
 Avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI, curs 2020/21 
 

 
 

 

Avaluació de l’activitat docent 
Curs 2020/21 

 

UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) 
Vicerectorat de Planificació, Coordinació i Comunicació (VPCC) 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP) 
Universitat Jaume I (UJI) 

 
Gener de 2022 

 
 



 Avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI, curs 2020/21 
 
 

2 
 

Contingut 
0. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................. 3 
1. EL MODEL D’AVALUACIÓ DOCENTIA-UJI ........................................................................... 4 
1.1 Dimensions del model ...................................................................................................................4 
1.2. Categories de qualitat docent ........................................................................................................5 
2. EL PROCÉS D’AVALUACIÓ DOCENTIA-UJI .......................................................................... 7 
2.1. Abast de l’avaluació .....................................................................................................................7 
2.2. Recollida d’informació .................................................................................................................9 

2.2.1. Enquestes a l’estudiantat .................................................................................................. 9 
2.2.1.1. Àmbit d’aplicació ...................................................................................................................9 
2.2.1.2. Dates d’aplicació ....................................................................................................................9 
2.2.1.3. Instrument ...............................................................................................................................9 
2.2.1.4. Població i mostra .................................................................................................................. 10 
2.2.1.5. Procediment d’enquesta ........................................................................................................ 13 
2.2.1.6. Publicació dels resultats de l’enquesta a l’estudiantat .......................................................... 15 
2.2.1.7. Taxes de resposta .................................................................................................................. 15 

2.2.2. Indicadors de bases de dades ......................................................................................... 16 
2.2.3. Autoinforme ................................................................................................................... 17 
2.2.4. Informes de responsables acadèmics ............................................................................. 17 

2.3. Altres agents del programa ......................................................................................................... 17 
3. RESULTATS ................................................................................................................................ 19 
3.1. Resultats globals ......................................................................................................................... 19 
3.2. Resultats per sexe ....................................................................................................................... 20 
3.3. Resultats per centre ..................................................................................................................... 23 
3.4. Resultats per departament ........................................................................................................... 25 
3.5. Resultats per grau ....................................................................................................................... 28 
3.6. Resultats per màster .................................................................................................................... 30 
3.7. Comunicació i difusió ................................................................................................................. 33 
3.8. Satisfacció amb el programa ....................................................................................................... 34 

3.8.1. Professorat avaluat i responsables acadèmics ................................................................ 34 
3.8.2. Estudiantat ...................................................................................................................... 34 

3.9. Al·legacions i reclamacions ........................................................................................................ 36 
4. ACCIONS DERIVADES DELS RESULTATS........................................................................... 37 
5. MILLORA CONTÍNUA .............................................................................................................. 38 
ANNEXOS ....................................................................................................................................... 40 
A.1. Taxa de resposta de les enquestes a l’estudiantat, per departament i per titulació .................... 40 
A.2. Estadístics .................................................................................................................................. 43 
 
  

 



 Avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI, curs 2020/21 
 
 

3 
 

0. INTRODUCCIÓ 
 
El procés de valoració de l’activitat docent per part de l’estudiantat és un procés consolidat en l’UJI, 
que depèn del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat (VOAP). El seu objectiu principal 
és obtindre informació que permeta la millora contínua de l’activitat docent.  
 
L’UJI, en la seua recerca de l’excel·lència, es va adherir al programa Docentia en la seua primera 
convocatòria de l’any 2007 amb l’objectiu d’aconseguir un model d’avaluació de l’activitat docent 
reconegut i certificat que permetera una adaptació efectiva als programes europeus d’acreditació dels 
plans d’estudis i del professorat i que tinguera 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 es va desenvolupar de manera experimental en l’UJI, entre els cursos 2009/10 i 2013/14, 
fins que, al maig de 2015, es va aprovar una normativa que regula 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 obtindre amb data 2 d’octubre de 2015, amb una validesa de cinc anys. 
 
El text de l’esmentada normativa va consolidar l’any 2019 i les modificacions es van començar a 
aplicar des del curs 2019/20. L’any 2020 es va sol·licitar la renovació de la certificació i es va adjuntar 
la documentació sol·licitada. La renovació de la certificació del model es va obtindre el 22 de juny 
de 2021, per a dos anys més.  
 
L’ANECA va publicar l’any 2021 un nou marc per al programa, en el qual es donen noves directrius 
i s’insta les universitats a alinear els seus models d’avaluació docent amb un marc de 
desenvolupament professional i un model d’excel·lència docent. 
 
Aquest informe analitza els resultats de l’avaluació de l’activitat docent del curs 2020/21, obtinguts 
a través del model Docentia-UJI. També es plantegen les accions de millora que s’han de realitzar 
sobre la base d’aquests i a les marcades en l’informe de renovació de la certificació.  
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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 a 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_PLAN Valoració de la Planificació docent per l’estudiantat
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’estudiantat, així com amb 
diverses accions d’índole docent (figura 2). La dimensió II equival a un 50 % de la puntuació global 
del model. 
 

Codi indicador Indicador 
I_ENC_APT Valoració de les Aptituds del professorat per l’estudiantat 
I_ENC_DES Valoració del Desenvolupament de l’ensenyament per l’estudiantat 
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’estudiantat, així com amb el seu aprenentatge acadèmic (figura 3). La dimensió III equival a un 
20 % de la puntuació global del model. 
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Codi indicador Indicador 
I_ENC_SAT Valoració de la satisfacció general per l’estudiantat
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 cadascun dels indicadors utilitzats. 
 
En l’apartat 2.2.2. Indicadors de bases de dades d’aquest informe s’expliquen algunes consideracions 
sobre els indicadors realitzades en el curs acadèmic avaluat. 
 

1.2. Categories de qualitat docent 
Les categories de professorat avaluat en el programa Docentia-UJI són quatre: referent, destacada, 
favorable 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 per les 
persones responsables acadèmiques (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 publicats en la 
normativa vigent en el curs avaluat, els quals s’especifiquen en la taula de la figura 4. Tots els 
indicadors es calculen amb les dades obtingudes en les dimensions Docentia de l’enquesta a 
l’estudiantat, juntament amb altres recopilats en la base de dades institucional. 
 
En la fase posterior, els informes qualitatius realitzats tant pel professorat com per les persones 
responsables acadèmiques poden derivar en una modificació de la categoria final aconseguida (figura 
5).   
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Categoria Puntuació i criteris 

Insuficient Valoració inferior a 2,5 punts en la mitjana dels indicadors I_ENC_PLAN, 
I_ENC_APT, I_ENC_DES e I_ENC_SAT 
u 
Altres situacions descrites en la normativa

Favorable Puntuació igual o inferior a la mediana de les puntuacions del professorat avaluat  
i 
No és insuficient 

Destacada Puntuació superior a la mediana de les puntuacions del professorat avaluat  
i 
No és referent 
i 
No és insuficient 

Referent Puntuació igual o superior al percentil 90 de les puntuacions del professorat avaluat 
i 
Valoració igual o superior a 7,5 punts en la mitjana dels indicadors I_ENC_PLAN, 
I_ENC_APT, I_ENC_DES e I_ENC_SAT 
i 
No és insuficient 

Figura 4. Criteris 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’ha aplicat a la totalitat del professorat de l’UJI en el curs avaluat, excepte al 
professorat extern de màster. L’activitat docent analitzada ha sigut la impartida en graus i màsters 
oficials. La normativa preveu l’exempció del procés d’avaluació al professorat en les situacions 
següents: 
 
a) Professorat sense docència assignada en grau o màster oficial, en el curs avaluat. 
b) Professorat sense alumnat matriculat en cap de les seues assignatures. 
c) Professorat amb menys de tres crèdits en assignatures de grau o màster oficial diferents de TFG, 
TFM o EP. 
d) Professorat que haja sol·licitat l’exempció de l’avaluació per causes justificades, en el termini 
previst.  
 
En l’aplicació del model Docentia-UJI del curs 2020/21 s’ha deixat fora de l’abast als màsters 
interuniversitaris no coordinats per l’UJI que el van sol·licitar. Aquests van ser el màster universitari 
en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa i el màster universitari en Química Teòrica i 
Modelització Computacional. 
 
