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RESUM
Amb l’objectiu d’obtenir una visió global de les valoracions trimestrals de l’estudiantat de tots
els cursos i graus dels estudis d’enginyeria de la UPF, la USQUID del centre ha realitzar una
anàlisis considerant les dades dels cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017, obtenint una
foto global de la situació de cada trimestre, per curs i grau que ha permès veure quins topics
són els que, de manera més freqüent, han aparegut en aquests estudis, aprofundint també en
els aspectes millor valorats i els proposats per a la reflexió.
Tal i com mostra amb les dades i anàlisi que segueixen, de manera global la percepció del
desenvolupament dels trimestres és positiva, tant en els Graus TIC com en el Grau d’Enginyeria
Biomèdica (l’anàlisi s’ha realitzat de manera separada).
A grans trets, els aspectes positius i percepcions globals més bones han estat en relació al
professorat, pràctiques laborals, el fet de cursar assignatures en anglès, les tutories, alguns
materials i les instal·lacions. D'altra banda, als cursos més avançats també s'han destacat
algunes assignatures per l'interès del seu contingut. D’altra banda, els aspectes ressaltats més
freqüentment com a millorables fan referència als horaris i la seva distribució, temps de
preparació i recuperacions d'exàmens, i sobretot la càrrega de treball. Val a dir que alguns
d'aquests aspectes s'han repetit tant en els aspectes positius com en els millorables, així doncs,
es suposa que l’estudiantat de cursos més avançats ha percebut la millora d’aquestes tòpics
tot i que per d’altres encara caldria més reajustaments/ temps per observar una millora.

1

INTRODUCCIÓ

Durant l’any 2018 es va realitzar un estudi global (meta-anàlisi) de les dades recollides durant
els cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017 centrades en les valoracions de l’estudiantat en
quant al desenvolupament dels trimestres en clau de satisfacció i altres elements d’interès.
Així doncs, aquest document recull de manera resumida, les dades més rellevants en termes
de satisfacció, aspectes millor valorats i propostes de millora per trimestre, curs i Graus (TIC //
Biomèdica).
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2

DADES MOSTRALS i PARTICIPACIÓ1:

Taula 1: dades mostrals i participació. Graus Tic i Grau Biomèdica
Curs acadèmic 2014 2015

Curs acadèmic 2015 2016

Curs acadèmic 2016 2017

GRAUS TIC
Curs/trimestre

1r tri.

2n tri.

1r tri.

2n tri.

1r tri.

2n tri. - 3r
tri.

1r curs

68 (35%)

51 (25%)

25 (11%)

87 (43%)

130 (54%)

136 (56,6%)

2n curs

70 (42%)

30 (38%)

64 (80%)

32 (70%)

43 (27%)

41 (40%)

3r curs

69 (70%)

52 (65%)

52 (50%)

63 (59%)

66 (58%)

36 (32%)

GRAU BIOMÈDICA
1r curs

38 (88%)

32 (92%)

38 (24,6%)

40 (65%)

38 (84%)

32 (71%)

2n curs

26 (81%)

17 (48%)

18 (51%)

24 (61%)

32 (71%)

18 (40%)

3r curs

12 (48%)

----

10 (32%)

9 (40%)

10 (25%)

----

1.1 Anàlisi de les dades de les dades mostrals i participació :
En alguns casos s'ha pogut avaluar el tercer trimestre, però aquesta no sempre és possible en
tant que s'ha d'efectuar un cop finalitzada la pràctica docent del trimestre en curs.
El percentatge de participació és molt variant i no sembla que hi hagi un patró. Hi ha moments
destacables, com per exemple durant el primer curs de l'any 2015-2016 dels Graus TIC es va
passar d'una participació de l'11% al primer trimestre, a una participació del 43% durant el
segon trimestre. En conjunt, els cursos on va haver-hi una major participació dels Graus Tic són
durant el 2n curs de l'any 2015-2016 amb més del 70%, i el 3r curs de l'any 2014-2015 amb una
participació de més del 65%.
Pel que fa al Grau Bio, es destaca el primer curs de l'any 2014-2015 amb una participació del
88% durant el primer trimestre i del 92% durant el segon trimestre. Aquestes dades impacten
amb la davallada en la participació del mateix curs durant l'any 2015-2016 on aquesta va ser
del 24,6% i del 65%. Val a dir que a l'haver menys nombre d'alumnes els percentatges poden
variar més dràsticament. Tanmateix, si comparem els tres cursos de l'any 2014-2015 del Grau
Bio, hi ha una evident davallada en la participació del primer i segon any amb el tercer, on
1

Els percentatges de participació són aproximats donat que no a totes les assignatures hi ha el
mateix volum d’estudiants.
5

passa a ser gairebé de la meitat, mentre que amb els Graus TIC la tendència en el mateix any
va ser contrària.
Entre els trimestres dels Graus TIC dels diferents cursos hi ha massa diversitat per a establir un
patró, tot i que s'han de tenir en compte els nombres absoluts, per exemple, en el segon
semestre del segon curs de l'any 2014-2015 hi ha 30 participants, els quals responen al 38%,
no obstant això, al segon semestre, del segon curs però de l'any 2015-2016 hi ha 32
participants, els quals representen al 70%. Per aquest fet, els 130 i 136 alumnes del primer i
segon trimestre del primer curs de l'any 2016-2017 representen el 54% i el 56,6%, amb això es
comprova la diferència segons el volum d'alumnes .

6

2

DEDICACIÓ / OCUPACIÓ ESTUDIANTAT (Treball+15h/set)

Taula 2: Dedicació / ocupació de l’estudiantat (Treball +15h/set). Graus Tic i Grau Biomèdica
Curs acadèmic 2014 2015

Curs acadèmic 2015 -2016

Curs acadèmic 2016 2017

GRAUS TIC
Curs/trim.

1r tri.

2n tri.

1r tri.

2n tri.

1r tri.

2n tri. - 3r
tri.

