
 

 
 
 

RESULTATS PROVISIONALS DE LES ENQUESTES D'OPINIÓ DE 
L'ESTUDIANTAT DEL PRIMER QUADRIMESTRE 

 
 

 
La Comissió d'Avaluació de la Docència (CAD), en la 
seua reunió de 16 d'abril de 2020, va acordar un model 
d'enquesta per a mesurar l'opinió de l'estudiantat sobre 
l'actuació docent del professorat, que és una adaptació 
de l'enquesta actual al context de docència en línia 
motivada per la circumstància excepcional generada per 
la Covid-19. 
 
El model d'enquesta proposat consta d'un total d'11 
preguntes i manté les quatre dimensions: 
 
D1. Coneixement de la matèria 
D2. Organització i planificació 
D3. Desenvolupament/metodologia docent 
D4. Motivació/interacció/ajuda 
 
Coneixement de la matèria 
 
1. Sembla dominar la matèria que imparteix. 
2. Resol dubtes i qüestions sobre la matèria de 
manera adequada. 
 
Organització i planificació 
 
3. Proporciona informació clara sobre l'assignatura 
(objectius, programa, metodologia i criteris d'avaluació) 
en la guia docent i durant el desenvolupament de 
l'assignatura. 
4. Té una bona programació del ritme de les 
classes i del temps dedicat a cada tema. 
 
Desenvolupament/metodologia docent 
 
5. Empra metodologies i activitats en el 
desenvolupament de l'assignatura que ajuden a aprendre 
a l'alumnat. 
6. Proporciona materials (bibliografia, documents, 
recursos didàctics en PoliformaT o altres espais en línia, 
etc.) que resulten d'ajuda per a l'aprenentatge de 
l'assignatura. 
7. Selecciona i utilitza les eines tecnològiques 
disponibles per a facilitar l'aprenentatge. 
 
Motivació/Interacció/Ajuda 
 
8. Contribueix a crear un bon clima de treball i 
anima l'alumnat a participar durant el desenvolupament 
de l'assignatura. 
9. Aconsegueix motivar l'alumnat i despertar 
l'interès per l'assignatura. 
10. Proporciona informació sobre l'evolució de 
l'aprenentatge a través d'activitats de seguiment, tutoria i 
atenció a l'alumnat. 
 
Ítem global 
 
11.  Tenint en compte les limitacions, pense que el 
professor que imparteix aquesta assignatura ha de 
considerar-se un bon professor. 
 
Els resultats es presenten de la manera següent: 
 

De cada ítem de l'enquesta s'ofereixen les freqüències 
(nombre de respostes o opinions emeses pels alumnes 
distribuïdes en els 5 intervals o categories 
d'avaluació/opinió que són: Totalment en desacord; Més 
prompte en desacord; Terme mitjà; Més prompte d'acord; 
Totalment d'acord). S'indiquen també els percentatges 
d'aquestes freqüències, la mitjana ponderada 
expressada en una escala de 0 a 10 punts i la desviació 
típica. De cada ítem s'ofereix una representació gràfica 
dels percentatges. Al final de l'informe s'indica el nombre 
total d'enquestes processades. 
 
Només podrà descarregar informes d'una enquesta si 
en la Intranet apareix l'opció “Descarregar”. Si figura com 
a N/D, pot ser pel fet que o bé no s'han publicat encara 
els resultats (del primer quadrimestre o definitius) o al fet 
que l'enquesta no és vàlida al no complir algun dels 
requisits establits en el manual del IAD. 
 
Li recordem que aquests resultats són provisionals i 
merament informatius, per la qual cosa la presentació 
de incidències respecte a les enquestes d'opinió de 
l'estudiantat estarà activa des de setembre, una 
vegada es publiquen els resultats definitius. 
 
Tampoc se certificaran resultats d'enquestes del curs fins 
a la publicació definitiva al setembre. 


