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0. INTRODUCCIÓ 

El procés d’avaluació de l’activitat docent del professorat a partir de la valoració de l’alumnat és un 

procés consolidat en l’UJI, que depèn del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP). 

El seu objectiu principal és obtenir informació que permeta la millora contínua de l’activitat docent.  

L’UJI, en la seua cerca de l’excel·lència, es va adherir al programa Docentia en la primera 

convocatòria, l’any 2007, amb l’objectiu d’aconseguir un model d’avaluació de l’activitat docent 

reconegut i certificat, que permeta una adaptació efectiva als programes europeus d’acreditació 

dels plans d’estudi i del professorat i que tinga reconeixement per part de les agències universitàries 

d’avaluació. 

Després d’una primera versió del model d’avaluació docent Docentia-UJI, valorat per l’Agència 

Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) com a positiu amb condicions, l’UJI va 

elaborar una versió posterior, aprovada pel Consell de Govern, en la sessió número 26 de 10 de 

febrer de 2009, que l’ANECA va valorar com a positiva.  

El programa s’ha estat implantant de forma experimental en l’UJI, entre els cursos 2009-10 i 2013-

14. Durant aquest període s’han especificat i modificat els diferents indicadors, fent partícip la 

comunitat universitària dels resultats que s’obtenien.  

Finalment, al maig de 2015 es va aprovar una normativa que regulava l’avaluació de l’activitat 

docent del professorat de l’UJI, segons el model Docentia. Amb l’aprovació d’aquesta normativa es 

va iniciar el procés de certificació del model per les agències autonòmica i estatal (AVAP i ANECA). 

Aquest certificat es va obtenir amb data 2/10/2015, amb una validesa de 5 anys. 

En aquest informe s’analitzen els resultats de l’avaluació de l’activitat docent del curs 2017-18, 

obtinguts a través del model Docentia-UJI. També es plantegen les accions de millora que es poden 

realitzar en base a aquests.  
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1. EL MODEL D’AVALUACIÓ DOCENTIA-UJI 

1.1 Dimensions del model 

El model Docentia-UJI contempla tres dimensions: I. Planificació, coordinació i materials, II. Aptituds 

i desenvolupament de l’ensenyament i III. Resultats i satisfacció.  

Els indicadors utilitzats en la dimensió I. Planificació, coordinació i materials estan relacionats amb 

l’activitat prèvia a l’exercici en l’aula, així com amb la productivitat docent del professorat i la 

formació rebuda (figura 1). La dimensió I equival a un 30% de la puntuació global del model.  

Codi indicador Indicador 

I_ENC_PLA Valoració de la “Planificació docent” per l’alumnat 

I_GUIA Formalització i responsabilitat en guies docents 

I_POD Informació del POD 

I_TUT Informació de tutories 

I_COORD Coordinació docent 

I_PROD_DOC1 Producció docent en llibres amb ISBN 

I_PROD_DOC2 Producció docent en llibres sense ISBN 

I_PROD_DOC3 Producció docent en capítols de llibre 

I_PROD_DOC4 Producció docent en ponències amb ISBN 

I_PROD_DOC5 Producció docent en ponències sense ISBN 

I_PROD_DOC6 Producció docent en publicacions periòdiques 

I_FORM Formació  

Figura 1. Indicadors utilitzats en la dimensió I 

Els indicadors utilitzats en la dimensió II. Aptituds i desenvolupament de l’ensenyament estan 

relacionats amb les dimensions corresponents de l’avaluació per part de l’alumnat, així com diverses 

accions d’índole docent (figura 2). La dimensió II equival a un 50% de la puntuació global del model.  
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Codi indicador Indicador 

I_ENC_APT Valoració de les “Aptituds del professorat” per l’alumnat 

I_ENC_DONES Valoració del “Desenvolupament de l’ensenyament” per l’alumnat 

I_DOC Docència impartida 

I_VIR Virtualitat 

I_DIR_PME Direcció de projectes de millora educativa 

I_PME Participació en projectes de millora educativa 

I_TES Direcció de tesis doctorals 

I_PROD_DOC7 Producció docent en comitès de congressos 

I_TFG Direcció de treballs de final de grau 

I_TFM Direcció de treballs de final de màster 

I_ACTES Lliurament d’actes 

Figura 2. Indicadors utilitzats en la dimensió II 

Els indicadors utilitzats en la dimensió III. Resultats i satisfacció estan relacionats amb la satisfacció 

de l’alumnat, així com el seu aprenentatge acadèmic (figura 3). La dimensió III equival a un 20% de 

la puntuació global del model.  

Codi indicador Indicador 

I_ENC_SAT Valoració de la satisfacció general per l’alumnat 

ITR Taxa de rendiment relativa 

ITE Taxa d’èxit relativa 

Figura 3. Indicadors utilitzats en la dimensió III 

En el promptuari del programa Docentia (annex de la Normativa d’avaluació de l’activitat docent 

del professorat de l’UJI) s’especifica la definició, objectiu i càlcul de cada un dels indicadors utilitzats. 

En el càlcul del curs avaluat l’indicador I_GUIA ha tingut en compte la data quan el professorat 

responsable de la guia docent canviava el seu estat en el programa per a la validació de guies. 

Aquesta data no es guardava amb anterioritat en base de dades. 

 

1.2. Categories de qualitat docent 

Les categories de professorat avaluat en el programa Docentia-UJI són quatre: excel·lent, notable, 

acceptable i insuficient (figura 4). El procés d’avaluació consta de dues fases consecutives (figura 

5). La primera fase és quantitativa, i s’hi obtenen els indicadors numèrics de les tres dimensions del 

model. La fase següent és qualitativa, i es basa en els informes emesos pel professorat i 

responsables acadèmics (departaments i titulacions) com a resposta als resultats de la primera fase. 

Per al càlcul inicial de les categories de professorat, es tenen en compte els requisits que 

s’especifiquen en la taula de la figura 4. Tots els indicadors es calculen amb les dades obtingudes en 
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les dimensions Docentia de l’enquesta a l’alumnat, junt amb altres dades que s’han anat recopilant 

en la base de dades institucionals. 

Els requisits per a les categories van ser aprovats per la Comissió d’Avaluació Docent en la reunió 

del dia 27/03/2015, i posteriorment, en la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del 

professorat de l’UJI, aprovada en la sessió número 6 del Consell de Govern del dia 15/05/2015, i 

modificada en la sessió número 9/2016 del Consell de Govern del dia 3/11/2016, i en la sessió 

número 7/2018 del Consell de Govern del dia 27/09/2018. 

En la fase posterior, els informes qualitatius realitzats tant pel propi professorat com pels 

responsables acadèmics poden derivar en una modificació de la categoria final aconseguida (figura 

5).  
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Categoria Puntuació i criteris 

Insuficient Menys de 35 punts  
o 
Valoració inferior a 2,5 punts en els indicadors I_ENC_PLAN, I_ENC_APT, 
I_ENC_DES o I_ENC_SAT 

Acceptable Mínim de 35 punts 
i 
Valoració igual o superior a 2,5 punts en els indicadors I_ENC_PLAN, I_ENC_APT, 
I_ENC_DES y I_ENC_SAT 

Notable Mínim de 50 punts 
i 
Valoració igual o superior a 5 punts en els indicadors I_ENC_PLAN, I_ENC_APT, 
I_ENC_DES y I_ENC_SAT 

Excel·lent Mínim de 75 punts 
i 
Mínim de 75% en la puntuació de dues dimensions (dues de tres) 
i 
Valoració igual o superior a 7,5 punts en els indicadors I_ENC_PLAN, I_ENC_APT, 
I_ENC_DES y I_ENC_SAT 

Figura 1. Criteris mínims per a les categories de qualitat docent 

 

Figura 5. Esquema resum del model Docentia-UJI 
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2. EL PROCÉS D’AVALUACIÓ DOCENTIA-UJI 

2.1. Abast de l’avaluació  

El programa Docentia s’aplica a la totalitat del professorat amb docència en l’UJI en el curs avaluat, 

excepte els casos següents:  

- El professorat que no compleix certs criteris mínims en el compliment de les seues 

obligacions. 

- El professorat extern de màster. 

- El professorat associat assistencial que no havia sol·licitat ser avaluat. 

- El professorat que no té valoració de l’alumnat per causes justificades. Aquest curs s’ha 

donat l’opció de ser avaluat mitjançant el programa Docentia al professorat sense valoració 

per poques respostes en les seues enquestes a l’alumnat. Hi ha hagut 31 casos de 

professorat que van sol·licitar ser avaluats en aquesta situació. 

L’activitat docent analitzada ha sigut la impartida en graus i màsters oficials.  

S’ha avaluat a un total de 1.255 professors i professores amb docència en l’UJI en el curs 2016-17. 