1r curs

8 (10,5%)

11 (21,6%)

3 (12%)

22 (25,3%)

12 (9,2%)

31 (22,8%)

2n curs

21 (30%)

5 (16,7%)

17 (26,6%)

7 (21,88%)

12 (27,9%)

13 (31,7%)

3r curs

22 (31,9%)

23 (44,2%)

21 (40,4%)

30 (47,6%)

24 (36,4%)

20 (55,6%)

GRAU BIOMÈDICA
1r curs

4 (10,5%)

2 (6,3%)

2 (6,7%)

3 (7,5%)

6 (15,8%)

7 (21,9%)

2n curs

2 (7,7%)

1 (5,9%)

2 (11,1)%

4 (16,7%)

0 (0%)

1 (5,5%)

3r curs

2 (16,7%)

----

2 (20%)

2 (22,2%)

3 (30%)

----

2.1 Anàlisi de les dades de la dedicació/ocupació de l’estudiantat (Treball +15h/set):
El percentatge d’estudiants que compaginen els estudis amb altres tasques o activitats que
suposin més de 15 hores la setmana, es manté en tots els cursos i anys per sota del 50%, tot i
que en el cas del segon trimestre de 3r del curs 2015-2016 dels Graus TIC, gairebé s’arriba a la
meitat amb un 47,6%. En canvi, en l’altre extrem durant el 1r trimestre del segon curs de l’any
2016-2017 del Grau Bio, hi havia zero estudiants compaginant tasques.
Entre trimestres del Grau TIC sí que es comprova una tendència, per exemple durant el primer
trimestre del primer curs dels tres anys diferents, hi ha al voltant d’un 10% d’alumnes que
compaginen estudis amb altres tasques. El mateix passa amb el primer trimestre del segon
curs dels tres anys acadèmics, hi ha una tendència aproximada del 30% i amb els del primer
semestre de 3r curs es ronda entre el 30% i el 40%. Pel que fa al segon semestre de cada curs
hi ha una mica més de diferència entre ells però continua havent-hi una franja predominant.
Durant els segons semestres del primer curs es ronda el 22%, durant el 2n curs entre el 17% i
el 30% i durant el tercer curs, el percentatge s’incrementa fins a un 50% aproximadament.
Pel que fa al Grau Bio hi ha menys nombre d’alumnes per tant els percentatges varien amb
més facilitat. Tot i això, a mesura que s’augmenta de curs disminueix lleugerament el nombre
d’alumnes que estan ocupats en altres tasques amb un mínim de 15 hores la setmana.
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VALORACIONS GLOBALS MÉS SIGNIFICATIVES
Taula 3: Valoracions globals dels Graus TIC

GRAUS
TIC

Curs acadèmic
2014 -2015

Curs acadèmic
2015 -2016

Curs acadèmic
2016 -2017
1r Trimestre

1r curs

2n curs

-Percepció global
positiva (33)
-Difícil, a causa del
procés d’adaptació a la
Universitat (6)
-Bona organització
general (5)
-Proximitat amb el
professorat (3)
-Càrrega de treball alta
(4)
-Càrrega de treball
desigual segons les
setmanes o entre
assignatures (5)

-Percepció global positiva (4)
-Percepció global molt bona
(2)
-Percepció bona (4)
-Valorat positivament el
comportament dels
professors (3)
-Avisar sobre entregues,
exàmens, etc, al Moodle o
algun altre sistema (2)
-Classes teòriques més
il·lustrades amb exemples (2)
-Divisió en grups de
pràctiques i seminaris és útil
(3)

-Percepció global
positiva (14)
-Dificultat de combinar

-Percepció global bona (6)
-Percepció global
generalment positiva (3)

Ítem

Importància

Satisfacció

Recursos educatius

94,61% (1)

83,07% (1)

Espais estudiants

91,54% (2)

82,31% (2)

Coordinació entre assignatures

87,69% (3)

70,76% (5)

Atenció del professorat i feed-back sobre el
progrés de les assignatures

86,05% (4)

71,54 (4)

Benvinguda / rebuda a la universitat

84,62% (5)

73,08% (3)

Disposar d’un tutor/a acadèmica

65,38% (6)

44,61% (6)

Importància

Satisfacció

Ítem

la universitat amb la
feina (3)
-Càrrega de treball alta
(7)
-Poc temps per preparar
la gran quantitat de
pràctiques (3)

3r curs

-Percepció global
positiva (18)
-Assignatures
interessants (6)
-Càrrega de treball alta
(5)

-Molt bé tot (2)
-Flexibilitzar l’avaluació
contínua per als que
treballen (el quizz sorpresa
penalitza massa als que hem
de prioritzar classes (2)

-Percepció global, en general
va estar bé (6)
-Valoració positiva del
trimestre (6)
-Molta avaluació contínua
(pràctiques lliurables cada
setmana fins a l’últim
moment: setmana abans de
començar els exàmens o
inclús durant els exàmens)
(4)
-Massa carregat de feina (3)

Recursos educatius

93%

(2)

72,1% (2)

Espais estudiants

90,7% (4)

83,7% (1)

Coordinació entre assignatures

90,7% (3)

39,6% (4)

Atenció del professorat i feed-back sobre el
progrés de les assignatures

95,4% (1)

46,5% (3)

Benvinguda / rebuda a la universitat

65,1% (5)

39,5% (5)

Disposar d’un tutor/a acadèmica

37,3% (6)

21% (6)

Ítem

Importància

Satisfacció

Coordinació entre les assignatures

92,4% (1)

25,8% (6)

Espais d’estudiants

89,8% (2)

77,3% (1)

Informació i realització de practiques
externes

86,4% (3)

37’9% (5)

Recursos educatius

84,9% (4)

69,7% (2)

Atenció del professorat i feedback sobre el
progrés de les assignatures

84,4% (5)

39,4% (4)

Rebre part de la docència en anglès

74,3% (6)

54,6% (3)
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Informació ERASMUS
Disposar d’un tutor/a acadèmica

47%

(7)

25,7% (7)

39,4% (8)

22,7% (8)

2n Trimestre
1r curs

2n curs

-Percepció global
positiva (5)
-Percepció global: difícil
(5)
-Dolenta (4)
-Resultats no
satisfactoris (4)
-Assignatures difícils (5)
-Poc temps per realitzar
la feina (5)
-Càrrega de treball alta
(3)

(No hi ha dades)

-Percepció global
correcte (2)
-Càrrega de treball alta
(3)

(No hi ha dades)

ítem

Importància Satisfacció

Coordinació entre les assignatures

78,7% (2)

36,8% (2)

Atenció del professorat i el feedback sobre el progrés a
les assignatures

88,2% (1)

59,3% (1)

ítem

Importància Satisfacció

Coordinació entre les assignatures

92,7% (1)

63,4% (1)

Atenció del professorat i el feedback sobre el progrés a
les assignatures

87,8% (2)

29,9% (2)
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Rebre part de la docència en anglès
3r curs

-Percepció global
positiva (3)
-Percepció global
negativa (2)
-Excés de pràctiques (2)
-Càrrega de treball alta
(3)

