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1. INTRODUCCIÓ

INICI DEL PROCÉS DE MESURAMENT:
 Disseny: curs 2001-02
 Primera aplicació en l'àmbit de la informàtica: curs 2002-03
 Primera aplicació general en l'UJI: curs 2003-04
 Edició actual, curs 2022-23: vintena
 Tipus de procés: anual

MOTIU D'IMPLANTACIÓ DEL PROCÉS DE MESURAMENT:

Implantació del Sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2000 en les titulacions de
l'àmbit de la informàtica.

Posteriorment, amb la implantació dels nous títols de grau, els quals van suposar
l'extinció de les titulacions de primer i segon cicle existents fins al moment (a partir del
curs 2009-10), l'enquesta s'ha mantingut com a procediment per a l'obtenció
d'informació dins del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) que, a la
vegada, forma part dels processos de seguiment i acreditació dels graus.
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Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) de
la Universitat:

Fitxa de procés AUD20. Mesurament de la satisfacció i qualitat de servei.

Programa Docentia – UJI:
Ítem 23 de l'enquesta per a l'estudiantat de segona matrícula:
Satisfacció amb el sistema d'avaluació de l'activitat docent del professorat.

1. INTRODUCCIÓ
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2. OBJECTIUS
L'aplicació de l'Enquesta de satisfacció de l'estudiantat amb la gestió
acadèmica dels graus ens permet obtenir informació acumulada per a
respondre a objectius que es plantegen en l'UJI des de fa ja alguns cursos i
informació nova per a nous objectius, com són:

Analitzar l'evolució de la satisfacció general de l'estudiantat amb
els seus estudis.

Analitzar l'evolució de la satisfacció de l'estudiantat amb els
processos de gestió acadèmica (veieu la diapositiva 18).

Analitzar l'evolució de la satisfacció general de l'estudiantat amb
la Universitat.

Realitzar un seguiment de la satisfacció general en cada grau per a
respondre a les necessitats del SAIQ.



GESTIÓ ACADÈMICA DELS GRAUS, curs 2022-23 (diap. 6)

3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

POBLACIÓ: 11.700 estudiants i estudiantes de grau

matriculats

MOSTRA: 8.192 respostes (70,02% de la població)

ÍNDEX DE FIABILITAT: 99,995%

ERROR MOSTRAL: ± 2%

FORMAT: en línia

REALITZACIÓ: juliol i setembre octubre de 2022

A data 10 d’octubre de 2022
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❖ CARACTERÍSTIQUES DEL QÜESTIONARI:

• Qüestionari dissenyat per l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat a
partir de les necessitats assenyalades des d’altres unitats de la Universitat
per obtindré informació per diferents motius.

• Dues versions del qüestionari, el destinat a l’estudiantat de primera
matrícula en el títol i el destinat a l’estudiantat amb, al menys, un any
cursant el títol, o de segona matrícula.

• El qüestionari compta amb versions en valencià, espanyol i anglès.

• Procés realitzat per l’estudiantat en el moment de la matrícula i inclòs en
l’Assistent de Matrícula.

3. METODOLOGIA: Qüestionari
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3. METODOLOGIA: Qüestionari

PRIMERA MATRÍCULA
(8 ítems)

Satisfacció amb… (sis ítems):

 Aspectes relacionats amb la informació general (tres ítems)

 Aspectes relacionats amb la informació acadèmica (un ítem)

 Aspectes relacionats amb els tràmits (dos ítems)

Satisfacció general amb la Universitat (un ítem)

Suggeriments i comentaris (un ítem) Resposta oberta

Escala del tipus 
Likert de cinc punts
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Satisfacció amb… (23 ítems):

 Aspectes relacionats amb la informació general (quatre ítems)

 Aspectes relacionats amb la informació acadèmica (sis ítems)

 Aspectes relacionats amb la planificació (quatre ítems)

 Aspectes relacionats amb els tràmits (tres ítems)

 Aspectes relacionats amb els recursos (quatre ítems)

 Els coneixements adquirits i les competències desenvolupades (un ítem)

 Els sistema d'avaluació de l'activitat docent del PDI (un ítem)

Satisfacció general amb… (dos ítems):

 El grau que cursa

 La Universitat

Suggeriments i comentaris (un ítem)