L’anàlisi en aquest informe es realitza únicament sobre el professorat avaluat amb docència 

assignada en el curs 2018-19; aquest és un total de 1.133 professors i professores. Un 63,4% (719 

professors i professores) són professors i professores a temps complet, i un 36,6% (414 professors 

i professores) a temps parcial. Les figures docents de la major part del professorat avaluat es 

corresponen amb professorat associat laboral i amb professorat titular d’universitat (figura 6). 

Figura contractual Total Percentatge 

Ajudant  8 0,7% 

Catedràtic/a d’Escola Universitària 1 0,1% 

Catedràtic/a d’Universitat 120 10,6% 

Personal investigador 14 1,2% 

Personal investigador contractat doctor 17 1,5% 

Personal investigador en formació 44 3,9% 

Professor/a Ajudant Doctor/a 86 7,6% 

Professor/a Associat/ada Assistencial 24 2,1% 

Professor/a Associat/ada Laboral 388 34,2% 

Professor/a Col·laborador/a 5 0,4% 

Professor/a Contractat/ada Doctor/a 126 11,1% 

Professor/a Visitant 1 0,1% 

Professor/a Emèrit/a 1 0,1% 

Titular d’Escola Universitària 23 2,0% 

Titular d’Universitat 275 24,3% 

Total 1133 100% 

Figura 6. Distribució del professorat avaluat, per figura contractual 
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El major percentatge de professorat avaluat correspon a l’ESTCE (31,9%) i el menor a la FCS (17,4%). 

Si s’analitza la distribució del professorat segons centre i dedicació, s’observa que el major 

percentatge de professorat avaluat correspon a l’ESTCE per a professorat a temps complet, i a la 

FCJE per al professorat a temps parcial (figures 7, 8 i 9). 

 
Figura 7. Distribució del professorat avaluat, per centre 

 

 
Figura 8. Distribució del professorat avaluat a temps complet, per centre 

 

 
Figura 9. Distribució del professorat avaluat a temps parcial, per centre 
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2.2. Recollida d’informació 

Les fonts d’informació que s’han utilitzat són les enquestes a l’alumnat, indicadors calculats amb 
dades de la base de dades institucional, autoinformes del professorat i informes de responsables 
acadèmics.  

A continuació, es descriu la utilització que s’ha realitzat d’aquestes fonts en el curs analitzat. 

2.2.1. Enquestes a l’estudiantat 

 

 2.2.1.1. Àmbit d’aplicació 

L’àmbit del procés d’enquesta a l’alumnat és tot el professorat de l’UJI, en totes les seues 

assignatures i grups d’alumnat assignats en el seu Pla d’ordenació docent (POD), en graus i màsters 

oficials. S’exclouen les assignatures d’Estades en Pràctiques i les de Treball de Final de Grau i Treball 

de Final de Màster, a causa de les seues peculiaritats.  

En els graus, l’obligatorietat de realització de l’enquesta d’un professor o professora en una 

assignatura i grup d’alumnes existeix si el professor o professora ha impartit més d’un crèdit i 

compta amb, almenys, deu alumnes matriculats en l’esmentat grup de l’assignatura. En els màsters 

oficials, l’obligació de realització d’una enquesta d’un professor o professora en una assignatura i 

grup d’alumnes existeix si el professor o professora ha impartit més d’un crèdit i compta amb, 

almenys, sis alumnes matriculats en l’esmentat grup de l’assignatura. 

 2.2.1.2. Dates d’aplicació 

El procés d’enquesta a l’alumnat té caràcter anual. 

En els graus, la recollida de dades es realitza de forma presencial i bianual. En el curs 2017-18 es va 

dur a terme en les dates següents: 

- Primer quadrimestre: del 20 de novembre al 15 de desembre de 2017 

- Segon quadrimestre: del 23 d’abril al 18 de maig de 2018 

També es va permetre la realització de les enquestes de manera telemàtica, per al professorat que 

ho sol·licitava, i especialment en els casos en què la docència es realitzava fora dels períodes definits 

anteriorment.  

En els màsters oficials, la recollida de dades s’ha realitzat sempre de forma telemàtica. El 

professorat fixava un termini perquè l’alumnat la poguera contestar. Aquest termini havia d’estar 

comprés entre el 10 d’octubre de 2017 i el 22 de juliol de 2018. La data final d’aquest període havia 

de ser anterior a la prova d’avaluació final de l’alumnat, si n’hi havia. 
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 2.2.1.3. Instrument 

El qüestionari utilitzat per a la recollida de dades per a realitzar la valoració de l’activitat docent del 

professorat per l’alumnat, consta de 18 preguntes, agrupades en 7 dimensions (figura 10). El 

qüestionari complet és un annex de la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat 

de l’UJI.  

Les dimensions que es tenen en compte en l’avaluació de l’activitat docent del professorat a través 

del model Docentia són la D1, D2, D3 i D7. La dimensió D1 es valora en la dimensió I del programa, 

les dimensions D2 i D3 en la dimensió II del programa, i la dimensió D7 en la dimensió III del 

programa. 

Codi Dimensió Dimensió Programa Docentia-UJI 

D1 Planificació docent  I. Planificació, desenvolupament i 

materials 

D2 Aptituds docents II. Aptituds i desenvolupament de 

l’ensenyament 

D3 Desenvolupament de l’ensenyament II. Aptituds i desenvolupament de 

l’ensenyament 

D4 Resultats de l’alumnat 
 

D5 Nivell previ de l’alumnat 
 

D6 Compliment d’obligacions del 

professorat 

 

D7 Satisfacció general III. Resultats i satisfacció 

Figura 10. Dimensions analitzades 

El qüestionari va ser aprovat per la Comissió d’Avaluació Docent (CAD) en la seua reunió del dia 10 

de setembre de 2010, i pel Consell de Govern número 3, de 4 de novembre de 2010. L’aplicació 

d’aquest qüestionari va començar en el curs 2010-11, tant en graus com en màsters.  

L’escala utilitzada per a fer les valoracions és una escala Likert de 5 punts, en la qual 

“1=Completament en desacord”, “5=Completament d’acord”, i també apareix l’opció “ns/nc=No 

sap/No contesta”. L’alumnat també disposa d’un espai per a incloure els comentaris que considere 

oportuns com a complement a la valoració realitzada. 

 

 2.2.1.4. Població i mostra 

En el procés d’enquesta a l’alumnat es treballa amb tres poblacions diferents: 
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- El professorat amb docència en graus i màsters oficials, amb una docència mínima (segons 

els criteris d’obligatorietat definits en la normativa vigent). Cal tenir en compte que, encara 

que part del professorat dels màsters oficials és extern a l’UJI, forma part de la població i la 

mostra. Aquest professorat extern no va ser avaluat amb el model Docentia-UJI, però sí es 

van fer les corresponents enquestes a l’alumnat. 

- Les assignatures en les quals el professorat ha impartit una docència mínima (segons els 

criteris d’obligatorietat definits en la normativa vigent). 

- El nombre de parelles professorat-assignatura amb obligació d’enquesta (segons els criteris 

d’obligatorietat definits en la normativa vigent). 

L’índex de fiabilitat és superior al 99% per a les tres mostres (figura 11). 

 
Població Mostra Fiabilitat Error 

Professorat 1432 1375 99% 5% 

Assignatures  1779 1727 99% 5% 

Parelles professorat-assignatura 3635 3450 99% 5% 

Figura 11. Fiabilitat de la mostra 

Durant el procés d’enquesta s’observa que hi ha professorat que vol que es realitze l’enquesta de 

les seues assignatures sense complir els criteris d’obligatorietat segons la normativa vigent, per la 

qual cosa el nombre d’enquestes realitzades és major que el nombre de professorat, assignatures i 

parelles professorat-assignatura en la població (figura 12). Les dades s’han separat per a graus i 

màsters oficials. 

 
Graus Màsters Global 

Professorat 1275 812 1676 

Assignatures  1337 565 1902 

Parelles professorat-assignatura 3200 1168 4368 

Figura 12. Nombre de professorat, assignatures i parelles professorat-assignatura dels quals s’ha realitzat 

enquesta 

Si es comparen les dades anteriors amb els del curs 2016-17, s’observa que ha augmentat el 

professorat amb enquesta realitzada, i ha disminuït el nombre d’assignatures, així com el nombre 

d’informes professorat-assignatura realitzats (figura 13).  

 
Curs 2015-16 Curs 2016-17 Curs 2017-18 

Professorat 1502  1631 (+8,6%) 1676 (+2,8%) 

Assignatures  1865  1945 (+4,3%) 1902 (-2,2%) 

Parelles professorat-assignatura 4167  4417 (+5,6%) 4368 (-1,1%) 

Figura 13. Nombre de professorat, assignatures i parelles professorat-assignatura dels quals s’ha realitzat 

enquesta en els cursos 2015-16, 2016-17 i 2017-18 
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Finalment, es mostra la participació en el procés. En els graus s’ha valorat a un 96,8% del 

professorat, un 99% de les assignatures i un 96,7% de les parelles professorat-assignatura (figura 

14). 

