
Us convidem a respondre el següent qüestionari que té per objectiu recollir les vostres aportacions, comentaris i  propostes de
millora, relacionades amb el procés d’avaluació del complement addicional docent. Els comentaris recollits seran destinats a millorar
el procés.
Per a qualsevol aclariment al respecte podeu posar-vos en contacte amb el Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat a través de
l’adreça electrònica info.trams@upc.edu

Us recordem que segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, aquestes són
totalment confidencials i qualsevol informe final fruit d'aquest qüestionari només reflectirà resultats globals.

Moltes gràcies per la vostra participació

Hi ha 29 preguntes en aquesta enquesta

DADES BÀSIQUES

e-enquestes de serveis - Enquesta d'avaluació i satisfacció del procés d'av... https://e-enquestes.upc.edu/serveis2/index.php/admin/printablesurvey/sa/...

1 de 17 26/06/2018, 10:08



[]1. Centre on impartiu majoritàriament la vostra docència.

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin:

 Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT)

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB)

 Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB)

 Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB)

 Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)

 Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV)

 Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC)

 Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB)

 Escola d’Enginyeria de Terrassa (EET)

 Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM)

 Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)

 Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT)

 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB)

 Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)

 Escola d’Enginyeria d’Igualada (EEI)

 Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT)

 Escola d’Administració d’Empreses (EAE)

 Escola Universitària Caixa Terrassa (EUNCET)

 Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM)

[]2. És la primera vegada que veu sol·licitar el complement addicional docent?

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No
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APLICACIÓ

[]

1. Valoreu el grau de satisfacció  amb l’aplicació informàtica a través de la qual es
gestiona aquest procés d’avaluació:

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

1 - Gens
satisfet/a 2 3 4

5 - Molt
satisfet/a

Contingut (informació útil i suficient, facilitat per
aportar nova informació,...)

Disseny

Fiabilitat

Navegació intuïtiva

VALORACIÓ GLOBAL

Escala de valoració d’1 (gens satisfet/a) a 5 (molt satisfet/a)

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar del contingut. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '3 [1]' ( 1. Valoreu el grau de satisfacció  amb l’aplicació informàtica a
través de la qual es gestiona aquest procés d’avaluació: (Contingut (informació útil i suficient, facilitat per aportar nova
informació,...)))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar del disseny. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '3 [1]' ( 1. Valoreu el grau de satisfacció  amb l’aplicació informàtica a
través de la qual es gestiona aquest procés d’avaluació: (Disseny))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de la fiabilitat. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '3 [1]' ( 1. Valoreu el grau de satisfacció  amb l’aplicació informàtica a
través de la qual es gestiona aquest procés d’avaluació: (Fiabilitat))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de la navegació intuïtiva. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '3 [1]' ( 1. Valoreu el grau de satisfacció  amb l’aplicació informàtica a
través de la qual es gestiona aquest procés d’avaluació: (Navegació intuïtiva))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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PROCÉS: Atenció Rebuda

[]1. Valoreu el grau de satisfacció amb l’atenció rebuda en aquest procés en relació
als següents aspectes:

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

1 - Gens
satisfet/a 2 3 4

5 - Molt
satisfet/a

Rapidesa

Suficiència

Comprensió

VALORACIÓ GLOBAL

Escala de valoració d’1 (gens satisfet/a) a 5 (molt satisfet/a)

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de la rapidesa. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '8 [1]' (1. Valoreu el grau de satisfacció amb l’atenció rebuda en
aquest procés en relació als següents aspectes: (Rapidesa))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de la suficiència. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '8 [1]' (1. Valoreu el grau de satisfacció amb l’atenció rebuda en
aquest procés en relació als següents aspectes: (Suficiència))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de la comprensió. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '8 [1]' (1. Valoreu el grau de satisfacció amb l’atenció rebuda en
aquest procés en relació als següents aspectes: (Comprensió))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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PROCÉS: Canals de Comunicació

[]4. Indiqueu si vàreu utilitzar els següents canals de comunicació:

[]

Preguntes Freqüents (FAQs)

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]Valoreu el grau de satisfacció amb aquest canal de comunicació:

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [4b1]' ( Preguntes Freqüents (FAQs) )

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5

Escala de valoració d'1 (gens satisfet/a) a 5 (molt satisfet/a)

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de les preguntes freqüents. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a a la pregunta '14 [4b11]' (Valoreu el grau de satisfacció amb aquest canal de
comunicació:)

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]