3. METODOLOGIA: Qüestionari
SEGONA MATRÍCULA

(26 ítems)

Escala del tipus 
Likert de 5 

punts

Resposta oberta
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• Oferta d'assignatures
• Guies docents
• Horaris de classe
• Horaris d'exàmens
• Atenció a l'estudiantat

3. METODOLOGIA: Qüestionari

• Procés de preinscripció
• Procés de matrícula
• Reconeixement de crèdits
• Consulta i recepció de notes

PROCESSOS
DE GESTIÓ
ACADÈMICA

• Sobre el grau
• Pàgina web
• SIA
• Aules virtuals
• Altres canals de comunicació

• Nombre d'estudiantat per grup
• Organització del pla d'estudis
• Coordinació docent

• Recursos tecnològics
• Aules i aules d'informàtica
• Laboratoris

INFORMACIÓ

PLANIFICACIÓ

TRÀMITS

RECURSOS

GENERAL

ACADÈMICA
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3. METODOLOGIA: Població i mostra
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Evolució de la població i la mostra

Població Mostra

Les proves estadístiques realitzades (χ2)
indiquen que l'estructura de la població
NO es manté en la mostra obtinguda en
funció de les següents variables:

• Centre
• Sexe
• Tipus de matrícula

però SÍ es manté en funció de la variable:
• Grau
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4. RESULTATS: Satisfacció general amb l'UJI

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Es mostren diferències significatives entre la satisfacció general amb la Universitat del curs 2022-23 i l’aconseguida en el curs 
2021-22
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4. RESULTATS: Satisfacció general amb l'UJI
SATISFACCIÓ 

GENERAL 
AMB L'UJI

4,01**

** Es mostren diferències significatives amb un nivell
de probabilitat del 99% (p = 0,01)

** **

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de
probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS: Satisfacció general amb l'UJI
SATISFACCIÓ 

GENERAL 
AMB L'UJI

4,01**

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de
probabilitat del 99% (p = 0,01)

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de
probabilitat del 99% (p = 0,01)

**
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4. RESULTATS: Satisfacció general amb l'UJI

SATISFACCIÓ 
GENERAL 
AMB L'UJI

4,01 ** ESTCE < FCHS
** ESTCE < FCS
** FCJE < FCHS
** FCJE < FCS
** FCHS < FCS

** Es mostren diferències significatives amb un
nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
* Es mostren diferències significatives amb un
nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)

** Es mostren diferències significatives amb un
nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció
Bonferroni per a diverses probes.

* ** ** **
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Evolució de la satisfacció general amb el grau que curses

4. RESULTATS: Satisfacció general amb el grau

** ** * ** ** ** ** **

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

**

Es mostren diferències significatives entre la satisfacció general amb el títol cursat del curs 2022-23 i l’aconseguida en el curs 
2021-22
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SATISFACCIÓ 
GENERAL AMB 

EL GRAU
3,93**

** Es mostren diferències significatives amb un
nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

4. RESULTATS: Satisfacció general amb el grau

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de
probabilitat del 99% (p = 0,01)

** **
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4. RESULTATS: Satisfacció general amb el grau

** Es mostren diferències significatives amb un nivell
de probabilitat del 99% (p = 0,01)

SATISFACCIÓ 
GENERAL AMB 

EL GRAU
3,93

** ESTCE < FCHS
** ESTCE < FCS
** FCJE < FCHS
** FCJE < FCS
** FCHS < FCS

** Es mostren diferències significatives amb un nivell
de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció
Bonferroni per a diverses probes.

** ** **
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4. RESULTATS: Processos

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS: Processos

**** ** ****

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS: Processos

** ** **

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS: Processos

** ESTCE < FCJE
** ESTCE < FCHS
** ESTCE < FCS
** FCJE < FCHS
** FCJE < FCS

** ESTCE < FCFE
** ESTCE < FCHS
** ESTCE < FCS
** FCJE < FCHS
* FCJE < FCS

* ESTCE < FCJE
** ESTCE < FCHS
** ESTCE < FCS
** FCJE < FCHS
** FCJE < FCS

** ESTCE < FCJE
** ESTCE < FCHS
** ESTCE < FCS
** FCJE < FCHS
** FCJE < FCS
* FCHS < FCS

** ESTCE < FCHS
** ESTCE < FCS
** FCJE < FCHS
** FCJE < FCS
** FCHS < FCS

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció Bonferroni per a diverses probes.
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4. RESULTATS: Aspectes específics