S’ha avaluat un total de 1.280 professors i professores amb docència en l’UJI en el curs 2020/21. El 
total de professorat exempt en les situacions descrites anteriorment ha sigut de 245. L’anàlisi d’aquest 
informe es realitza únicament sobre el professorat avaluat amb docència assignada en el curs 2021/22; 
això és un total de 1.154 professors i professores. Un 65,42 % (755) són professors i professores a 
temps complet i un 34,58 % (399) 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/a  9 0,78 % 
Catedràtic/a d’escola universitària 1 0,09 % 
Catedràtic/a d’universitat 155 13,43 % 
Personal investigador 27 2,34 % 
Personal investigador en formació 50 4,33 % 
Professor/a ajudant/a doctor/a 89 7,71 % 
Professor/a associat/ada assistencial 8 0,69 % 
Professor/a associat/ada laboral 389 33,71 % 
Professor/a col·laborador/a 3 0,26 % 
Professor/a contractat/ada doctor/a 110 9,53 % 
Professor/a visitant 3 0,26 % 
Professor/a emèrit/a 2 0,17 % 
Titular d’escola universitària 16 1,39 % 
Titular d’universitat 292 25,30 % 
Total 1.154 100 % 

Figura 6. Distribució del professorat avaluat, per figura contractual. 
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El major percentatge de professorat avaluat correspon a l’ESTCE (32,06 %) i el menor a la FCS 
(17,68 %). 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 
FCHS 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’estudiantat, indicadors calculats amb 
dades de la base de dades institucional, autoinformes del professorat i informes dels i de les 
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’estudiantat 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, per les peculiaritats que tenen.  
 
La normativa estableix que, per a cada professor o professora amb docència en grau, s’activen de 
manera automàtica, com a mínim, dues enquestes de grau en cada semestre: la de l’assignatura de 
grau en la qual tinga més estudiantat matriculat en un mateix grup d’alumnat i la de l’assignatura de 
grau en la qual impartisca més crèdits a un mateix grup d’alumnat (seria únicament una si coincidiren 
totes dues). Per a cada professor o professora amb docència en màster oficial se segueix el mateix 
criteri amb les assignatures de màster oficial. 
 
A més, el vicerectorat amb competències en matèria d’avaluació de la docència, les persones 
responsables acadèmiques i el mateix professorat podien també sol·licitar l’activació d’altres 
enquestes, si ho consideraven oportú. 
 
 
 2.2.1.2. Dates d’aplicació 
El procés d’enquesta a l’estudiantat té caràcter anual.  
 
El període definit per a la realització de les enquestes telemàtiques va ser:  
 
• Primer quadrimestre: del 23 de novembre al 23 de desembre de 2020. 
• Segon quadrimestre: del 26 d’abril al 21 de maig de 2021. 
 
El professorat responsable de les assignatures podia modificar aquestes dates si ho considerava. En 
tot cas, les enquestes s’havien de finalitzar abans de la realització dels exàmens o proves finals de les 
assignatures i abans del dia 4 de juliol de 2021. 
 
 
 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 catorze preguntes, agrupades en quatre dimensions i la satisfacció 
general de l’estudiantat amb l’activitat docent del professorat (figura 10). El qüestionari complet és 
un annex de la Normativa d’avaluació de l’activitat docent del professorat de l’UJI. La seua aplicació 
es realitza de la mateixa manera en graus i màsters.  
 
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 la satisfacció general. La dimensió D1 es valora en la 
dimensió I del programa, les dimensions D2 i D3 en la dimensió II del programa i la satisfacció 
general en la dimensió III del programa. 
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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  

Satisfacció general III. Resultats i satisfacció 
Figura 10. Dimensions analitzades. 

 
Des del curs 2019/20, la versió telemàtica del qüestionari inclou unes preguntes sobre el percentatge 
d’assistència a les classes i els motius d’una baixa assistència, si escau. En els resultats d’aquestes 
enquestes no es van incloure les respostes de l’alumnat que va declarar haver anat a classe menys del 
40 %. Aquestes respostes van ser aproximadament un 4 %. 
 
En el curs 2020/21 l’enquesta només es va administrar de manera telemàtica. En aquest curs s’ha 
afegit una pregunta sobre el tipus de docència impartida: presencial, en línia o mixta. Els resultats 
derivats d’aquesta pregunta es van enviar al vicerectorat amb competències en matèria de qualitat i 
no formaven part de l’avaluació del professorat. 
 
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 es reflecteix l’opció «ns/nc = No 
sap/No contesta». L’estudiantat 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’estudiantat del curs 2020/21 treballem amb la població de totes les 
enquestes possibles que es podrien activar; es considera enquesta la combinació de professor/a-
assignatura-grup d’alumnat. Sobre la població es van activar per defecte una mostra d’enquestes, 
segons l’apartat 3.1 de la norma tècnica 1 de la normativa vigent: 
 
a) Per a cada professor o professora s’activaran de manera obligatòria, com a mínim, dues enquestes 
de grau en cada semestre: la de l’assignatura de grau en la qual tinga més alumnat matriculat en un 
mateix grup d’alumnes i la de l’assignatura de grau en la qual impartisca més crèdits en un mateix 
grup d’alumnat. Si aquestes dues coincidiren, s’activaria d’ofici una única enquesta. Si el professor 
o professora no tinguera docència en grau, aquest punt no aplicaria. En cas que hi haguera empats 
en l’assignatura amb més alumnes o més crèdits, se seleccionarà una d’aquestes de manera 
aleatòria. 
b) Per a cada professor o professora s’activaran de manera obligatòria, com a mínim, dues enquestes 
de màster oficial en cada semestre la de l’assignatura de màster oficial en la qual tinga més 
matrícula en un mateix grup d’alumnes i la de l’assignatura de màster oficial en la qual impartisca 
més crèdits en un mateix grup d’alumnat. Si aquestes dues coincidiren, s’activaria d’ofici una única 
enquesta. Si el professor o professora no tinguera docència en màster oficial, aquest punt no 
aplicaria. En cas que hi haguera empats en l’assignatura amb més alumnat o més crèdits, se 
seleccionarà una d’aquestes de manera aleatòria. 
 
A més, el professorat i els i les responsables acadèmics podien sol·licitar l’activació d’altres 
enquestes.  
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Si es consideren aquests nombres d’enquestes possibles i activades per defecte per a cada centre, i si 
se separen també entre titulacions de grau i de màster, s’obté una fiabilitat superior al 99 %, amb un 
error del 5 %, en tots els casos (figura 11). 
 

  Total de possibles Activades per defecte Fiabilitat (per a error del 5 %)
ESTCE 1.774 1.095 99 %

Grau 1.325 822 99 % 
Màster 449 273 99 % 

FCHS 1.192 905 99 %
Grau 801 583 99 %
Màster 391 322 99 %

FCJE 1.805 1.122 99 %
Grau 1.459 840 99 % 
Màster 346 282 99 % 

FCS 862 602 99 %
Grau 632 412 99 % 
Màster 230 190 99 % 

Total general 5.633 3.724 99 %
Figura 11. Fiabilitat de la mostra. 

 
Durant el procés d’enquesta s’observa que hi ha professorat que sol·licita la realització de més 
enquestes que les activades per defecte. Les dades es presenten en la figura 12, també desglossades 
per centre i títols de grau i màster. 
 

 
Total 
possibles 

Activades 
per defecte

Activades 
(realitzades)

Percentatge 
activades/possibles 

ESTCE 1.774 1.095 1.305 73,56 % 
Grau 1.325 822 1003 75,70 % 
Màster 449 273 302 67,26 % 

FCHS 1.192 905 1.029 86,33 % 
Grau 801 583 675 84,27 % 
Màster 391 322 354 90,54 % 

FCJE 1.805 1.122 1.304 72,24 % 
Grau 1.459 840 1.001 68,61 % 
Màster 346 282 303 87,57 % 

FCS 862 602 700 81,21 % 
Grau 632 412 503 79,59 % 
Màster 230 190 197 85,65 % 

Total 
general 5.633 3.724 4.338 77,01 % 
Figura 12. Nombre d’enquestes possibles, activades per defecte i realitzades. 

