AVALDO
L’avaluació de la docència
per part dels estudiants

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat (UPEQ)
Novembre del 2018

AVALDO: l'avaluació de la docència per part dels estudiants

 Què i com s'avalua?
 Per a què serveix l'avaluació de la docència?
 El qüestionari
 El tractament de la informació
 La difusió dels resultats
 Qui té accés als resultats de l’AVALDO?

 Principals resultats: Evolució de la satisfacció per estudis i la participació
 Calendari d’avaluació el curs 2018-2019

2

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat

Novembre del 2018

 Què i com s'avalua?
Al finalitzar cada període docent (trimestre o semestre), els estudiants valoren la seva
satisfacció amb la docència rebuda i el professor o professora que l´ha impartit.
A la UPF l'avaluació docent per part dels estudiants es realitza des de l'inici de la seva activitat,
ja que és una previsió estatutària.
Els estudiants avaluen la docència rebuda a través de l’AULA GLOBAL, la intranet de la UPF.
Quan s'activa el període de l'avaluació, uns 10 dies abans d'iniciar-se els exàmens trimestrals,
cada alumne, quan accedeix a l’Aula Global té una pantalla amb les assignatures que ha
d’avaluar.
L'alumne pot valorar les diferents qüestions en una escala de 0 a 10 i efectuar suggeriments o
comentaris. Un cop efectuades les avaluacions, desapareix la pantalla, i els resultats es
guarden tots de forma anònima. La garantia d'anonimat del sistema AVALDO és total.

 Per a què serveix l'avaluació de la docència?
L’enquesta AVALDO és una de les principals eines de què disposa la universitat que
proporciona informació per a la millora contínua de la docència.
L’AVALDO aporta informació clau per...
- Conèixer la satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda i així poder identificar
els elements d’insatisfacció amb determinades assignatures o professorat. Aquesta informació
és molt útil tant pel professor com pel responsable acadèmic.
- Complimentar els requisits d’informació sobre la docència impartida que han de
presentar els professors en els processos d’avaluació i acreditació per a la concessió de
complements docents i de promoció, així com pels processos d’acreditació de títols.
- Disposar d’informació complementària en relació les assignatures, que pot ajudar als
estudiants en la tria de les assignatures optatives dels graus i màsters.
Per a més informació es pot consultar la pàgina web de la UPEQ:
https://www.upf.edu/web/upeq/professorat-i-docencia
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 El Qüestionari
El qüestionari s'ha limitat a 6 preguntes, 4 de l'assignatura i 2 del professorat. L’estudiant el
pot respondre en català, castellà o anglès:
Català (CA)

Castellà (ES)

Anglès (EN)

Valora els aspectes següents
relacionats amb l’assignatura (en

Valora los siguientes aspectos
relacionados con la asignatura (en

Assess the following aspects
related to the subject (on a scale from

una escala de 0 a 10, on 0 és molt en
desacord i 10 molt d’acord):

una escala de 0 a 10, donde 0 es muy en
desacuerdo y 10 muy de acuerdo):

0 to 10, in which 0 is I strongly disagree and
10 I strongly agree):

1.Els continguts impartits en
l’assignatura i les competències
treballades s’ajusten al que diu el
pla docent.
2. Les
metodologies
docents
utilitzades (disseny de sessions de
classe, activitats a realitzar pels
alumnes i materials docents
utilitzats) m’han ajudat en el
procés d’aprenentatge.
3. El volum de treball exigit
s’adequa
als
crèdits
de
l’assignatura.
4. En conjunt estic satisfet/a amb
aquesta assignatura.

1. Los contenidos impartidos en la
asignatura y las competencias
trabajadas se ajustan a lo que dice
el plan docente.
2. Las metodologías docentes
utilizadas (diseño de sesiones de
clase, actividades a realizar por los
alumnos y materiales docentes
utilizados) me han ayudado en el
proceso de aprendizaje.
3. El volumen de trabajo exigido se
adecua a los créditos de la
asignatura.
4. En conjunto estoy satisfecho/a
con esta asignatura.

1. The contents taught within the
subject and the competencies
worked are adjusted to what the
teaching plan says.
2. The assessment methodologies
used (design of class sessions,
activities to be carried out by
students, and teaching materials
used) have helped me in the
learning process.
3. The volume of work required is
adapted to the credits of the
subject.
4. In general terms I am satisfied
with this subject.

Si vols fer algun comentari sobre
l’assignatura, pots fer-ho en aquest
espai:

Si quieres hacer algún comentario
sobre la asignatura, puedes hacerlo
en este espacio:

If you want to comment something
about the subject, you can do it in
this space:

Valora els aspectes següents
relacionats amb el professor o
professora (en una escala de 0 a 10, on 0

Valora los siguientes aspectos
relacionados con el profesor o
profesora (en una escala de 0 a 10, donde

Assess the aspects related to the
teacher (on a scale from 0 to 10, in which

és molt en desacord i 10 molt d’acord):

0 es muy en desacuerdo y 10 muy de
acuerdo):

5.El professor o professora ha
complert adequadament les seves
obligacions docents (pla docent,
puntualitat, atenció a l’estudiant,
etc.)
6.Estic satisfet/a amb la docència
rebuda
Si vols fer algun comentari sobre
el professor o professora, pots ferho en aquest espai:

