
 
 
 

Modificació de la normativa del Pla de formació de la UIB 
 
Aquesta proposta, d’una banda, respon a la intenció de fer més eficient la inversió que 
la Universitat fa en la formació del personal, i de l’altra, és conseqüència de 
suggeriments recollits, tant d’alumnes com de professors, durant aquests anys passats. 
 

1. Línies bàsiques d’actuació de les proves d’aprofitament dels cursos de 
formació 

 
L’any 2009 va ser el primer any que es varen incorporar al Pla de formació els cursos 
amb aprofitament. De l’experiència d’aquest primer any i mig s’han detectat diferents 
criteris en relació amb els processos d’avaluació duts a terme pels diferents professors. 
Per aquest motiu pensam que és necessari incorporar a la normativa del Pla de formació 
unes normes bàsiques que regulin aquestes proves d’aprofitament: 
 

• Són els professors els qui determinen, quan preparen un curs, si el curs que 
han d’impartir tindrà certificat d’assistència o d’aprofitament. 

• El primer dia del curs el professor comunicarà als alumnes la data de la prova 
d’aprofitament i el tipus de prova. 

• Els alumnes que no assisteixin al curs el dia de la prova d’aprofitament només 
podran obtenir, si escau, el certificat d’assistència.  

• El contingut de les proves d’aprofitament queda sota el criteri de cada 
professor. Les proves s’han d’adjuntar com a documents justificatius a les 
llistes de control d’assistència que s’envien al SRH. 

• Les proves han de ser serioses i controlades pel professorat, s’ha d’evitar que 
els alumnes comparteixin informació durant la prova. No han de consistir en 
un simple tràmit burocràtic. Hem de ser conscients que hi ha dos tipus de 
certificació: assistència i aprofitament, i cadascuna té un valor a l’expedient 
administratiu de la persona. Si l’alumne no supera la prova, s’expedirà el 
certificat d’assistència. 

• L’alumne tindrà dret a fer una revisió de la prova en cas que sigui No apte, 
per saber on s’ha equivocat. 

 
2. Control de firmes 

 
Amb la intenció que el nostre Pla de formació sigui cada cop més eficient, més profitós 
per als alumnes i de més qualitat, s’incorporen a partir de l’any 2011 noves normes que 
afecten el control d’assistència als cursos: 
 

• El control d’assistència als cursos d’una hora es duu a terme mitjançant una 
firma, i a partir de gener de 2011 s’ha de fer constar l’hora d’entrada a l’aula. 



En cas d’abandonar l’aula abans que acabi el curs, el professor ho farà 
constar al document de recollida de firmes. 

• El control d’assistència als cursos de més d’una hora de durada es duu a 
terme mitjançant una firma a l’entrada a l’aula i una firma a la sortida de 
l’aula. A partir de gener de 2011 es recollirà la firma en dos documents 
independents, un d’entrada i l’altre de sortida, on s’ha de fer constar l’hora 
exacta. 

 
3. Assistència als cursos 

 
La actual normativa del Pla de formació disposa que, per poder tenir dret a un certificat 
d’assistència o d’aprofitament, s’ha d’haver assistit almenys a un 75% del total d’hores 
dels curs. Aquesta normativa es va fer pensant en la possibilitat que els alumnes, per 
causes justificades, no poguessin assistir a totes les hores del curs, però l’experiència 
d’aquests anys ha demostrat que són pocs els alumnes que assisteixen al 100% d’hores 
dels cursos, entenent com un dret el que en principi estava pensat com una excepció. 
 
Per aquest motiu, a partir de gener de 2011, per poder tenir dret a l’expedició d’un 
certificat d’assistència o d’aprofitament s’haurà d’assistir al 100% de les hores. Tan sols 
es permetran les absències per motius justificats, i com a màxim fins al 20% de les 
hores de durada del curs. 
 
Per als cursos d’idiomes, atès que són cursos de llarga durada, es permetrà l’absència al 
25% del total d’hores del curs. 
 

4. Cursos semipresencials 
 
Quant als cursos semipresencials, en què una part de les hores del curs són fora de l’aula 
i sense un horari preestablert, per poder obtenir els corresponents certificats l’alumne 
sempre haurà de presentar un treball pràctic. Si el professor considera que és correcte, 
l’alumne serà apte i tindrà dret a un certificat d’aprofitament; quan l’alumne presenti el 
treball però no superi les pràctiques, tindrà dret a un certificat d’assistència. En cas que 
l’alumne no presenti el treball, no tindrà dret a cap tipus de certificat.  
 
En aquests cursos el certificat s’expedirà pel total d’hores, presencials i no presencials, 
encara que per al còmput del màxim d’hores de formació establert a la normativa tan 
sols en tenen en compte les presencials. 
 

5. Cursos amb prerequisits 
 
En relació amb els cursos que tenen prerequisits, com ara haver realitzat altres cursos 
amb anterioritat o tenir un determinat nivell per poder demanar un curs, serà 
responsabilitat de l’alumne complir els prerequisits. Els professors no poden canviar el 
contingut del curs perquè hi hagi alumnes amb nivells diferents de l’exigit al descriptor 
del curs. 
 

6. Durada del Pla de formació 
 
Es considera que, per aconseguir un Pla de formació més adaptat als canvis que 
constantment es produeixen en l’àmbit universitari, és més adient que la programació 



dels cursos es faci d’any en any. Per aquest motiu, a partir de l’any 2011 el Pla de 
formació tindrà una vigència d’un any. 
 

7. Formació pactada a l’entrevista de l’avaluació per competències 
 
Els cursos que se sol·licitin d’acord amb el pacte efectuat a l’entrevista entre el superior 
i l’avaluat, fet durant el procés d’avaluació per competències, tindran la mateixa 
prioritat a l’hora d’aplicar els criteris de selecció de la normativa del Pla de formació 
que si fossin cursos específics de la pròpia àrea de gestió del treballador. 
 
Palma, 24 de novembre de 2010  
 
La Comissió de Formació 
 
 
 