-Percepció global bona (14)
-Respecte l’organització del
període d’exàmens
(descansos abans dels
exàmens, temporalització i
entregues)(18)
-La càrrega de treball ha
requerit moltes/massa hores
de dedicació (8)
-No és normal tenir tants
lliuraments per setmana,
s’hauria de repartir millor al
llarg del trimestre (4)

ítem

68,8% (3)

51,2% (3)

Importància Satisfacció

Coordinació entre les assignatures

86,1% (2)

25%(4)

Informació i realització de pràctiques externes

86,1% (3)

47%(3)

Atenció del professorat i el feedback sobre el progrés a
les assignatures

94,4% (1)

56%(2)

Rebre part de la docència en anglès

74,3% (4)

74,3% (1)

40%

23,5% (5)

Informació ERASMUS

(5)

3r Trimestre: Les dades es van recollir de manera conjunta amb les del 2n trimestre
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Taula 4: Valoracions globals del Grau Biomèdica
GRAU E.
BIOMÈDICA

Curs acadèmic
2014 -2015

Curs acadèmic
2015 -2016

Curs acadèmic
2016 -2017
1r Trimestre

1r curs

2n curs

-Percepció global
bona (10)
-Positiva però
millorable (2)
-Massificació
d’alumnat a les
aules
d’assignatures
compartides (2)

-Percepció global
bona (8)
-Trimestre tranquil
(3)
-Nombre reduït
d’assignatures (2)
-Poc complicades

-Percepció global positiva (2)
-En general bé (3)
-No s’hauria de començar
programant en Matlab sense
haver fet l’assignatura de
fonaments de programació.
Hauria d’introduir-se Matlab
en altres assignatures (3)
-S’haurien de millorar els
horaris (3)

-Percepció global bona (2)

Ítem

Importància Satisfacció

Recursos educatius

97,4% (2)

89,5% (1)

Espais estudiants

89,5% (4)

81,6% (2)

Coordinació entre assignatures

97,4% (1)

32,4% (5)

Atenció del professorat i feed-back sobre el progres de
les assignatures

94,7% (3)

73% (4)

Benvinguda / rebuda a la universitat

84,2% (5)

76,3% (3)

Disposar d’un tutor/a acadèmica

7,9% (6)

25,7% (6)

Ítem

Importància Satisfacció

Coordinació entre les assignatures

100%

(1)

21,9% (6)

Recursos educatius

100%

(2)

90,7% (1)

Espais d’estudiants

96,9% (3)

59,4% (2)
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(2)
-Càrrega de treball
baixa respecte
altres trimestres
(2)

3r curs

-Percepció global
negativa (2)
-Càrrega de treball
alta (3)

Atenció del professorat i feedback sobre el procés a les
assignatures

96’9% (4)

50%
(4
)

-Trimestre dur (4)
-S’acumulen moltes
pràctiques les últimes
setmanes amb els exàmens
(2)

Rebre part de la docència en anglès

84,4% (5)

56,2% (3)

Disposar d’un tutor/a acadèmica

68,8% (6)

40,7% (5)

Ítem

Importància

Satisfacció

Espais d’estudiants

100% (1)

90% (1)

Atenció del professorat i feedbacks sobre el progrés a
les assignatures

100% (2)

60% (4)

Coordinació entre les assignatures

100% (3)

10% (7)

100% (4)

10% (8)

Recursos educatius

90% (5)

80% (2)

Rebre part dela docència en anglès

90% (6)

70% (3)

Informació i realització de practiques externes

Informació ERASMUS
Disposar d’un tutor/a acadèmica

70%

(7)

40% (8)

20% (6)
30% (5)
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2n Trimestre
1r curs

2n curs

3r curs

-Percepció global
positiva (3)
-Millor que el
primer trimestre
(2)

-Massa assignatures (5)
-Massa matèria en poc
temps (4)

-Percepció global
positiva (4)
-Concentració de
feina al final del
trimestre (3)

-Horari mal estructurat, poc
estable i acabes no
aprofitant bé les hores del
dia (5)
-Calendari que respecti el
nostre dret a vacances (5)
-Moltíssimes
pràctiques/lliurables cada
setmana, ha requerit
dedicació exclusiva (5)

(No hi ha dades)

-Hem fet treballs molt
interessants (3)
-Contingut repetit entre
Cardiologia Computacional i
“MOS” (2)

ítem

Importància

Satisfacció

Coordinació entre les assignatures

96,9% (1)

18,8% (2)

Atenció del professorat i el feedback sobre el progrés a
les assignatures

96,9% (1)

53,1% (1)

ítem

Importància Satisfacció

Atenció del professorat i feedbacks sobre el progrés a les
assignatures

88,9% (2)

61,2% (2)

Coordinació entre les assignatures

94,4% (1)

0% (0)

Rebre part de la docència en anglès

66,6% (3)

88,9% (1)

(No hi ha dades)

3r Trimestre: Les dades es comparteixen amb el 2n trimestre
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3.1 Anàlisi de les dades de les valoracions globals més significatives:
En la present taula hi ha diferents registres de dades en tant que pel curs 2016-2017 es va fer
un canvi a l'instrument introduint una part més qualitativa per acotar les respostes globals.
Aquestes es comparen entre trimestres per tal de poder valorar les similituds i diferències que
es donen en condicions semblants del curs.
Començant pels Graus TIC, del primer trimestre del primer curs podem dir que hi ha una
percepció global positiva o bona i es valora positivament el comportament dels professors,
dels quals durant el curs 2016-2017 es va obtenir un 71,54% de satisfacció.
Pel que fa a la correlació entre satisfacció i importància es pot comprovar que hi ha una
diferència percentual entre elles en cada ítem. És a dir, la satisfacció queda fins a un 21% per
sota la importància del seu mateix ítem. No obstant això, aquelles que consideren més
importants són les més puntuades, per exemple els recursos educatius tenen un 83% de
satisfacció sent l'ítem més rellevant per l'alumnat.
Pel que fa a la càrrega de treball s'evidencia una insatisfacció durant el curs 2014-2015 però ja
no es comenta l'any següent. Tanmateix, durant el curs 2016-2017 en la qüestió "Coordinació
entre assignatures" se li dóna una importància del 87,69% mentre que obté un 70,76% de
satisfacció.
Seguidament, durant el primer semestre del primer curs del Grau en Enginyeria Biomèdica, hi
ha una bona percepció global, però amb matisos. S'esmenta una necessitat de millora dels
horaris durant el segon curs i s'observa una satisfacció baixa en comparació a la importància
que li donen, referent a la "coordinació entre assignatures" amb un 32,4% (satisfacció) sobre el
97,4% (importància). De la resta d'ítems hi ha una proporcionalitat raonable entre els
indicadors tot i que en "Atenció del professorat i feedback sobre el progrés de les
assignatures" hi ha una divergència del gairebé 22%, i del 32% pel que fa a "Disposar d'un
tutor/a acadèmica".
Tornant als graus TIC ens centrem en el primer trimestre del segon curs on se'n destaquen
com a valoracions globals una percepció positiva i en contraposició la necessitat de flexibilitzar
i facilitar els horaris i avaluacions per poder compaginar els estudis amb altres tasques.
Recuperant les dades de la segona taula, es comprova que hi ha entre un 15% i un 30%
aproximadament que aconsegueix dur a terme la compaginació durant el segon trimestre
(variació segons l'any acadèmic). Com a punts destacables entre els indicadors de satisfacció i
importància, en despunta la diferència de 95,4% d'importància vers el 46,5% de satisfacció de
l'ítem "Atenció del professorat i feedback sobre el progrés de les assignatures", una diferència
semblant es dóna a "Coordinació entre assignatures" on els percentatges són del 90,7%
d'importància vers el 39,6% de satisfacció.
Pel que fa al Grau en Bio, en el primer trimestre del segon curs també hi ha una percepció
global bona però al llarg dels cursos s'evidencia una insatisfacció (valorada amb el 21,9%) pel
que fa a la "coordinació entre assignatures" mentre que la consideren d'importància màxima