5. El profesor o profesora ha
cumplido adecuadamente sus
obligaciones docentes (plan
docente, puntualidad, atención al
estudiante, etc.)
6. Estoy satisfecho/a con la
docencia recibida
Si quieres hacer algún comentario
sobre el profesor o profesora,
puedes hacerlo en este espacio:

0 is I strongly disagree and 10 I strongly
agree):

5. The teacher has adequately
fulfilled their teaching obligations
(teaching plan, punctuality,
attention to students, etc.)
6. I am satisfied with the
assessment received.
If you want to comment something
about the teacher, you can do it in
this space:
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A continuació una mostra de com els estudiants veuen el qüestionari des de l’Aula Global:

Un cop finalitzada l’avaluació per part dels alumnes, el professor/a disposa d’un
apartat específic per incorporar els comentaris que consideri adients per a la
contextualització de l'assignatura, el grup i les avaluacions.
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 El tractament de la informació
Per a cada assignatura-grup-professor es calcula la nota mitjana a cadascuna de les
preguntes.
Per a cada estudi i departament es calcula el punt mig de totes les avaluacions a cadascuna de
les preguntes.
S'estableix una ordenació en percentils (10%-35%-65%-90%) per a cada estudi i departament i
s'indica a cada professor en quin dels percentils se situa la seva mitjana.
A continuació es mostra com es veuen els resultats del qüestionari.
A part hi ha el llistat amb els comentaris que els estudiants puguin haver fet respecte
l’assignatura i el professor/a. Tots els resultats es poden imprimir.
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Participació 31.25% (5 de 16)
Nombre de respostes:
Mitjana de l'Assignatura-Grup:
Punt mig Departament:
Punt mig de l'Estudi:
Agrupació dins de l'Estudi:

5
8
7.14
7.17
4

 La difusió dels resultats
Un cop al trimestre es publiquen els resultats de l’avaluació. S’hi pot accedir a través d’un avís
que apareix al Campus Global i que resta obert durant un mes. Passat aquest període s’hi pot
entrar des de:
 Campus Global -> Docència -> Avaluació docent -> Resultats de les avaluacions en
les diferents edicions (edició que prèviament s’ha de seleccionar)
D’altra banda, el Resum de valoracions de la docència facilita els resultats agrupats de les
avaluacions de cada professor/a.
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 Qui té accés als resultats de l’AVALDO?
Cada professor avaluat té accés als resultats de l’avaluació de tota la docència que ha impartit
durant el trimestre i els suggeriments dels alumnes al voltant de la seva docència.
Els degans i directors de centres i estudis també tenen accés als resultats de tot el
professorat que ha impartit docència a l'estudi durant el trimestre. Pot accedir als resultats
individualment -assignatura per assignatura- o a través de la classificació en percentils.
Els directors de UGA accedeixen als resultats de tot el professorat del departament que ha
impartit docència durant el trimestre, amb independència de l'estudi on l’hagin fet. Pot
accedir als resultats individualment -assignatura per assignatura- o a través de la classificació
en percentils.
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Els estudiants i el personal d’administració i serveis també tenen accés als resultats de les
avaluacions de totes les assignatures.

 Principals resultats: Evolució de la satisfacció per estudis i la participació
Resultats globals de les avaluacions fetes al llarg del curs 2017-2018.

Classes
magistrals

Classes
pràctiques

Classes de
seminari

L'assignatura
en el seu
%
conjunt
Participació

GRAUS

7,0

7,0

6,8

7,1

33,7

MÀSTERS

7,8

7,4

7,5

7,6

29,8

Podeu consultar els resultats per titulació des del següent enllaç:
https://www.upf.edu/ca/web/2017-2018/9.1

IMPORTANT !!!!
El grau de participació dels estudiants a l’AVALDO se situa prop del 35 % de promig en els
graus, i al voltant del 30% en els màsters. És una participació força alta, però els últims cursos
ha tendit a disminuir.

Per incrementar la participació dels estudiants és molt important que quan
comenci el període avaluatiu els professors i professores traslladin als alumnes
la importància de conèixer la seva opinió i els animin a participar-hi.
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 Calendari d’avaluació el curs 2018-2019
PRIMER trimestre
-AVALUACIÓ DOCENT ALUMNES: del 27 de novembre al 9 de desembre del 2018.
-Els resultats es podran consultar per professors i responsables acadèmics a partir de l’11 de
gener del 2019.
-El professorat podrà introduir comentaris fins al 12 de febrer del 2019.
SEGON trimestre
-AVALUACIÓ DOCENT ALUMNES: del 4 al 17 de de març del 2019.
-Els resultats es podran consultar per professors i responsables acadèmics a partir del 5
d'abril del 2019.
-El professorat podrà introduir comentaris fins al 6 de maig del 2019.
TERCER trimestre
-AVALUACIÓ DOCENT ALUMNES: del 4 al 20 de juny del 2019.
-Els resultats es podran consultar per professors i responsables acadèmics a partir del 5 de
juliol del 2019.
-El professorat podrà introduir comentaris fins al 6 d'agost del 2019.
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