 
Amb obligació 

d’enquesta 

Enquesta 

realitzada 

Enquesta amb 

obligació 

Percentatge (enquesta amb 

obligació / amb obligació 

d’enquesta) 

Professorat 1223 1275 1184 96,8% 

Assignatures  1289 1337 1276 99,0% 

Parelles professorat-

assignatura 

2919 3200 2822 96,7% 

Figura 14. Participació en el procés d’enquesta, en els graus 

La participació en els graus és semblant a la del curs precedent (figura 15).  

 
Figura 15. Tendència de participació en el procés d’enquesta, en els graus 

En els màsters oficials hi ha una participació més baixa que en els graus: un 89,7% del professorat, 

un 92% de les assignatures i un 87,7% de les parelles professorat-assignatura (figura 16). 

 
Amb obligació 

d’enquesta 

Enquesta 

realitzada 

Enquesta amb 

obligació 

Percentatge (enquesta amb 

obligació / amb obligació 

d’enquesta) 

Professorat 544 812 488 89,7% 

Assignatures  490 565 451 92,0% 

Parelles professorat-

assignatura 

716 1168 628 87,7% 

Figura 16. Participació en el procés d’enquesta, en els màsters oficials 
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La participació en els màsters ha disminuït lleugerament respecte al curs precedent (figura 17). 

 
Figura 17. Tendència de participació en el procés d’enquesta, en els màsters oficials 

Finalment, es mostren les dades globals de participació (figura 18).  
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Parelles professorat-
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Figura 18. Participació global en el procés d’enquesta 

La participació global és lleugerament superior a la del curs anterior (figura 19). 
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Figura 19. Tendència de participació global en el procés d’enquesta 

  

2.2.1.5. Procediment d’enquesta 

En els graus, l’enquesta de valoració de l’alumnat s’administra majoritàriament de forma presencial. 

L’administració dels qüestionaris es va dur a terme per personal d’administració i serveis (PAS) de 

la Universitat i personal contractat, format prèviament i supervisat directament per l’Oficina de 

Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ).  

Des del curs 2015-16, s’utilitza també l’enquesta telemàtica en els graus, de manera extraordinària. 

Un 10,44% dels qüestionaris de grau es van emplenar de manera telemàtica en el curs 2017-18. 

En la figura 20 s’observa que el nombre total d’enquestes realitzades ha augmentat respecte al curs 

anterior, a pesar de la disminució del nombre d’enquestes presencials, la qual cosa ens indica la 

tendència d’augment progressiu de les enquestes telemàtiques en graus.  
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Figura 20. Nombre d’enquestes realitzades 

El tractament i anàlisi de les respostes a l’enquesta es va realitzar per l’OPAQ i el Servei 
d’Informàtica, amb la col·laboració de la Fundació General. Aquest procediment s’explica amb detall 
en el document Procediment d’avaluació de l’activitat docent del professorat mitjançant enquesta 
a l’alumnat.  

Destaca el fet que s’utilitza la mitjana com a mesura indicadora de la qualitat docent. La raó radica 
en el fet de que, majoritàriament, la distribució de les valoracions és asimètrica negativa, és a dir, 
la majoria de les puntuacions se situen al voltant de les més altes. El document «Informe sobre 
mesures de posició central en mostres de dades numèriques i la seua aplicació en escales tipus 
Likert», aprovat en la CAD al febrer de 2016, recolza aquest estadístic com a indicador de les 
valoracions realitzades. 

Els comentaris que l’alumnat escriu en l’espai corresponent del full de resposta de les enquestes 
presencials es transcriuen perquè el professorat els puga llegir en els seus informes de resultats. En 
el curs 2017-18 va haver-hi un total de 8463 comentaris en les enquestes presencials de grau, xifra 
que suposa un augment del 3,6% respecte al curs precedent. 

En la figura 21 es pot observar la tendència ascendent pel que fa als comentaris qualitatius 
complementaris a les valoracions de les enquestes, fins al curs 2014-15, i el descens a partir d’aquell 
moment, a causa de l’aparició de les enquestes telemàtiques de grau, com s’ha mencionat 
anteriorment. Aquest curs 2017-18 es torna a observar una tendència ascendent.  
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Els comentaris realitzats per l’alumnat en les enquestes telemàtiques passen als informes de 
resultats de forma automàtica. En el curs 2017-18 han sigut 1125 en les enquestes telemàtiques de 
grau, i 1520 en màsters. 

 

 
 

Figura 21. Tendència de nombre de comentaris de l’estudiantat en graus 
 

2.2.1.6. Publicació dels resultats de l’enquesta a l’estudiantat 

Els resultats de les enquestes es van fer públics una vegada finalitzat el termini de lliurament d’actes 

de la segona convocatòria ordinària del curs acadèmic finalitzat. En concret, els resultats individuals 

del curs 2017-18 es van fer públics el 10 de setembre de 2018. 

2.2.1.7. Taxes de resposta 

En cada informe de valoració, es calcula una taxa de resposta, en funció del nombre d’estudiantat 

matriculat en l’assignatura als quals el professorat imparteix docència. En el curs analitzat, el valor 

mitjà de la taxa de resposta és d’un 46,25% amb una desviació típica de 0,24. La mitjana de taxes 

de resposta en graus és de 48,53% amb una desviació típica de 0,24, mentre que en els màsters la 

mitjana és de 40,11% amb una desviació típica de 0,23. 

En la gràfica 22 es pot apreciar la tendència de les taxes de resposta en els últims quatre cursos 

acadèmics. Globalment, la mitjana de les taxes de resposta ha disminuït lleugerament. 
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Figura 22. Evolució de la taxa de resposta 

En els graus, les enquestes realitzades de manera presencial van tenir una taxa de resposta del 

50,8%, enfront d’un 38,15% per a les telemàtiques. Les que es van realitzar utilitzant el sistema 

presencial i telemàtic han obtingut una taxa de resposta del 48,03%. En la gràfica 23 es pot observar 

l’evolució respecte a cursos anteriors. 

 
Figura 23. Evolució de la taxa de resposta en els graus 

En l’annex A.1 Taxa de resposta de les enquestes a l’alumnat, per departament i per titulació es 

troba el detall de les taxes de resposta per a cada departament i titulació. Per als resultats indicats 

de les taxes de resposta no s’han considerat aquelles que eren superiors al 100% 

53,59%

47,40%

46,88%

48,53%

40,97%

38,07%

47,78%

40,11%

50,32%

44,98%

47,12%
46,25%

35%

37%

39%

41%

43%

45%

47%

49%

51%

53%

55%

Curso 2014-15 Curso 2015-16 Curso 2016-17 Curso 2017-18

Grados Másteres Total

49,76% 50,27% 50,80%

23,65%
28,48%

38,15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Curso 2015-16 Curso 2016-17 Curso 2017-18

Encuesta presencial Encuesta telemática



                                                Avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI, curs 2017/18 

 

19 
 

2.2.2. Indicadors de bases de dades 

Els indicadors s’han calculat a partir de la informació extreta en les bases de dades de la Universitat 

en el curs 2017-18.  

2.2.3. Autoinforme 

Sobre els resultats publicats, el professorat va tenir la possibilitat de realitzar el seu autoinforme en 

el període 15/10/18 a 11/11/18, de manera telemàtica. Un 69,17% del professorat avaluat va donar 

per finalitzada l’activitat i, en concret, 260 professors van realitzar algun tipus de comentari extra 

en aquest formulari. 

Les direccions de departament han tingut accés a aquests autoinformes, i els poden utilitzar com a 

font de dades per a possibles accions de millora individual o departamental. Els autoinformes del 

professorat insuficient van ser analitzats per la CAD, en la seua reunió del dia 6/02/2019, que va 

prendre les accions oportunes en cada cas. Les accions derivades dels resultats s’expliquen en 

l’apartat corresponent.  

2.2.4. Informes de responsables acadèmics 

Una vegada finalitzat el termini per a la realització dels autoinformes, i seguint el procediment 

establert, es va sol·licitar a les direccions de departament i de titulació que revisaren els resultats 

del professorat del seu departament o titulació, i que realitzaren els informes corresponents, en el 

període 12/11/18 a 09/12/18. El 85,71% de les direccions de departament i el 84,21% de les 

direccions de titulació van completar l’activitat. 