INFORMACIÓ 
GENERAL

INFORMACIÓ 
ACADÈMICA

PLANIFICACIÓ

TRÀMITS

RECURSOS

Valoracions més altes ≥ 4,09 [mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems]
Valoracions més baixes ≤ 3,84 [mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems]
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4. RESULTATS: Aspectes específics

La informació sobre el grau que vas a cursar

La informació en la pàgina web del grau

La informació en el SIA

La informació en les aules virtuals

Altres canals de comunicació utilitzats pel grau (...)

La informació sobre l’oferta d’assignatures

La informació en les guies docents de les assignatures

La informació sobre els horaris de classe

La informació sobre els horaris de classes pràctiques

La informació sobre els horaris d’exàmens

L’atenció que rep l’estudiantat

El nombre d’estudiantat per grup, en les classes teòriques

El nombre d’estudiantat per grup, en les classes pràctiques

L’organització del pla d’estudis (...)

La coordinació en aspectes docents (...)

El procés de preinscripció

El procés per a la formalització de la matrícula

Els tràmits per al reconeixement de crèdits ...

La consulta i recepció de les notes oficials

Els recursos tecnològics disponibles

Les aules utilitzades

Els laboratoris utilitzats

Les aules d’informàtica utilitzades

Els coneixements adquirits i les competències desenvolupades amb aquest grau durant el curs passat

El sistema d’avaluació de l’activitat docent del professorat

**
**

**

**

**
**

**

**

**

**

Evolució de la satisfacció amb els aspectes específics de la gestió acadèmica

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Curs 2022-23

Curs 2021-22

**
**
**

**

**

**

**

**

Cura amb 
l’escala de 

mesurament!!!

*

**

**

**
**
**
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4. RESULTATS: Aspectes específics

** 
** 
** 
** 

** 
** 

** 
** 
** 
** 

** 
** 

** 

** 
** 
** 
** 
** 

** 

** 
** 
** 

** 
** 

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS: Aspectes específics

NOTA: Únicament apareixen els quatre ítems comuns en els dos formats del qüestionari (primera i segona matrícula)

**

**

**

**

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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Valoracions més altes ≥ 4,18 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 4,12 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)

4. RESULTATS: Aspectes específics (1a matrícula)
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4. RESULTATS: Aspectes específics (1a matrícula)
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El procés per a la
formalització de la
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Evolució de la satisfacció de l'estudiantat de primera matrícula amb els 
aspectes específics de la gestió acadèmica

Curs 2022-23 Curs 2021-22

* 

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
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4. RESULTATS: Aspectes específics (1a matrícula)

* **

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS: Aspectes específics (1a matrícula)

** ESTCE < FCHS
** FCS < FCHS

* ESTCE < FCJE

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció Bonferroni per a diverses probes.

** ESTCE < FCS
* FCJE < FCS

* ESTCE < FCJE
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4. RESULTATS: Aspectes específics (2a matrícula)

Valoracions més altes ≥ 4,06 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 3,83 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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La informació en la pàgina web del grau

La informació en el SIA

La informació en les aules virtuals

Altres canals de comunicació utilitzats pel grau (...)

La informació sobre l’oferta d’assignatures

La informació en les guies docents de les assignatures

La informació sobre els horaris de classe

La informació sobre els horaris de classes pràctiques

La informació sobre els horaris d’exàmens

L’atenció que rep l’estudiantat

El nombre d’estudiantat per grup, en les classes teòriques

El nombre d’estudiantat per grup, en les classes pràctiques

L’organització del pla d’estudis (...)

La coordinació en aspectes docents (...)

El procés per a la formalització de la matrícula

Els tràmits per al reconeixement de crèdits ...

