
Avaluació de l’activitat docent per part de l’alumnat
MU Unió Europea-Xina: Cultura i 

Economia - Curs 2016-2017

A continuació, per cada ítem, es presenten les mitjanes de valoració (escala del 0 al 4) de l’activitat docent per part de l’alumnat
corresponent als qüestionaris d’avaluació recollits durant el curs 2016-2017 al MU Unió Europea-Xina: Cultura i Economia.

Centre Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Titulació: MU Unió Europea-Xina: Cultura i Economia
Qüestionaris d’alumnes recollits: 20

% participació alumnat: 10,5%
Alumnat matriculat a les assignatures avaluades: 191
Docents avaluats: 3

% professorat avaluat: 100,0%
Docents impartint: 3

El professor/a... Titulació

1.   S’expressa amb claredat en les seves exposicions i/o explicacions 3,6

2.   Ens anima a ser actius en els activitats d’aprenentatge (a preguntar, participar, etc) 3,9

3.   Realitza un seguiment del procés d’aprenentatge de cada estudiant 3,6

4.  Respon clarament les consultes que li plantegem sobre la matèria 3,7

5.   A partir de les activitats d’avaluació, realitza comentaris que ens ajuden a millorar 3,8

6.   Amb aquest/a docent he assolit els coneixements i competències que considero valuoses per a 
la meva formació

3,9

7.  El material del curs està ben preparat i resulta útil (presentacions a classe, casos pràctics, 
lectures, bibliografia...)

3,7

8.  Valora globalment l’actuació docent d’aquest/a professor/a 3,8

Valoració global de l’activitat docent 3,7

*Mitjana: suma  de  totes  les  puntuacions  (escala  del 0 “molt en desacord"  al  4  "molt  d’acord")  dividida  pel  nombre  de  puntuacions. 
** Base de resposta: 20 qüestionaris. 
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Avaluació dels mòduls per part de l’alumnat
MU Unió Europea-Xina: Cultura 
i Economia - Curs 2016-2017 

A continuació, per cada ítem, es presenten les mitjanes de valoració dels mòduls (escala del 0 al 4) per part de l’alumnat corresponent als
qüestionaris d’avaluació recollits durant el 2n semestre del curs 2016-2017 al MU Unió Europea-Xina: Cultura i Economia.

Centre Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Titulació: MU Unió Europea-Xina: Cultura i Economia - 2n semestre
Qüestionaris d’alumnes recollits: 8

% participació alumnat: 21,1%
Alumnat matriculat a les assignatures avaluades: 38

1. Assistència a les activitats 
presencials (%):

Menor
d’un 25%: 

Entre un 25% 
i un 50%: 

Major del 50% 
i menor del 75%: 

Major 
del 75%: 

2. Hores setmanals dedicades a l’assignatura
(excloent activitats presencials) (%):

Menor de 2h: 12,5 2-4 hores: -
5-7 hores: 
12,5

8-10 hores: 
50,0

Més de 10h: 
25,0

En la matèria... Titulació

1. S’ha seguit la programació del mòdul que s’explica a la Guia Docent 3,8

2. El sistema d’avaluació s’explica clarament a la Guia Docent 3,8

3. Els continguts de les proves i d’altres treballs avaluats es corresponen amb els continguts del 
curs

3,8

4. Els continguts de les proves i d’altres treballs avaluats es corresponen amb els continguts del 
mòdul i es corresponen també amb el temps que els professors han dedicat a cada tema

3,8

5. La càrrega de treball de l’estudiant està ben dimensionada 3,6

6. Amb aquest mòdul he après  coses que considero valuoses per a la meva formació 3,9

7. El material del mòdul (presentacions en classe, enunciats de problemes o casos, guions de 
seminaris i pràctiques, lectures, bibliografia de consulta, etc.) està ben preparat i  resulta útil

3,6

8. Hi ha hagut una bona coordinació interna del mòdul (distribució de la càrrega de treball, no 
solapament de continguts, seqüenciació temporal de activitats, etc.)

3,8

9. En general, el meu grau de satisfacció amb l’aprenentatge que estic adquirint amb aquest mòdul 
és de...

3,6

Valoració global de les assignatures 3,7

*Mitjana: suma  de  totes  les  puntuacions  (escala  del 0 “molt en desacord"  al  4  “molt d’acord")  dividida  pel  nombre  de  puntuacions. 
** Base de resposta: 8 qüestionaris. 

1