Després de finalitzar l’activitat, el VOAP va revisar els suggeriments, comentaris i queixes dels 

responsables acadèmics tant sobre professorat individual com sobre el programa Docentia. Tota 

aquesta informació es va tractar en la CAD, en la reunió del dia 6/02/2019, i en base a aquesta s’han 

iniciat accions de millora. Les accions derivades dels resultats s’expliquen en l’apartat corresponent.  

2.3. Altres agents del programa  

En el procés d’avaluació de l’activitat docent hi ha dues comissions considerades com a agents del 
procés: la Comissió d’Avaluació Docent (CAD) i la Comissió de Reclamacions d’Avaluació Docent 
(CRAD). La composició d’aquestes comissions s’actualitza en el lloc web 
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/avaldoc/comp/. 

a) Comissió d’Avaluació Docent (CAD) 

Les funcions que la normativa assigna a la CAD són:  

- Vetllar per la correcta aplicació d’aquesta Normativa en el moment de la realització dels 
processos d’avaluació, durant l’anàlisi de dades, en la publicació dels resultats i en el 
desenvolupament de les decisions preses com a conseqüència dels resultats obtinguts. 

http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/avaldoc/comp/
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- Analitzar les possibles irregularitats detectades en algun dels processos; pot aconsellar 
l’anul·lació d’algun resultat si la irregularitat es considera greu.  

- Revisar les al·legacions del professorat als resultats de les enquestes de l’alumnat segons 
allò que estableix el procediment de realització d’enquestes de valoració de l’alumnat sobre 
l’activitat docent del professorat.  

- Revisar les propostes derivades dels autoinformes del professorat i dels informes de les 
direccions de departament i de titulació, segons allò que estableix el programa Docentia-
UJI. 

- Analitzar les propostes dels centres, titulacions i departaments, vinculades als resultats de 
l’avaluació de l’activitat docent i orientades a la millora d’aquesta. 

- Analitzar noves propostes de processos d’avaluació docent que redunden en la qualitat de 
la docència en l’UJI. 

- Revisar l’adequació del contingut del qüestionari utilitzat en el procés d’enquestació a 
l’alumnat i proposar els canvis que es consideren necessaris. 

- Dictaminar sobre l’incompliment d’obligacions docents del professorat. 

En l’avaluació del curs 2017-18 la CAD ha hagut de tractar diferents casos, d’acord amb les funcions 
que té assignades.  

En concret, en la seua reunió del dia 6/02/2019, la Comissió va analitzar 48 casos de professorat 
que, en la primera publicació de resultats, eixia avaluat com insuficient, i 4 casos més de professorat 
per a qui el departament o títol havia sol·licitat alguna acció, sent la categoria obtinguda acceptable 
o notable.  

Després d’analitzar els autoinformes i informes de responsables, la CAD va decidir prendre les 
accions següents: 

-  Modificar la categoria d’11 professors d’insuficient a acceptable, d’acord amb les recomanacions 
dels seus responsables acadèmics.  

-  Justificar la no realització d’enquestes a l’alumnat per a 23 professors, d’acord amb els comentaris 
realitzats pels seus responsables, o amb la seua situació actual en l’UJI. 

-  El Vicerectorat de Professorat tindrà reunions amb 14 professors (o el seu departament/títol), amb 
l’objectiu de plantejar millores en la seua activitat docent. 

-  Per als quatre casos de professorat acceptable o notable no es realitza cap modificació en la seua 
avaluació. 

Amb data 08/02/2019 es va informar el professorat afectat i als seus responsables acadèmics 
d’aquestes modificacions sobre el seu resultat d’avaluació. 

b) Comissió de Reclamacions d’Avaluació Docent (CRAD) 

Les funcions que la normativa assigna a la CRAD són:  

- La CRAD estudiarà els recursos d’alçada presentats pel professorat contra el resultat final 
de l’avaluació docent i elaborarà una proposta motivada al Rectorat. 
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- La CRAD també estudiarà els recursos del professorat relacionats amb el no compliment de 
les obligacions docents i elaborarà la corresponent proposta motivada al Rectorat. 

En l’avaluació del curs 2017-18 no hi ha hagut cap recurs de professorat que haja arribat a aquesta 
Comissió. 
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3. RESULTATS  

Com es va especificar en l’abast de l’avaluació, les anàlisis d’aquest informe es realitzen sobre el 

professorat avaluat en el curs 2017-18 i amb docència assignada en l’UJI en el curs 2018-19, a un 

total de 1133 professors i professores.  

3.1. Resultats globals 

La categoria que predomina en el total de professorat avaluat és la de notable (55,3%). Si s’analitzen 

els resultats en funció de la dedicació del professorat (TC: temps complet i TP: temps parcial), la 

categoria predominant continua sent notable. En el professorat a temps complet el percentatge de 

notable i excel·lent és semblant aquest curs (figura 24).  

 
  

Figura 24. Resultats per categories de qualitat docent 

Si s’observa l’evolució respecte als cursos anteriors, no s’aprecien grans diferències. La suma de 

professorat notable i excel·lent ha anat augmentant, per al professorat a temps complet i a temps 

parcial (figura 25). 
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Figura 25. Resultats per categories de qualitat docent, cursos 15/16, 16/17 i 17/18 

S’han analitzat les mitjanes obtingudes pel professorat segons la seua dedicació, per a les tres 

dimensions del model i la puntuació total. En les dimensions I i II, així com en la puntuació total hi 

ha diferències significatives en les mitjanes d’ambdós grups de professorat; ha obtingut majors 

puntuacions aquell a temps complet.  

S’observen diferències significatives entre les valoracions mitjanes obtingudes pel professorat a 

temps complet i parcial, que són majors per al TC en les dimensions I, II i el total, i majors per al TP 

en la dimensió III (figura 26). 

 Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 

Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  719 21,8 38,9 15,8 76,5 
TP 414 18,7 35,4 16,0 70,1 
  TC > TP (**) TC > TP (**) TC < TP (*) TC > TP (**) 
  (*) Prova de Mann-Whitney al 95%  

(**) Prova de Mann-Whitney al 99% 
Figura 26. Valors obtinguts pel professorat avaluat. 

3.1. Resultats per centre 

Si s’analitzen els resultats en funció del centre on s’impartia la docència, es continua observant el 

predomini del professorat notable en ambdós tipus de dedicació del professorat (figura 27). Les 

excepcions són la FCHS i la FCS, on el major percentatge de professorat avaluat a temps complet és 

excel·lent, igual que el curs precedent. 
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Figura 27. Categories de qualitat docent per al professorat avaluat, per centre i dedicació 

En general, es pot observar un increment respecte als cursos precedents de la suma de professorat 

notable i excel·lent, en tots els centres (figures 28 i 29). 

 
Figura 28. Categories de qualitat docent per al professorat avaluat a temps complet, per centre, cursos 

15/16, 16/17 i 17/18 
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Figura 29. Categories de qualitat docent per al professorat avaluat a temps parcial, per centre, cursos 15/16, 

16/17 i 17/18 

Per als quatre centres, el professorat a temps complet obté major puntuació que el professorat a 

temps parcial, en les dimensions I i II i la puntuació total. En canvi, no hi ha diferències significatives 

en les puntuacions mitjanes obtingudes pel professorat a temps complet i parcial per a la dimensió 

III (figures 30, 31, 32 i 33). Aquest comportament és semblant al de cursos precedents.  

ESTCE Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 

Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  299 21,6 38,2 15,3 75,2 
TP 62 18,4 34,5 15,1 68,0 
  TC > TP (**) TC > TP (**)  TC > TP (**) 

  (**) Prova de Mann-Whitney al 99% 
Figura 30. Valors obtinguts pel professorat avaluat en l’ESTCE 

 

FCHS Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 

Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC 186 21,9 39,8 16,4 78,1 
TP 136 18,8 36,3 16,1 71,3 

  TC > TP (**) TC > TP (**)  TC > TP (**) 
  (**) Prova de Mann-Whitney al 99% 

Figura 31. Valors obtinguts pel professorat avaluat en la FCHS 
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FCJE Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 

Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  151 22,0 38,4 15,5 75,9 
TP 102 18,8 34,9 15,1 68,9 
  TC > TP (**) TC > TP (**)   TC > TP (**) 
  (**) Prova de Mann-Whitney al 99% 

Figura 32. Valors obtinguts pel professorat avaluat en la FCJE 

 

FCS Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 

Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  83 21,6 40,2 16,8 78,6 
TP 114 18,6 35,2 17,2 71,1 
  TC > TP (**) TC > TP (**)  TC > TP (**) 
  (**) Prueba de Mann-Whitney al 99% 

Figura 33. Valors obtinguts pel professorat avaluat en la FCS 

En l’annex A.2 Estadístics es presenten novament els estadístics descriptius de les puntuacions 

obtingudes pel professorat avaluat, incloent-hi el nombre de professors i professores avaluats en 

cada cas, la mitjana, la desviació típica i els valors màxim i mínim obtinguts en les tres dimensions 

del programa, i en el resultat total. 

