat del codi i nom de l’assignatura 
corresponent i, seguidament, modificar la distribució de la docència conforme s’indica 
més endavant (cal tindre en compte que, per defecte, qualsevol assignatura afegida 
s’assigna a “Entitats Externes” amb el 100,00% dels crèdits a impartir i el 0,00% dels 
crèdits a computar). 
 
En qualsevol moment és possible consultar l’oferta del curs acadèmic anterior 
mitjançant el desplegable “Triar un curs acadèmic” i es pot exportar a MS Excel la 
selecció de dades efectuada. 
 

 
 
Per a modificar la distribució de la docència d’una assignatura cal prémer sobre el llapis 
que hi ha a la dreta de la mateixa en la taula i, a continuació, introduir els nous 
percentatges de crèdits a impartir i/o a computar i prémer sobre “Guardar”. També és 
possible llevar una àrea de coneixement de la docència de l’assignatura prement sobre 
l’aspa roja corresponent que hi ha a la dreta de la nova taula, i afegir-la utilitzant el 
desplegable “Afegir àrea” i prement a continuació sobre el botó “Afegir àrea”. Per 
últim, és possible eixir de la pantalla sense guardar les modificacions prement sobre el 
botó “Tancar sense guardar” o tornant a la pantalla anterior. 
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Per a esborrar completament la distribució de la docència d’una assignatura cal prémer 
sobre el botó “Esborrar Assignatura”. En tornar a la pantalla anterior apareix en la taula 
d’assignatures oferides sense distribució de la docència per àrees de coneixement. 
 
 
4. Introducció/modificació de límits de matrícula. 
 
Els límits de matrícula determinen la quantitat i distribució de l’estudiantat entre els 
grups i subgrups oferts en les assignatures d’un grau, així com la grandària de les llistes 
d’espera d’assignació de grup i subgrups en els casos en què la matrícula és superior al 
nombre de places ofertes. 
 
Una vegada seleccionat el grau en el desplegable es mostraran totes les assignatures 
ofertes en el curs acadèmic objecte d’ordenació. El camps de la taula són els següents: 
codi (“Asi”) i nom (“Nom”) de l’assignatura; curs al qual pertany (“Curs”); caràcter de 
la mateixa (“Caràcter”); si és anual o de 1r o 2n semestre (“Tipus”); el seu nombre 
d’ECTS (“ECTS”) i les previsions de matrícula utilitzades durant la fase definició de 
l’oferta acadèmica (“Total Matri” i “Repetidors”, com sempre el nombre de repetidors 
està inclòs en el total de persones matriculades). En el cas que l’assignatura estiga 
compartida amb altres (apareix un “(1)” en la tercera columna de la taula) les previsions 
corresponen al total del conjunt. En l’opció de “Definició de l’oferta acadèmica” es 
poden trobar els detalls a nivell de cada codi del conjunt, cas de ser necessari. 
 
Amb el desplegable “Triar un curs” es pot restringir la vista a només les assignatures del 
curs seleccionat. També es possible consultar la informació corresponent al curs 
acadèmic anterior mitjançant el desplegable “Triar un curs acadèmic”. En qualsevol 
moment es pot exportar a MS Excel la selecció de dades efectuada amb els 
desplegables. 
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Per a introduir/modificar els límits de matrícula d’una assignatura cal prémer sobre el 
llapis que hi ha a la dreta de la mateixa en la taula. Hi ha tres possibilitats per a fer-ho: 
 
• Introducció/modificació directa dels límits de matrícula dels subgrups de 

l’assignatura. Permet escriure valors directament en les caselles dels límits per a 
l’estudiantat nou i/o repetidor dels subgrups seleccionats. Els canvis 
s’emmagatzemen prement sobre qualsevol dels botons “Guardar”. 