La consulta i recepció de les notes oficials

Els recursos tecnològics disponibles

Les aules utilitzades

Els laboratoris utilitzats

Les aules d’informàtica utilitzades

Els coneixements adquirits i les competències desenvolupades amb aquest grau durant el curs passat

El sistema d’avaluació de l’activitat docent del professorat

4. RESULTATS: Aspectes específics (2a matrícula)
Evolució de la satisfacció de l'estudiantat de segona matrícula amb els aspectes específics de la gestió 

acadèmica 

Curs 2022-23
Curs 2021-22

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

**
**

*

**

**

Cura amb 
l’escala de 

mesurament!!!

**



GESTIÓ ACADÈMICA DELS GRAUS, curs 2022-23 (diap. 33)

4. RESULTATS: Aspectes específics (2a matrícula)

** 
** 
** 

** 
** 

** 
** 
** 

** 

** 

**

** 
** 
** 
** 
** 

** 
**

** 

**

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

** 

** 
** 
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4. RESULTATS: Aspectes específics (2a matrícula)

E - J E - H E - S J - H J - S H - S

** ** ** ** **

** ** ** **

** ** ** **

** ** ** ** **

** ** ** **

** ** ** **

** ** ** **

* ** ** *

** ** ** ** **

** ** ** **

* ** ** * ** **

** ** ** ** *

** ** ** ** **

** ** ** **

* ** ** ** ** *

** ** ** ** **

** ** ** ** **

** ** ** ** *

** ** ** ** **

** ** ** ** **

* ** ** ** ** **

** ** ** ** **

** ** ** **

ESTCE (E)
FCJE (J)

FCHS  (H)
FCS (S)

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció Bonferroni per a diverses probes.



GESTIÓ ACADÈMICA DELS GRAUS, curs 2022-23 (diap. 35)

5. COMPARACIÓ DE RESULTATS
Satisfacció general 
de tot l’estudiantat 

(grau, màster i 
doctorat) amb la 

Universitat
4,03

** Graus < Màsters

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció Bonferroni per a diverses probes.
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5. COMPARACIÓ DE RESULTATS

* Màsters FC < Graus
** Màsters FC < Doctorats
** Graus < Doctorats

Satisfacció general de 
tot l’estudiantat (grau, 
màster i doctorat) amb 

el títol
3,95

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció Bonferroni per a diverses probes.
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6. CONCLUSIONS
SATISFACCIÓ GENERAL DE L'ESTUDIANTAT AMB L'UJI:
 La satisfacció general de l'estudiantat de grau amb l'UJI (mitjana de 4,01) presenta una valoració

significativament més alta que l’assolida el curs anterior (mitjana de 3,93).
 La satisfacció general amb l'UJI és:

• Significativament més alta entre l'estudiantat de sexe femení (mitjana de 4,06 davant el 3,94 dels homes)
• Significativament més alta entre l'estudiantat de primera matrícula (mitjana de 4,24 davant el 3,92 de

l’estudiantat de segona matrícula).
• Significativament més alta ...

a) Entre l'estudiantat de la FCHS (mitjana de 4,07) respecte a l’estudiantat de l’ESTCE (mitjana de
3,91) i de la FCJE (mitjana de 3,92).

b) Entre l’estudiantat de la FCS (mitjana de 4,23) respecte a l’estudiantat de la resta dels altres tres
centres.

No obstant, tots als centres han millorat significativament la seua valoració respecte del curs anterior.
A més, dins de l’ESTCE la satisfacció de les dones (mitjana de 4,02) és significativament més alta que
entre els homes (mitjana de 3,84).

SATISFACCIÓ DE L'ESTUDIANTAT AMB EL GRAU CURSAT:
 La satisfacció general de l'estudiantat amb el grau que cursa presenta aquest curs (mitjana de 3,93) una

valoració significativament més alta que l’assolida el curs anterior (mitjana de 3,83).
 La satisfacció general de l'estudiantat amb el grau que cursa és:

• Significativament més alta entre les dones (mitjana de 4,01 davant el 3,79 dels homes).
• Significativament més alta:

a) Entre l'estudiantat de la FCHS (mitjana de 4,01) respecte a l’estudiantat de l’ESTCE (mitjana de
3,77) i de la FCJE (mitjana de 3,75).

b) Entre l’estudiantat de la FCS (mitjana de 4,31) respecte a l’estudiantat de l’ESTCE, de la FCJE i de
la FCHS.

