
 

 1 

CAMPANYA D'ENQUESTES SOBRE LA DOCÈNCIA 
CURS 2019/2020 

(Primer quadrimestre) 
 

RESULTATS I VALORACIÓ 
 

 
Característiques generals de la campanya: 
 

- Campanya d'enquestes en línia, restringida a la wifi de la UA, en el període del 9 de desembre de 
2019 a 8 de gener de 2020. 

- Qualsevol assignatura que tinguera activitats avaluables posteriors al 21 de febrer (data de 
tancament d'actes de la C2), s'ha  considerat de segon quadrimestre. 

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

- S'ha enquestat al professorat que tinguera assignat en el POD del seu departament almenys el 
25% de la docència a un grup concret d'estudiants, prenent-se com a data de referència el 29 de 
novembre de 2019. Es va informar d'això als departaments i al professorat, amb temps per a fer 
les actualitzacions necessàries. 

- L'alumnat devia, en primer lloc, confirmar que professorat que li apareixia en pantalla 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 els quals 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 professor/a, 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 (ONLINE) EN EL CURS 2019/20. DADES GENERALS. 
 
Taula 1.- TOTAL D'ENQUESTES EMPLENADES 2019/2020.  
 

DADES PER ENQUESTA 
Quadrimestre 1 

Núm. % 

Número i % enquestes respostes  50.269 97,15 

Número i % alumnes contesten "no és el meu professor" 1.111 2,15 

Número i % alumnes contesten "un altre grup" 363 0,70 

TOTAL respostes + "no és el meu professor" + "altre grup" 51.743 100,00 

   
Suma número matriculats PDI/Asig 133.229 
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Taula 2.- RESULTATS I VALIDESA DE LES ENQUESTES EMPLENADES (GRAUS + MÀSTERS) 
 

DADES PER PDI/Assignatura * 
Quadrimestre 1 

Núm. % 

Número PDI/Asig planificades 2.842 100,00 

Número i % PDI/Asig vàlides 2.078 73,12 

Número i % PDI/Asig no vàlides 764 26,88 

Número i % PDI/Asig amb 0 respostes 111 3,91 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta 2.731 96,09 

Número i % PDI/Asig no vàlides però amb alguna resposta 653 22,98 

Número i % PDI/Asig amb algona resposta "no és el meu 
professor" 

438 15,41 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta "un altre grup" 244 8,59 

*Vegeu més a baix, apartat valoració 

 
 
Taula 3.- RESULTATS I VALIDESA DE LA S E NCUESTAS EMPLENADES (GRAUS) 
 

DADES PER PDI/Asig (GRAUS) * 

Quadrimestre 1 

Núm. % 

Número PDI/Asig planificades 3.738 100,00 

Número i % PDI/Asig vàlides  2.781 74,40 

Número i % PDI/Asig no Vàlides  957 25,60 

Número i % PDI/Asig amb 0 respostes 58 1,55 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta 3.680 98,45 

Número i % PDI/Asig no vàlides però amb alguna resposta 899 24,05 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta "no és el meu 
professor" 

667 17,84 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta "un altre grup" 398 10,65 

   

Número i % enquestes respostes  78.750 97,34 

Número i % alumnes contesten "no és el meu professor" 1.559 1,93 

Número i % alumnes contesten "un altre grup" 596 0,74 

TOTAL respostes + "no és el meu professor" + "altre grup" 80.905 100,00 

   

Suma número matriculats PDI/Asig/Estudi 215.607  

*Vegeu  més a baix, apartat valoració 
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Taula 4.- RESULTATS I VALIDESA DE LES ENQUESTES EMPLENADES (MÀSTERS) 
 

DADES PER PDI/Asig (MÀSTERS) * 
Quadrimestre 1 

Núm. % 

Número PDI/Asig planificades 712 100,00 

Número i % PDI/Asig vàlides 533 74,86 

Número i % PDI/Asig no vàlides  179 25,14 

Número i % PDI/Asig amb 0 respostes 62 8,71 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta 650 91,29 

Número i % PDI/Asig no vàlides però amb alguna resposta 117 16,43 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta "no és el meu professor" 64 8,99 

Número i % PDI/Asig amb alguna resposta "un altre grup" 27 3,79 

   

Número i % enquestes respostes  6.869 95,91 

Número i % alumnes contesten "no és el meu professor" 261 3,64 

Número i % alumnes contesten "un altre grup" 32 0,45 

TOTAL respostes + "no és el meu professor" + "altre grup" 7.162 100,00 

   

Suma número matriculats PDI/Asig/Estudi 14.433  

*Vegeu  a continuació, apartat valoració dels resultats 

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

Interval Núm. PDI/Asig % % Acumulat 

0 - 2,49 9 0,43 0,43 

2,5 - 4,99 76 3,66 4,09 

5 - 7,49 541 26,03 30,13 

7,5 - 10 1.452 69,87 100,00 

Total 2.078 100,00  

 
 
VALORACIÓ DELS RESULTATS 

S'entén per PDI/ASSIGNATURA la dupla composta per un 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 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 
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alt (73,12% ), considerant estudis de grau i màster conjuntament. Por tipus d'estudi, la validesa ha 
sigut 74,86% en el cas dels màsters oficials i 74,40% en graus. A causa de l'existència d'assignatures 
de Grau que s'imparteixen com a complement formatiu en estudis de Màster, la suma d'assignatures 
de tots dos tipus de titulacions pot no coincidir amb el total, que no contempla aquesta duplicitat. 

En el seu conjunt, l'activitat docent del professorat de la UA està molt bé valorada per l'alumnat: més 
de dos terços (69,87% ) de les enquestes PDI/ASSIGNATURA obtenen una nota superior al 7,5 sobre 
10, segon l'opinió de l'alumnat, i quasi el 95,91% de les enquestes atorguen una nota superior al 5. El 
percentatge d'enquestes en les quals el professorat ha obtingut notes inferiors a 2,5 és de només el 
0,43%. Aquests resultats són molt similars als d'anys anteriors, i no mostren diferència entre el 
sistema d'enquesta en línia amb el sistema presencial anterior.  
  
 
4 de febrer de 2020 
 
Francisco Torres 
Vicerector de Qualitat i Innovació Educativa 