(100%). De la resta d'ítems la diferència negativa entre la satisfacció i la importància és del 50%
aproximadament en tots els casos.
Dels Graus TIC, en el primer trimestre del tercer curs hi ha una bona percepció, del primer
curs a més en destaquen que es duen a terme assignatures interessants, contràriament es
manifesta una insatisfacció per la càrrega de treball i la "Coordinació entre assignatures", el
qual obté un 25,8% sobre el 92,4% que li assignen d'importància. Pel que fa a les activitats
pròpies del 3r curs, tals com la "informació i realització de pràctiques externes" i la "informació
d'ERASMUS" mantenen una insatisfacció considerable. D'altra banda, els "Espais d'estudiants",
els "recursos educatius", "rebre part de la docència en anglès" i "disposar d'un tutor/a
acadèmica" mantenen una correlació de percentatges més acurada.
Els primers trimestres del tercer curs del Grau Bio es caracteritzen per una percepció negativa
vers la càrrega de treball, tanmateix hi ha una diferència del 90% en desfavor respecte
"l'atenció del professorat i feedback sobre el progrés a les assignatures", "coordinació entre les
assignatures" i la "informació i realització de pràctiques externes". Tot i així, cal destacar que el
punt que consideren més important són els "espais d'estudi" amb un 100%, els quals valoren la
satisfacció amb un 90%, de la mateixa manera mantenen correlació i un bon nivell de
satisfacció els ítems "recursos educatius", "rebre part de la docència en anglès" i "disposar
d'un tutor/a acadèmica".
Fins aquí el primer trimestre de cada curs i Grau. A continuació es presenten les dades del
segon trimestre:
Començant pel segon trimestre del primer curs dels Graus TIC, cal esmentar que no hi ha
dades del curs 2015-2016, per tant la comparativa es durà a terme entre els anys 2014-2015 i
2016-2017. Es manifesta una percepció positiva i difícil per parts iguals i es mostra una
insatisfacció vers la càrrega de treball i la "coordinació entre assignatures" (36,8%), tanmateix,
es puntua més satisfactòriament "l'atenció del professorat i el feedback sobre el progrés a les
assignatures" amb un 59,3% tot i que és millorable. Pel que fa al segon trimestre del primer
curs del Grau Bio, les dades són semblants, encara que se’n destaca una millora respecte del
curs anterior.
Seguidament, del segon trimestre del segon curs dels Graus TIC (tampoc hi ha dades del 20152016), se'n continua destacant una percepció bona però difícil. Tot i que augmenta la
correlació positiva entre la satisfacció i la importància de "coordinació entre les assignatures".
També hi ha una bona satisfacció (51,2%) respecte a la importància (68,8) en l'ítem "rebre part
de la docència en anglès". Pel que fa al segon trimestre del segon curs del Grau Bio, se'n
destaca una satisfacció del 88,9% sobre la importància del 66,6% en l'ítem "rebre part de la
docència en anglès", tanmateix hi ha una bona percepció. Contràriament es manifesta
descontentament amb l'horari i la "coordinació de tasques", la qual valoren amb el 0% de
satisfacció considerant-la la més important.
Finalment, pel que fa al segon trimestre del tercer curs sí que es va poder obtenir dades dels
tres anys acadèmics en TIC, però de Bio només es tenen del curs 2015-2016. Novament, en els
Graus TIC es torna a destacar una descompensació en la càrrega de treball i les entregues
d'avaluació contínua. Pel que fa a la satisfacció, la més rellevant és "rebre la docència amb
16

anglès", seguida de "l'atenció del professorat i del feedback sobre el progrés de les
assignatures", després "informació i realització de pràctiques externes", "coordinació entre
assignatures" i per últim "informació ERASMUS". En canvi, del Grau Bio, només s'ha extret la
satisfacció amb les assignatures les quals consideren interessants i expressen la repetició de
contingut en una assignatura.
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ASPECTES POSITIUS I MILLORABLES MÉS SIGNIFICATIUS:
Taula 5: aspectes positius i millorables dels Graus Tic

GRAUS
TIC

Curs acadèmic
2014 -2015

Curs acadèmic
2015 -2016

Curs acadèmic
2016 -2017

1r Trimestre

1r curs

Positius

Millorables

Positius

Millorables

Positius

Millorables

-Valoració positiva
amb el contacte amb
el professorat (4)
-Valoració positiva del
nivell docent (4)
-Satisfacció en vers el
professorat (8)
-Valoració positiva de
l’accessibilitat del
professorat (4)
-Aula global (6)
-Bones instal·lacions
i/o recursos (4)
Biblioteca (6)

-Alguns professors
són massa estrictes
(3)
-Campus global (3)
-Els horaris són massa
canviants. Haurien de
ser fixes (4)
-Poc temps per
realitzar les
pràctiques (4)

-Rapidesa al
contestar els correus
(3)
-Bona comunicació
amb el professorat
(6)
-Bon material i
disponible (3)
-Classes de seminari i
pràctica són útils per
entendre l’aplicació
de l’assignatura (3)

