
Reglament del Departament de Física Aplicada per a la distribució de la docència 
entre els seus profesor. 
 
 
Preàmbul 
 
El departament de Física Aplicada de la Universitat d'Alacant, i segons el seu reglament 
de règim intern (BOUA 29/6/2012), té, entre altres competències la de “Desenvolupar i 
coordinar la docència de les diferents disciplines corresponents als seus àmbits de 
coneixement, d'acord amb els plans d'estudi de títols oficials i l'organització docent de 
les facultats, escoles o centres responsables d'aquestes.” (Article 2.a) . És el consell de 
departament (Article 5.m) qui ha de “Distribuir l'activitat docent entre els seus 
membres i supervisar la qualitat de la docència que s'imparteix.” 
 
En virtut de l'anterior s'elabora aquest reglament perquè servisca de base per al 
repartiment de docència en el departament amb l'objectiu principal d'aconseguir una 
docència de la màxima qualitat i ajude a resoldre possibles incidències en l'assignació 
de les diferents assignatures. 
 
Criteris generals 
 
Els criteris generals amb els quals s'elaborarà el repartiment de docència entre el 
professorat inclouran: 
 

a. En primer lloc es repartirà, de manera equilibrada, la docència que la 
universitat considera finançable. 

b. S'assumirà la docència de les assignatures per un mínim de dos anys, excepte 
en casos de força major. 

c. Es procurarà que cap professor puga romandre en la mateixa assignatura més 
de quatre anys consecutius. Si es dóna el cas d'un professor que porte més 
d'aqueix temps impartint una assignatura haurà de cedir-la a qualsevol altre 
professor que manifeste el desig d'assumir la seua docència. 

d. L'assignació docent del Professorat Associat serà amb caràcter complementari, 
una vegada efectuada la dels Professors dels Cossos Docents, tenint en aquest 
cas, caràcter preferent el perfil de la plaça per a la qual van ser contractats. 

e. Es procurarà una màxima sintonia entre la docència a impartir i l'activitat 
investigadora del professorat especialment en el cas d'assignatures 
especialitzades amb una adscripció clara a un àmbit de coneixement. Això no 
afectarà les assignatures classificades com a “bàsiques” en els diferents plans 
d'estudis. 

f. S'evitarà en la mesura de les possibilitats, excepte desig manifest de 
l'interessat, que s'acumule més del 75% de la docència d'un professor en el 
mateix quadrimestre. Així mateix s'intentarà que la distribució docent permeta 
a cada professor que la seua càrrega docent s'enquadre en horari de demà o de 
vespr 
 
 



Procediment d'assignació de docència 
 

Cada any, després de l'elaboració dels horaris per part de la Universitat, la direcció del 
departament elaborarà un esborrany de POD sobre la base dels criteris generals. 
Aquest esborrany serà presentat al consell de departament per a la seua aprovació. 
 
En cas que l'acord no siga unànime l'assignació de docència es farà per elecció, en 
ordre descendent segons els cossos docents escalafonados, i en ordre d'antiguitat 
descendent dins de cadascun d'ells. L'elecció es realitzarà per rondes i en cada ronda, 
cada professor triarà només un grup d'una assignatura o parts d'ella a criteri del 
departament (teoria, laboratori o problemes). En qualsevol cas l'elecció de la docència 
haurà de respectar els criteris generals i en particular els punts a, b i c que prevaldran 
sobre altres consideracions. 
 
Treballs de Fi de grau i de Fi de Màster 
 
La Universitat d'Alacant estableix l'obligació dels departaments de dirigir treballs de fi 
de grau (TFG) i fi de màster (TFM) segons establisca el mandat de la Facultat per a cada 
curs. També és obligació dels departaments el posar al seu professorat a la disposició 
de la Facultat per a elaborar tribunals per a avaluar aquests màsters. La participació en 
les dues activitats anteriors implica disminució de la càrrega docent que comptabilitza 
en el curs següent al de l'activitat. 
 
El departament de Física Aplicada considera que aquesta càrrega docent ha de ser 
repartida entre els seus membres. 
 
Per a repartir la càrrega de treballs assignats cada any per la facultat, es procurarà que 
el nombre de treballs TFG i TFM acumulats durant 5 anys siga proporcional a la 
capacitat docent del professor en relació a la capacitat docent del departament. 
 
En el cas que hi haja TFG per als quals cap professor es preste de manera voluntària 
per a la seua adreça, es repartiran entre els professors que presenten una relació de 
treballs TFG i TFM menor respecte a la seua capacitat docent. 
 
El mateix criteri s'utilitzarà per a la proposta de membres per als tribunals de TFG. 
 