No obstant, tots als centres han millorat la seua valoració respecte del curs anterior i de manera
significativa en l’ESTCE, la FCHS i la FCS.
A més, dins de l’ESTCE i la FCJE la satisfacció de les dones (mitjanes de 3,91 i 3,79 respectivament) és
significativament més alta que entre els homes (mitjanes de 3,69 i 3,67 respectivament).
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6. CONCLUSIONS
PROCESSOS DE GESTIÓ ACADÈMICA:

 Les valoracions dels processos resultants de l'agrupació dels aspectes específics de la gestió acadèmica
oscil·len entre 4,08 del procés «Informació general» i 3,81 del procés relatiu a la «Planificació».

 Comparant els resultats amb els aconseguits durant el curs anterior es pot veure que en tots els processos
considerats es produeix una millora significativa.

 Entre homes i dones, són les dones les que mostren una satisfacció significativament més alta en tots els
processos mesurats.

 Entre l'estudiantat de primera i segona matrícula, en els processos avaluats les valoracions són
significativament més altes entre l'estudiantat de primera matrícula en tots ells.

 Per centres, el patró general és que en tots els processos l’estudiantat de l’ESTCE i de la FCJE mostren una
satisfacció significativament més baixa que l’estudiantat de la FCHS o de la FCS.

ASPECTES ESPECÍFICS DE GESTIÓ ACADÈMICA:

 Les valoracions realitzades sobre els aspectes específics de la gestió acadèmica oscil·len entre el 4,19 de l'ítem
sobre el procés de preinscripció i el 3,7 de l'ítem relatiu a l’organització del pla d’estudis (coincidint amb els
mateixos ítems que el curs anterior).

• Els ítems amb valoracions més altes són: el procés de preinscripció (mitjana de 4,19), la informació
sobre el grau que vas a cursar (mitjana de 4,14), la informació en el SIA (mitjana de 4,13), el procés de
formació de la matrícula (mitjana de 4,11) i la informació en la pàgina web del grau (mitjana de 4,1).

• Els ítems amb valoracions més baixes són: l’atenció que rep l’estudiantat (mitjana de 3,83), la
coordinació en aspectes docents (mitjana de 3,72) i l'organització del pla d'estudis (mitjana de 3,7).

 Tots els ítems mesurats presentes valoracions significativament més altes a les assolides durant el curs
anterior, amb excepció de l’ítem sobre el procés de preinscripció la valoració del qual és pràcticament la
mateixa de l’any anterior.
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6. CONCLUSIONS
 Per sexes, tots els ítems són significativament millor valorats per les dones que pels homes.

 Dels quatre aspectes específics que es valoren tant en primera com en segona matrícula tots són
significativament millor valorats entre l’estudiantat de primera matrícula, amb excepció de l’ítem sobre la
informació en el SIA significativament millor valorat per l’estudiantat de segona matrícula.

 Pel que fa als aspectes específics de la gestió acadèmica de l'estudiantat de primera matrícula ...

• Les valoracions oscil·len entre la mitjana de 4,2 de l'ítem sobre la informació en la pàgina web del grau i
la mitjana de 4,06 de l’ítem sobre la informació sobre els horaris de classe.

• Els ítems sobre la informació sobre el grau a cursar i la informació en la pàgina web del grau presenten
valoracions significativament més altes que el curs anterior.

• I, com en apartats anteriors, les dones presenten una valoració més alta que els homes.

 Quant a les valoracions dels aspectes específics de la gestió acadèmica de l'estudiantat de segona matrícula ...

• Oscil·len entre 4,14 de l'ítem sobre la informació en el SIA i 3,7 de l'ítem sobre l’organització del pla
d’estudis.

• En comparació amb les valoracions del curs anterior tots els ítems presenten una valoració més alta per
al curs 2022-23 que és significativa en el cas de la informació en la pàgina web del grau, la informació en
el SIA, la informació sobre l’oferta d’assignatures, la informació sobre els horaris de classe i els horaris
de classe pràctiques i el procés de formalització de la matrícula.