-Actituds millorables
d’alguns professors (3)
-Les teories de dues
hores poden arribar a ser
molt pesades sense
descans (3)

-Els professors fan bé
la seva feina (14)
-Tracte personal (8)
-Planificació del curs
(7)
-Distribució dels
grups de teoria, de
seminaris i de
pràctiques (7)
-Quantitat de classes
pràctiques i de
seminaris (9)
-Bona organització
(7)
-Bon horari (14)

-Sessions teòriques
millor repartides (19)
-Horaris poc
favorables (34)

-Recursos que ofereix
(7)
-Infraestructura (8)
2n
curs

-Valoració positiva del
professorat (2)
-Material de les
assignatures (2)
-Resultats
satisfactoris (4)
-Valoració positiva de
les assignatures (2)
-Valoració positiva
dels horaris (3)

-Professorat:
millorables (3)
-Professorat als
seminaris (4)
-Els horaris (3)
-Concentració de
pràctiques en certs
períodes (3)

-Bons professors (3)
-Solucions als
exercicis (2)

-Horaris (2)

-L’aprenentatge (2)
-Seminaris (2)
-El fet de donar les
solucions dels
seminaris (2)
-L’organització dels
exàmens (2)
-Setmana per
estudiar de cara als
exàmens (3)
-La biblioteca com a
lloc d’estudi

-Hi ha poc temps per
estudiar pels finals a
causa de la càrrega de
pràctiques (2)
-Seria molt d’agrair un
horari igual/més
regular cada setmana
(3)
-Les classes de
divendres a les 18:30
a 20:30 no són gaire
profitoses (2)
-Fer seminaris de dues
hores encara que
haguem de ser més
gent (3)
-Horari de tarda (2)
-El sistema de
consulta d’horari no
va bé (2)

3r curs

-Experiència
professional (3)

-Professorat
millorable (4)

-Atenció del
professorat (2)

-Algun professor
millorable

-Assignatures en
anglès (5)

-Horaris (9)
-Horaris poc flexibles
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-Pràctiques
complementàries a la
teoria (4)
-Classes en anglès (5)

-Haver de pagar
-Docència (2)
perquè les classes es
-Distribució dels
redueixin en veure
exàmens finals (4)
vídeos gratuïts a
través de la
plataforma web
Coursera (8)
-Lentitud en el feedback de la correcció
de treballs (4)
-Manca d’organització
(4)
-Poca oferta
d’optatives (4)
-Horaris de classe (6)
-Entrega de massa
pràctiques en el
període d’exàmens
finals (6)
-Períodes amb una
alta concentració de
càrrega de treball (6)
-Exàmens molt
seguits (4)

(2)
-L’horari (3)
-La biblioteca podria
obrir tots els caps de
setmana (2)
-Més optatives
audiovisuals (2)
-Mai podem tenir uns
dies entre que acaben les
classes i comencen els
exàmens (6)
-Càrrega de treball (3)
-Cobertura Wi-Fi (2)

per poder compaginar
(4)
-Millorar i actualitzar
els plans docents
d’algunes
assignatures (4)
-Caldrà millorar la
visualització/consulta
d’horaris (9)
-PC’s de tallers (6)
-Nova Aula Global (4)
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2n Trimestre
Positius

Millorables

Positius

Millorables

Positius

Millorables

1r curs

-Metodologia:
seminaris (5)
-Pràctiques
interessants (3)
-Classes teòriques (2)
-Horaris (2)

-Falten recursos (3)
-Desorganització
d’algunes
assignatures (2)
-Distribució dels
exàmens finals (2)
-Sense cap dia lliure
abans de començar
exàmens (3)

-Professorat en
general
-Seminaris (4)
-Seminaris i
pràctiques (3)
-Organització del curs
(3)
-Ordinadors Biblio (3)

-Exàmens després de
setmana santa (7)
-Horaris molt irregulars
(8)
-Assignatures de molt
pes al mateix trimestre
(5)
-NO hi ha setmana de
vacances desprès dels
exàmens

-Professorat (4)
-Pràctiques realment
útils (4)
-Seminaris (3)
-Sessions de repàs (5)
-Tutories (3)

-Docència (5)
-Classes teòriques (3)
-Horaris (8)
-Organització d’alguna
assignatura (8)
-L’organització en
general (4)
-Convalidacions (4)
-La gestió del pla nou
pels adaptats (·)

2n
curs

-Pràctiques
interessants, útils (2)

-Massa pràctiques (4)
-Caldria facilitar la
solucions d’exàmens
d’altres cursos (2)
-Concentració
d’entregues de
pràctiques amb
exàmens (16)
-Poc temps per
estudiar pels exàmens
(7)
-Concentració d’un alt

-Horaris (5)
-Bon professorat (3)
-Seminaris (2)
-Assignatures amb
avaluació continuada
(2)

-Acostuma a haver-hi
molts lliuraments de
pràctiques de les
diferents assignatures en
una mateixa setmana (2)
-Hi ha molts més
exàmens i més junts
entre ells (3)
-Podríem saber amb més
antelació l’horari
d’exàmens per poder
planificar-nos millor

-Bon professorat (2)
-Atenció del
professorat (2)
-Els ordinadors van
molt més ràpid ara, al
menys els de les
aules que haurien de
tenir preferència
-Les pràctiques
ajuden a la
comprensió (2)
-Bons horaris

-Alguns professors (2)
-La quantitat de
pràctiques i el temps
de dedicació que
requereixen (2)
-Enfocar la docència a
utilitats més “reals”
d’allò que fem (2)
-Cal una docència més
interactiva (2)
-Manca puntualitat en
la correcció dels
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volum de feina en
períodes concrets (2)
-Dues hores seguides
de teoria (2)

3r curs

-Assignatures
interessants (5)
-L’ús de l’anglès (4)
-Continguts
interessants (3)

-Manca
d’actualització dels
plans docents
-Retard en la
comunicació de les
qualificacions (11)
-Manca de dies
d’estudi entre
l’acabament de les
classes i l’inici del
període d’exàmens
(20)
-Calendari d’exàmens
(5)
-Poc temps per
estudiar pels exàmens

-Assignatures
interessants (4)
-Vam tenir temps per
estudiar en setmana
santa (4)

-Horaris (5)

d’exàmens

exàmens (4)
-Falta descans entre
els exàmens finals i el
començament del 3r
trimestre (2)
-Distribució i
coordinació entre els
treballs/continguts de
les diferents
assignatures (3)

-Manquen pràctiques (4)
-Manquen seminaris (2)
-Distribució dels
exàmens finals (4)

-Vacances per
setmana santa (4)
-Horaris en general
(2)

-Horaris (4)
-Respecte a
l’organització i
distribució de la feina
(4)
-Respecte al pla
docent (3)
-Respecte al
programari (2)
-No hi ha ordinadors
enlloc.

