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EXPLICACIÓ DELS RESULTATS DE VALORACIÓ PER 
L’ESTUDIANTAT DE L’ACTIVITAT DOCENT DEL 
PROFESSORAT (Curs 2019-20) 

1) Què dimensions contempla el qüestionari utilitzat? 

2) Escala de mesura 

3) Com s’interpreta la mitjana (X)?  

4) Com s’interpreta la mediana (Medn)?  

5) Com s’interpreta la desviació típica (Sx)?  

6) Com s’interpreta el coeficient de variació?  

7) Com s’interpreten els quartils?  

8) Què són les estadístiques globals del curs?  

9) Com s’interpreta la taxa de resposta?  

10) Com s’interpreta l’interval de confiança al 95% (IC 95%)? 

 
1) Què dimensions contempla el qüestionari utilitzat?  

El qüestionari utilitzat contempla les dimensions següents: 

- D1: Planificació docent (ítems 1, 2, 3 i 4) 

- D2: Aptituds del professorat (ítems 5, 6, 7 i 8) 

- D3: Desenvolupament de l’ensenyament (ítems 9, 10, 11 i 12) 

- Ítem sobre Resultats de l’alumnat (ítem 13) 

- Ítem sobre Satisfacció general (ítem 14) 

Per a donar un resultat de valoració per l’estudiantat d’un/a professor/a en una 

assignatura i grup s’utilitzen les dimensions D1, D2, D3 i l’ítem sobre satisfacció 

general 

 

2) Escala de mesura 

 

S’utilitza una escala Likert de 5 punts, en la qual l’estudiantat especifica el grau 

d’acord amb cada declaració. L’“1” expressa el màxim desacord i el “5” el màxim 

acord. A més, sempre té disponible una opció de “No ho sap/No contesta”. 
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3) Com s’interpreta la mitjana (X)?  

En distribucions de dades simètriques, la mitjana és la mesura de tendència central 

més representativa de tots els valors d’una distribució. Està situada en el centre de 

gravetat de la distribució. La mitjana aritmètica d’un conjunt de dades és el valor 

obtingut després de sumar les dites dades i dividir la suma pel número total de 

sumands.  

 

Exemple: si la distribució de tots els valors d’allò que pensa l’estudiantat respecte de 

l’actuació d’una professora o professor en l’aula seguira una distribució normal (que 

és simètrica) i fóra de 3, es podria dir que el 3 és el valor que millor representa la 

valoració de l’estudiantat sobre l’activitat docent de la professora o professor.  

 

4) Com s’interpreta la mediana (Medn)?  

La mediana és un estadístic de tendència central, el valor del qual és el que pren la 

variable en el punt de la distribució que separa els subjectes de la mostra en dues 

meitats exactament iguals. Per tant, es defineix com el valor de la variable que deixa 

per davall i per damunt de si al 50% de l’estudiantat que ha completat l’enquesta de 

valoració.  

Exemple: un professor que ha obtingut una mediana de 4,27 es pot interpretar com 

que el 50% de l’estudiantat l’ha valorat per davall del valor esmentat (rang 1-4,27), 

mentre que l’altre 50% l’ha valorat per damunt de 4,27 fins a 5.  

Cal destacar la utilització de la mediana com a mesura indicadora de la 

valoració de l’activitat docent. La raó de la utilització d’aquest estadístic rau en el 

fet que, majoritàriament, la distribució de les valoracions és asimètrica negativa, és 

a dir, la majoria de les puntuacions que realitza l’estudiantat se situa al voltant de 

les puntuacions més altes. 

El càlcul específic implementat per a la mediana s’explica i justifica al document  

Informe sobre mesures de posició central en mostres de dades numèriques i la seua 

aplicació en escales tipus Likert, de febrer de 2016. 

 

5) Com s’interpreta la desviació típica (Sx)?  

La desviació típica és l’arrel quadrada de la mitjana de les desviacions, al quadrat, 

de “n” puntuacions respecte de la seua mitjana. Ve expressada en les mateixes 

unitats que la mitjana. En el cas dels resultats d’avaluació, és un estadístic destinat 

a quantificar la variabilitat de les valoracions de l’estudiantat en relació amb l’activitat 

docent del professorat. Podria interpretar-se com que, a majors valors en la desviació 

típica, menys homogènia és aquesta valoració. 

 

6) Com s’interpreta el coeficient de variació?  

En ocasions es planteja la necessitat de comparar la variabilitat entre dues, o més, 

variables que vénen expressades en unitats distintes o, encara estant expressades 

en les mateixes unitats, les característiques de cada mostra fan que les mitjanes 

https://www.uji.es/serveis/opaq/base/docs/pwd/avaldoc/memories/informemesuresposiciocentral.pdf
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/docs/pwd/avaldoc/memories/informemesuresposiciocentral.pdf
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siguen exageradament distintes, amb la qual cosa la comparació directa de les seues 

desviacions típiques no resulta adequada. 