 
En la figura 13 es pot apreciar que, igual que en el curs anterior, en la FCHS el percentatge 
d’enquestes realitzades sobre possibles és major que en la resta dels centres. Es fa notar que com a 
enquesta realitzada es considera aquella que ha sigut activada, és a dir, aquella que l’estudiantat ha 
pogut contestar, encara en el cas de no haver tingut respostes.  
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Figura 13. Percentatges d’enquestes realitzades sobre enquestes possibles, per centre. 

 
Des del curs 2019/20, les enquestes s’han realitzat telemàticament i es comptabilitzen incloent el grup 
de l’estudiantat, és a dir, una enquesta es realitza per a un professor o professora, en una assignatura 
i grup de docència. En la taula següent (figura 14) es comparen els nombres d’enquestes possibles, 
activades per defecte (segons els criteris de la normativa vigent i realment activades o realitzades, per 
als cursos 2019/20 i 2020/21. Es pot observar que en el curs avaluat s’han realitzat menys enquestes 
que en el precedent, tant en graus com en màsters. 
 

 Curs 2019/20 Curs 2020/21 
Global Enquestes possibles 6.190 5.633 

Enquestes activades per defecte 4.175 3.724 
Enquestes realitzades 4.924 4.338 

Grau Enquestes possibles 4.636 4.217 
Enquestes activades per defecte 3.093 2.657 
Enquestes realitzades 3.685 3.182 

Màster Enquestes possibles 1.554 1.416 
Enquestes activades per defecte 1.082 1.067 
Enquestes realitzades 1.239 1.156 

Figura 14. Nombre d’enquestes realitzades, cursos 2019/20 i 2020/21. 
 
En el curs 2020/21, s’han realitzat menys enquestes que en el curs precedent, tant en graus com en 
màsters (figura 15). 
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Figura 15. Evolució de les enquestes activades per defecte i les realitzades. 

 
 
2.2.1.5. Procediment d’enquesta 
En el curs 2020/21 l’enquesta de valoració de l’alumnat es va administrar completament de manera 
telemàtica per primera vegada. La gestió de les enquestes telemàtiques es va realitzar mitjançant 
l’aplicació informàtica creada el curs anterior per a gestionar terminis, enquestes actives i seguiment 
del nombre de resposta.  

Amb l’objectiu que l’estudiantat contestara una major nombre d’enquestes es van realitzar algunes 
accions, algunes van ser continuació d’accions ja iniciades en cursos anteriors i altres noves del curs 
avaluat:  

- Lloc web «amigable» i fàcil de recordar, per a l’accés directe a aquestes enquestes. 

- Visibilització en el baner principal del web de l’UJI, així com en la secció de destacats d’aquest, 
durant els períodes principals d’activació de les enquestes. 

- Enviament de missatges des del Consell de l’Estudiantat, per a una major difusió de terminis i 
procediments. 

- Campanyes en xarxes socials (realitzades des del Servei de Comunicació i Publicacions) per a 
fomentar la participació. En concret, durant el segon semestre es va realitzar una campanya 
mitjançant vinyetes realitzades amb fotografies proporcionades per l’estudiantat i professorat.  

Malgrat les accions dutes a terme, en la figura 16 s’observa que el nombre de respostes obtingudes 
ha tornat a disminuir respecte al curs anterior. En el curs 2019/20 va haver-hi un 27,1 % de caiguda 
en el nombre d’enquestes. En aquest curs aquesta xifra disminueix en un 18,5 %. En la secció de 
millora contínua s’aborda de nou el tema de com incrementar les respostes per part de l’estudiantat.  
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Figura 16. Nombre de respostes en les enquestes a l’estudiantat. 

 
Destaca el fet que s’utilitza la mediana com a mesura indicadora de la qualitat docent. La raó radica 
en el fet 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, dona suport a aquest estadístic com a indicador de les valoracions 
realitzades. 
 
L’estudiantat té la possibilitat, en l’enquesta telemàtica, de realitzar comentaris qualitatius sobre la 
docència. Aquests comentaris són directament traspassats als informes corresponents. En la gràfica 
següent s’observa l’evolució en el nombre de comentaris realitzats. Respecte al curs anterior, hi ha 
una forta disminució d’aquesta mena d’informació (figura 17). 
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Figura 17. Nombre de comentaris de l’estudiantat en enquestes de graus i màsters.  

 

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 2020/21 es van fer públics el 28 de setembre de 2021, al mateix temps que es van publicar 
els resultats de l’avaluació Docentia. 
 

2.2.1.7. Taxes de resposta 
En cada informe de valoració es calcula una taxa de resposta en funció del número d’estudiantat 
matriculat en aquesta assignatura al qual el professorat imparteix docència. En el curs analitzat, el 
valor mitjà de la taxa de resposta és d’un 27,62 %, amb una desviació típica de 0,21. La mitjana 
aritmètica de taxes de resposta en graus és de 26,51 %, amb una desviació típica de 0,18, mentre que 
en els màsters la mitjana aritmètica és de 30,66 %, amb una desviació típica de 0,28. 
 
En la figura 18 es pot apreciar la disminució de les taxes mitjanes de resposta a partir del curs 2019/20, 
en el qual es va implantar l’enquesta telemàtica. En el curs 2020/21 segueix la tendència a la baixa, 
excepte en els màsters, on ha pujat un 1,35 %. 
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Figura 18. Evolució de la taxa de resposta. 
 
En l’apartat sobre el procediment d’enquesta ja es va abordar el problema d’aquesta caiguda en la 
participació de l’estudiantat i es van explicar les diferents accions dutes a terme. En la secció de 
millora contínua es tracta de nou aquest tema. 
 
En l’annex A.1. Taxa de resposta de les enquestes a l’estudiantat, per departament i per titulació, es 
troba el detall de les taxes de resposta per a cada departament i titulació. 
 

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 2020/21. En concret, els indicadors van ser calculats amb data d’un dia anterior a la 
publicació del resultat d’avaluació.  
 
En l’avaluació del curs 2020/21 els indicadors I_GUIA, I_POD, I_TUT s’han considerat al seu valor 
màxim per a tot el professorat avaluat, com ja va succeir el curs anterior. Aquests indicadors tenen 
moltes casuístiques que fan que el professorat no aconseguisca el seu valor màxim per causes alienes 
a aquest.  
 
A més, l’indicador I_ACTES també s’ha considerat al seu valor màxim, ja que en el curs avaluat va 
haver-hi molts exàmens fora de termini ateses les quarantenes i confinaments de l’estudiantat. Per 
totes les raons anteriors, el vicerectorat amb competències en la matèria va decidir posar els esmentats 
indicadors al seu valor màxim.  
 
Quant als dos màsters que van quedar fora de l’abast de l’aplicació del model Docentia-UJI en el curs 
avaluat, al professorat no se li ha considerat la docència en els indicadors I_COORD, I_DOC, ITR i 
ITE. 
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2.2.3. Autoinforme 
Sobre els resultats publicats, el professorat va tindre la possibilitat de realitzar el seu autoinforme des 
del 28 de setembre de 2021, de manera telemàtica. El dia 21 de gener de 2022, un 53,54 % del 
professorat avaluat ha donat per finalitzada l’activitat, i, en concret, 248 professors i professores han 
realitzat algun tipus de comentari extra en aquest formulari. L’activitat de realització de l’autoinforme 
segueix oberta fins a final del curs 2021/22, atès que el professorat avaluat com a insuficient ha de 
realitzar-la abans de la publicació de resultats d’avaluació següent.  
 
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 en l’àmbit individual o departamental. Les accions 
derivades dels resultats s’expliquen en l’apartat corresponent. 
 

2.2.4. Informes de responsables acadèmics   
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 del 4 
d’octubre al 14 de novembre de 2021. El 92,86 % de les direccions de departament i el 85,51 % de 
les direccions de titulació van completar l’activitat. 
 
Després de finalitzar l’activitat, el VOAP va revisar els suggeriments, comentaris i queixes dels i de 
les responsables acadèmics tant sobre professorat individual com sobre el programa Docentia. Tota 
aquesta informació es va tractar en la CAD, en la seua reunió del dia 26 de novembre de 2020, i sobre 
la base d’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 existeixen 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 
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/norm-i-comis/. 
 

a) Comissió d’Avaluació Docent (CAD) 
 

Les funcions que la normativa assigna a la CAD són:  
 
• Vetlar 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 a conseqüència dels resultats obtinguts.  
 
