
Secció A: 

A1. Indica on treballes:

 
UTG de l'Àmbit de Camins

UTG de l'Àmbit de Nàutica

UTG de l'Àmbit de Matemàtiques

UTG del Campus del Baix Llobregat

UTG del Campus de Vilanova i la Geltrú

UTG de l'Àmbit de l'Arquitectura de Barcelona

UTG del Campus de Manresa

UTG de l'Àmbit Arquitectura de Sant Cugat

UTG de l'Àmbit de l'Enginyeria Industrial de Barcelona

UTG de l'Àmbit d'Edificació

UTG del Campus Terrassa

UTG de l'Àmbit d'Òptica i Optometria

UTG del Campus Diagonal-Besòs

UTG Àmbit TIC Campus Nord

A2. 1.  SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS

Indica el teu grau de satisfacció amb els següents aspectes:

(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC)

1 2 3 4 5 NS/NC

L'efectivitat dels mecanismes interns d’informació i/o
comunicació respecte a temes que afecten la meva

activitat

La formació per desenvolupar les funcions del meu lloc
de treball

A3.

1 2 3 4 5 NS/NC No aplica

La coordinació interna pel que fa a la
planificació acadèmica dels estudis (normatives,

calendaris, horaris, recursos per a l’activitat
docent,...)



1 2 3 4 5 NS/NC No aplica

La coordinació interna pel que fa a la gestió dels
procediments acadèmics (accés i admissió,

matrícula, beques i ajuts, mobilitat, pràctiques,
avaluació estudiantat, tractament

d’incidències...)

La coordinació interna  pel que fa a mecanismes
de seguiment i millora (plans estratègics,

memòries, informes de seguiment i acreditació
de titulacions, Sistema de Garantia Interna de la

Qualitat...)

A4. 2. RECURSOS

Indica el teu grau de satisfacció amb els següents aspectes:

(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC)

1 2 3 4 5 NS/NC

Les instal·lacions (il·luminació, espai, soroll,
climatització, ventilació...) per realitzar la meva feina

A5. Si us plau, argumenta la teva resposta:
 

A6.

1 2 3 4 5 NS/NC

Els recursos materials i tècnics (mobiliari, equipament
informàtic, reprografia...) per realitzar la meva feina

A7. Si us plau, argumenta la teva resposta:
 

A8.

1 2 3 4 5 NS/NC

Les mesures adoptades durant la COVID en relació a
aspectes de seguretat als edificis i espais (senyalització,

aforaments, elements de protecció com ara gels
hidroalcohòlics, mascaretes  ...)



A9. Si us plau, argumenta la teva resposta:
 

A10. 3. QUALITAT I IMPLICACIÓ EN LA MILLORA

Indica el teu grau de conformitat amb els següents aspectes:

(Escala de valoració: 1=Molt en desacord; 5=Molt d'acord; NS/NC)

 

1 2 3 4 5 NS/NC

Entre els objectius de la meva unitat és prioritària la
millora de la qualitat

Les meves opinions i suggeriments es tenen en compte
per a millorar el funcionament de la meva unitat

A11. Coneixes l'existència del Sistema de Garantia Intern de Qualitat del
teu centre docent per a la millora de les titulacions?

(Escala de valoració: Sí, No)

 
Sí

No

A12. 4. SATISFACCIÓ GLOBAL

Indica el teu grau de conformitat amb el següent aspecte:

(Escala de valoració: 1=Molt en desacord; 5=Molt d'acord; NS/NC)

1 2 3 4 5 NS/NC

En general, estic satisfet/a de treballar en aquesta unitat

A13. 5. OBSERVACIONS

Afegeix les observacions que consideris oportunes:
 



MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PARTICIPACIÓ.

Els resultats de l'enquesta es faran públics al llarg del mes de Maig al portal de dades
de la UPC
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