 
Per poder accedir a les següents dues possibilitats cal seleccionar prèviament un dels 
grups de l’assignatura (A, B, C, etc.) a través del desplegable “Mostrar el grup”: 
 
• Introducció del nombre total de places del grup. També és possible introduir el 

nombre total de places per a l’estudiantat nou i/o el repetidor i que siga l’aplicació 
informàtica qui s’encarregue de distribuir-los, de manera automàtica i equilibrada, 
entre els diferents subgrups al prémer sobre el botó “Distribuir”. 
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• Increment (o disminució) de les places del grup en la quantitat indicada. Per últim és 

possible modificar els límits de matrícula especificant un valor que s’afegirà (si és 
positiu) o es llevarà (si és negatiu) a les places actuals. De nou, és l’aplicació 
informàtica l’encarregada d’actualitzar els límits dels subgrups de manera 
automàtica i equilibrada al prémer sobre el botó “Modificar”. 

 

 
És possible combinar els diferents funcionaments de l’aplicació (per exemple, es pot 
distribuir un nombre de places global mitjançant l’opció 2 i realitzar xicotets ajustos 
utilitzant les opcions 1 o 3). 
 
En el cas d’assignatures compartides, els canvis en els límits de matrícula d’un subgrup 
d’una d’elles es propaguen automàticament als mateixos subgrups de la resta 
d’assignatures del conjunt, cas d’existir. Per altra banda, perquè la matrícula funcione 
correctament, cal que a nivell d’un grup la suma total dels límits dels subgrups de cada 
activitat coincidisca, tant per a l’estudiantat nou com per al repetidor. En la part inferior 
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de la pantalla apareixen missatges informant dels desajustaments existents en cada 
moment per facilitar la seua correcció. 
 

 
Algunes consideracions al voltant dels límits de matrícula que caldria tindre en compte 
són les següents: 
• Els límits de matrícula determinen la forma en què es distribueix l’estudiantat entre 

els grups i subgrups oferts en una assignatura o conjunt d’assignatures compartides. 
 
• La definició de límits molt superiors a la matrícula real pot generar grups i/o 

subgrups desequilibrats. Per contra, la definició de límits molt inferiors a la 
matrícula real genera llistes d’espera molt extenses. 

 
• Un límit de matrícula igual a 0 fa que tot l’estudiantat quede en llista d’espera i que 

posteriorment puga ser distribuït utilitzant criteris diferents al del torn de matrícula 
assignat. Tot i això, una assignatura ha d’oferir com a mínim una plaça (això és, no 
pot presentar un límit de matrícula igual a 0 per a estudiantat nou i repetidor 
simultàniament). 

 
• Per a un correcte funcionament de l’assistent de matrícula, la modificació dels límits 

d’una activitat d’una assignatura s’ha de propagar a la resta d’activitats de 
l’assignatura. 

 
• Pel que fa a les assignatures de 1r curs, la situació ideal és que els límits per a 

estudiantat nou siguen iguals a la suma de les capacitats dels circuits de matrícula. 
Cas que no siga així cal tindre en compte que les capacitats dels circuits prevalen 
sobre els límits. 

 
 
5. Professorat extern de màster. 
 
Aquesta opció permet crear la fitxa d’un professorat extern de màster oficial per a un 
curs acadèmic, requisit previ a l’assignació de docència en les diferents assignatures. 
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També s’ha d’utilitzar per introduir o modificar la informació descriptiva del mateix 
requerida per a la concessió de la veniae docendi prevista en la normativa. 
 
Existeixen dues maneres de crear la fitxa d’un professorat extern de màster oficial: 
 
• Si la persona ja ha sigut professorat extern de màster oficial en un curs anterior cal, 

en primer lloc, buscar les fitxes que puguen existir del mateix mitjançant les caixes 
de text que hi ha a sota de la primera taula. Per a això es poden utilitzar diferents 
criteris de recerca, com ara el curs acadèmic, el per_id, el nom o el NIF. Només cal 
introduir el text (sense comodins) en la caixa corresponent i prémer sobre l’enllaç 
“Aplicar filtre”. Cas que la consulta torne molts registres es pot navegar pel resultat 
utilitzant les opcions que es poden trobar en la part inferior esquerra de la taula. 
També és possible exportar el resultar a MS Excel. Una vegada recuperades les 
fitxes cal polsar sobre l’opció llapis d’aquella que es vulga copiar al nou curs 
acadèmic. 

