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CAMPANYA D'ENQUESTES SOBRE LA DOCÈNCIA (2018/2019) 

RESULTATS I VALORACIÓ 
 
 
Característiques generals de la campanya: 
 

- Realitzada en línia, en dos períodes: 
 - Des del 10 de desembre del 2018 al 8 de gener del 2019 (inclosos) per al primer quadrimestre 
 - Des del 2 d'abril al 13 d'abril del 2019 (inclosos), per a assignatures de segon quadrimestre i 

anuals. 

- Qualsevol assignatura que tinguera activitats avaluables posteriors al 22 de febrer, s'ha considerat 
de segon quadrimestre 

- Les enquestes no van coincidir amb el període d'exàmens. 

- S'ha enquestat el professorat que tinguera assignat en el POD del seu departament almenys el 25% 
de la docència a un grup concret d'estudiants, en dues dates de referència: 30 de novembre del 
2018 per al primer quadrimestre i 12 d'abril del 2019 per al segon. Es va informar d’açò als 
departaments i el professorat, amb temps per a fer les actualitzacions necessàries. 

- L'alumnat, en primer lloc, havia de confirmar el professorat que li apareixia en pantalla, i que era el 
que complia el requisit de l'apartat anterior. Si el docent no era confirmat per l'alumnat, no podia 
ser avaluat. Tampoc en els casos en què l'alumnat reconeixia haver assistit a un altre grup diferent 
del que li corresponia. 

- Perquè siguen considerades vàlides les enquestes han de ser respostes per almenys el 25 % de 
l'univers mostral (entès com el nombre total d'estudiants que hagen rebut la docència mínima 
establida per a aqueix professorat, no com el nombre d'estudiants matriculats) i almenys aqueix 
percentatge ha de suposar dues enquestes emplenades. No es consideren vàlides enquestes que 
només hagen sigut respostes per una persona. 
 

RESULTATS DE L'ENQUESTA DOCENT (EN LÍNIA) EN EL CURS 2018/19. DADES GENERALS. 
 
Taula 1.- TOTAL D'ENQUESTES EMPLENADES 2018/2019.  
 

DADES PER ENQUESTA 
Quadrimestre 1  Quadrimestre 2  Total quadrimestres 1 i 2 

Nre. %  Nre. %  Nre. % 

Nombre i % enquestes respostes 
(completada = "S") 

53.511 95,90  49.417 95,25  102.928 95,59 

Nombre i % alumnes contesten 
"no és el meu professor" 

1.732 3,10  1.749 3,37  3.481 3,23 

Nombre i % alumnes contesten 
"un altre grup" 

554 0,99  714 1,38  1.268 1,18 

TOTAL respostes + "no és el meu 
professor" + "altre grup" 

55.797 100,00  51.880 100,00  107.677 100,00 

         

Suma nombre matriculats 
PDI/Assig. 

137.621   128.269   265.890  
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Taula 2.- RESULTATS I VALIDESA DE LES ENQUESTES EMPLENADES (GRAUS + MÀSTERS) 
 

DADES PER PDI/Assignatura * 
Quadrimestre 1  Quadrimestre 2  Total quadrim. 1 i 2 

Nre. %  Nre. %  Nre. % 

Nombre PDI/Assig. planificades 2.846 100,00  2.811 100,00  5.657 100,00 

Nombre i % PDI/Assig. vàlides 2.172 76,32  2.215 78,80  4.387 77,55 

Nombre i % PDI/Assig. no vàlides 674 23,68  596 21,20  1.270 22,45 

Nombre i % PDI/Assig. amb 
alguna resposta 

2.740 96,28  2.685 95,52  5.425 95,90 

Nombre i % PDI/Assig. no vàlides, 
però amb alguna resposta 

568 19,96  470 16,72  1.038 18,35 

Nombre i % PDI/Assig. amb algun 
alumne "no és el meu professor" 

586 20,59  601 21,38  1.187 20,98 

Nombre i % PDI/Assig. amb algun 
alumne "altre grup" 

328 11,52  400 14,23  728 12,87 

*Veure més avall, apartat valoració 

 
 
Taula 3.- RESULTATS I VALIDESA DE LES ENQUESTES EMPLENADES (GRAUS) 
 