22

(12)
-Entrega de
pràctiques en època
d’exàmens (26)
-Horaris variables
d’assignatures (7)
-Impossibilitat
d’utilització de les
instal·lacions/aules
taller del Campus (4)

3r Trimestre (només del curs 2016-2017)
Positius

1r curs

-Professorat (10)
-Assignatures més interessants (3)
-Classes pràctiques i seminaris (4)
-Les assignatures en major o menor grau estan ben plantejades i
organitzades (7)
-La càrrega de treball està ben equilibrada (4)
-Tutories (4)
-Sessions de repàs (3)
-Assignatures avaluables per treballs (3)

Millorables

-El trimestre acaba molt tard (10)
-Horaris (9)
-En el primer i segon trimestres hi ha setmana sense classes abans dels
exàmens finals i al tercer trimestre no hi ha (3)
-Convalidacions (5)
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2n
curs

-Atenció del professorat (3)
-Aula global ben organitzada (2)
-Pràctiques i projectes de laboratoris (2)
-Enfocament de la docència a utilitats més “reals” d’allò que fem (2)
-Encara hi ha més pràctiques (3)
-Seminaris amb exercicis resolts (2)

-Les classes de teoria (2)
-Manca puntualitat en la correcció dels exàmens (2)
-Es solapen assignatures optatives (2)
-Els horaris dels exàmens (5)
-Distribució de pràctiques al llarg del trimestre (2)

3r curs

-Aplicació pràctica dels coneixements assolits fins ara (2)
-Assignatures en anglès (4)
-Els horaris (2)
-Canvis dels ordinadors a l’edifici 54- Tallers (2)

-Respecte als horaris (5)
-Respecte a l’organització dels exàmens (5)
-Respecte l’organització i distribució de la feina (5)
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Taula 6: aspectes positius i millorables de Grau Bio
GRAU E.
BIOMÈDICA

Curs acadèmic
2014 -2015

Curs acadèmic
2015 -2016

Curs acadèmic
2016 -2017

1r Trimestre
Positius
1r curs

-Seminaris amb
grups reduïts (6)
-Tenir classes en
un únic campus
durant el mateix
(4)

Millorables

Positius

Millorables

Positius

-Inexistència de
bates pel laboratori
pròpies del Campus
del Mar (13)
-Descoordinació
entre els dos
campus
-Respecte als
horaris (20)
-Classes teòriques
massa llargues
-Exàmens finals
massa seguits

-Bons professors (8)
-Grups de
pràctiques reduïts
(2)
-Material en
general (2)
-Exàmens ben
distribuïts (5)
-Bon horari (3)
-Aules (2)
-Bones
instal·lacions (3)

No s’hauria de
començar programant
en Matlab sense haver
fet l’assignatura de
fonaments de
programació. Hauria
d’introduir-se Matlab
en altres assignatures
(3)
-La correcció d’exàmens
d’algunes assignatures
és molt lent (2)
-Dates i hores de revisió
han coincidit amb
pràctiques i eren en
campus diferents (2)
-Pauses entre classes
(4)

-Bon professorat:
responsabilitat,
implicació (6)
-Les hores dedicades
a fer treball pràctic
(12)
-Xerrades
relacionades amb el
nostre futur
professional (3)
-Molt bona acollida a
la universitat
-L’assignatura
d’introducció a la
universitat
-Instal·lacions:
laboratoris i aules (3)

Millorables
-Cert professorat (5)
-Horaris: coordinació,
canvis sense avisar,
combinació dels dos
campus (24)
-Servei de cafeteria (4)
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-Recuperacions al
febrer (2)
-Recuperació per
trimestres (6)
-Recuperació per
trimestres com a
Ciutadella (2)
-Horaris en general (8)
-Els horaris al no ser
fixes no et permeten
crear una rutina i hàbits
d’estudi (2)
2n curs

-Utilitat dels
seminaris (2)
-Horaris més
estables que al
primer curs (2)
-Poca càrrega de
treball (2)

-Caldria repartir
-Bon nivell
més les
d’aprenentatges (1)
assignatures en
-Seminaris (1)
altres trimestres (3)
-Els horaris de
classe

-Canvis d’horaris no
avisats (5)
-Penjar abans els
horaris d’exàmens (2)
-Horaris (5)
-Volem que els horaris
surtin abans (2)
-Falten microones al
campus Mar (6)

-Implicació i
disponibilitat del
professorat (3)
-Docència (3)
-Els materials
disponibles a l’Aula
Global de la majoria
d’assignatures (5)
-Les instal·lacions (4)

-Explicació de les
pràctiques prèviament
(3)
-Horaris (13)
-Coordinació entre
assignatures (3)
-Més cadires i bancs a la
plaça (3)
-Més fonts (3)
-Funcionament dels
ascensors (3)

3r curs

-Coneixement
amb anterioritat

-Només s’ofereix
una única optativa

-Falta informació (1)
-Horaris (3)

-Continguts (2)
-Els horaris (3)

-Regular la càrrega de
treball i exigència de

-Assignatures
interessants i útils
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del calendari
d’exàmens (1)
-Horaris, tot i ser
de matí i tarda (1)

(2)
-Poc temps per
estudiar abans dels
exàmens (5)
-Massa hores de
pràctiques a
l’Hospital del Mar
(3)
-Massa hores de
teoria (2)
-Horaris irregulars
de mati i tarda (2)

(1)
-Alguna assignatura
està
extremadament
ben fet i
coordinada (1)

certes assignatures (1)
-Deixar una estona
(10min) entre classe i
classe (1)
-Estructura dels horaris
(1)
-Càrrega de treball (1)
-Coordinació entre els
campus (1)
-Millorar la distribució
d’optatives del primer
trimestre

2n Trimestre
Positius
1r curs

-Valoració
positiva (3)
-Assignatures
interessants (5)
-Horaris (3)

Millorables

Positius

-Concentració de
tots els exàmens en
una setmana (21)
-Horaris de classe
poc equilibrats (9)
-Poc temps per
estudiar (8)

-Bon professorat en
general (27)
-Professora,
sobretot de
pràctiques (3)
-Accessibilitat i
dedicació al/del

