
 

Qüestionari d'opinió de l'alumnat sobre la tasca docent del professorat 

 
El qüestionari pretén recollir la satisfacció dels estudiants en relació amb la tasca docent del 
professor / la professora, tant si es realitza de forma presencial, semi-presencial o totalment 
on-line. La finalitat d’aquest procés és contribuir a la presa de decisions per tal de millorar la 
qualitat de l'estudi.  
 
Expressau el vostre grau d’acord o desacord amb els següents aspectes de la tasca docent. 
L’escala de valoració oscil·la del 0 (nivell més baix) al 10 (nivell més alt). En cas de no ser 
pertinent o no tenir-ne criteri, marcau l’opció NHS/NC.  
 
El contingut de les vostres respostes serà tractat de forma anònima i confidencial. 

 

I. Informació corresponent a l’estudiant 
 
a. Gènere 

 Masculí 
 Femení 
 Altre 

  
b. Edat 

 Menys de 20 anys 
 20 - 25 anys 
 26 - 39 anys 
 Més de 40 anys 

  
c. Quin ha estat el teu nivell d'assistència a classe (presencial o no presencial)?  

 Molt baix 
 He assistit a la meitat de les classes  
 He assistit a la majoria de les classes 
 He assistit pràcticament a totes les classes 

 
  

1. El professor / La professora planifica l’assignatura, n’informa i s’ajusta a allò planificat 

2. El professor / La professora estructura adequadament les activitats que es realitzen 

3. El professor / La professora explica amb claredat 

4. Els recursos i materials facilitats pel professor / per la professora són útils per a l’assoliment 
de les competències previstes 

5. El professor / La professora resol els dubtes i orienta l'estudiant en qüestions relacionades 
amb l'assignatura 

6. El professor / La professora aplica el sistema d'avaluació previst a la guia docent 

7. El professor / La professora facilita l’adquisició de les competències previstes 

8. Estic satisfet/satisfeta amb la tasca docent d'aquest professor / aquesta professora 

 



9. Escriviu, si escau, els suggeriments que puguin contribuir a millorar l’assignatura i la seva 
docència1. 

 
 
 

                                                 
1
 Aquesta informació serà tractada de forma anònima i confidencial, excepte si es fan comentaris ofensius, injuriosos 

o que puguin afectar la integritat personal i professional del professor / de la professora i pels quals l'estudiant que els 

ha fet pot incórrer en una falta de les incloses al Decret de 8 de setembre de 1954 pel qual s'aprova el Reglament de 

disciplina acadèmica dels centres oficials d'ensenyament superior i d'ensenyament tècnic, dependents del Ministeri 

d'Educació Nacional. En aquest cas la identitat dels estudiants, si escau, es comunicarà als equips deganals o directius 

dels centres on s'imparteix l'estudi al qual està assignada l'assignatura i/o a la direcció del departament al qual està 

adscrit el professor o la professora. 