DADES PER PDI/Assignatura (GRAUS) * 

Quadrimestre 1  Quadrimestre 2  Total quadrim. 1 i 2 

Nre. % 
 

Nre. % 
 

Nre. % 
  

Nombre PDI/Assig. planificades 3.813 100,00  3.623 100,00  7.436 100,00 

Nombre i % PDI/Assig. vàlides  2.909 76,29  2.825 77,97  5.734 77,11 

Nombre i % PDI/Assig. no vàlides  904 23,71  764 21,09  1.668 22,43 

         

Nombre i % enquestes respostes 
(completada ="S") 

85.515 95,45  79.483 94,75  164.998 95,11 

Nombre i % alumnes contesten "no és el 
meu professor" 

3.004 3,35  3.099 3,69  6.103 3,52 

Nombre i % alumnes contesten "un altre 
grup" 

1077 1,20  1.306 1,56  2.383 1,37 

TOTAL respostes+ "no és el meu 
professor" + "altre grup" 

89.596 100,00  83.888 100  173.484 100,00 

         

Suma nombre matriculats          
PDI/Assig/Estudi 

227.054   209.823   436.877  

*Veure més avall, apartat valoració 
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Taula 4.- RESULTATS I VALIDESA DE LES ENQUESTES EMPLENADES (MÀSTERS) 
 

DADES PER PDI/Assignatura 
(MÀSTERS) * 

Quadrimestre 1  Quadrimestre 2  Total quadrim. 1 i 2 

Nre. %  Nre. %  Nre. % 

Nombre PDI/Assig. planificades 771 100,00  765 100,00  1.536 100,00 

Nombre i % PDI/Assig. vàlides 633 82,10  603 78,82  1.236 80,47 

Nombre i % PDI/Assig. no vàlides  138 17,90  162 21,18  300 19,53 

         

Nombre i % enquestes respostes 
(completada ="S") 

6.767 95,24  4.589 95,72  11.356 95,44 

Nombre i % alumnes contesten "no és el 
meu professor" 

277 3,90  172 3,59  449 3,77 

Nombre i % alumnes contesten "un altre 
grup" 

61 0,86  33 0,69  94 0,79 

TOTAL respostes+ "no és el meu 
professor" + "altre grup" 

7.105 100,00  4.794 100,00  11.899 100,00 

         

Suma nombre matriculats 
PDI/Assig/Estudi 

14.309   11.041   25.350  

*Veure a continuació, apartat valoració dels resultats 

 
Taula 5.- QUALIFICACIÓ OBTINGUDA PEL PROFESSORAT (NOMÉS ENQUESTES VÀLIDES) 
 

Interval % % Acumulat 

0 - 2,49 0,41 0,41 

2,5 - 4,99 4,65 5,06 

5 - 7,49 27,95 33,01 

7,5 - 10 66,99 100,00 

Total 100,00  

 
 
VALORACIÓ DELS RESULTATS 

S'entén per PDI/ASSIGNATURA la dupla formada per un docent o una docent i l'assignatura o fracció 

d'aquesta que imparteix, i per a la qual es planifica una enquesta. Perquè es planifique una enquesta 

és necessari que aquest/a docent tinga assignat en el POD del departament almenys el 25 % de la 

docència a un grup concret d'estudiants. 

Per tant, un mateix docent –o una mateixa assignatura– poden tenir diversos PDI/ASSIGNATURA 

planificats en cada quadrimestre. 

No es consideren vàlides aquelles enquestes PDI/ASSIGNATURA en les quals la participació ha sigut 

inferior al 25% de l'univers mostral de la persona avaluada. En general, el nivell de validesa ha sigut alt 

(77,55 %), amb un resultat similar en els dos quadrimestres. Si l'anàlisi es fa per tipus d'estudi, la 
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validesa ha sigut encara més gran en el cas dels màsters oficials (quasi 80,5 %) davant dels graus 

(77,1 %). 

Dos terços (66,99 %) de les enquestes PDI/ASSIGNATURA obtenen una nota superior al 7,5 sobre 10, 
segons l'opinió de l'alumnat. I casi el 95 % de les enquestes atorguen una nota superior al 5, per tant 
un aprovat. El percentatge d'enquestes en què el professorat ha obtingut notes inferiors a 2,5 és de 
només el 0,41 %. Aquests resultats són molt semblants als d'anys anteriors, i no mostren diferència 
entre el sistema d'enquestes en línia amb el sistema presencial anterior.  
  
 
2 d'octubre del 2019 
 
Francisco Torres 
Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa 