• 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 el 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 el que estableix el programa Docentia-UJI. 
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• 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’enquesta 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 2020/21 la CAD ha hagut de tractar diferents casos, d’acord amb les funcions 
que té assignades. En concret, en la seua reunió del dia 26 de novembre de 2021, la comissió va 
analitzar set casos de professorat avaluat com a insuficient, així com set recomanacions de canvi de 
categoria, una per a un professor avaluat com a insuficient i sis per a professorat favorable. 
 
Després d’analitzar els autoinformes i informes de responsables, la CAD va decidir prendre les 
accions següents: 
 
- No acceptar les recomanacions de canvi de la categoria assignada i informar de la no acceptació a 
les persones responsables acadèmiques sol·licitants.  
 
- Enviar una notificació electrònica al professorat insuficient per a recordar-li les conseqüències i la 
necessitat de realitzar l’autoinforme i el Pla de millora de l’activitat docent. Aquestes notificacions 
es van enviar al professorat a temps complet avaluat amb aquesta categoria, amb data 1 de desembre 
de 2021. 
 
- El vicerectorat amb competències en la matèria tractarà amb el departament corresponent la situació 
del professorat associat avaluat com a insuficient.  
 
 

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

Les funcions que la normativa assigna a la CRAD són:  
 
• Estudiar els recursos d’alçada presentats pel professorat contra el resultat final de l’avaluació docent 
i elaborar una proposta motivada al Rectorat. 
 
• Estudiar els recursos del professorat relacionats amb l’incompliment de les obligacions docents i 
elaborar la corresponent proposta motivada al Rectorat. 
 
En l’avaluació del curs 2020/21 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 2020/21 i amb docència assignada en l’UJI en el curs 2021/22, amb un 
total de 1.154 professors i professores.  
 

3.1. Resultats globals 
La categoria que predomina en el total de professorat avaluat és la de favorable (47,8 %). Això és 
així per la pròpia definició de les categories. Si s’analitzen els resultats en funció de la dedicació del 
professorat (TC: temps complet i TP: temps parcial), la categoria predominant continua sent favorable 
per al professorat a temps parcial, mentre que per al professorat a temps complet el percentatge de 
categoria destacada és superior al de favorable (figura 19).  
 

 
Figura 19. Resultats per categories de qualitat docent.  

 
La definició de les quatre categories (figura 4 en l’apartat 1.2 d’aquest informe) té en compte, entre 
altres paràmetres, la mediana i percentil 90 de les puntuacions del professorat avaluat. Aquests dos 
estadístics es van calcular a partir de les puntuacions del professorat avaluat en la data de publicació 
dels resultats. Els errors detectats posteriorment en indicadors d’alguns professors o professores van 
incrementar la puntuació d’aquests i la categoria, si era escaient. No obstant això, es va decidir no 
variar la mediana i percentil 90 originals. Aquesta és la raó per la qual en el global de professorat el 
percentatge de professorat referent és superior al 10 %. 
 
En cursos anteriors al 2019/20 les categories resultat de l’avaluació eren diferents, per tant, la 
comparació ha de ser realitzada amb aquesta consideració. Es pot apreciar que, en el professorat a 
temps complet, anteriorment el percentatge de professorat excel·lent era més elevat i en els cursos 
2019/20 i 2020/21 passa el mateix amb el professorat destacat. En el temps parcial predominava el 
professorat notable en el curs 2018/19 i en els cursos 2019/20 i 2020/21 predomina el favorable 
(figura 20). 
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Figura 20. Resultats per categories de qualitat docent, cursos 2018/19, 2019/20 i 2020/21. 

 
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, 
existeixen diferències significatives en les mitjanes aritmètiques de tots dos grups de professorat; 
obté majors puntuacions el de temps complet. El professorat a temps parcial obté una puntuació 
significativament major en la dimensió III (figura 21). 
 

 Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  755 22,0 40,2 16,1 78,3 
TP 422 19,7 36,6 16,4 72,7 
  TC > TP (**) TC > TP (**) TC < TP (*) TC > TP (**) 
  (*) Prova de Mann-Whitney al 95 %

(**) Prova de Mann-Whitney al 99 %
Figura 21. Valors obtinguts pel professorat avaluat, per dedicació. 

 
 

3.2. Resultats per sexe 
Si s’analitzen els resultats per sexe, la categoria predominant per als homes és la de favorable i per a 
les dones la de destacada (figura 22). Es pot observar que hi ha un major percentatge de referents 
dones que homes. En separar els resultats per tipus de dedicació del professorat s’observen més dones 
referents que homes, tant per a dedicació a temps complet com parcial (figura 23). 
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Figura 22. Resultats per categories de qualitat docent per sexe. 

 

 
Figura 23. Resultats per categories de qualitat docent per dedicació i sexe. 
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En representar les categories de professorat avaluat en els dos últims cursos, s’observen uns 
percentatges molt similars, que obeeixen al sistema actual de discriminació entre categories (figura 
24). 
 

 
Figura 24. Resultats per categories de qualitat docent per dedicació i sexe, cursos 2019/20 i 2020/21. 
 
Les dones a temps complet obtenen una puntuació significativament major que els homes en totes les 
dimensions del model. En el temps parcial només ocorre en la dimensió I (figures 25, 26 i 27). És el 
mateix comportament que es donava en cursos anteriors. 
 

 Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
Dona 539 21,9 39,2 16,4 77,5 
Home 615 20,6 38,7 16,0 75,3 
  M > H (**) M > H (**) M > H (**) 
   (**) Prova de Mann-Whitney al 99 % 

Figura 25. Valors obtinguts pel professorat avaluat, per sexe. 
 

 Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
Dona 343 22,8 40,6 16,4 79,9 
Home 412 21,3 39,8 15,9 77,0 
  M > H (**) M > H (*) M > H (**) M > H (**) 
  (*) Prova de Mann-Whitney al 95 %

(**) Prova de Mann-Whitney al 99 %
Figura 26. Valors obtinguts pel professorat avaluat a temps complet, per sexe. 
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 Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
Dona 196 20,3 36,7 16,5 73,4 
Home 203 19,2 36,5 16,3 72,0 
  M > H (**)  
  (*) Prova de Mann-Whitney al 95 %

(**) Prova de Mann-Whitney al 99 %
Figura 27. Valors obtinguts pel professorat avaluat a temps parcial, per sexe. 

 

3.3. Resultats per centre 
Si s’analitzen els resultats en funció del centre on s’imparteix la docència, es continua observant el 
predomini del professorat favorable en el professorat a temps parcial i del professorat destacat a 
temps complet. El centre amb major percentatge de professorat referent és la FCHS (figura 28). Es 
tracta del mateix resultat que en el curs precedent. 
 

 
Figura 28. Categories de qualitat docent per al professorat avaluat, per centre i dedicació. 

 
Les figures 29 i 30 mostren les categories de professorat, segons centre i dedicació, per als últims tres 
cursos.  
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Figura 29. Categories de qualitat docent per al professorat avaluat a temps complet, per centre, 

cursos 2018/19, 2019/20 i 2020/21. 
 
 

 
Figura 30. Categories de qualitat docent per al professorat avaluat a temps parcial, per centre, 

cursos 2018/19, 2019/20 i 2020/21. 
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Per als quatre centres, el professorat a temps complet obté una puntuació significativament major que 
el professorat a temps parcial, en les dimensions I i II i la puntuació total. En la dimensió III no 
s’observen diferències entre el professorat a temps complet i parcial, en cap dels centres (figures 31, 
32, 33 i 34). 
 

ESTCE Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  310 21,8 39,9 15,6 77,4 
TP 60 19,8 35,7 15,2 70,7 
  TC > TP (**) TC > TP (**) TC > TP (**) 
  (**) Prova de Mann-Whitney al 99 % 

Figura 31. Valors obtinguts pel professorat avaluat en l’ESTCE. 
 

FCHS Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  196 22,1 40,9 16,9 80,0 
TP 129 20,1 38,1 17,3 75,5 
  TC > TP (**) TC > TP (**) TC > TP (**) 
   (**) Prova de Mann-Whitney al 99 %

Figura 32. Valors obtinguts pel professorat avaluat en la FCHS. 
 