3.2. Resultats per departament 

En la figura 34 es representen els percentatges de categoria obtingudes per al professorat analitzat 

en cada departament. En les figures 35 a 38 se separen els departaments per centres. 
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Figura 34. Categories de professorat per departament 
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Figura 35. Categories de professorat per departament (ESTCE) 
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Figura 36. Categories de professorat per departament (FCHS) 
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Figura 37. Categories de professorat per departament (FCJE) 
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Figura 38. Categories de professorat per departament (FCS)
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En la figura 39 es fa una relació de les puntuacions mitjanes obtingudes en cada dimensió i en el 
total, per al professorat analitzat en cada departament.  
 

Departament I. Planificació, 

coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 

desenvolupament 

de l’ensenyament 

III. Resultats i 

satisfacció 

Puntuació total 

Puntuació màxima 30 punts 50 punts 20 punts 100 punts 

Administració d’Empreses i Màrqueting 22,5 38,4 16,5 77,4 

Ciències Agràries i del Medi Natural 21,0 38,3 16,0 75,3 

Ciències de la Comunicació 20,9 39,6 16,5 77,0 

Dret del Treball/Eclesiàstic i de l’Estat 21,4 38,0 16,5 75,9 

Dret Privat 19,1 35,9 15,7 70,7 

Dret Públic 20,4 35,8 14,9 71,1 

Economia 19,6 36,8 14,5 70,9 

Educació i Didàctiques Específiques 22,1 37,4 15,7 75,3 

Enginyeria de Sistemes Industrials i 

Disseny 20,6 37,2 15,5 73,3 

Enginyeria i Ciència dels Computadors 21,9 37,5 15,2 74,5 

Enginyeria Mecànica i Construcció 22,0 37,8 15,9 75,7 

Enginyeria Química 22,6 39,7 15,7 78,1 

Estudis Anglesos 20,6 37,9 15,8 74,4 

Filologia i Cultures Europees 19,9 36,3 15,4 71,6 

Filosofia i Sociologia 20,7 38,6 16,4 75,7 

Finances i Comptabilitat 20,3 37,1 14,6 72,0 

Física 20,8 36,3 12,9 69,9 

Història, Geografia i Art 20,0 39,0 15,3 74,3 

Infermeria 21,3 38,6 17,1 77,0 

Llenguatges i Sistemes Informàtics 21,2 36,8 15,3 73,3 

Matemàtiques 20,2 38,4 14,8 73,3 

Medicina 18,9 35,6 17,8 72,3 

Pedagogia i Didàctica de les Ciències 

Socials, la Llengua i la Literatura 20,7 39,0 17,4 77,1 

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 20,7 38,3 15,8 74,7 

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i 

Metodologia 19,9 38,1 17,1 75,1 

Química Física i Analítica 19,6 37,4 15,3 72,3 

Química Inorgànica i Orgànica 20,5 37,3 15,4 73,2 

Traducció i Comunicació 19,4 37,9 16,6 74,0 

Figura 39. Mitjanes de la puntuació global i de les dimensions, per departament 
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3.3. Resultats per grau 

En la figura 40 es representen els percentatges de categoria obtinguts per al professorat analitzat en cada grau.  
 

 
Figura 40. Categories de professorat per grau
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En la figura 41 es fa una relació de les puntuacions mitjanes obtingudes en cada dimensió i en el 
total, per al professorat analitzat de cada grau. Per a l’obtenció d’aquests valors, els resultats de 
cada professor avaluat i amb docència en el grau s’han ponderat pel nombre de crèdits impartits 
en l’esmentat grau. 
 

Grau I. Planificació, 

coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 

desenvolupament de 

l’ensenyament 

III. Resultats i 

satisfacció 

Puntuació 

total 

Puntuació màxima 30 punts 50 punts 20 punts 100 punts 

Administració d’Empreses i Dret 21,5 39,6 16,1 77,3 

Administració d’Empreses 20,9 37,1 15,3 73,3 

Arquitectura Tècnica 22,1 37,9 15,6 75,7 

Comunicació Audiovisual 20,7 37,3 16,4 74,4 

Criminologia i Seguretat 19,5 36,5 15,7 71,7 

Disseny i Desenvolupament de 

Videojocs 21,4 37,3 15,0 73,7 

Dret 20,8 35,8 15,0 71,6 

Economia 19,9 36,6 14,6 71,1 

Enginyeria Agroalimentària i del 

Medi Rural 21,5 38,4 15,7 75,5 

Enginyeria Elèctrica 20,7 36,9 14,8 72,4 

Enginyeria en Disseny Industrial i 

Desenvolupament de Productes 21,7 37,0 15,6 74,2 

Enginyeria en Tecnologies 

Industrials 20,8 36,7 14,9 72,4 

Enginyeria Informàtica 21,8 37,2 15,5 74,5 

Enginyeria Mecànica 20,9 37,6 15,3 73,8 

Enginyeria Química 21,8 38,5 15,4 75,7 

Estudis Anglesos 20,4 38,1 15,9 74,4 

Finances i Comptabilitat 20,5 37,0 14,8 72,3 

Gestió i Administració Pública 19,6 35,8 15,5 70,9 

Història i Patrimoni 20,1 39,5 14,7 74,4 

Història i Patrimoni (Pla de 2015) 20,3 39,7 15,4 75,4 

Humanitats: Estudis 

Interculturals 20,9 40,7 16,1 77,7 

Humanitats: Estudis 

Interculturals (Pla de 2015) 20,5 39,6 15,8 76,0 

Infermeria 21,6 38,9 17,2 77,7 

Matemàtica Computacional 21,0 38,6 15,0 74,6 

Medicina 20,1 37,6 17,5 75,2 

Medicina (Pla de 2017) 21,9 40,2 16,8 78,9 



                                                Avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI, curs 2017/18 

 

35 
 

Grau I. Planificació, 

coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 

desenvolupament de 

l’ensenyament 

III. Resultats i 

satisfacció 

Puntuació 

total 

Puntuació màxima 30 punts 50 punts 20 punts 100 punts 

Mestre o Mestra d’Educació 

Infantil 20,6 38,4 16,7 75,7 

Mestre o Mestra d’Educació 

Primària 20,7 37,1 16,0 73,8 

Periodisme 20,7 39,2 16,7 76,6 

Psicologia 20,1 38,0 16,0 74,1 

Publicitat i Relacions Públiques 20,8 38,1 16,1 75,0 

Química 20,4 37,7 15,1 73,2 

Relacions Laborals i Recursos 

Humans 20,5 37,3 16,0 73,9 

Traducció i Interpretació 19,6 38,4 16,9 74,9 

Turisme 20,2 36,8 15,8 72,7 

Figura 41. Mitjanes de la puntuació global i de les dimensions, per grau 

 

3.4. Resultats per màster 

En la figura 42 es representen els percentatges de categoria obtinguts per al professorat analitzat 

en cada màster. Només s’han inclòs en la figura els màsters amb, almenys, 5 professors i professores 

avaluats. 
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Figura 42. Categories de professorat per màster
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Advocacia
Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2013)

Ciències de la Infermeria (Pla de 2013)
Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)

Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)
Didàctica de la Música

Direcció d'Empreses / Master in Management
Disseny i Fabricació (Pla de 2015)
Economia / Master in Economics

Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013)
Enginyeria Industrial

Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013)…
Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (Pla de 2013)…

Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013)
Ètica i Democràcia (Pla de 2013)

Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013)
Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)

Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014)
Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 2016)

Investigació en Cervell i Conducta
Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013)

Llengua Anglesa per al Comerç Internacional / Master in English Language for…
Màrqueting i Investigació de Mercats

Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)
Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (Presencial)

Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació (Pla de 2016)
Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)

Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i…
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014) (A…

Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 2014)…
Psicologia General Sanitària

Psicopedagogia
Química Aplicada i Farmacològica
Química Sostenible (Pla de 2015)

Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
Sistema de Justícia Penal

Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)
Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)
Traducció Medicosanitària (Pla de 2013)

Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada
Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla de 2013)

EXCEL.LENT NOTABLE ACCEPTABLE INSUFICIENT
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En la figura 43 es fa una relació de les puntuacions mitjanes obtingudes en cada dimensió i en el 

total, per al professorat analitzat de cada màster. Per a l’obtenció d’aquests valors, els resultats de 

cada professor avaluat amb docència en el títol s’han ponderat pel nombre de crèdits impartits en 

l’esmentat màster. 