 

 
 

Una vegada fet això, en la nova pantalla apareixerà la informació descriptiva 
relativa a la fitxa seleccionada. Per copiar-la al nou curs acadèmic cal introduir, en 
la caixa que hi ha al costat del text “Duplicar les dades per al curs”, el primer 
nombre de 4 xifres dels dos que defineixen el curs acadèmic (això és “2017” per al 
curs “2017/2018”) i prémer sobre el botó “Duplicar dades”. 
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• Si la persona no ha sigut mai professorat extern de màster oficial cal introduir el 

per_id o NIF de la persona en la caixa de text que hi ha sota el text “Alta de un nou 
professor extern” i prémer sobre “Donar d’alta”. La fitxa es crearà en el curs 
acadèmic en què ens trobem i es pot recuperant de la forma explicada en l’apartat 
anterior. 

 

 
 
Si, pel contrari, el que es vol és modificar la informació descriptiva d’una fitxa ja 
creada, una vegada dins de la mateixa cal introduir, esborrar o modificar la informació 
que corresponga (si es tracta o no de professorat d’altra universitat; si està en possessió 
o no del títol de doctor; la institució a la que pertany; la categoria que ostenta o el càrrec 
que exerceix en la mateixa; un URL personal i un breu curriculum vitae). Una vegada 
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realitzats els canvis es poden confirmar prement sobre el botó “Guardar” o desfer-los 
prement sobre el botó “Esborrar dades”. 
 

 
 
 
6. Gestió del POD del professorat extern de màster. 
 
Permet assignar o modificar la docència que ha d’impartir el professorat extern de 
màster oficial. 
 
El primer pas consisteix en buscar el professorat extern al qual es vol assignar o 
modificar la docència mitjançant la caixa que hi ha al costat del text “Buscar professors 
externs (amb dades en el curs 2017) per nom o cognoms”. Per fer-ho cal ficar una 
cadena (un o els dos cognoms sense comodins, per exemple) i prémer sobre el botó 
“Buscar”. Cal tindre en compte que només es podrà recuperar aquell professorat extern 
que tinga creada fitxa en el curs acadèmic en qüestió (veure l’opció de titulació “5. 
Professorat extern de màster”). Amb el botó “Buscar tots” es recupera tot el professorat 
extern amb fitxa vigent en el curs. 
 

 
 
Una vegada recuperat el professorat extern, prement sobre el seu nom s’accedeix a les 
opcions que permeten assignar-li docència o modificar-li la docència prèviament 
assignada (veure l’opció de departament “8. Gestió del POD per àrees”, apartat 
“Docència en màsters”). 
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7. Delegació de tasques. 
 
Permet donar accés a les opcions anteriors a persones que no en tenen, bé a tot el títol o 
a sols a les assignatures d’un curs (en aquest segon cas, quan siga d’aplicació). 
 
Una vegada seleccionat el títol en el desplegable cal introduir el nom d’usuari de la 
persona a qui es vol habilitar accés en el quadre de text “Usuari de correu” de la taula 
“Donar permís a...”. Si s’introdueix un valor (1, 2, 3, etc.) en el quadre de text “Curs” 
d’eixa taula només es donarà accés a les assignatures d’eixe curs, si es deixa en blanc es 
donarà accés a totes les assignatures del títol. En un moment determinat, en la taula 
“Permís per accedir a la titulació a...” apareixen relacionades totes les persones amb 
accés i l’àmbit del mateix. Per a llevar-los l’accés cal prémer sobre l’aspa roja que hi ha 
a la dreta del seu nom en la taula. Per modificar-los l’accés cal eliminar-los i assignar-
los els nous permisos. 
 