FCJE Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  153 21,7 39,5 15,6 76,8 
TP 102 19,8 36,5 15,2 71,5 
  TC > TP (**) TC > TP (**) TC > TP (**) 
  (**) Prova de Mann-Whitney al 99 % 

Figura 33. Valors obtinguts pel professorat avaluat en la FCJE. 
 

FCS Professorat Dimensió I Dimensió II Dimensió III Total 
Puntuació màxima  30 50 20 100 
TC  96 22,8 40,7 16,9 80,4 
TP 108 19,3 35,3 16,9 71,5 
  TC > TP (**) TC > TP (**) TC > TP (**) 
  (**) Prova de Mann-Whitney al 99 % 

Figura 34. Valors obtinguts pel professorat avaluat en la FCS. 
 
En l’annex A.2. Estadístics es presenten de nou els estadístics descriptius de les puntuacions 
obtingudes pel professorat avaluat, incloent 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. 
 

3.4. Resultats per departament 
En la figura 35 es representen els percentatges de categoria obtingudes per al professorat analitzat 
en cada departament, agrupats per centre.
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Figura 35. Categories de professorat per departament. 
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En la figura 36 es fa una relació de les puntuacions mitjanes obtingudes en cada dimensió i en el 
total, per al professorat analitzat de cada departament. 
 
Departament I. Planificació, 

coordinació i 
materials

II. Aptituds i 
desenvolupament 
de l’ensenyament 

III. Resultats 
i satisfacció 

Puntuació 
total 

 
Màxim 

30 punts
Màxim 

50 punts
Màxim 

 20 punts
Màxim 

100 punts
Administració d’Empreses i Màrqueting 23,2 40,1 17,0 80,3
Ciències Agràries i del Medi Natural 21,6 40,1 17,0 78,7
Ciències de la Comunicació 20,1 39,1 16,9 76,1
Dret del Treball/Eclesiàstic i de l’Estat 21,8 38,8 15,8 76,4
Dret Privat 20,3 36,4 16,6 73,3
Dret Públic 20,2 38,2 15,0 73,4
Economia 19,4 37,4 14,8 71,6
Educació i Didàctiques Específiques 22,3 40,7 16,8 79,8
Enginyeria de Sistemes Industrials i 
Disseny 20,7 37,9 15,4 73,9
Enginyeria i Ciència dels Computadors 21,3 39,4 15,2 75,9
Enginyeria Mecànica i Construcció 22,9 39,2 16,0 78,1
Enginyeria Química 23,0 39,1 15,6 77,7
Estudis Anglesos 22,0 39,3 17,1 78,4
Filologia i Cultures Europees 20,5 38,8 16,8 76,1
Filosofia i Sociologia 20,6 40,1 17,6 78,3
Finances i Comptabilitat 20,4 38,0 13,6 72,0
Física 21,2 40,0 14,3 75,5
Història, Geografia i Art 20,2 39,3 15,7 75,2
Infermeria 21,7 38,8 17,5 78,0
Llenguatges i Sistemes Informàtics 20,7 37,5 15,3 73,5
Matemàtiques 21,2 40,1 14,8 76,0
Medicina 19,0 34,5 16,7 70,2
Pedagogia i Didàctica de les Ciències 
Socials, la Llengua i la Literatura 22,8 41,6 18,0 82,4
Psicologia Bàsica, Clínica i 
Psicobiologia 22,8 39,5 16,1 78,4
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social 
i Metodologia 20,9 39,4 17,6 77,9
Química Física i Analítica 19,8 39,6 15,4 74,9
Química Inorgànica i Orgànica 21,5 41,2 16,6 79,3
Traducció i Comunicació 21,5 39,3 17,5 78,3

Figura 36. Mitjanes aritmètiques de la puntuació global i de les dimensions, per departament.
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3.5. Resultats per grau 
En la figura 37 es representen els percentatges de categories obtingudes per al professorat analitzat en cada grau. 
 

 
Figura 37. Categories de professorat per grau.
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En la figura 38 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 o professora avaluats i amb docència en el grau s’han ponderat pel nombre de crèdits 
impartits en aquest grau. 
 

Grau I. Planificació, 
coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 
desenvolupament 
de l’ensenyament 

III. Resultats i 
satisfacció 

Puntuació 
total 

 
Màxim 

30 punts
Màxim 

50 punts
Màxim 

 20 punts 
Màxim 

100 punts
Administració d’Empreses i Dret 21,6 40,0 16,0 77,7
Administració d’Empreses 21,4 38,9 15,6 75,8
Arquitectura Tècnica 23,8 40,3 16,3 80,3
Arquitectura Tècnica (Pla de 2020) 23,1 40,0 15,8 78,9
Comunicació Audiovisual 20,0 38,0 16,6 74,6
Criminologia i Seguretat 19,5 37,5 15,8 72,8
Criminologia i Seguretat (Pla de 
2020) 21,0 39,9 16,1 77,0
Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs 20,2 39,3 15,4 75,0
Dret 20,9 37,8 15,4 74,1
Economia 20,3 38,5 15,0 73,9
Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural 21,2 39,9 17,0 78,1
Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural (Pla de 2018) 21,7 40,4 16,0 78,1
Enginyeria Elèctrica 20,9 38,6 15,5 75,0
Enginyeria en Disseny Industrial 
Desenvolupament de Productes 22,3 38,0 15,4 75,7
Enginyeria en Disseny Industrial 
Desenvolupament de Productes 
(Pla de 2020) 22,3 39,8 15,7 77,8 
Enginyeria en Tecnologies 
Industrials 21,4 38,7 15,3 75,4 
Enginyeria Informàtica 21,5 38,7 15,5 75,6 
Enginyeria Mecànica 21,7 39,3 15,6 76,6 
Enginyeria Química 22,1 38,9 15,5 76,6 
Estudis Anglesos 21,9 38,6 16,5 77,0 
Finances i Comptabilitat 20,5 37,8 14,4 72,7 
Gestió i Administració Pública 20,7 38,1 15,6 74,4 
Història i Patrimoni (Pla de 2015) 19,8 38,5 15,9 74,1 
Humanitats: Estudis Interculturals 
(Pla de 2015) 20,7 40,9 16,8 78,4 
Infermeria 22,0 39,2 17,4 78,6 
Matemàtica Computacional 21,4 40,5 15,2 77,0 
Medicina 19,5 34,9 17,0 71,4 
Medicina (Pla de 2017) 20,6 38,4 17,0 75,9 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil 21,9 39,9 17,7 79,5 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil 
(Pla de 2018) 21,5 40,1 17,4 79,0 
Mestre o Mestra d’Educació 
Primària 20,8 39,7 17,4 77,9 
Mestre o Mestra d’Educació 
Primària (Pla de 2018) 22,4 41,3 17,3 81,0 
Periodisme 20,6 39,0 16,8 76,5 
Psicologia 21,9 38,8 16,1 76,7 
Publicitat i Relacions Públiques 20,8 38,4 16,7 75,9 
Química 20,5 39,9 15,4 75,7 
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Grau I. Planificació, 
coordinació i 

materials 

II. Aptituds i 
desenvolupament 
de l’ensenyament 

III. Resultats i 
satisfacció 

Puntuació 
total 

Relacions Laborals i Recursos 
Humans 20,9 37,8 15,9 74,7 
Traducció i Interpretació 21,7 39,2 17,5 78,4 
Turisme 21,2 37,7 16,0 75,0 

Figura 38. Mitjanes aritmètiques de la puntuació global i de les dimensions, per grau. 
 

3.6. Resultats per màster 
En la figura 39 es representen els percentatges de categoria obtingudes per al professorat analitzat en 
cada màster. Només s’han inclòs en la figura els màsters en els quals el nombre de professorat avaluat 
era, almenys, de cinc.
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Figura 39. Categories de professorat per màster. 
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En la figura 40 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 o professora avaluats amb docència en el títol s’han ponderat pel nombre de crèdits 
impartits en aquest màster. 
 

