
Enquesta de Satisfacció del PDI 2022 -  

En el marc del seguiment i l’acreditació de les titulacions de grau i màster, un element molt important 
per poder analitzar la qualitat dels nostres estudis, és conèixer l'opinió i el grau de satisfacció del 
professorat per tal d’introduir, si cal, canvis o modificacions que permetin millorar el disseny de les 
titulacions o altres aspectes directament relacionats.

Disposes fins a l'11 de maig per respondre l'enquesta
No trigaràs més de 15 minuts. Gràcies!

En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades, les dades personals recollides en aquesta enquesta, seran tractades i 

incloses als fitxers de la UPC per dur a terme l'anàlisi proposada en l'enquesta. Podràs exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició de les teves dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets s’ha d'efectuar mitjançant una comunicació escrita 

dirigida al responsable de seguretat LOPD de la UPC a l'adreça atic@upc.edu (mailto:atic@upc.edu)

Hi ha 25 preguntes en aquesta enquesta.

Indica quin tipus de titulacions imparteixes en aquest centre: *
 Pots seleccionar més d'una opció de resposta.
Selecciona totes les que corresponguin:

 Titulacions de Grau

 Titulacions de Màster

mailto:atic@upc.edu


Respecte de la docència a les TITULACIONS DE GRAU.
Indica el teu grau de satisfacció amb els següents aspectes
relacionats amb la docència:

1. Estudiantat
(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de titulacions imparteixes en
aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC

El perfil d’ingrés de l’estudiantat

El treball i la dedicació de l’estudiantat

La utilitat de les accions de tutoria que es
recullen en el Pla d'Acció Tutorial del
Centre
(https://www.upc.edu/ca/serveis/mentories)

Els resultats de l’aprenentatge obtinguts
per l’estudiantat

https://www.upc.edu/ca/serveis/mentories


2. Estructura del pla d'estudis
(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de titulacions imparteixes en
aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC

L’estructura del pla d’estudis
(assignatures, matèries i el seu pes)

L’organització del desplegament del pla
d’estudis (grups, horaris, etc)

L’adequació de l’enfocament,
l’organització i l’avaluació dels TFG

El perfil de competències (resultats
d’aprenentatge previstos) en la titulació

(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC; No aplica) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Titulacions de Grau' a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de
titulacions imparteixes en aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC
No
aplica

L'adequació de les pràctiques, si n'hi
han, amb el perfil formatiu de la titulació.

L'adequació dels centres de pràctiques
(si n'hi han)



3. Coordinació i Avaluació
(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de titulacions imparteixes en
aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC

La coordinació docent entre assignatures
a les titulacions en què participeu

Les metodologies docents que heu
utilitzat

El sistema d’avaluació que heu emprat

El grau d’innovació que us permeten les
condicions docents (continguts, nombre
d’estudiants, estructura de l’aula, etc)

L'adequació de l’assignació de la
docència al professorat

Si us plau, indica'ns què creus que es podria millorar en 
aquells aspectes que hagis marcat una puntuació baixa (1 o 
2) en les preguntes d'aquest bloc:

Escriu la resposta aquí:

https://myenquesta.upc.edu/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/963346/gid/3215/qid/40887


Respecte de la docència a les TITULACIONS DE MÀSTER

Indica el teu grau de satisfacció amb els següents aspectes
relacionats amb la docència:

1. Estudiantat
(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de titulacions imparteixes en
aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC

El perfil d’ingrés de l’estudiantat

El treball i la dedicació de l’estudiantat

La utilitat de les accions de tutoria que es
recullen en el Pla d'Acció Tutorial del
Centre
(https://www.upc.edu/ca/serveis/mentories)

Els resultats de l’aprenentatge obtinguts
per l’estudiantat

https://www.upc.edu/ca/serveis/mentories


2. Estructura del pla d'estudis
(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de titulacions imparteixes en
aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC

L’estructura del pla d’estudis
(assignatures, matèries i el seu pes)

L’organització del desplegament del pla
d’estudis (grups, horaris, etc)

L’adequació de l’enfocament,
l’organització i l’avaluació dels TFM

El perfil de competències (resultats
d’aprenentatge previstos) en la titulació

(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC; No aplica) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Titulacions de Màster' a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de
titulacions imparteixes en aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC
No
aplica

L'adequació de les pràctiques, si n'hi
han, amb el perfil formatiu de la titulació.