 
 
Per defecte, les persones que ocupen el deganat/direcció i el PAS d’un centre tenen 
accés a tots els títols adscrits al mateix. Les persones que ocupen el 
vicedeganat/vicedirecció d’un grau i la direcció d’un màster tenen accés a només eixe 
títol. Totes aquestes persones són les úniques que poden assignar permisos. 
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“Planificació docent”: opcions departaments 
 
L’aplicació “Planificació docent” és accessible des de l’IGLU, secció “Informació i 
gestió” i dins d’aquesta secció en l’apartat de “Gestió docent” (enllaç directe: https://e-
ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22997). Les opcions dels departaments habilitades 
durant la fase d’introducció del POD del curs són les següents: 
 
8. Gestió del POD per àrees. 
9. Consulta de l’oferta acadèmica. 
10. Delegació de tasques. 
11. Assignació docent per professor/a i àrea. 
12. Professorat per assignatura i titulació. 
13. Assignació docent per àrea i titulació 48. 
14. POD individual detallat 27. 
 
En primer lloc cal assegurar que ens trobem en el curs acadèmic correcte. Si en la part 
superior esquerra de la pantalla principal de l’aplicació no apareix aquest curs cal que 
premes sobre l’enllaç “Canviar de curs acadèmic”, selecciones el valor adequat en el 
desplegable i premes sobre el botó “Guardar”. 
 

 
 
 
 
Per tornar a la pantalla anterior cal prémer sobre la fletxa que hi ha al final (aquesta 
opció apareix en totes les pantalles de l’aplicació). 
 
 
8. Gestió del POD per àrees. 
 
Per a un curs concret permet assignar l’oferta acadèmica que tenen les àrees de 
coneixement d’un departament al professorat pertanyent a eixes àrees. 
 
En primer lloc podem triar “Totes les àrees” si volem veure d’un cop a tot el professorat 
del departament o l’àrea de coneixement concreta per la qual volem començar a 
introduir la docència, en aquest cas es mostrarà només el professorat adscrit a eixa àrea. 
 
A continuació es pot verificar el curs en el qual es trobem. 
 

 
 
Per a cada professor/a podem consultar la següent informació: 
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Dedicació docent inicial: Són els crèdits que segons la Documentació per a 
l’Organització del Curs li corresponen de partida al professorat. 
Reducció aplicable: Són els crèdits que li corresponen al professorat per l’exercici de 
càrrecs acadèmics o sindicals, reduccions per programes de suport a la investigació i/o 
docència, gaudiment de semestres sabàtics o incidències que faran que disminueixi la 
seua dedicació inicial durant el curs. 
Dedicació docent neta: És la diferència no negativa de la dedicació docent inicial menys 
la reducció aplicable. 
Crd impartits: És el total de crèdits a impartir que fins el moment s’han assignat al 
professorat. La primera vegada que s’accedeix en aquesta aplicació constaran els crèdits 
que s’hagen volcat des de l’Assistent d’horaris i POD. 
Crd computables: És el total de crèdits a impartir computables als efectes de 
determinació de la càrrega docent de les àrees de coneixement que fins el moment s’ha 
assignat al professorat. La primera vegada que s’accedeix en aquesta aplicació constaran 
els crèdits que s’hagen volcat des de l’Assistent d’horaris i POD. 
% dedicació neta: És el quocient entre els crèdits computables assignats al professorat i 
la dedicació docent neta. 
Hores de tutoria setmanal: Són les hores setmanals que, segons la Documentació per a 
l’Organització del Curs, li corresponen al professorat en funció de la seua categoria i 
càrrec acadèmic. 
 
Aquesta primera pantalla dona també la informació total de l’àrea (agregant la 
informació de tot el professorat), de manera que quan estiga tota la docència de l’àrea 
correctament introduïda es pot comprovar el percentatge de dedicació neta de l’àrea. 
 