Màster I. Planificació, 
coordinació i 
materials 

II. Aptituds i 
desenvolupament 
de l’ensenyament 

III. Resultats i 
satisfacció 

Puntuació 
 total 

 
Màxim 
 30 punts

Màxim 
50 punts

Màxim 
20 punts 

Màxim 
 100 punts

Advocacia 21,8 39,9 15,9 77,6
Comunicació Intercultural i 
Ensenyament d’Idiomes (Pla de 2013) 21,5 43,0 16,9 81,3
Cooperació al Desenvolupament (Pla 
de 2015) (A distància) 23,7 43,8 17,4 84,8
Direcció d’Empresas / Management 24,6 43,7 16,6 84,9
Disseny i Fabricació (Pla de 2015) 23,0 40,1 16,4 79,5
Economia 19,8 42,3 15,3 77,5
Eficiència Energètica i Sostenibilitat 
(Pla de 2018) 24,5 41,4 17,1 83,0
Enginyeria Industrial 21,5 39,6 16,3 77,5
Ensenyament i Adquisició de l’Idioma 
Anglès en Contextos Multilingües (Pla 
de 2013) (A distància) 21,5 41,0 17,7 80,2 
Ensenyament i Adquisició de l’Idioma 
Anglès en Contextos Multilingües (Pla 
de 2013) (Presencial) 21,5 40,9 17,8 80,2
Erasmus Mundus en Tecnologia 
Geoespacial (Pla de 2013) 19,4 39,6 15,6 74,6
Estudis Internacionals de Pau, 
Conflictes i Desenvolupament (Pla de 
2013) 23,0 47,1 18,1 88,3 
Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 20,6 45,2 17,8 83,6 
Gestió de la Qualitat 24,5 42,0 17,8 84,3 
Gestió Financera i Comptabilitat 
Avançada (Pla de 2013) 20,2 40,8 14,5 75,4 
Història de l’Art i Cultura Visual 16,9 40,7 13,9 71,4 
Història i Identitats en el Mediterrani 
Occidental (segles XV-XIX) (Pla de 
2014) 20,1 43,7 18,0 81,8
Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i 
Privat (Pla de 2013) 23,0 41,3 17,3 81,6
Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 
2014) 20,8 41,9 17,6 80,3
Investigació Aplicada en Estudis 
Feministes, de Gènere i Ciutadania 
(Pla de 2019) 22,5 43,8 17,0 83,3
Investigació en Cervell i Conducta 21,3 42,6 17,0 80,9
Investigació en Traducció i Interpretació 
(Pla de 2013) 20,2 43,2 17,1 80,5
Llengua Anglesa per al Comerç 
Internacional 23,5 42,7 18,2 84,4
Màrqueting i Investigació de Mercats 23,3 41,1 17,3 81,7
Matemàtica Computacional (Pla de 
2013) (A distància) 23,0 45,6 15,8 84,5
Matemàtica Computacional (Pla de 
2013) (Presencial) 23,0 45,6 15,8 84,5
Noves Tendències i Processos 
d’Innovació en Comunicació (Pla de 
2016) 20,8 42,1 17,2 80,1 
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Màster I. Planificació, 
coordinació i 
materials 

II. Aptituds i 
desenvolupament 
de l’ensenyament 

III. Resultats i 
satisfacció 

Puntuació 
 total 

Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 
2013) 21,8 40,1 17,2 79,2 
Professor o Professora d’Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament 
d’Idiomes 23,1 41,6 17,4 82,1 
Protecció Integrada de Cultius (Pla de 
2013) 18,0 47,2 19,0 84,2 
Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans 
(Pla de 2014) (A distància) 20,6 37,7 18,1 76,3
Psicologia del Treball, de les 
Organitzacions i en Recursos Humans 
(Pla de 2014) (Presencial) 20,7 37,9 17,9 76,5 
Psicologia General Sanitària 24,9 42,3 17,9 85,1 
Psicopedagogia 25,8 43,6 18,6 88,0 
Química Aplicada i Farmacològica 20,9 41,4 17,0 79,4 
Química Sostenible (Pla de 2020) 20,0 39,4 15,2 74,6 
Rehabilitació Psicosocial en Salut 
Mental Comunitària 20,3 38,9 17,6 76,8
Sistema de Justícia Penal 22,6 43,2 15,9 81,7
Sistemas Intel·ligents (Pla de 2013) 20,0 41,0 15,8 76,7
Tècniques Cromatogràfiques Aplicades 
(Pla de 2013) 21,2 43,7 15,3 80,2
Traducció Medicosanitària (Pla de 
2013) 21,4 40,2 17,3 78,8

Figura 40. Mitjanes aritmètiques de la puntuació global i de les dimensions, per màster. 
 
 

3.7. Comunicació i difusió 
Les fites més importants en la comunicació i difusió de l’aplicació del programa Docentia-UJI en el 
curs 2020/21 han sigut les següents: 
 
05/07/2021 Se sol·licita al professorat que vulga sol·licitar l’exempció de l’avaluació en el curs 

2020/21 que ho faça abans de la finalització del mes de juliol de 2021. 
 
05/07/2021 Se sol·licita a la coordinació de màsters interuniversitaris un certificat dels TFM 

tutoritzats per professorat de l’UJI a alumnat d’altres universitats 
 
05/07/2021 Es recorda a la direcció dels graus i la coordinació dels màsters oficials que tenen 

l’activitat en la plataforma de Gestió per processos, per a incorporar incidències en 
la coordinació d’assignatures, cursos i/o títols. 

 
05/07/2021 Se sol·licita a la direcció dels màsters interuniversitaris no coordinats per l’UJI si 

volen que la docència en aquests màsters quede fora de l’abast del programa 
Docentia-UJI. 

 
28/09/2021  Es publica el resultat de l’avaluació del professorat amb el programa Docentia per al 

PDI avaluat, es dona la possibilitat que facen l’autoinforme i que es comuniquen els 
terminis establits.  
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04/10/2021  S’obri l’activitat de revisió dels resultats de l’avaluació per part de les persones 
responsables acadèmiques, i s’informa de l’obertura i dels terminis establits. 

14/11/2021 Es tanquen les activitats de revisió de resultats per part de les persones responsables 
acadèmiques. 

 
26/11/2021 La Comissió d’Avaluació Docent realitza la revisió dels casos de professorat 

insuficient, així com aquells en els quals de les persones responsables acadèmiques 
han fet recomanacions o comentaris. 

 
29/11/2021 Comunicació de les persones responsables acadèmiques que havien realitzat alguna 

recomanació de canvi de categoria, sobre la base dels acords de la Comissió 
d’Avaluació Docent. 

 
15/12/2021 S’agraeix al professorat i a les persones responsables acadèmiques que han contestat 

l’enquesta de satisfacció amb el programa Docentia-UJI. 
 
16/12/2021 Es convida a les persones responsables acadèmiques que havien realitzat accions de 

millora identificades en els seus informes a la formalització d’aquestes en l’aplicació 
de GPP.  

 
 

3.8. Satisfacció amb el programa  
 

3.8.1. Professorat avaluat i responsables acadèmics 
El professorat que realitzava l’autoinforme i les persones responsables acadèmiques tenien l’opció 
d’emplenar un qüestionari telemàtic, l’objectiu del qual era conèixer la satisfacció dels i de les 
responsables acadèmics i del professorat avaluat, amb el programa Docentia-UJI aplicat en el curs 
2020/21. 
 
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 2020/21 es troba publicat en Programa 
Docentia UJI. 
 
 

3.8.2. Estudiantat 
Amb l’objectiu de conèixer la satisfacció de l’estudiantat amb els procediments d’avaluació docent, 
en el curs 2020/21 s’ha mesurat la satisfacció de l’estudiantat amb el sistema d’avaluació de la 
docència. 
 
El procés de mesura de la satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica es realitza de manera 
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 (SAIC) de la Universitat. Els informes de resultats d’aquesta 
enquesta es publiquen en el web de l’OPAQ Mesures de resultats.  
 
En l’enquesta que emplena l’estudiantat de grau (a partir del seu segon curs de matriculació) durant 
el procés de matrícula i l’enquesta a l’estudiantat de màsters oficials en finalitzar el curs acadèmic 
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s’inclou un ítem que mesura la satisfacció els procediments d’avaluació de la docència (ítem 23 en 
els graus i ítem 24 en màsters). La valoració es realitza mitjançant una escala Likert en la qual el 5 
representa una satisfacció molt alta i l’1 representa una satisfacció molt baixa. 
  