Màster I. Planificació, 

coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 

desenvolupament 

de l’ensenyament 

III. Resultats i 

satisfacció 

Puntuació 

Total 

Puntuació màxima 30 punts 50 punts 20 punts 100 punts 

Advocacia 22,8 38,8 16,1 77,7 

Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels 

Materials Ceràmics (Pla de 2013) 20,7 39,5 15,2 75,4 

Ciències de la Infermeria (Pla de 2013) 24,0 42,6 17,3 83,9 

Comunicació Intercultural i 

Ensenyament d’Idiomes (Pla de 2013) 21,6 41,5 16,7 79,9 

Cooperació al Desenvolupament (Pla 

de 2015) (a distància) 23,6 42,3 17,5 83,4 

Didàctica de la Música 25,9 39,3 16,7 82,0 

Direcció d’Empreses / Management 24,6 42,8 16,7 84,2 

Disseny i Fabricació (Pla de 2015) 22,1 40,0 16,5 78,5 

Economia / Economics 19,9 39,2 15,2 74,4 

Eficiència Energètica i Sostenibilitat 

(Pla de 2013) 22,6 39,6 16,8 78,9 

Enginyeria Industrial 21,6 38,2 15,6 75,3 

Ensenyament i Adquisició de l’Idioma 

Anglès en Contexts Multilingües (Pla 

de 2013) (a distància) 21,6 42,3 16,8 80,7 

Ensenyament i Adquisició de l’Idioma 

Anglès en Contexts Multilingües (Pla 

de 2013) (presencial) 21,6 42,3 16,8 80,6 

Estudis Internacionals de Pau, 

Conflictes i Desenvolupament (Pla de 

2013) 22,9 43,3 17,5 83,6 

Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 23,1 45,5 16,8 85,4 

Gestió de la Qualitat 26,4 40,8 18,3 85,5 

Gestió Financera i Comptabilitat 

Avançada (Pla de 2013) 21,2 40,2 16,2 77,6 

Història de l’Art i Cultura Visual 18,7 36,0 12,0 66,7 
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Màster I. Planificació, 

coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 

desenvolupament 

de l’ensenyament 

III. Resultats i 

satisfacció 

Puntuació 

Total 

Puntuació màxima 30 punts 50 punts 20 punts 100 punts 

Història i Identitats en el Mediterrani 

Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 

2014) 20,1 39,1 13,9 73,0 

Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i 

Privat (Pla de 2013) 21,6 39,8 16,2 77,6 

Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 

2014) 22,4 39,6 17,2 79,2 

Investigació Aplicada en Estudis 

Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla 

de 2016) 20,0 40,8 16,1 76,9 

Investigació en Cervell i Conducta 19,8 41,6 16,7 78,1 

Investigació en Traducció i 

Interpretació (Pla de 2013) 20,2 40,5 16,6 77,3 

Llengua Anglesa per al Comerç 

Internacional 23,0 41,2 16,7 80,9 

Màrqueting i Investigació de Mercats 24,3 40,0 16,2 80,5 

Matemàtica Computacional (Pla de 

2013) (a distància) 21,5 43,2 15,9 80,5 

Matemàtica Computacional (Pla de 

2013) (presencial) 21,8 43,7 15,9 81,5 

Noves Tendències i Processos 

d’Innovació en Comunicació (Pla de 

2016) 22,9 43,2 17,0 83,1 

Prevenció de Riscs Laborals 20,2 39,2 17,4 76,8 

Professor/a d’Educació Secundària 

Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idiomes 23,7 40,3 16,7 80,7 

Protecció Integrada de Cultius (Pla de 

2013) 21,7 46,2 19,5 87,3 

Psicologia del Treball, de les 

Organitzacions i en Recursos Humans 

(Pla de 2014) (a distància) 20,0 38,3 17,4 75,7 

Psicologia del Treball, de les 

Organitzacions i en Recursos Humans 

(Pla de 2014) (presencial) 19,9 38,4 17,5 75,7 

Psicologia General Sanitària 23,1 39,8 16,8 79,8 
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Màster I. Planificació, 

coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 

desenvolupament 

de l’ensenyament 

III. Resultats i 

satisfacció 

Puntuació 

Total 

Puntuació màxima 30 punts 50 punts 20 punts 100 punts 

Psicopedagogia 23,9 39,6 17,7 81,2 

Química Aplicada i Farmacològica 20,7 38,6 16,5 75,8 

Química Sostenible (Pla de 2015) 21,0 40,0 14,9 75,9 

Rehabilitació Psicosocial en Salut 

Mental Comunitària 20,6 37,8 15,5 73,9 

Sistema de Justícia Penal 20,1 39,9 15,0 75,1 

Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 20,0 39,7 15,8 75,4 

Sostenibilitat i Responsabilitat Social 

Corporativa 24,8 39,8 16,3 80,9 

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 

(Pla de 2013) 18,5 38,9 15,5 73,0 

Traducció Medicosanitària (Pla de 

2013) 19,7 38,8 16,9 75,4 

Erasmus Mundus en Robòtica 

Avançada 19,9 40,6 16,3 76,9 

Erasmus Mundus en Tecnologia 

Geoespacial (Pla de 2013) 18,9 39,0 17,1 75,0 

Figura 43. Mitjanes de la puntuació global i de les dimensions, per màster 

3.5. Comunicació i difusió 

Les fites més importants en la comunicació i difusió de l’aplicació del programa Docentia-UJI en el 

curs 2017-18, han sigut els següents: 

25/06/2018  Se sol·licita als coordinadors de màsters interuniversitaris un certificat dels TFM 

tutoritzats per professorat de l’UJI a alumnat d’altres universitats. 

04/07/2018  Es recorda a les direccions de títol i les coordinacions de cursos que tenen l’activitat 

en la plataforma de Gestió per processos, per a incorporar incidències en la 

coordinació d’assignatures, cursos i/o títols. 

16/07/2018  Es recorda al professorat que l’actualització de la base de dades, pel que fa a 

producció docent, activitats de formació, etc. s’ha de realitzar al llarg del curs 

acadèmic. A més, s’informa de que tenen l’aplicació informàtica oberta perquè 

puguen anar comprovant alguns indicadors. 
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18/09/2018  Se sol·licita al Departament de Medicina que envien el llistat de professorat associat 

assistencial que vol ser avaluat mitjançant el programa Docentia en el curs 2017-18. 

04/10/2018  Es rep el llistat de professorat associat assistencial que vol ser avaluat mitjançant el 

programa Docentia en el curs 2017-18. 

15/10/2018  Es publica el resultat del Docentia per al PDI avaluat, s’ofereix la possibilitat que 

facen l’autoinforme i s’informa dels terminis establits. 

24/10/2018  Se sol·licita al professorat sense avaluació Docentia per poques respostes en les 

seues enquestes a l’alumnat que diguen si volen ser avaluats. Es reben 31 peticions 

afirmatives.  

05/11/2018  Es publica el resultat del Docentia per als 31 casos de professorat que ho sol·licita, 

segons s’ha explicat anteriorment. 

12/11/2018  Es tanca l’activitat d’autoinforme. S’obri l’activitat de revisió dels resultats de 

l’avaluació per part dels responsables acadèmics, i s’informa de l’obertura i dels 

terminis establits. 

09/12/2018  Es tanquen les activitats de revisió de resultats per part de les persones 

responsables acadèmiques. 

17/01/2019  S’agraeix al professorat i personal responsable acadèmic que han contestat 

l’enquesta de satisfacció amb el programa Docentia-UJI. 

06/02/2019  La Comissió d’Avaluació Docent realitza la revisió dels casos de professorat 

insuficient, així com aquells en els quals el personal responsable acadèmic ha fet 

recomanacions o comentaris. 

08/02/2019  Comunicació al professorat afectat per un canvi de categoria i al personal 

responsable acadèmic que havien realitzat alguna recomanació de canvi, en base 

als acords de la Comissió d’Avaluació Docent. 

 

3.6. Satisfacció amb el programa  

3.6.1. Professorat avaluat i responsables acadèmics 

El professorat que realitzava l’autoinforme i el personal responsable acadèmic tenien l’opció 

d’emplenar un qüestionari telemàtic, l’objectiu del qual era conèixer la satisfacció del personal 

responsable acadèmic i del professorat avaluat, amb el programa Docentia-UJI aplicat en el curs 

2017-18. 
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L’anàlisi dels resultats ha seguit el procés d’enquesta sistematitzat en l’UJI per a diversos processos 

d’avaluació.  

L’informe Satisfacció amb el programa Docentia-UJI, curs 2017-18 es troba publicat en el web 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/. 

3.6.2. Estudiantat 

Amb l’objectiu de conèixer la satisfacció de l’alumnat amb els procediments d’avaluació docent, 
s’han realitzat dues accions en el curs 2017-18. 

a) Mesurar la satisfacció de l’alumnat amb el sistema d’avaluació de la docència. 

El procés de mesura de la satisfacció de l’alumnat amb la gestió acadèmica es realitza de forma 
general en l’UJI des del curs 2003-04, i es considera un procés d’obtenció d’informació dins del 
Sistema de garantia interna de qualitat (SGIC) de la Universitat. Els informes de resultats d’aquesta 
enquesta es publiquen en el lloc web de l’OPAQ, Mesures de resultats: 
http://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/mesurament-resultats/.  