Aquesta informació la podem bolcar a Excel prement el botó “Exportar a excel”. 
 
A continuació caldrà seleccionar el professorat al qual volem assignar docència. Es 
mostrarà fixa la informació que acabem de comentar (dedicacions, reduccions, crèdits a 
impartir i computables, % dedicació neta i hores de tutories setmanals) per al 
professorat seleccionat i tindrem accés a les següents pestanyes: 
 
• Docència en graus: S’utilitza per assignar al professorat seleccionat la docència que 

impartirà i computarà en graus. 
• Docència en màsters: S’utilitza per assignar al professorat seleccionat la docència 

que impartirà i computarà en màsters oficials. 
• Reduccions docents: Es poden consultar les reduccions docents que té assignades el 

professorat seleccionat. La introducció i manteniment d’aquesta informació la 
realitza el Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica. 

• Tutories: S’utilitzarà per especificar les hores de tutoria setmanals del professorat 
seleccionat. 

• Comentaris: S’utilitzarà per introduir comentaris relatius al professorat seleccionat 
que es consideren rellevants per al departament. 

 
Docència en graus: 
 
“Estudis”: Es mostren els graus on l’àrea de coneixement a la qual pertany el 
professorat té docència. Si es tria un estudi concret les assignatures que es mostraran al 
següent desplegable s’acotaran a les d’eixe estudi. Darrere del nom de l’estudi es pot 
veure dins d’un parèntesi el nombre d’assignatures en les quals imparteix docència 
l’àrea. 
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“Assignatures”: Es mostren les assignatures del grau seleccionat en primer lloc en les 
quals l’àrea de coneixement a la qual pertany el professorat té docència. Per a cada 
assignatura es pot veure el semestre, el nom, el total de crèdits a impartir per l’àrea i si 
l’assignatura es comparteix amb una altra àrea. 
 
Una vegada omplerts aquests dos camps s’afegeixen nous camps: 
 

 
 
Amb el botó “Assignar-li tota la docència” podem gravar d’una vegada tota la docència 
que quede pendent per gravar en una assignatura. 
 
“Mostrar”: Es pot triar que només es mostren els subgrups que tenen docència pendent 
d’assignar (opció recomanable per conèixer quina és la docència que tenim pendent de 
gravar) o si volem que es mostren tots els subgrups (cas que volem, per exemple, 
assignar assignatures al professorat amb zero crèdits). 
 
“Subgrups”: Es podrà triar el subgrup que volem assignar al professorat (TE, PR, LA, 
SE, TU o AV). Es mostrarà en primer lloc el grup (A, B, C...), després el subgrup 
concret (TE1, PR2...), el semestre d’impartició de la docència i a continuació dins del 
parèntesi els crèdits que ja hem assignat i els que té planificats el subgrup. També es pot 
consultar l’horari del subgrup en el link “Mostar horari”. 
 
“Crèdits a impartir”: S’omplirà automàticament amb els crèdits pendents d’assignar que 
té el subgrup, però es podrà modificar si no es volen assignar tots. La casella “Crèdits 
computables” serà sempre “Si” per defecte, i només caldrà utilitzar-la en casos molt 
concrets d’assignatures els crèdits de les quals no computen en POD. 
 
“Llengua”: Caldrà determinar la llengua d’impartició del subgrup, per defecte consta 
“NS/NC”.  
 
Una vegada omplerts aquests camps caldrà prémer el botó “Assignar a POD” per tal que 
es grave aquesta docència. 
 
Per a introduir canvis respecte a aquesta informació bolcada des de l’assistent d’horaris 
i POD o prèviament gravada s’haurà d’esborrar primer la línia introduïda, amb l’aspa 
roja, i tornar a gravar-la correctament. Sense esborrar la línia es pot 
modificar/desagregar la llengua d’impartició de la docència prement el dibuix del llapis. 
 