Aquestes enquestes es realitzen en línia; el període de realització ha sigut juliol, setembre i octubre 
de 2021 per als graus (estudiantat que es matriculava en el curs 2021/22) i des del 12 d’abril fins al 
23 de maig de 2021 per als màsters oficials (estudiantat del curs 2020/21). 
 
En la taula de la figura 41 es troba la fiabilitat d’aqueix 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 també és superior al 99 % amb un error del 5 % (figura 42). 
 

 

Població 
segona 

matrícula 
(graus) 

Mostra 
(ítem 23)

Índex de 
fiabilitat Error

Percentatge de 
resposta  
(ítem 23) 

ESTCE 2.139 1.704 . 5 % 79,66 % 
FCJE 2.539 2.126 99 % 5 % 83,73 % 
FCHS 2.564 2.170 99 % 5 % 84,63 % 
FCS 1.274 1.079 99 % 5 % 84,69 % 

Total UJI 8516 7.079 . 5 % 83,13 % 
Figura 41. Dades de la resposta a l’ítem sobre satisfacció amb els procediments d’avaluació de la 

docència, en els graus. 
 
 

 Població 
Mostra 

(ítem 24)
Índex de 
fiabilitat Error

Percentatge de 
resposta  
(ítem 24) 

Total UJI 
màsters 
oficials 1.453 418 99 % 5 % 28,77 % 

Figura 42. Dades de la resposta a l’ítem sobre satisfacció amb els procediments d’avaluació de la 
docència, en els màsters oficials. 

 
En la figura 43 es mostren els valors obtinguts en l’ítem 23 (graus) i 24 (màsters). A més, en l’informe 
de satisfacció de l’estudiantat de la Universitat amb la gestió acadèmica dels graus, que es publica 
per a cada curs acadèmic en l’apartat de Mesures de resultats de la pàgina web de l’OPAQ, es recullen 
també molts altres aspectes. S’observen 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 anterior, de la FCHS i en el total dels graus. La satisfacció mitjana obtinguda 
en els màsters és significativament major que el curs anterior, amb un nivell de confiança del 95 % 
(p = 0,05). 
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Figura 43. 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. 
 

3.9. Al·legacions i reclamacions  
En aquest apartat es tracten les reclamacions del professorat sobre els seus resultats d’avaluació de 
l’activitat docent. En el curs 2020/21, hi ha hagut un total de catorze reclamacions pel Registre 
General, de les quals cinc (un 35,7 %) han sigut resoltes favorablement per al professorat i un altre 
35,7 % han sigut parcialment resoltes de manera favorable per al professorat. 
  

** 

** 
 * 
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4. ACCIONS DERIVADES DELS RESULTATS 
 

• Escrits de felicitació al professorat excel·lent  
Des del VOAP s’han preparat escrits de felicitació als 128 professors i professores que han 
obtingut la categoria de referent en la seua avaluació de l’activitat docent en el curs 2020/21. 
Aquests escrits s’han preparat amb signatura electrònica perquè aquest professorat se’ls 
descarregue. També s’han enviat escrits als 510 que han sigut avaluats com destacat o destacada. 

 
• Premi a l’Excel·lència Docent Universitària 
Un requisit per al Premi a l’Excel·lència Docent Universitària 2021, atorgat pel Consell Social 
de l’UJI, és haver sigut avaluat amb la categoria de referent. 

 
• Incentius propis al professorat a temps complet 
El sistema d’incentius propis de l’UJI per mèrits docents es basa actualment en els resultats de 
les enquestes a l’estudiantat, així com en altres dades de formació i producció docent. 

 
• Criteris de distribució del pressupost ordinari 
En l’indicador sobre docència de grau en els departaments del pressupost ordinari de 
departaments, unitats predepartamentals, instituts d’investigació i centres, per a l’exercici de 
2021, s’utilitza un coeficient donat per les medianes obtingudes pel professorat de la unitat en el 
programa Docentia. 

 
• Accions específiques per al professorat avaluat com a insuficient  
El professorat avaluat com a insuficient ha de realitzar el seu autoinforme, així com el Pla de 
Millora de l’Activitat Docent que determine la Unitat de Suport Educatiu de l’UJI.  

 
• Accions de millora i notificacions 
Des de la direcció dels departaments i dels títols s’han realitzat diferents accions encaminades a 
la millora de la docència. Algunes d’aquestes s’han detectat en els informes de les persones 
responsables acadèmiques i, des de l’OPAQ, se les ha convidades a deixar constància d’aquestes 
en la plataforma de GPP. 

 
• Filtrat de comentaris 
Durant el curs anterior es va treballar en un tractament automatitzat de la de la informació 
qualitativa derivada dels comentaris de l’estudiantat, en col·laboració amb un grup d’investigació 
de la Universitat Carles III. El resultat d’aquest projecte s’ha utilitzat per a extraure comentaris 
considerats com a conflictius i s’ha treballat amb els departaments de la Universitat per a 
identificar possibles situacions que s’han de modificar. Estem parlant de situacions delicades i 
confidencials, però l’objectiu últim d’aquest treball és la millora de la docència en la Universitat. 
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5. MILLORA CONTÍNUA 
 
Des de la primera certificació del model Docentia-UJI a l’octubre de 2015, s’estan duent a terme 
diferents accions de millora, basades en les recomanacions requerides i suggerides per la comissió 
que va dur a terme la certificació del model, com aquelles derivades dels informes de seguiment de 
la certificació.  
 
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’estudiantat i els cursos oferits a aquests.  
 
Finalment, en l’informe de renovació de la certificació, amb data de juny de 2021, se sol·liciten tres 
millores que s’han de realitzar necessàriament, per a ampliar el termini de certificació del model de 
dos a cinc anys.  
 
Entre les accions que es realitzen, de forma continuada, destaquen les següents: 
 

• De manera conjunta amb el Servei d’Informàtica de la Universitat, es realitza una millora 
contínua de la plataforma de gestió per processos, en la qual s’integren les activitats 
relacionades amb el model Docentia-UJI, sobre la base dels suggeriments aportats pels 
usuaris i usuàries de la plataforma. Per exemple, durant l’últim curs, s’ha millorat el sistema 
de notificacions i es pot personalitzar tant el contingut com la periodicitat d’enviament dels 
correus electrònics derivats de la plataforma.  
 

• 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.  

 
• Es planteja una 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 a personal acadèmic amb avaluacions excel·lents. Per raons 
pressupostàries aquesta acció encara no s’ha formalitzat, encara que es continua realitzant de 
manera informal per professorat voluntari. 

 
• La USE organitza un Pla de Millora de l’Activitat Docent per al professorat avaluat amb 

categoria insuficient quan aquest professorat acudeix a aquest servei per aquest motiu i de 
manera individualitzada.  

 
• La coordinació de qualitat dels centres motiva i ajuda als títols a deixar evidències de les 

accions realitzades per a millorar la docència d’aquests. 
 
En el curs 2020/21 s’han dut a terme les accions següents: 
 

• Campanyes de motivació a l’estudiantat perquè completara les enquestes al novembre-
desembre de 2019 i abril-maig de 2020. Aquestes campanyes es van realitzar en la pàgina 
web de l’UJI i en les xarxes socials. En el segon semestre la campanya va incloure també 
algunes vinyetes preparades pel Servei de Comunicació i Publicacions de la Universitat, 
basades en fotografies proporcionades per professorat i estudiantat. En les vinyetes es 
representaven algunes de les preguntes i respostes més freqüents del procés d’enquesta a 
l’estudiantat.  
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• Enviament de material al Consell de l’Estudiantat per a incloure en el curs de formació per a 
delegats i delegades i subdelegats i subdelegades.  

 
Amb l’objectiu de realitzar el pla de millores sol·licitat per l’agència durant el procés de renovació 
de la certificació del model s’han creat dues comissions: 
 

• S’ha creat una comissió per a la modificació de l’actual model Docentia-UJI, sobre la base 
de les noves directrius publicades per l’ANECA al maig de 2021 i a les recomanacions que 
s’han de realitzar necessàriament, descrites en l’informe de renovació de la certificació de 
juny de 2021. Aquesta comissió està treballant en un pla de millores del model, que 
presentarà a l’ANECA per a ser validades.  