En l’enquesta que es passa a l’alumnat de grau (a partir del seu segon curs de matriculació) durant 
el procés de matrícula, i l’enquesta a l’alumnat de màsters oficials en finalitzar el curs acadèmic, 
s’inclou un ítem que mesura la satisfacció els procediments d’avaluació de la docència (ítem 25 en 
els graus i ítem 24 en màsters). La valoració es realitza mitjançant una escala Likert en la qual el 5 
representa l’una satisfacció molt alta, i l’1 representa una satisfacció molt baixa.  

Aquestes enquestes es realitzen en línia, i el període de realització ha sigut juliol i setembre de 2018 
per als graus (alumnat que es matriculava en el curs 2018-19), i juny i juliol de 2018 per als màsters 
oficials (alumnat del curs 2017-18). 

En la taula de la figura 44 es troba la fiabilitat d’aquest ítem per centre i per a tota l’UJI, en graus i 
màsters oficials. En els graus, per a cada centre, la fiabilitat és superior al 99% amb un error del 5%. 
En els màsters oficials la fiabilitat és superior al 97,5% amb un error del 5% (figura 45). 

 

Població segona 

matrícula 

(graus) 

Mostra 

(ítem 25) 

Índex de 

fiabilitat Error 

Percentatge de 

resposta  

(ítem 25) 

ESTCE 2086 1353 99% 5% 64,86% 

FCJE 2464 1616 99% 5% 65,58% 

FCHS 3023 2076 99% 5% 68,67% 

FCS 1132 792 99% 5% 69,96% 

Total UJI 8705 5837 99% 5% 67,05% 

Figura 44. Dades de la resposta a l’ítem sobre satisfacció amb els procediments d’avaluació de la docència, 
en els graus 

http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/
http://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/mesurament-resultats/
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Població 

Mostra 

(ítem 24) 

Índex de 

fiabilitat Error 

Percentatge de 

resposta  

(ítem 24) 

Total UJI 

màsters oficials 981 362 97,5% 5% 36,90% 

Figura 45. Dades de la resposta a l’ítem sobre satisfacció amb els procediments d’avaluació de la docència, 
en els màsters oficials 

En la figura 46 es mostren els valors obtinguts en l’ítem 25 (graus) i 23 (màsters). A més, en l’informe 
Satisfacció de l’alumnat de la Universitat amb la gestió acadèmica dels graus, curs 2018-19, 
s’arrepleguen també altres aspectes. S’observa que hi ha diferències significatives amb un nivell de 
probabilitat del 99% (p=0,01) en la satisfacció amb el sistema d’avaluació docent respecte a 
l’obtinguda en l’enquesta de matrícula del curs anterior 2017-18, en els graus. 

 
 

Figura 46. Valors mitjans de la resposta de l’estudiantat a l’ítem sobre satisfacció amb els procediments 
d’avaluació de la docència, per centre i globals. 

b) Incloure en el curs que s’ofereix a l’alumnat denominat Organització i funcionament dels graus 

universitaris, una sessió sobre participació de l’alumnat en el Sistema de garantia interna de qualitat 

dels títols i en el programa Docentia.  

Durant el curs acadèmic 2017-18 es van impartir dues sessions, el 19/10/2017 i el 01/02/2018. En 

cada ocasió, una vegada finalitzada la sessió corresponent, es va sol·licitar a l’alumnat assistent que 

fera una valoració qualitativa del model Docentia.  

D’aquelles valoracions, s’observa que l’alumnat, una vegada coneix el model, el considera positiu i 

necessari. No obstant això, percep que l’UJI és poc exigent amb el professorat mal avaluat, i dubta 
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que hi haja conseqüències efectives per distintes experiències personals. Se suggereixen propostes 

com ara implantar inspeccions, crear comitès d’experts que es desplacen a les aules, augmentar o 

reduir salaris, i canviar el professorat d’assignatura per un temps.  

L’Equip de Direcció actual va decidir no continuar amb aquests cursos i està estudiant altres 

possibilitats.  

3.7. Al·legacions i reclamacions  

En aquest apartat es tracten les reclamacions formals del professorat quant a la valoració del seu 

alumnat, i als seus resultats d’avaluació de l’activitat docent.  

Relacionades amb els resultats de les enquestes a l’alumnat 

En el curs 2017-18, hi ha hagut un total de vuit reclamacions per Registre General, de les quals 

quatre han sigut resoltes favorablement per al professorat (un 50%).  

Relacionades amb l’aplicació del programa Docentia-UJI 

En la data d’elaboració d’aquest informe no hi ha hagut cap reclamació sobre els resultats finals 

de l’avaluació de l’activitat docent. 
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4. ACCIONS DERIVADES DELS RESULTATS 
 

a) Enquestes telemàtiques 

A causa de comentaris rebuts en el curs 2017-18, s’ha afegit la fotografia del professorat l’alumnat 

del qual emplena l’enquesta telemàtica per a facilitar-ne la identificació. Aquesta millora està 

disponible des del segon semestre del curs 2018-19. 

L’aplicació informàtica per a la gestió d’enquestes en màsters oficials es va modificar en el curs 

2017-18, per tal de no permetre que una enquesta estiga oberta menys de 15 dies.  

Continuen els avisos a l’alumnat via Aula Virtual quan té enquestes telemàtiques obertes i no 

contestades. 

El Consell de Direcció de l’UJI va decidir, al gener de 2019, que les enquestes a l’alumnat han de 

ser totes telemàtiques, a partir del curs 2019-20. La CAD, en la seua reunió del dia 06/02/19, va 

ser informada d’aquesta decisió, presa tenint en compte el cost de les enquestes presencials, 

l’auge de les enquestes telemàtiques i l’objectiu de simplificar els processos.  

Per a la posada en marxa d’aquest sistema d’enquestes, s’està treballant en els punts següents: 

- S’estudia la possibilitat d’utilitzar una eina externa per a la gestió de totes les enquestes. 

- Es considera la possibilitat de sortejar algun tipus d’incentiu entre l’alumnat que emplene totes 

les enquestes que li corresponguen. 

- Les enquestes obligatòries s’obrin de forma automàtica. No obstant això, hi haurà menys 

enquestes per emplenar de forma obligatòria que en l’actualitat. 

- Es preguntarà a l’alumnat sobre la seua assistència a l’aula i s’arreplegaran els motius de la no-

assistència, si escau. 

- Està pendent la modificació de la normativa vigent per a arreplegar tots aquests canvis. 

b) Incentius propis al professorat a temps complet 

El sistema d’incentius propis de l’UJI per mèrits docents continua basant-se en els resultats de les 

enquestes a l’alumnat, així com altres dades de formació i producció docent. En l’actualitat està 

prevista la seua modificació als indicadors específics del programa Docentia. 

c) Escrits de felicitació al professorat excel·lent 

Des del VOAP s’han enviat escrits de felicitació als 416 professors que han obtingut la categoria 

d’excel·lent en la seua avaluació de l’activitat docent en el curs 2017-18. 
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d) Accions específiques per al professorat insuficient 

S’ha establit un calendari de reunions entre el Vicerectorat de Professorat i el professorat 

insuficient per tal d’establir accions específiques, segons cada cas concret.  
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5. MILLORA CONTÍNUA 

Des de la certificació del model Docentia-UJI a l’octubre de 2015, s’estan realitzant diferents accions 

de millora, basades en les recomanacions requerides i suggerides per la comissió que va dur a terme 

la certificació del model. També es realitzen accions de millora contínua basades en suggeriments 

rebuts dels grups d’interès, a través dels autoinformes, informes de responsables i correu 

electrònic, així com les enquestes a l’alumnat i els cursos oferits a aquests.  

Entre les accions que s’estan realitzant, de forma continuada, destaquen les següents: 

- S’està realitzant una millora contínua de la plataforma de Gestió per processos, pel que fa a la 

interfície per al professorat. 

- En les convocatòries de cursos de formació al professorat organitzats per la Unitat de Suport 

Educatiu (USE) es considera al professorat amb resultat d’insuficient en l’avaluació de la seua 

activitat docent com un dels col·lectius de PDI prioritaris amb necessitats i interessos formatius. 

En el curs 2017-18 s’han dut a terme les accions de millora següents: 

- Al desembre de 2017 es va actualitzar el fullet informatiu destinat a l’alumnat sobre l’opinió de 

l’alumnat en l’UJI, publicat en https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-

doc/docentia/. 