“Sessions”: Una vegada gravada la docència al professorat es poden indicar les sessions 
concretes que imparteix en un subgrup concret. Aquesta opció s’ha d’utilitzar 
principalment en els casos en els que un subgrup concret siga impartit per diferent 
professorat, assenyalant com es reparteixen les sessions entre tots. 
 
Arribat a aquest punt és interessant explicar com afecta l’assignació de sessions 
mitjançant aquest assistent en el que es mostra en el SIA. Quan en un subgrup concret 
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impartit per un o més professorat no s’assignen sessions, el SIA interpretarà que tot el 
professorat imparteix totes les sessions. Quan en un subgrup concret impartit per un o 
més professorat s’opta per marcar sessions, totes haurien d’estar assignades a 
professorat. Cas que queden sessions sense assignar, aquestes no es mostraran en el 
SIA. 
 
Assignatures compartides entre graus o grups d’assignatures: 
 
Quan s’assigna un subgrup d’una assignatura compartida entre graus a un/a professor/a, 
es mostren a la part de baix de la pantalla el grup complet d’assignatures. Així doncs, la 
docència en assignatures compartides entre graus es pot gravar a través de qualsevol 
dels graus que formen part del grup, i no caldrà entrar en cadascú d’ells. De la mateixa 
manera, quan s’elimine docència en un subgrup d’una assignatura compartida entre 
graus, s’esborrarà en totes les assignatures del grup. 
 
Docència en màsters: 
 

 
 
“Estudis”: Es mostren tots els màsters oficials actius. 
 
“Assignatures”: Es mostren les assignatures del màster oficial seleccionat en primer 
lloc. Per a cada assignatura es pot veure el si és semestral o anual i el nom. 
 
Una vegada omplerts aquests dos camps s’afegeixen nous camps: 
 

 
 
“Mostrar”: Es pot triar que només es mostren els grups que tenen docència pendent 
d’assignar o que es mostren tots els subgrups (per exemple, cas que volem assignar 
assignatures al professorat amb zero crèdits). 
 
“Grups”: Es mostra en primer lloc el grup, desprès els crèdits a impartir i computables 
que ja han sigut assignats i per últim els crèdits a impartir i computables que té el 
subgrup. De moment, en els màsters oficials no es planifica per activitats (com sí es fa 
als graus), per la qual cosa la majoria d’assignatures de màsters tenen un únic grup. 
 
“Crèdits a impartir”: Cal omplir els crèdits que imparteix el professorat. 
 
“Crèdits computables”: Cal omplir els crèdits a impartir que computa el professorat als 
efectes de determinació de la càrrega docent de l’àrea de coneixement. 
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“Llengua”: Caldrà introduir la llengua d’impartició del subgrup, per defecte consta 
“NS/NC”. 
 
Una vegada omplerts aquests camps caldrà prémer el botó “Assignar a POD” per tal que 
es grave aquesta docència. 
 
Per introduir canvis respecte a aquesta informació bolcada des de l’assistent d’horaris i 
POD o prèviament gravada s’haurà d’esborrar primer la línia introduïda, amb l’aspa 
roja, i tornar a gravar-la correctament. Sense esborrar la línia es pot 
modificar/desagregar la llengua d’impartició de la docència prement el dibuix del llapis. 
 
Tutories: 
 

 
 
“Semestre”: Caldrà triar el semestre les tutories del qual van a gravar-se, també poden 
gravar-se de manera anual. 
 
“Dia de la setmana”: Caldrà triar els dies de la setmana en els quals es portaran a terme 
les tutories. 
 
Per a cada professor/a s’hauran d’introduir tantes hores de tutories setmanals com les 
determinades en la seua fitxa de POD. A continuació s’haurà de gravar prement el botó 
“Guardar”. Al gravar, per defecte, s’omplirà el dia d’inici i fi de les classes del semestre 
seleccionat. Cas que dins del mateix semestre hi hagen períodes amb tutories setmanals 
diferents, s’hauria d’assenyalar l’inici i fi de cadascun d’aquests períodes. 
 