Per a possibilitar aquestes comparacions es planteja expressar les variabilitats com 

a números abstractes; per a això, es presenta, en forma de percentatge, la raó entre 

la desviació típica de cada variable respecte a la seua pròpia mitjana. A aquesta 

relació se la coneix com a coeficient de variació.  

Exemple: suposem que s’han obtingut, per a tres dimensions avaluades, uns 

coeficients de variació de: 25%, 12%, 4%. La variabilitat relativa és major en la 

primera dimensió; és a dir, aquesta obté majors diferències individuals relatives en 

les valoracions de l’estudiantat, respecte a les altres. La tercera dimensió suposa un 

criteri més homogeni en les valoracions de l’estudiantat.  

 

7) Com s’interpreten els quartils?  

 

Els quartils es calculen de la mateixa forma que la mediana, però en compte de deixar 

per davall i per damunt de si el 50% de les observacions, ho fan amb el 25% (Q1) i 

75% (Q3) de la mostra. Gràcies als quartils es pot calcular després l’amplitud semi-

interquartil, que és una mesura de dispersió preferible a la desviació típica en cas de 

distribucions esbiaixades.  

 

 
 

Per a representar els quartils (i la distribució) s’utilitza el diagrama de “caixa-i-

bigotis”, com el que es pot veure dalt. La línia negra que travessa la caixa és la 

mediana, mentre que els costats representen el quartil 25 i el quartil 75 

respectivament. Les línies horitzontals acabades en “T” s’estenen fins a arribar a les 

puntuacions mínimes i màximes de les dades: són els “bigotis”.  

 

8) Què són les estadístiques globals del curs?  

 

Cada curs acadèmic, es calcula una valoració global per a cada dimensió del 

qüestionari. 

La valoració global en una dimensió s’obté realitzant la mitjana de les valoracions 

obtingudes en dita dimensió, ponderada pel nombre de respostes en l’enquesta 

corresponent, i el nombre de crèdits aproximats que l’alumnat del grup ha reçut del 

professorat en l’assignatura. 

La fórmula a aplicar és la següent: 

 

x = (∑ Xi * Pi * Qi) / (∑ Pi * Qi) 

 

Qi = ∑ Qit / Nit 

 

On: 

- x: Mitjana ponderada per al professorat en aqueix curs acadèmic 

- Xi: Puntuació obtinguda en l’assignatura-grup i 
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- Pi: Nombre de respostes en l’enquesta de l’assignatura-grup i 

- Qi: Crèdits aproximats que l’alumnat ha reçut del professorat en l’assignatura-

grup i 

- Qit: Crèdits impartits pel professorat en un determinat tipus de docència a 

l’assignatura-grup i (teoria, problemes, etc) 

- Nit: Nombre de subgrups d’un determinat tipus de docència (teoria, problemes, 

etc.) de l’assignatura-grup i als quals el professorat imparteix crèdits 

- Per a totes les assignatures-grup del professorat a les quals hi haja resultat de 

l’enquesta 

 

Exemple de càlcul: el professorat té assignades dues assignatures al seu POD, i es 

fan les dues enquestes corresponents.  

 

Assignatura 1- Grup A – Hi ha 5 respostes, i la puntuació és d’un 3.5 

Crèdits al grup A: 

TE1 – 3 crèdits 

LA1- 1 crèdit 

LA2- 1 crèdit 

Crèdits per a la ponderació =  

𝐶𝑟è𝑑𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó =  
3

1
+

1 + 1

2
= 4 

Per tant, 5 respostes i 4 crèdits 

 

Assignatura 2- Grup A – Hi ha 20 respostes, i la puntuació és d’un 4.2 

Crèdits al grup A: 

PR1 – 0.5 crèdits 

PR3 – 0.5 crèdits 

PR5 – 2 crèdits 

𝐶𝑟è𝑑𝑖𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó =  
0.5 + 0.5 + 2

3
= 1 

Per tant, 20 respostes i 1 crèdit 

 

La mitjana global ponderada es calcularà de la següent manera: 

 

𝑥 =  
3.5 ∗ 5 ∗ 4 + 4.2 ∗ 20 ∗ 1

5 ∗ 4 + 20 ∗ 1
 

 

9) Com s’interpreta la taxa de resposta?  

 

En aquest camp es mostra la taxa de resposta de cada resultat de valoració 

(professorat-assignatura-grup), mitjançant el percentatge d'estudiantat enquestat 

respecte a l’estudiantat matriculat. 

 

El nombre d'estudiantat enquestat correspon al nombre d’estudiantat que ha 

contestat, almenys, un ítem del qüestionari. 

 

El nombre d'estudiantat matriculat correspon al nombre d'alumnes matriculats en el 

grup de l'assignatura assignats al professor o professora avaluat.  

 
 

10) Com s’interpreta l’interval de confiança al 95% (IC 95%)?  

 

El valor de la mitjana per a la població considerada estarà dins d’aquest interval, amb 

una probabilitat del 95%. 
 
 


