
Universitat de les
Illes BalearsUIB

 
Servei d’Estadística i Qualitat Universitària  
Oficina de Convergencia i Harmonització Europea   

            
AVALUACIÓ I SEGUIMENT DE LES TITULACIONS OFICIALS 
Qüestionari de satisfacció i de detecció de necessi tats dels 
professors  

 
L’avaluació i el seguiment de les titulacions oficials exigeix recollir l’opinió dels diferents agents: alumnes, 
professors i personal d’administració i serveis. 
El present qüestionari, adreçat als professors que han impartit docència a les titulacions oficials, pretén 
recollir informació relativa al grau de satisfacció i de dificultat en l’execució d’algunes tasques relacionades 
amb la docència. També vol recollir propostes de millora que facilitin la presa de decisions en relació als 
títols adaptats a l’espai europeu d’educació superior. 
 
El tractament estadístic de les respostes garanteix l’absoluta confidencialitat de la vostra opinió 
 

Titulació   

 
 
 
BLOC A:  Anotau el vostre nivell de satisfacció i les actuacions que, al vostre parer, millorarien els 

aspectes següents:  
 
 Escala de valoració  

  ����   ☺☺☺☺ 
 No tenc 

criteri 
Gens 

satisfet/a 
Poc 

satisfet/a Satisfet/a 
Molt 

satisfet/a 

1. L’organització general del grau      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      

2. La coordinació docent      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      

3. Els horaris      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      
4. El nivell de preparació previ dels 

alumnes 
     

Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      

5. L’actitud i la motivació de l’alumnat      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      
6. L’adquisició de les competències i 

l’assoliment dels objectius prevists per a 
l’alumnat 

     

Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      
7. L’adequació de les aules, les 

instal·lacions, els equipaments 
(audiovisual, informàtic…), etc. 

     

Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      
8. Els serveis de la UIB (Servei de 

Biblioteca i Documentació, CTI, Servei 
     



d’Informació, OSR, etc.) 

Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      
9. El suport dels serveis administratius i 

altre personal tècnic 
     

Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      

10. El Pla de formació del PDI de la UIB      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      
11. Informació publicada a la web de la titulació 

(pla d’estudis, guies docents, horaris, etc.)      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      

PRÀCTIQUES EXTERNES (contestau només si n’heu estat tutor) 

12. Planificació i organització      

13. Relació/coordinació amb l’alumnat      
14. Suport i relació amb el tutor de l’empresa o 

institució      
15. Resultats d’aprenentatge o competències 

adquirides      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      

TREBALL DE FI DE GRAU/MÀSTER (contestau només si n’heu estat tutor) 

16. Relació/coordinació amb l’alumnat      
17. Accessibilitat a la informació i als recursos 

existents      
18. Resultats d’aprenentatge o competències 

adquirides      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      

19. Resultats assolits pels estudiants      
Anotau les actuacions que al vostre parer millorarien aquest aspecte 
      
 
20. Grau de satisfacció general amb la 

titulació 
     

 
 
BLOC B:  En relació amb les diferents tasques que heu realitzat com a professor de grau, assenyalau el 

grau de facilitat que han tingut per a vosaltres. Si escau, escriviu les vostres necessitats en 
relació amb els aspectes següents: 

 
 Escala de valoració  

  ����   ☺☺☺☺ 
 No tenc 

criteri Molt difícil Difícil Fàcil Molt fàcil 

21. La guia docent      

a. L’elaboració dels continguts      
b. La introducció a l’eina 

informàtica 
     

Escriviu, si escau, les vostres necessitats en relació amb aquest aspecte 
      
22. El cronograma o pla de treball de 

l’alumnat      



a. L’elaboració dels continguts      
b. La introducció a l’eina 

informàtica 
     

Escriviu, si escau, les vostres necessitats en relació amb aquest aspecte 
      
23. Les metodologies d’ensenyament-

aprenentatge 
     

Escriviu, si escau, les vostres necessitats en relació amb aquest aspecte 
      

24. L’activitat tutorial      
Escriviu, si escau, les vostres necessitats en relació amb aquest aspecte 
      

25. L’avaluació de les competències       
Escriviu, si escau, les vostres necessitats en relació amb aquest aspecte 
      
26. La tutorització de les pràctiques externes 

(contestau només si n’heu estat tutor)      
Escriviu, si escau, les vostres necessitats en relació amb aquest aspecte 
      
27. La tutorització del TFG/TFM (contestau 

només si n’heu estat tutor)      
Escriviu, si escau, les vostres necessitats en relació amb aquest aspecte 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gràcies per la vostra ajuda per millorar la UIB 
  


