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L’INEFC-centre de Barcelona ha fet un salt qualitatiu endavant respecte a la informació 

que recollim de l’alumnat sobre l’activitat docent del professorat. L’opinió dels estudiants 

és important perquè permet la reflexió, l’anàlisi i la millora del professorat, facilita el 

seguiment dels ensenyaments i perquè permet avaluar l’activitat docent del professorat. 

La màxima baixa participació de l’alumnat en les enquestes obliga a buscar estratègies 

per trencar la tendència actual. 

1. Simplificar els qüestionaris  

Tendir a formular menys preguntes i més directes 

2.  Facilitar l’accés al qüestionari i la seva resp osta  

Disposem d’un sistema informàtic de gestió de les enquestes a partir del Moodle, 

independent de la UB. 

3.  Planificar a qui passar l’enquesta i en quin moment  

L’enquesta, s’administra a tot el professorat que com a mínim imparteixi 1.5 

crèdits d’una assignatura i si és de nova incorporació, a tothom. Respecte al 

moment, l’alumnat les té activades dues setmanes abans de finalitzar l’assignatura 

i les deixem actives fins dues setmanes després. 

4. Complementar les enquestes amb altres mètodes  

S’entrevisten a més, a un total de 12 alumnes (tres de cada un dels quatre 

cursos del GRAU) escollits a l’atzar per tal de recollir informació més qualitativa. 

5. Incentivar l’ANÀLISI DE RESULTATS i la seva presa e n consideració per 

proposar CANVIS i que es visualitzi la utilitat de les opinions  

Es generen dos tipus d’informes: un per al professorat d’una assignatura 

concreta i un altre de tipus genèric del centre per tenir una idea global dels 

resultats del centre. 

A més la direcció del centre té a la seva disposició unes opcions de recerca de 

resultats que estableixen rànquings de professorat, per assignatures teòriques, 

per assignatures pràctiques i per assignatures optatives. També visualitzen 

resultats (professorat i assignatures) per departaments 

6. Millorar els SISTEMES D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ, donan t a conèixer els 

resultats a la comunitat.  



Fem visibles els resultats globals de les enquestes penjant l’informe al web del 

centre i ressaltant els canvis que es produeixin.