• També en aquest cas les valoracions són més altes entre les dones que entre els homes.
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7. MILLORA CONTÍNUA: Estat de PM anteriors

PROPOSTES DERIVADES DE L'INFORME DEL CURS 2021-22
Realitzar nous anàlisi de les dades sobre satisfacció general amb l’UJI i amb el títol per a detectar
l'origen de les diferències en la satisfacció de l’estudiantat per centres, amb la hipòtesi de que el
sexe pot estar influint en aquesta satisfacció (proposta de l’OPAQ).

Anàlisi realitzats amb les dades de la present edició:
a) veure la diapositiva 31 per als resultats obtinguts en relació a la satisfacció de l’estudiantat amb l’UJI,
b) Veure la diapositiva 36 per als resultats obtinguts en relació a la satisfacció de l’estudiantat amb el

títol.

FET

Treballar la classificació dels aspectes específics en aspectes gestionats per el centre i aspectes
gestionats des dels serveis centrals, amb l’objectiu de presentar la gràfica amb aspectes específics
de forma diferenciada (proposta de l’ESTCE amb el suport de la resta de centres).

S’ha treballat amb l’Oficina d’Estudis una possible classificació dels ítems diferenciant els aspectes
gestionats pels centres (i/o els títols) i els aspectes gestionats des dels serveis (i/o vicerectorats) i va
quedar tal com es recull en la diapositiva 18 del present informe).

En quant a les noves gràfiques, sense eliminar la gràfica original que recull tots els ítems i que permet
tindre una visió general, es poden consultar en les diapositives 44 i 45 d’aquest informe.

FET
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7. MILLORA CONTÍNUA: Noves PM

 Sol·licitar a l’Oficina de Planificació i Prospectiva (OPP) la revisió de la consulta de
Discoverer, amb la qual treballem la població d’estudiantat tots els cursos, perquè
l’estudiantat que realitza canvis de pla vell a pla nou d’un determinat títol siga
considerat com a estudiantat de segona matrícula d’eixe títol (proposta de l’OPAQ amb el
recolzament del SGDE).

 Revisar la idoneïtat d’alguns ítems de l’enquesta dirigida a l’estudiantat de segona
matrícula (proposta de l’OE).

 Revisar la redacció de l’ítem 14 de l’enquesta dirigida a l’estudiantat de segona matrícula
per tal d’adaptar-ho al llenguatge inclusiu (proposta de l’OPAQ).

 Als correus electrònics que s'envien als responsables dels títols per tal d’informar de la
publicació dels informes per títols, incloure la ruta d’accés pel GPP junt a la ruta d'accés
a través de la pàgina web del títol (proposta de l’OPAQ per un comentari rebut
telefònicament d’una vicedegana).

 Revisar la tabla amb la distribució de la gestió del contingut dels ítems sobre aspectes
específics de tots els qüestionaris, veure diapositiva 19 (proposta de l’OPAQ).
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8. ANNEXOS: Instruments de mesurament

Enquesta de satisfacció amb la gestió acadèmica dels graus, 
matrícula del curs 2022-23 (estudiantat de primera matrícula) 

Versión en español – Versió en valencià

Enquesta de satisfacció amb la gestió acadèmica dels graus, 
matrícula del curs 2022-23 (estudiantat de segona matrícula)

Versión en español – Versió en valencià



16/5/22, 12:07 Encuestas

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22810b?p_enc_id=432&p_sesion=Prova*432*1&p_idioma=CA 1/2

IGLU@
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Imprimir Tancar

Enquesta de satisfacció de l'estudiantat de 1a matrícula amb la
GESTIÓ ACADÈMICA DELS GRAUS, matrícula del curs 2022-23
L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer la satisfacció de l'estudiantat amb la gestió acadèmica
que es realitza en el grau en el qual es matricula, per a poder donar resposta a les necessitats d'informació
plantejades pel procés de renovació de l'acreditació del mateix.

Per a contestar, utilitzeu l'escala de valoració que us presentem en cada cas, marcant l'opció que millor
s'ajuste a la vostra opinió, a més del camp "ns/nc" al qual podeu optar en cas de no voler opinar o no es
compte amb elements de judici per fer-ho.

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

El temps estimat per a la realització de l'enquesta no arriba als 5 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

SATISFACCIÓ AMB LA GESTIÓ ACADÈMICA

Valoreu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció amb cadascun dels aspectes específics següents, relacionats
amb la gestió acadèmica del grau en el qual t'has matriculat:

 
1.