“Espai Personal” de  la Intranet de Personal

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]Valoreu el grau de satisfacció amb aquest canal de comunicació:

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '16 [4b2]' ( “Espai Personal” de  la Intranet de Personal )

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5

Escala de valoració d'1 (gens satisfet/a) a 5 (molt satisfet/a)

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de l“Espai Personal” de la Intranet de
Personal. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a a la pregunta '17 [4b22]' (Valoreu el grau de satisfacció amb aquest canal de
comunicació:)

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]Correus electrònics

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 Sí

 No

[]Valoreu el grau de satisfacció amb aquest canal de comunicació:

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '19 [4b4]' (Correus electrònics)

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5

Escala de valoració d'1 (gens satisfet/a) a 5 (molt satisfet/a)

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar dels correus electrònics. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a a la pregunta '20 [4b44]' (Valoreu el grau de satisfacció amb aquest canal de
comunicació:)

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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PROCÉS: Calendari

[]7. Valoreu el grau de satisfacció amb el calendari del procés:

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

1 - Gens
satisfet/a 2 3 4

5 - Molt
satisfet/a

El termini de presentació de sol·licitud va ser
suficient:

El termini per fer l’autoinforme va ser suficient:

Valoració global

Escala de valoració d'1 (gens satisfet/a) a 5 (molt satisfet/a)

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar del termini de presentació de
sol·licitud. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '22 [7]' (7. Valoreu el grau de satisfacció amb el calendari del procés:
(El termini de presentació de sol·licitud va ser suficient: ))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar del termini per fer l'autoinforme. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '22 [7]' (7. Valoreu el grau de satisfacció amb el calendari del procés:
(El termini per fer l’autoinforme va ser suficient: ))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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PROCÉS: Indicadors d'Avaluació

[]

10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents afirmacions relacionades amb
els indicadors d’avaluació:

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada:

1 - Molt
en

desacord 2 3 4

5 -
Molt

d'acord

El mecanisme per a valorar l’indicador de planificació docent va
ser adequat.

El mecanisme per a valorar l’opinió de l’alumnat va ser adient.

El mecanisme per a valorar l’opinió dels responsables acadèmics
va ser apropiat.

Les activitats que es van tenir en compte per a valorar l’indicador
de desenvolupament professional eren adequades.

L’elaboració de l’autoinforme va ser un exercici útil per a la
reflexió sobre la meva activitat docent.

Els canvis en el model de l'autoinforme són adequats i han servit
per simplificar la seva elaboració.

Considero útil obtenir un informe-resum del resultat de la meva
avaluació.

Valoració global

Escala de valoració d'1 (molt en desacord) a 5 (molt d'acord)
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[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar dels indicadors d'avaluació. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:

-------- Scenario 1 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (El mecanisme per a valorar l’indicador de planificació docent va
ser adequat.))

-------- o Scenario 2 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (El mecanisme per a valorar l’opinió de l’alumnat va ser adient.))

-------- o Scenario 3 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (El mecanisme per a valorar l’opinió dels responsables acadèmics
va ser apropiat.))

-------- o Scenario 4 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (Les activitats que es van tenir en compte per a valorar l’indicador
de desenvolupament professional eren adequades.))

-------- o Scenario 5 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (L’elaboració de l’autoinforme va ser un exercici útil per a la reflexió
sobre la meva activitat docent.))

-------- o Scenario 6 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (Els canvis en el model de l'autoinforme són adequats i han servit
per simplificar la seva elaboració.))

-------- o Scenario 7 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (Considero útil obtenir un informe-resum del resultat de la meva
avaluació.))

-------- o Scenario 8 --------

La resposta va ser més gran o igual a '2' a la pregunta '25 [10]' ( 10. Valoreu el grau de conformitat amb les següents
afirmacions relacionades amb els indicadors d’avaluació: (Valoració global))

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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OBSERVACIONS GENERALS

[]1. Valoreu la satisfacció global de tot el procés.

Si us plau, seleccioni només una de les següents:

 1

 2

 3

 4

 5

Escala de valoració d’1 (gens satisfet/a) a 5 (molt satisfet/a)

[]Indiqueu quin/s aspecte/s caldria millorar de tot el procés en global. *

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser meno que a la pregunta '27 [13]' (1. Valoreu la satisfacció global de tot el procés.)

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:

[]2. Altres aspectes que ens vulgueu comentar.

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí:
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Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.
05.10.2015 – 00:00

Enviar Enquesta.
Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.
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