 
• S’ha creat una altra comissió per a l’adaptació del qüestionari de valoració de l’activitat 

docent per l’estudiantat a les noves directrius del programa Docentia, que inclou l’alineació 
amb un marc de desenvolupament professional i un model d’excel·lència docent. 
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ANNEXOS 

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

Departament Mitjana de la taxa 
resposta

Desviació 
típica

Administració d’Empreses i Màrqueting 26,09 % 0,21
Ciències Agràries i del Medi Natural 30,87 % 0,19
Ciències de la Comunicació 26,27 % 0,14
Dret del Treball / Eclesiàstic i de l’Estat 25,07 % 0,18
Dret Privat 30,45 % 0,24
Dret Públic 32,01 % 0,25
Economia 18,62 % 0,16
Educació i Didàctiques Específiques 39,41 % 0,22
Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny 27,30 % 0,17
Enginyeria i Ciència dels Computadors 37,42 % 0,23
Enginyeria Mecànica i Construcció 33,18 % 0,21
Enginyeria Química 45,86 % 0,16
Estudis Anglesos 39,59 % 0,23
Filologia i Cultures Europees 41,85 % 0,25
Filosofia i Sociologia 33,98 % 0,20
Finances i Comptabilitat 17,17 % 0,14
Física 24,12 % 0,22
Història, Geografia i Art 26,90 % 0,14
Infermeria 20,35 % 0,15
Llenguatges i Sistemes Informàtics 30,78 % 0,23
Matemàtiques 25,60 % 0,18
Medicina 17,61 % 0,19
Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la 
Llengua i la Literatura 45,16 % 0,22
Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia 25,01 % 0,20
Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia 25,84 % 0,18
Química Física i Analítica 21,50 % 0,17
Química Inorgànica i Orgànica 25,10 % 0,16
Traducció i Comunicació 39,64 % 0,20
(en blanc) 23,97 % 0,27
Total general 37,62 % 0,21

Rang per als departaments [17,17 % - 45,86 %] 
Figura 44. Taxes de resposta en les enquestes a l’estudiantat, per departament. 
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Màster oficial (*) 

Mitjana de 
la taxa 

resposta 

Desviació 
típica 

Advocacia 70,97 % 0,22 
Comunicació Intercultural i Ensenyament d’Idiomes (Pla de 2013) 44,60 % 0,31 
Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància) 16,91 % 0,11 
Direcció d’Empreses / Management 8,64 % 0,17 
Disseny i Fabricació (Pla de 2015) 36,87 % 0,22 
Eficiència Energètica i Sostenibilitat (Pla de 2018) 25,67 % 0,32 
Enginyeria Industrial 45,54 % 0,16 
Ensenyament i Adquisició de l’Idioma Anglès en Contextos Multilingües (Pla 
de 2013) (A distància) 34,11 % 0,21 
Ensenyament i Adquisició de l’Idioma Anglès en Contextos Multilingües (Pla 
de 2013) (Presencial) 36,72 % 0,17 
Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (Pla de 2013) 30,52 % 0,21 
Ètica i Democràcia (Pla de 2013) 27,81 % 0,16 
Gestió Financera i Comptabilitat Avançada (Pla de 2013) 15,75 % 0,13 
Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (Pla de 2013)  13,62 % 0,15 
Intervenció i Mediació Familiar (Pla de 2014) 31,20 % 0,17 
Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (Pla de 
2016) 51,67 % 0,11 
Investigació en Cervell i Conducta 55,15 % 0,26 
Investigació en Traducció i Interpretació (Pla de 2013) 11,80 % 0,17 
Llengua Anglesa per al Comerç Internacional 56,70 % 0,37 
Màrqueting i Investigació de Mercats 21,35 % 0,19 
Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància) 22,79 % 0,20 
Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació (Pla de 2016) 20,32 % 0,16 
Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013) 4,31 % 0,03 
Professor o Professora d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes 43,79 % 0,23 
Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans (Pla de 
2014) (A distància) 17,94 % 0,13 
Psicologia General Sanitària 22,04 % 0,20 
Psicopedagogia 57,64 % 0,30 
Química Aplicada i Farmacològica 25,84 % 0,24 
Química Sostenible (Pla de 2015) 25,08 % 0,23 
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària 7,58 % 0,04 
Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013) 61,48 % 0,29 
Traducció Medicosanitària (Pla de 2013) 25,80 % 0,12 
Total general 30,66 % 0,28 

 Rang per als màsters oficials [2,91 % - 72,67 %]
Figura 45. Taxes de resposta en 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 de la taxa 
resposta 

Desviació 
típica

Administració d’Empreses i Dret 47,43 % 0,24 
Administració d’Empreses 20,90 % 0,18 
Arquitectura Tècnica 45,33 % 0,17 
Arquitectura Tècnica (Pla de 2020) 12,30 % 0,09 
Comunicació Audiovisual 26,77 % 0,14 
Criminologia i Seguretat 12,58 % 0,10 
Criminologia i Seguretat (Pla de 2020) 19,13 % 0,10 
Disseny i Desenvolupament de Videojocs 30,03 % 0,12 
Dret 26,94 % 0,13 
Economia 21,16 % 0,17 
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural 22,47 % 0,20 
Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018) 24,97 % 0,18 
Enginyeria Elèctrica 31,81 % 0,24 
Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes 24,84 % 0,16 

Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 
Productes (Pla de 2018) 22,18 % 0,15 

Enginyeria en Tecnologies Industrials 26,05 % 0,14 
Enginyeria Informàtica 29,62 % 0,18 
Enginyeria Mecànica 29,98 % 0,18 
Enginyeria Química 28,17 % 0,19 
Estudis Anglesos 38,29 % 0,15 
Finances i Comptabilitat 16,70 % 0,15 
Gestió i Administració Pública 28,09 % 0,12 
Història i Patrimoni (Pla de 2015) 27,69 % 0,13 
Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015) 41,94 % 0,17 
Infermeria 21,55 % 0,16 
Matemàtica Computacional 28,97 % 0,18 
Medicina 6,32 % 0,09 
Medicina (Pla de 2017) 22,70 % 0,13 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil 50,59 % 0,07 
Mestre o Mestra d’Educació Infantil (Pla de 2018) 43,33 % 0,18 
Mestre o Mestra d’Educació Primària 39,28 % 0,22 
Mestre o Mestra d’Educació Primària (Pla de 2018) 40,65 % 0,17 
Periodisme 27,25 % 0,12 
Psicologia 23,11 % 0,15 
Publicitat i Relacions Públiques 29,17 % 0,17 
Química 27,80 % 0,15 
Relacions Laborals i Recursos Humans 23,64 % 0,09 
Traducció i Interpretació 44,83 % 0,18 
Turisme 21,01 % 0,13 
Total general 26,51 % 0,18
                                                      Rang per als graus [6,32 % - 50,59 %] 

Figura 46. Taxes de resposta en les enquestes a l’estudiantat, per titulació (graus). 
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A.2. Estadístics  
 

 
Figura 47. Estadístics descriptius del professorat avaluat a TC. 

 
 

 
Figura 48. Estadístics descriptius del professorat avaluat a TP. 

 

 
Figura 49. Estadístics descriptius del professorat avaluat dona.  
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Figura 50. Estadístics descriptius del professorat avaluat a home. 
 

 
Figura 51. Estadístics descriptius del professorat avaluat a temps complet dona. 

  
 

 
Figura 52. Estadístics descriptius del professorat avaluat a temps complet home.  
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Figura 53. Estadístics descriptius del professorat avaluat a temps parcial dona. 

 

 
Figura 54. Estadístics descriptius del professorat avaluat a temps parcial home. 

 

Figura 55. Estadístics descriptius del professorat avaluat de l’ESTCE a TC. 
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Figura 56. Estadístics descriptius del professorat avaluat de l’ESTCE a TP. 

 
 

 
Figura 57. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCHS a TC. 

 

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

 

 
Figura 60. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCJE a TP. 

 

 
Figura 61. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCS a TC. 
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Figura 62. Estadístics descriptius del professorat avaluat de la FCS a TP. 

 
 

 