Millorables
-Alguns professors no
venien a classe i no
avisaven (5)
-Puntualitat del
professorat (3)
-Massa nombre
d’assignatures (3)

Positius
-Atenció del
professorat
-El fet de fer parcials
(4)
-Les pràctiques de C
(2)

Millorables
-Massa temari (2)
-Manca teoria del
Netlogo (3)
-Horaris (10)
-Distribució del temari
(4)
-Caldrien exàmens de
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2n curs

-Distribució dels
horaris (2)

-Avisos dels canvis
professorat (3)
inesperats d’horaris -Assignatures més
(9)
interessants (3)

-Coordinació entre el
professorat d’una
mateixa assignatura (4)
-Millor preparació del
Matlab
-Massa temari per les
hores que es fan
-Tal i com estan
organitzats els exàmens
no teníem vacances (6)
-Organització en
general (4)
-Horari en general (11)
-Errors en els horaris (5)
-Horaris caòtics (3)
-Retràs en penjar els
horaris d’exàmens i
recuperacions (6)
-Caldria afegir menú
per a celíacs en el
Campus Mar (3)

recuperació després de
cada trimestre (2)

-Horaris irregulars
(5)
-Concentració dels
exàmens al final (8)
-Pràctiques abans i

-Dedicació excessiva
-Exàmens ben
d’hores (2)
distribuïts (2)
-Horaris irregulars i
-Horari bastant bo (2)
descompensats (7)
-Caldrà més coordinació

-Tenim molts treballs (4)
-Manca un equilibri entre
el temps que exigeixen
les pràctiques, els crèdits
i el pes de l’avaluació (2)

-La separació entre
els exàmens
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després dels
exàmens (3)
-Poc temps per
estudiar (4)

3r curs

(No hi ha dades)

(No hi ha dades)

-Tenir assignatures
amb examen final i
altres amb treball
final (2)

entre els dos campus
(3)

-Horaris (9)
-Calendari d’exàmens (3)
-No tenim temps per a
estudiar pel exàmens
finals (2)
-Cal un pla d’estudis més
clar (2)

-Comunicació entre
(No hi ha dades)
assignatures per tal de
no repetir contingut (1)
-No vam tenir vacances
(1)
-Si una classe ha de
durar menys d’una hora
que es comenci més
tard i que es vegi
reflectit a l’horari (1)

(No hi ha dades)

3r Trimestre (Només del curs 206-2017)
Positius
1r curs

-Hi ha més sessions pràctiques (3)
-Les pràctiques són interessants (4)

Millorables
-Netlogo: explicacions, professorat, etc. (4)
-Horaris (9)

29

-Massa pràctiques en poc temps entre una i l’altra (4)
-Càrrega i complexitat d’assignatures/temari (3 assignatures de 6 crèdits i
una de 4 crèdits), es podria repartir (17)
-El finals són massa tard, haurien de ser abans de Sant Joan (3)
-Es podrien fer parcials per alliberar matèria (3)
-Demora per la publicació dels exàmens i recuperacions (3)
-Millorar la relació temari-pràctiques (2)
2n curs

-Molt més enfocat a l’enginyeria i a coneixement pràctics (2)

-Tenim molts treballs (7)
-Horaris (15)
-No tenir temps entre finals de classes i exàmens (9)
-Calendari d’exàmens
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4.2 Anàlisi de les dades dels aspectes positius i millorables:
A continuació s'exposen els aspectes positius i millorables que ha expressat l'alumnat. Aquests
estan separats entre Graus TIC i Grau Bio en tant que divergeixen en estructura, espais,
professorat i horaris.
Començant pel primer trimestre del primer curs TIC, en destaquen una valoració positiva en
l'àmbit docent, de la seva professionalitat, accessibilitat i tracte personal. Tanmateix es valora
positivament la distribució de les classes per seminaris i grups més reduïts. Contràriament, els
horaris es manifesten com aspecte millorable al llarg dels tres anys acadèmics, també es fa un
incís amb les classes teòriques sobre la seva densitat i distribució.
Seguidament, del primer trimestre del segon curs TIC, hi ha controvèrsies entre els aspectes;
els professors, horaris i distribució dels exàmens, en tant que es manifesten simultàniament a
positius i millorables. S'agraeix la incorporació d'una setmana per estudiar abans dels
exàmens, però es manifesta el descontentament pel fet de tenir molta càrrega de treball en
aquest període. Pel que fa als horaris s'incideix en la insatisfacció pels de tarda, la durabilitat
escassa dels seminaris i el sistema de consulta.
Pel que fa al primer trimestre del tercer curs TIC, es destaquen les classes en anglès,
l'experiència professional i les pràctiques com a punts positius. Contràriament, com aspectes
millorables es repeteixen alguns del primer trimestre del segon curs, tals com alguns
professors, els horaris, l'accés de consulta dels mateixos i la càrrega de treball. S'afegeixen
aspectes com la cobertura Wifi, l'horari de biblioteques (es demana que obri en cap de
setmana), més optatives per a audiovisuals i el fet d'usar en excés els vídeos de Coursera.
La informació extreta del segon trimestre del primer i segon curs són molt semblants, en
ambdós cursos els aspectes positius adopten més pes, dels quals es posen en rellevància el
professorat, els seminaris i la seva organització, les tutories i les classes de repàs.
Contraposadament, torna a manifestar-se un descontentament pels horaris, la distribució dels
exàmens i algun aspecte organitzatiu del trimestre pel que fa a la càrrega de treball i les
assignatures.
Per acabar el segon trimestre, en el tercer curs dels Graus TIC es tornen a destacar aspectes
positius del professorat, també emfatitzen amb el fet de cursar les classes en anglès, les
vacances de setmana santa i el contingut de les assignatures els resulta interessant. No obstant
això, es tornen a repetir els aspectes millorables respecte a la distribució dels exàmens i la
càrrega de treball, a més afegeixen que s'haurien d'actualitzar alguns plans docents, la
dificultat d'accés a aules i tallers del campus i el retard en la comunicació de qualificacions.
Del tercer trimestre de Graus TIC només es tenen dades de l'any acadèmic 2016-2017. Pel que
fa al primer curs es manifesten positivament al professorat, les assignatures interessants, les
classes pràctiques i els seminaris, l'organització, la càrrega equilibrada de treball, les tutories,
les sessions de repàs i el fet de tenir assignatures avaluables per treballs. Malgrat això,
esmenten que el trimestre acaba molt tard, les convalidacions i el fet que al primer i segon
trimestre hi hagi setmana d'estudi abans dels exàmens i en el tercer no. D'altra banda, del