Satisfacció
molt baixa

2.
Satisfacció

baixa

3.
Indiferent

4.
Satisfacció

alta

5.
Satisfacció
molt alta

ns/nc

1. La informació sobre el grau que vas a
cursar
2. La informació en la pàgina web del
grau
3. La informació en el SIA
4. La informació sobre els horaris de
classe
5. El procés de preinscripció
6. El procés per a la formalització de la
matrícula

Valoreu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció general amb la Universitat Jaume I:

  1. Satisfacció
molt baixa   2. Satisfacció

baixa   3. Indiferent   4. Satisfacció
alta   5. Satisfacció

molt alta   ns/nc

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS:

Afegiu qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que vulgueu realitzar:

    

 
 

Polseu "Envia" si heu acabat d'emplenar l'enquesta. Ja no Envia
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http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/
http://xmlrpc.uji.es/lsmSSO-83/logout_sso.php
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podreu modificar-la.

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat
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16/5/22, 12:09 Encuestas

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22810b?p_enc_id=433&p_sesion=Prova*433*1&p_idioma=CA 1/2

IGLU@
Encuestas desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta de satisfacció de l'estudiantat de 2a matrícula amb la
GESTIÓ ACADÈMICA DELS GRAUS, matrícula del curs 2022-23
L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer la satisfacció de l'estudiantat amb la gestió acadèmica
que es realitza en el grau que cursa, per a poder donar resposta a les necessitats d'informació plantejades pel
procés de renovació de l'acreditació del mateix.

Per a contestar, utilitzeu l'escala de valoració que us presentem, marcant l'opció que millor s'ajuste a la
vostra opinió, a més del camp "ns/nc" al qual podeu optar en cas que no volver opinar o no comptar amb
elements de judici per fer-ho.

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

El temps estimat per a la realització de l'enquesta no arriba als 5 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

SATISFACCIÓ AMB LA GESTIÓ ACADÈMICA

Valoreu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció amb cadascun dels aspectes especìfics següents, relacionats
amb la gestió acadèmica del grau que curses:

 
1.

Satisfacció
molt baixa

2.
Satisfacció

baixa

3.
Indiferent

4.
Satisfacció

alta

5.
Satisfacció
molt alta

ns/nc

1. La informació en la pàgina web del
grau
2. La informació en el SIA
3. La informació en les aules virtuals
4. Altres canals de comunicació utilitzats
pel grau (SMS, correu electrònic, etc.)
5. La informació sobre l'oferta
d'assignatures
6. La informació en les guies docents de
les assignatures
7. La informació sobre els horaris de
classe
8. La informació sobre els horaris de
classes pràctiques
9. La informació sobre els horaris
d'exàmens
10. El nombre d'estudiantat per grup, en
les classes teòriques
11. El nombre d'estudiantat per grup, en
les classes pràctiques
12. L'organització del pla d'estudis
(distribució, temps, càrrega, pràctiques,
etc.)
13. La coordinació en aspectes docents
(entre assignatures, entre professorat,
etc.)
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14. L'atenció que reben els estudiants
(programes d'acollida, orientació, suport
a l'aprenentatge, etc)
15. Els coneixements adquirits i les
competències desenvolupades amb els
estudis en aquest grau durant el curs
passat
16. El procés per a la formalització de la
matrícula
17. Els tràmits per al reconeixement de
crèdits, independentment de la seua
resolució
18. La consulta i recepció de les notes
oficials
19. Els recursos tecnològics disponibles
20. Les aules utilitzades
21. Els laboratoris utilitzats
22. Les aules d'informàtica utilitzades
23. El sistema d'avaluació de l'activitat
docent del professorat

Valoreu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció general amb el grau que curses:

  1. Satisfacció
molt baixa   2. Satisfacció

baixa   3. Indiferent   4. Satisfacció
alta   5. Satisfacció

molt alta   ns/nc

Valoreu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció general amb la Universitat Jaume I:

  1. Satisfacció
molt baixa   2. Satisfacció

baixa   3. Indiferent   4. Satisfacció
alta   5. Satisfacció

molt alta   ns/nc

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

Afegiu qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que vulgueu realitzar:

    

 
 

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

Envia
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