Si el professorat participa en el programa UJI virtual, aprovat pel Consell de Govern del 
17 de novembre de 2006, s’haurà d’especificar el semestre de participació. 
 
Una vegada gravada tota aquesta informació, en la part inferior de la pantalla es 
mostraran les tutories introduïdes. Aquestes es podran modificar esborrant-les primer 
amb l’aspa roja. 
 
L’aplicació incorpora també un sistema de control de les tutories (per exemple, que 
totes les hores de tutoria que té obligació de realitzar el professorat estan introduïdes o 
que no existeix solapament amb l’horari de la docència). Cas d’existir algun problema 
es mostraran missatges d’error o advertència. 
 
 
9. Consulta de l’oferta acadèmica. 
 
Mitjançant aquesta opció es pot consultar tota l’oferta de graus i màsters oficials que té 
un àrea de coneixement determinada. Es mostra un llistat d’assignatures, on es detalla el 
grau/màster oficial al qual pertanyen, curs, caràcter, semestre, crèdits per activitat, 
desdoblaments o subgrups per activitat, crèdits a impartir i computables totals que té 
l’assignatura, crèdits a impartir i computables que té assignats l’àrea concreta i els 
crèdits que ja s’han assignat a professorat de l’àrea. 
 
Aquest llistat pot utilitzar-se per detectar els crèdits que tenim pendents de gravar. 
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Per últim, es pot bolcar la informació d’aquest llistat a un fitxer Excel prement el botó 
“Exportar a excel”. 
 
 
10. Delegació de tasques. 
 
Amb aquesta opció es poden donar permisos per tal que persones diferents a la direcció 
i al personal d’administració del departament tinguen accés a aquesta aplicació. Només 
cal introduir l’àrea de coneixement i l’usuari de la persona a la qual hi haja que donar-li 
el permís i prémer sobre el botó “Donar permís”. 
 
 
11. Assignació docent per professor/a i àrea. 
 
Mitjançant aquesta opció es pot consultar, per curs acadèmic, la docència assignada al 
professorat d’un àrea de coneixement. 
 
Aquesta visualització també la té disponible el professorat mitjançant 
l’IGLU/DSS/Dades acadèmiques/Professorat/Assignació docent per professor/a i àrea. 
 
Pot ser interesant com a ferramenta per a que el professorat valide la seua assignació de 
POD. 
 
 
12. Professorat per assignatura i titulació. 
 
Mitjançant aquesta opció es pot consultar, per curs acadèmic, grau i assignatura el 
professorat que imparteix la docència. 
 
Aquesta visualització també la té disponible el professorat mitjançant 
l’IGLU/DSS/Dades acadèmiques/Professorat/Professorat per assignatura i titulació. 
 
Pot ser interesant com a ferramenta per a que el professorat valide la seua assignació de 
POD. 
 
 
13. Assignació docent per àrea i titulació (48). 
 
Aquest informe serveix per comprovar que el POD dels graus estiga correctament 
introduït. També és l’informe que haurà de signar-se pel departament i tindre el 
vistiplau del centre en la fase de aprovació del POD. 
 
 
14. POD individual detallat (27). 
 
Aquest informe mostra l’assignació docent del professorat de cada àrea de coneixement. 
És pot generar de manera individual o per a tot el professorat d’un àrea. L’informe és 
pot general amb detall setmanal o sense. 
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15. Professors per assignatura POP i àrea (55). 
 
Aquest informe mostra la docència assignada a un màster oficial concret. Serveix com a 
comprovació de que la informació està correctamente introduida. 
 
 
16. POD individual sense detallar (14). 
 
Aquest informe mostra la docència assignada a un professor/a, amb el detall per 
assignatura, grups i subgrups, llengua d’impartició, crèdits impartits i crèdits 
computables. També mostra el percentatge al que es troba el professor/a respecte als 
crèdits computables. 
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Annex. Aprovació formal del POD d’un departament. 
 
