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Revisió del procediment d’enquestes de satisfacció de l’alumnat amb 
la docència. Curs 2018-19 
 
El curs 2018-19 es durà a terme un pla pilot en què es revisarà el procediment 
relacionat amb les enquestes de satisfacció de l’alumnat amb la tasca docent, amb 
l’objectiu fonamental de millorar el percentatge de respostes per assignatura. 
 
Procediment 
 
Dins l’horari de classe un enquestador aplicarà els qüestionaris presencialment. Els 
alumnes respondran fent ús dels aparells mòbils (telèfon, tauleta, ordinador, etc.) 
durant un període de deu minuts aproximadament. Transcorregut aquest període, 
l’enquesta es tancarà.  

 
El període d’aplicació dels qüestionaris per als estudis de grau serà entre el 27 de 
novembre i el 22 de desembre de 2018 per a les assignatures del primer semestre.  
 
En el cas de titulacions en línia es mantindrà el format actual, és a dir, l’alumnat podrà 
emplenar els qüestionaris mitjançant UIBdigital en els terminis prevists (del 27 de 
novembre al 22 de desembre de 2018). Per tal d’afavorir la participació, s’activaran 
banners de recordatori cada cop que l’estudiant accedeixi a UIBdigital.  
 
Modalitats i criteris d’aplicació dels qüestionaris 
 
Modalitat obligatòria. L’enquesta de grup assignatura és obligatòria per al 
professorat en qualsevol dels casos següents: 
 

1. Professors i professores ajudants, ajudants doctors, contractats doctors, 
col·laboradors, contractes Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, i postdoctorals. 

2. Professors i professores associats que fa dos o menys anys que estan 
contractats i imparteixen un terç o més d’hores per grup assignatura (20 hores 
o més en el cas d’assignatures de 6 crèdits).  

3. Professors i professores titulars d’universitat i catedràtics d’universitat que 
tenen dos anys o menys d’antiguitat a la UIB i imparteixen un terç o més 
d’hores per grup assignatura (20 hores o més en el cas d’assignatures de 6 
crèdits).  

4. Professorat que hagi obtingut una puntuació mitjana de l’ítem global dels 
qüestionaris d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat 
inferior a 6 durant els dos darrers anys. En aquest cas s’avaluarà 
obligatòriament el docent de tots els grups assignatura que imparteixi. 

5. Professorat que hagi obtingut una puntuació a l’ítem global dels qüestionaris 
d’opinió de l’alumnat sobre la tasca docent del professorat inferior a 5 en 
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algun grup assignatura durant els darrers dos anys. En aquest cas únicament 
s’avaluarà obligatòriament el docent del grup assignatura en qüestió. 

 
Modalitat voluntària. Qualsevol professor o professora no inclòs a les categories 
anteriors, pot demanar que l’avaluïn d’una o més assignatures, sempre que imparteixi 
un terç o més d’hores per grup assignatura (20 hores o més en el cas d’assignatures 
de 6 crèdits). 
 
Aquesta sol·licitud s’ha de fer del 6 al 12 de novembre (inclosos) accedint a 
UIBdigital. 
 
Els centres i departaments, també, poden sol·licitar que s’avaluï una assignatura o un 
grup assignatura, o bé una titulació sencera, per motius raonats.  
 
En el cas de grau, no s’activaran les enquestes de grup assignatura amb menys de 
quatre alumnes matriculats el dia 15 de novembre. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
Vicerectorat de Docència 
Oficina de Suport a la Docència 
Servei d’Estadística i Qualitat Universitària 
 
Palma, 5 de novembre de 2018 
 
 

https://uibdigital.uib.es/uibdigital/tramits/sollicituds/oferta.html
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