- S’ha dissenyat d’un fullet informatiu del programa (incloent preguntes més freqüents), com a 

mecanisme d’informació al professorat. El fullet es va publicar en el web 

https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/, en format pdf, en juliol de 

2018. També es va enviar als departaments en format pòster. 

- S’ha participat en el curs “Processos de gestió acadèmica”, destinat als i les responsables 

acadèmics de la Universitat, per tal de fer-los conèixer millor el programa, i que així puguen 

col·laborar en la seua millor difusió. L’acció es va dur a terme a principis del curs 2018-19, però les 

persones destinatàries van poder utilitzar els continguts en l’avaluació del curs 2017-18. 

Les accions següents estan o continuen en fase d’estudi: 

- Realització d’un informe executiu de resultats d’enquestes i del programa Docentia, per a 

l’alumnat de cada títol, amb les dades del seu títol. 

- Participació en els cursos de formació que s’organitzen per a delegats i delegades i subdelegats i 

subdelegades, i en les jornades de benvinguda a l’alumnat, per a informar-los sobre el programa 

Docentia-UJI. 

https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/
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- Assessoria personalitzada o coaching al professorat que la sol·licite, especialment aquell amb un 

resultat insuficient en la seua avaluació, mitjançant personal tècnic qualificat, com ara personal 

acadèmic amb avaluacions excel·lents. 

- Redisseny de les bases dels premis a l’excel·lència docent, perquè el professorat no haja de 

presentar-se, i s’atorguen directament segons els resultats del programa Docentia. 
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ANNEXOS 

A.1. Taxa de resposta de les enquestes a l’estudiantat, per departament i per titulació  

Departament Mitjana taxa de 

resposta 

Desviació 

típica 

Administració d’Empreses i Màrqueting 52,25% 0,24 

Ciències Agràries i del Medi Natural 56,49% 0,27 

Ciències de la Comunicació 48,44% 0,21 

Dret del Treball/Eclesiàstic i de l’Estat 41,62% 0,19 

Dret Privat 41,71% 0,23 

Dret Públic 49,14% 0,24 

Economia 45,35% 0,20 

Educació i Didàctiques Específiques 53,04% 0,22 

Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 54,62% 0,24 

Enginyeria i Ciència dels Computadors 62,35% 0,22 

Enginyeria Mecànica i Construcció 47,94% 0,25 

Enginyeria Química 73,68% 0,24 

Estudis Anglesos 47,48% 0,22 

Filologia i Cultures Europees 51,86% 0,19 

Filosofia i Sociologia 51,02% 0,23 

Finances i Comptabilitat 40,16% 0,20 

Física 47,54% 0,31 

Història, Geografia i Art 45,29% 0,18 

Infermeria 44,94% 0,24 

Llenguatges i Sistemes Informàtics 45,25% 0,26 

Matemàtiques 42,04% 0,26 

Medicina 26,42% 0,26 

Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la 

Literatura 53,45% 0,20 

Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 38,24% 0,23 

Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 39,31% 0,18 

Química Física i Analítica 58,13% 0,25 

Química Inorgànica i Orgànica 55,56% 0,23 

Traducció i Comunicació 55,83% 0,22 

(en blanc) 35,29% 0,22 

Total general 46,25% 0,24 

Rang per als departaments [26,42%-73,68%] 

Figura 47. Taxes de resposta en les enquestes a l’estudiantat, per departament 
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Màster oficial (*) 

Mitjana taxa 

de resposta 

Desviació típica 

Advocacia 70,54% 0,20 

Ciències de la Infermeria (Pla de 2013) 25,23% 0,14 

Comunicació Intercultural i Ensenyament d’Idiomes (Pla de 2013) 52,97% 0,22 

Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (a distància) 41,54% 0,09 

Didàctica de la Música 59,76% 0,24 

Direcció d’Empreses / Management 15,84% 0,07 

Disseny i Fabricació (Pla de 2015) 38,83% 0,25 

Economia / Economics 37,83% 0,20 

Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2013) 48,41% 0,24 

Enginyeria Industrial 24,84% 0,15 

Ensenyament i Adquisició de l’Idioma Anglès en Contexts Multilingües 

(Pla de 2013) (a distància) 41,88% 0,18 

Ensenyament i Adquisició de l’Idioma Anglès en Contexts Multilingües 

(Pla de 2013) (presencial) 65,60% 0,22 

Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 

2013) 38,68% 0,14 

Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 65,97% 0,20 

Gestió Financera i comptabilitat Avançada (Pla de 2013) 58,65% 0,15 

Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) (Pla 

de 2014) 32,86% 0,13 

Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013) 13,42% 0,07 

Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014) 39,97% 0,23 

Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania 

(Pla de 2016) 47,09% 0,09 

Investigació en Cervell i Conducta 78,10% 0,24 

Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013) 36,97% 0,12 

Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 64,93% 0,08 

Màrqueting i Investigació de Mercats 40,20% 0,14 

Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (a distància) 30,75% 0,13 

Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (presencial) 75,00% 0,26 

Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació (Pla de 

2016) 30,91% 0,13 

Prevenció de Riscs Laborals (Pla de 2013) 25,12% 0,07 

Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 

Professional i Ensenyament d’Idiomes 47,48% 0,17 

Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 

de 2014) (a distància) 23,14% 0,14 

Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla 

de 2014) (presencial) 38,10% 0,15 
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Màster oficial (*) 

Mitjana taxa 

de resposta 

Desviació típica 

Psicologia General Sanitària 28,51% 0,13 

Psicopedagogia 49,37% 0,18 

Química Aplicada i Farmacològica 44,28% 0,17 

Química Sostenible (Pla de 2015) 36,51% 0,17 

Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 21,62% 0,07 

Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 67,42% 0,20 

Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 27,39% 0,16 

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013) 34,52% 0,11 

Traducció Medicosanitària (Pla de 2013) 24,39% 0,12 

Erasmus Mundus en Robòtica Avançada 65,33% 0,14 

Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial (Pla de 2013) 57,69% 0,25 

Total general 40,11% 0,23 

Rang per als màsters oficials [13,42%-78,10%] 

Figura 48. Taxes de resposta a les enquestes a l’estudiantat, per titulació (màsters oficials) 

(*) No s’han considerat els màsters oficials amb un nombre total de respostes inferior a 10. 
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Grau Mitjana taxa de 

resposta 

Desviació típica 

Doble Grau en Administració d’Empreses i Dret 73,90% 0,28 

Administració d’Empreses 45,94% 0,21 

Arquitectura Tècnica 60,26% 0,21 

Comunicació Audiovisual 49,23% 0,19 

Criminologia i Seguretat 42,76% 0,21 

Disseny i Desenvolupament de Videojocs 52,59% 0,24 

Dret 47,05% 0,18 

Economia 47,92% 0,22 

Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 51,85% 0,26 

Enginyeria Elèctrica 53,30% 0,29 

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 

Productes 50,70% 0,23 

Enginyeria en Tecnologies Industrials 50,04% 0,25 

Enginyeria Informàtica 57,41% 0,23 

Enginyeria Mecànica 50,00% 0,26 

Enginyeria Química 52,93% 0,35 

Estudis Anglesos 49,49% 0,16 

Finances i Comptabilitat 43,22% 0,23 

Gestió i Administració Pública 51,54% 0,19 

Història i Patrimoni 48,10% 0,16 

Història i Patrimoni (Pla de 2015) 46,29% 0,19 

Humanitats: Estudis Interculturals 56,69% 0,09 

Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015) 49,30% 0,19 

Infermeria 52,13% 0,23 

Matemàtica Computacional 50,14% 0,30 

Medicina 20,46% 0,21 

Medicina (Pla de 2017) 54,72% 0,30 

Mestre o Mestra d’Educació Infantil 52,49% 0,17 

Mestre o Mestra d’Educació Primària 51,58% 0,22 

Periodisme 49,98% 0,22 

Psicologia 34,98% 0,19 

Publicitat i Relacions Públiques 49,47% 0,19 

Química 59,30% 0,22 

Relacions Laborals i Recursos Humans 46,43% 0,17 

Traducció i Interpretació 62,34% 0,19 

Turisme 46,43% 0,16 

Total general 48,53% 0,24 

Rang per als graus [20,46%-73,9%] 

Figura 49. Taxes de resposta a les enquestes a l’estudiantat, per titulació (graus) 
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A.2. Estadístics  

 

 
Figura 50. Estadístics descriptius del professorat avaluat a TC 

 

 
Figura 51. Estadístics descriptius del professorat avaluat a TP 

 
Figura 52. Estadístics descriptius del professorat avaluat de l’ESTCE a TC 
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Figura 53. Estadístics descriptius del professorat avaluat de l’ESTCE a TP 

 
 

 
Figura 54. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCHS a TC 

 

 
Figura 55. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCHS a TP 
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Figura 56. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCJE a TC 

 

 
Figura 57. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCJE a TP 

 

 
Figura 58. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCS a TC 
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Figura 59. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCS a TP 

 