Els passos per dur a terme l’aprovació formal del POD del departament d’un curs 
acadèmic són els següents: 
 
1. Verificació del POD. 
 
Una vegada el POD del departament estiga introduït a la base de dades haureu de fer les 
comprovacions pertinents per assegurar-vos que és correcta. Per dur a terme aquesta 
tasca, podeu utilitzar el següent llistat que s’obté de l’aplicació de l’e-ujier@ 
“Planificació docent” 
 

• Assignació docent per àrea i titulació (48) 
 
També podeu utilitzar l’aplicació Consulta de l’oferta acadèmica dins de IGLU/Gestió 
docent/Planificació docent. 
 
Una vegada acabada aquesta revisió haureu d’adreçar-vos al personal del Gabinet de 
Planificació i Prospectiva Tecnològica, mitjançant correu electrònic a l’adreça 
planificacio@uji.es, perquè l’àrea siga tancada i, així, us permeti l’emissió dels 
informes per a l’aprovació formal del POD. 
 
Podeu dur a terme aquesta verificació encara que no estiguen resoltes les noves 
contractacions (al professorat en fase de contractació també és possible gravar-li POD, 
posteriorment quan la contractació siga efectiva aquest POD gravat passarà de manera 
automàtica al nou professorat). 
 
2. Emissió de l’informe de la docència per àrea i titulació. 
 
L’informe “Assignació docent per àrea i titulació (48)” relaciona la docència de 
cadascuna de les àrees del departament en les diferents titulacions, i ha d’estar signat 
per la direcció del departament amb el vist i plau de la direcció/deganat del centre 
corresponent on s’imparteix la titulació. 
 
És accessible des de l’ aplicació de l’e-ujier@ “Planificació Docent”. 
 
Per obtindre tots els informes per a cada àrea de coneixement del departament caldrà 
seleccionar successivament les titulacions en les quals imparteix docència. 
 
3. Emissió del POD individual. 
 
En aquest cas, hi ha la possibilitat d’obtenir-lo amb o sense detall horari i/o setmanal. 
 
Sense detall horari i/o setmanal: 
 
Dins de l’e-ujier@ “Planificació Docent”, teniu l’informe “POD individual sense 
detallar (14)”: 
 



Breu manual d’usuari de l’aplicació “Planificació docent” (opcions titulacions i departaments) 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat  30/32 
Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica  06/07/2017 

 
 
En la finestra de paràmetres d’execució, trobem: 
 

• per una banda els criteris del informe, on podeu seleccionar l’àrea de 
coneixement per obtenir la relació de tot el professorat que imparteix les 
assignatures d’aqueixa àrea, o bé el NIF del professorat per seleccionar 
individualment les de la persona en qüestió. 

 
• i les opcions de visualització, si voleu amb la direcció del professorat, amb els 

comentaris i ordenat per cognoms (si el criteri abans escollit ha estat àrea de 
coneixement). 

 
Si triem, per exemple, l’àrea Àlgebra i el curs acadèmic 2016: 
 

 
 
obtindrem el següent informe: 
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aquest informe ha d’estar signat pel professor/a interessat/da i per la direcció del 
departament. 
 
Amb detall horari i/o setmanal: 
 
Seleccioneu l’informe “POD Individual detallat (27)”  dins de l’aplicació de l’e-ujier@ 
“Planificació Docent”. En les opcions de visualització hi teniu, a més, la possibilitat de 
seleccionar detall setmanal (convenient quan el professor sol·licita la compatibilitat). 
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4. Enviament dels informes 
 

En aquest esquema podeu contrastar el procés d’aprovació dels dos tipus 
d’informes i el òrgan a qui van adreçats finalment. 
 

INFORMES POD 
 

 
 
Per a més informació podeu consultar l’apartat 6.4 del procediment AUDIT “FTI-
00001: Planificació i organització del curs acadèmic”. 


