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Model de representativitat de les enquestes sobre l'actuació docente 
 
 
El Consell de Govern 2019/04/15  va aprovar la revisió del model d’enquestes de 
l’estudiantat i, entre d’altres acord, va ratificar la metodologia establerta en el TFM 
"avaluació de proves estadístiques en poblacions finites amb mida mostral petita: 
Aplicació a l'anàlisi d'enquestes sobre l'actuació docent" (consultable a UPCOMMONS) 
on es desenvolupa una metodologia que permet elaborar una taula en què, en funció 
del nombre de   matriculats i respostes, es classifica la fiabilitat de l'enquesta en baixa o 
molt baixa / mitjana / alta / molt alta  
 
Aleshores: 

 S’anul·laran d’ofici les enquestes de professorat amb fiabilitat baixa o molt baixa. 
Aquestes enquestes estan ressaltades a l'aplicació en color vermell. Tot i això, si 
s’al·lega un motiu d’un altre tipus, prou argumentat i amb el vistiplau del centre implicat, 
i  l’al·legació presentada és acceptada, l’enquesta deixarà d’estar anul·lada. 

 

 Les enquestes amb fiabilitat mitjana només s’anul·laran si el professorat afectat 
ho demana (durant el període d’al·legacions) i ho justifica degudament. Aquestes 
enquestes quedaran ressaltades a l'aplicació en color taronja una vegada 
acceptada la sol·licitud d’anul·lació efectuada per la persona afectada. 

 

 No es consideraran al·legacions basades en manca de representativitat per les 
enquestes amb fiabilitat bona i molt bona; però, com qualsevol altra, es podran 
anul·lar si s'al·lega un motiu d'un altre tipus, prou argumentat i amb el vistiplau 
del centre implicat. Aquestes enquestes quedaran ressaltades a l'aplicació en 
color taronja una vegada acceptada la sol·licitud d’anul·lació efectuada per la 
persona afectada. 

Les enquestes anul·lades (ressaltades a l’aplicació en color vermell  o taronja) no es 
tindran en compte en cap procés d’avaluació o equivalent.  

Només s’eliminaran enquestes de professorat si s’ha produït un error fefaent 
d’administració de l’enquesta o enquestes de professors que han fet menys de 10 hores 
de classe. 

 

 

 

 

https://www.upc.edu/qualitat/ca/pantalles/e-enquestes/acord_cdg_04-15-19_aprovacio-de-la-revisio-del-model-denquestes-de-lestudiantat.pdf
https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/24058;jsessionid=C9EA97E3B1486029E8C369A49A72C680
https://www.upc.edu/gpaq/ca/pantalles/e-enquestes/resolveuid/0da35746919248d9ac01f3cf93b33b92
https://www.upc.edu/gpaq/ca/pantalles/e-enquestes/resolveuid/0da35746919248d9ac01f3cf93b33b92
https://www.upc.edu/gpaq/ca/pantalles/e-enquestes/resolveuid/0da35746919248d9ac01f3cf93b33b92