segon i tercer curs els aspectes positius són semblants a l'anterior, però afegeixen l'Aula
Global, les pràctiques de laboratori i un enfocament més real de les matèries. En contraposició,
consideren que hi ha una mala distribució de les pràctiques i la superposició d'assignatures,
més el tema dels exàmens ja vist en altres trimestres.
Passant al Grau d'Enginyeria Biomèdica, al primer trimestre del primer curs es destaquen els
seminaris en grups reduïts, el fet de tenir classes en un únic campus, el professorat, el
material, les aules, les xerrades enfocades al futur, l'acollida i les instal·lacions. En canvi, l'any
2015-2016 hi ha una millora en la percepció dels horaris, però torna a ser un aspecte
millorable al curs 2016-2017, tanmateix consideren que els exàmens estan massa seguits, que
hi ha superposició de revisions amb assignatures, i que es triga massa en la correcció. A més,
demanen recuperacions després de cada trimestre.
Dels resultats del primer trimestre del segon curs es posa en relleu la utilitat dels seminaris, el
bon nivell d'aprenentatges, la docència, el professorat, les instal·lacions i l'Aula Global. Tot i
que hi ha una percepció positiva dels horaris i la càrrega de treball es manifesta que és un
trimestre molt tranquil en comparació als altres dos, per tant proposen repartir les
assignatures de manera més equitativa. Com aspectes a millorar destaquen temes
d'infraestructura i d'instal·lació, tals com la falta de microones al Campus Mar, la falta de Bancs
a la Plaça i el funcionament dels ascensors, i d'altra banda, temes d'organització tals com tenir
més informació sobre les pràctiques abans d'iniciar-les, la coordinació entre assignatures i el
fet de tenir més d'hora els horaris i els canvis d'aquests.
Seguidament, en el primer trimestre del tercer curs Bio sembla que el tema dels horaris s'ha
estabilitzat i el destaquen com a punt positiu, tot i que encara es manifesta també com
aspecte millorable, però s'ha equilibrat la percepció. Novament, destaquen positivament els
continguts i l'organització d'algunes assignatures. Contràriament, es manté la percepció de
descoordinació entre campus i s'afegeixen els aspectes de pràctiques, a les quals se'ls
atribueixen massa hores al Campus Mar. A part, expressen que només hi ha una optativa i que
les del primer trimestre estan mal organitzades.
Els punts forts del segon trimestre del primer curs són molts semblants als del primer
trimestre, sobretot emfatitzen en l'atenció, interès i dedicació del professorat, tot i que en
alguns casos no se'ls va avisar quan aquests no venien. Pel que fa als aspectes millorables, la
distribució dels horaris i exàmens tornen a ser els protagonistes. A més, al curs 2015-2016
expressen la necessitat de preparar millor el Matlab i al curs 2016-2017 afegeixen la manca de
teoria sobre el Netlogo. Finalment, es demana menú per a Celíacs en el Campus Mar. D'altra
banda, del segon trimestre del segon curs en divergeixen els resultats, novament es troben els
horaris i la distribució dels exàmens tant en els aspectes positius com en els millorables. A més,
de millorables es torna a manifestar la necessitat de millora en la coordinació entre els campus
i la distribució de la càrrega de treball. En canvi, pel que fa al tercer trimestre, del qual només
es tenen dades del 2015-2016, s'emfatitza en la descoordinació entre assignatures i se'n
destaca positivament el fet de tenir assignatures que s'avaluïn amb examen i altres per
treballs.
Finalment, pel que fa al tercer trimestre del Grau Bio, només es tenen dades de l'any
acadèmic 2016-2017 i dels cursos 1r i 2n, ambdós coincideixen en la majoria d'aspectes. El més
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rellevant positivament és la proximitat de les pràctiques a la realitat i els continguts més
pràctics. Contràriament es tornen a manifestar el descontentament amb l'organització i
distribució dels horaris i la descompensació de la càrrega de treball.
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CONCLUSIONS DEL PRESENT INFORME:

En general hi ha una percepció positiva tant en els Graus Tic com en el Grau Bio, a través dels
resultats es poden comprovar certes millores d'un trimestre a l'altre i d'un curs amb el
següent.
La participació ha estat molt variada segons el trimestre i curs. D’altra banda, pel que fa a
l'ocupació de l'estudiant amb altres tasques de més de 15 hores setmanals, es manté en tots
els cursos per sota del 50%, no obstant sembla que hi ha un augment progressiu a mesura que
avancen en el Grau (tant TIC com Bio).
A grans trets, els aspectes positius i percepcions globals més bones han estat; els professors,
les pràctiques laborals, el fet de cursar assignatures en anglès, les tutories, alguns materials i
les instal·lacions. Tanmateix als trimestres que s'ha ofert una avaluació repartida entre treballs
i exàmens segons cada assignatura, ha estat bastant acceptada per l'estudiantat. D'altra
banda, als cursos més avançats també s'han destacat algunes assignatures per l'interès del seu
contingut.
Contràriament, el que més ha sorgit com a punt millorable són els horaris i la seva distribució,
les dates, temps de preparació i recuperacions d'exàmens, i sobretot la càrrega de treball.
Alguns d'aquests aspectes s'han repetit tant en els aspectes positius com en els millorables,
percebem doncs, que alguns valoren la millora respecte als anys anteriors i per a d'altres les
modificacions que s'han anat duent a terme no són suficients.
Pel que fa al Grau Bio en concret, es posa sovint en rellevància la necessitat de millorar la
coordinació entre els Campus. D'altra banda, tot i coincidir amb els Graus TIC sobre la millora
en els horaris, emfatitzen poder ser coneixedors dels mateixos amb antelació i que se'ls avisi
quan un professor no pugui desenvolupar la seva tasca docent.
Centrant l'atenció en l'instrument incorporat durant el curs 2016-2017, es mostra certa
dissonància entre els ítems quant a la satisfacció i la importància que li donen. Tot i que sovint
es manté una correlació en l'ordre, en alguns casos la diferència entre indicadors és bastant
pronunciada. Alguns exemples es donen en el feedback, la càrrega de treball i la coordinació
entre assignatures, els quals consideren de gran importància i no estan del tot satisfets.
Aquestes diferències es mostren sobretot en el Grau Bio.
Des de la USQUID es procura treballar per a la millora de tots els aspectes exposats, buscant
l’excel·lència acadèmica tenint en compte els suggeriments de l’alumnat i prenent-lo com a eix
central.
S’agraeix la participació de tota la comunitat.
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