L'adequació dels centres de pràctiques
(si n'hi han)



3. Coordinació i Avaluació
(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser a la pregunta '1 [Bloc0]' (Indica quin tipus de titulacions imparteixes en
aquest centre:)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC

La coordinació docent entre assignatures
a les titulacions en què participeu

Les metodologies docents que heu
utilitzat

El sistema d’avaluació que heu emprat

El grau d’innovació que us permeten les
condicions docents (continguts, nombre
d’estudiants, estructura de l’aula, etc)

L'adequació de l’assignació de la
docència al professorat

Si us plau, indica'ns què creus que es podria millorar en 
aquells aspectes que hagis marcat una puntuació baixa (1 o 
2) en les preguntes d'aquest bloc:

Escriu la resposta aquí:

https://myenquesta.upc.edu/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/963346/gid/3215/qid/40887


1. Has participat en activitats de millora docent (cursos de
formació, jornades, projectes d'innovació docent, etc.)? *
Selecciona només una de les següents:

 Sí

 No

2. Valora l'impacte que aquestes activitats han tingut en les
assignatures que imparteixes:
(Escala de valoració: 1=cap impacte; 5=impacte molt positiu; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '12 [B201]' (1. Has participat en activitats de millora
docent (cursos de formació, jornades, projectes d'innovació docent, etc.)?)

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC



Indica el teu grau de satisfacció amb els recursos oferts per part del centre docent:

1. Recursos i Suport
(Escala de valoració: 1=Molt insatisfet/a; 5=Molt satisfet/a; NS/NC) *
Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC
No
aplica

Els recursos docents disponibles (aula,
ordinadors, projector, etc)

El campus virtual de suport a la docència
de la UPC (ATENEA)

Els equipaments docents dels laboratoris
necessaris per desenvolupar la vostra
docència, si s’escau

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

El suport institucional a la mobilitat del
PDI per al desenvolupament de l’activitat
docent

El suport institucional a la formació del
PDI per al desenvolupament de l’activitat
docent

La idoneïtat de la informació disponible a
la pàgina web del centre i la titulació



Si us plau, indica'ns en què creus que es podrien millorar els 
aspectes que hagis marcat una puntuació baixa (1 o 2)

Escriu la resposta aquí:



2. Sistema Intern de Garantia de la Qualitat
Coneixes l'existència del Sistema de Garantia Intern de
Qualitat (SGIQ) del centre i els seus processos
(https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-de-les-
titulacions/sgiq) per a la millora de les titulacions?

*
Selecciona només una de les següents:

 Sí

 No

Com has conegut el Sistema de Garantia Interna de  Qualitat?

*
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '16 [Bloc2SistemaIntern]' (2.  Sistema Intern de Garantia
de la Qualitat Coneixes l'existència del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) del
centre i els seus processos per a la millora de les titulacions?   )

 Pots seleccionar més d'una opció de resposta.
Selecciona totes les que corresponguin:

 Pàgina web del centre

 Participació en processos del Marc VSMA (Verificació, Seguiment, Modificació,
Acreditació) de titulacions

 Comunicacions per correu electrònic

Altres: 

https://www.upc.edu/qualitat/ca/qualitat-de-les-titulacions/sgiq


Quin és el teu grau de coneixement dels processos
relacionats amb el Marc VSMA (Verificació, Seguiment,
Modificació i Acreditació)? 
(Escala: 1=No els conec; 5=Els conec molt; NS/NC) *
Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions:
La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '16 [Bloc2SistemaIntern]' (2.  Sistema Intern de Garantia
de la Qualitat Coneixes l'existència del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) del
centre i els seus processos per a la millora de les titulacions?   )

Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC

3. Les meves opinions i suggeriments per a millorar la
titulació: *
 Escull una de les respostes següents
Selecciona només una de les següents:

 S'han tingut en compte i he rebut resposta

 No s'han tingut en compte, però he rebut resposta

 No se m'ha donat cap resposta

 No he fet cap suggeriment

 Altres 



4. Si has estat avaluat/da pel Règim de Dedicació
(https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi/dedicacio-i-
activitat-academica-del-pdi/RdD), valora l'adequació del
sistema d'avaluació:
(Escala de valoració: 1=Molt inadequat; 5=Molt adequat; NS/NC, No aplica)

*
Tria la resposta adient per cada entrada:

1 2 3 4 5 NS/NC
No

aplica

Si us plau, indica'ns en què podria millor aquest procés:

Escriu la resposta aquí:

https://www.upc.edu/qualitat/ca/avaluacio-del-pdi/dedicacio-i-activitat-academica-del-pdi/RdD


Afegeix les observacions que consideris oportunes:
Escriu la resposta aquí:

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA PARTICIPACIÓ! 

Els resultats de l'enquesta es faran públics al Portal de Qualitat, d'indicadors i
d'enquestes de la UPC (https://www.upc.edu/qualitat/ca/enquestes-de-

satisfaccio/pdi)

https://www.upc.edu/qualitat/ca/enquestes-de-satisfaccio/pdi



