
VICERECTORAT DE PLANIFICACIÓ, 
COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ

SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ 
EN ELS TÍTOLS DE LA UNIVERSITAT 

JAUME I (GRAUS I MÀSTERS) 

CURS 2019-2020



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 2)

1. Introducció 3

2. Objectius 4

3. Metodologia 5

3.1. Fitxa tècnica 5

3.2. Qüestionari 6

4. Resultats 7

4.1. Per a la preinscripció en el GRAU 7

4.2. Per a la preinscripció en el MÀSTER 9

5. Millora continua: propostes de millora 10

6. Anexos: instrument 11

ÍNDEX



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 3)

1. INTRODUCCIÓ

 DADES DEL PROCÉS:

• Disseny: curs 2018-2019 a petició del Servei de Comunicació i Publicacions (SCP).

• Primera aplicació de l’enquesta: curs 2019-2020.

• Periodicitat de realització del procés: anual.

• Idiomes: l’enquesta es realitza en valencià, espanyol i anglès.

• Edició actual, curs 2019-2020: primera.

 El procés es realitza a petició del propi SCP.



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 4)

2. OBJECTIUS

L’aplicació de l’Enquesta sobre seguiment de la preinscripció,
tant en graus com en màsters de la Universitat té com a principal
objectiu ...

... conèixer els motius pels quals, una vegada realitzada la 
preinscripció en un títol de la Universitat aquesta no s’ha vist 

materialitzada en una matrícula.



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 5)

3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A LA 

PREINSCRIPCIÓ EN ELS GRAUS:

Població (a data 07/11/2019):
901 preinscrits i no matriculats

Mostra (a data 01/12/2019):
186 respostes (20,64% de la població)

Índex de fiabilitat: 87,40%

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 7 i el 30 de novembre de 2019

Format:
enquesta en línia.

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A LA 
PREINSCRIPCIÓ EN ELS 

MÀSTERS:

Població (a data 07/11/2019):
757 preinscrits i no matrículats

Mostra (a data 01/12/2019):
162 respostes (21,40% de la població)

Índex de fiabilitat: 84,73 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 7 i el 30 de novembre de 2019

Format:
enquesta en línia.



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 6)

COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A PREINSCRITS I PREINSCRITES EN UN GRAU

(2 qüestions):

• Ítem sobre els motius pels quals no ha formalitzat la seua
matrícula.

• Ítem per a recollir comentaris sobre altres motius.

COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A PREINSCRITS I PREINSCRITES EN UN MÀSTER

(2 qüestions):

• Ítem sobre els motius pels quals no ha formalitzat la seua
matrícula.

• Ítem per a recollir comentaris sobre altres motius.

Resposta múltiple excloent

Resposta múltiple no excloent

3. METODOLOGIA: Qüestionari

Resposta de format obert

Resposta de format obert



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 7)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 8)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau

Per una altra raó … n

M’he matriculat en un grau superior 13

No m’han agafat en el grau sol·licitat 4

Per raons de conciliació laboral 4

Per proximitat al lloc de residència 3

Per raons econòmiques 3

He abandonat: falta de formación i massa exigencia a una edat avançada 3

Per raons de salut 2

He començat a preparar oposicions 1

M’he agafato un any sabàtic 1

Per problemes per a renovar la residencia d’estragers 1

Estava d’oposición i no vaig poder formalitzar la matrícula en el termini establert 1

Per raons de conciliació familiar 1

Em vaig adonar que aqueix grau no era per a mi 1

Una errada meua en la interpretació de les dades 1



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 9)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Màster



Seguiment de la preinscripció, curs 2019-2020 (diap. 10)

5. MILLORA CONTINUA: Propostes de millora

 Per a la pròxima realització del procés de recollida de dades és necessari treballar
conjuntament, entre la UADTI, el SCP i l’OPAQ, per tal de definir millor els criteris de
selecció de la població donat que, una vegada llançada l’enquesta, s’han rebut moltes
correus electrònics i telefonades de matriculats que, encara, no sabien la resolució final
de la seua petició (proposta de l’OPAQ).
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Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta de SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ en els graus de l'UJI 
(preinscripció del curs 2019-20)

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer els motius pels quals, una vegada realitzada la preinscripció en un grau de la 
Universitat Jaume I, no vas formalitzar la matrícula per al curs 2019-20.

Et recordem que la confidencialitat de la informació rebuda queda totalment garantida amb els procediments establits per al 
tractament de les dades i, en última instància, per l'obligació de sigil i reserva a què està sotmès el funcionariat que puga tindre 
accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

Vas realitzar la preinscripció a la nostra universitat (UJI) i, finalment, no vas formalitzar la matrícula. Ens agradaria conèixer-ne 
els motius:

Perquè no m'he matriculat en cap universitat

Perquè m'he matriculat en una altra universitat, en el mateix grau en què m'havia preinscrit

Perquè m'he matriculat en una altra universitat, en un grau diferent del que m'havia preinscrit

Perquè no he pogut optar a la beca de residència

Per una altra raó

Si la teua resposta anterior ha sigut "Per una altra raó", pots indicar-nos el motiu?




Polseu "Envia" si heu acabat d'emplenar l'enquesta. Ja 
no podreu modificar-la.

Envia

Polseu "Guarda sense enviar" si voleu que els canvis 
que heu fet es guarden i voleu continuar emplenant 
l'enquesta més tard.

Guarda sense enviar

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16 

Page 1 of 1Enquestes

18/09/2019https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22810?p_enc_id=369&p_sesion=Prova*...
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Enquesta de SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ en els màsters de l'UJI 
(preinscripció del curs 2019-20)

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer els motius pels quals, una vegada realitzada la preinscripció a un màster de 
la Universitat Jaume I, no vas formalitzar la matrícula per al curs 2019-20.

Et recordem que la confidencialitat de la informació rebuda queda totalment garantida amb els procediments establits per al 
tractament de les dades i, en última instància, per l'obligació de sigil i reserva a què està sotmès el funcionariat que puga tindre 
accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

Vas realitzar la preinscripció a la nostra universitat (UJI) i, finalment, no vas formalitzar la matrícula. Ens agradaria conèixer-ne 
els motius:

Perquè no m'he matriculat en cap màster

Perquè m'han acceptat en un altre màster, en una altra universitat, que m'interessava més

Perquè m'han acceptat en un altre màster, en una altra universitat, que estava més prop de la meua residència

Pel cost econòmic (pujada de taxes)

Perquè no he pogut presentar la documentació requerida

Perquè el calendari d'estudis no era l'adequat per a mi

Perquè vaig sol·licitar una beca i no me la van concedir

Perquè vaig sol·licitar informació i no vaig obtindre una resposta adequada

Per una altra raó

Si la teua resposta anterior ha sigut "Per una altra raó", pots indicar-nos el motiu?




Polseu "Envia" si heu acabat d'emplenar l'enquesta. Ja 
no podreu modificar-la.

Envia

Polseu "Guarda sense enviar" si voleu que els canvis 
que heu fet es guarden i voleu continuar emplenant 
l'enquesta més tard.

Guarda sense enviar

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16 
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