Enquesta: Satisfacció del professorat 2s 2019/20 COVID19
Col·lectiu al que s’adreça l’enquesta

Professorat de grau i de màster universitari amb docència al segon
semestre del 2019/20

Període de resposta

Del 17 al 29 de juliol de 2020 (ambdós inclosos)

Població / Mostra / Participació

2.921 / 652 / 22,32%

Distribució sobre el total de respostes
Grau / Màster universitari

77,14% / 22,86%

Distribució de resposta per sexe

Distribució de resposta per categoria laboral
40%

0,79%

35%
Dona

34,51%

30%
26,04%
25%

48,11%

Home

20%

17,87%

51,10%

13,56%

15%
Altres

10%
3,08%

5%

2,47%

2,47%

Altres

Lector/a

0%
Associat/da i
Ass. Clínic/a

Titular
d'Universitat

Agregat/a

Catedràtic/a Investigador/a
d'Universitat Postdoctoral

Enquesta: Satisfacció del professorat 2s 2019/20 COVID19
DOCÈNCIA I AVALUACIÓ A GRAUS
Com han estat, majoritàriament, les classes de les
assignatures que has impartit?

En cas d'haver impartit alguna assignatura de pràctiques de
laboratori, com has resolt aquest tipus d'activitat?
0,87%

Classes en directe per videoconferència

21,04%

Classes gravades en vídeo

28,99%

49,10%
17,62%

Powerpoint amb àudio

12,23%

Altres

66,15%
3,99%

Treball sobre material proporcionat als
estudiants (lectura de capítols, documents,
material escrit, etc.)

Per àudio o vídeo, en grup a hores
establertes

20,45%

Per àudio o vídeo, en consultes
particulars sota demanda

2,56%
11,79%

Per xat

43,34%

NO HE IMPARTIT CAP ASSIGNATURA
DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

El 66,15% del professorat no ha impartit cap
assignatura de pràctiques de laboratori.
A continuació es mostra el resultat del professorat
que sí ha impartit pràctiques de laboratori.

Com has vehiculat, majoritàriament, les consultes de l’alumnat
en les assignatures que has impartit?

12,82%

Endarrerint-ne la realització en el
calendari perquè les pràctiques fossin
presencials
Replantejant les pràctiques per
adaptar-les al format no presencial

Endarrerint-ne la realització en el
calendari perquè les pràctiques fossin
presencials

Replantejant les pràctiques per adaptarles al format no presencial

19,64%
Per correu electrònic

85,64%
D'una altra manera

3,73%

Altres
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DOCÈNCIA I AVALUACIÓ A GRAUS
Com has realitzat, majoritàriament, l'avaluació de l'alumnat
de les assignatures que has impartit?

Consideres que les qualificacions dels teus estudiants han
reflectit adequadament el grau d'assoliment de les
competències adquirides?

Avaluació síncrona (aquella que es
realitza telemàticament però amb
presència telemàtica simultània de
docent i estudiants. P.e. proves o
exàmens en línia).

42,14%

Sí

34,21%
57,86%

Avaluació asíncrona (aquella que, tot i
ser telemàtica, es realitza sense la
presència simultània de docent i
estudiants. P. e. la realització de
treballs o lliuraments).

Quants alumnes van seguir les teves classes en línia?

65,79%

Quants alumnes es van presentar a les proves d'avaluació?
0,48%

7,45%

42,29%

19,06%

31,20%

Menys de 25%

Entre 25% i 50%

Entre 50% i 75%

Més de 75%

No

0,81%

7,25%

Menys de 25%

Entre 25% i 50%

91,47%

Entre 50% i 75%

Més de 75%
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DOCÈNCIA I AVALUACIÓ A MÀSTERS
Com han estat, majoritàriament, les classes dels mòduls que
has impartit?

En cas d'haver impartit algun mòdul de pràctiques de
laboratori, com has resolt aquest tipus d'activitat?
2,40%

Classes en directe per
videoconferència

11,98% 1,20%

Classes gravades en vídeo

27,37%
Powerpoint amb àudio

Altres

60,89%

6,15%

Treball sobre material proporcionat als
estudiants (lectura de capítols,
documents, material escrit, etc.)

5,59%

84,43%
NO HE IMPARTIT CAP
ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES DE
LABORATORI

El 84,43% del professorat no ha impartit cap
mòdul de pràctiques de laboratori.
A continuació es mostra el resultat del professorat
que sí ha impartit pràctiques de laboratori.

Com has vehiculat, majoritàriament, les consultes de l’alumnat
en el mòduls que has impartit?
9,34%

47,80%

Per àudio o vídeo, en grup a hores
establertes

15,93%

24,73%

7,69%
15,38%

Per àudio o vídeo, en consultes
particulars sota demanda

Endarrerint-ne la realització
en el calendari perquè les
pràctiques fossin presencials
Replantejant les pràctiques
per adaptar-les al format no
presencial

Per xat

Per correu electrònic

Endarrerint-ne la realització en el
calendari perquè les pràctiques
fossin presencials
Replantejant les pràctiques per
adaptar-les al format no presencial

76,92%
Altres

2,20%

D'una altra manera
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DOCÈNCIA I AVALUACIÓ A MÀSTERS
Com has realitzat, majoritàriament, l'avaluació de l'alumnat
de les assignatures que has impartit?

32,22%

Avaluació síncrona (aquella que es
realitza telemàticament però amb
presència telemàtica simultània de
docent i estudiants. P.e. proves o
exàmens en línia).

Consideres que les qualificacions dels teus estudiants han
reflectit adequadament el grau d'assoliment de les
competències adquirides?
12,29%
Sí

Avaluació asíncrona (aquella que, tot i ser
telemàtica, es realitza sense la presència
simultània de docent i estudiants. P. e. la
realització de treballs o lliuraments).

67,78%

Quants alumnes van seguir les teves classes en línia?
3,35%

5,03%

Menys de 25%

87,71%

No

Quants alumnes es van presentar a les proves d'avaluació?
2,17% 1,63% 1,63%

Menys de 25%

7,82%
Entre 25% i 50%

83,80%

Entre 50% i 75%

Més de 75%

Entre 25% i 50%

94,57%

Entre 50% i 75%

Més de 75%
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CONDICIONS DE DOCÈNCIA A CASA
A quins dispositius digitals tens accés per seguir les tasques
acadèmiques? (resposta múltiple: % de professorat que
disposa del dispositiu digital)
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Quins tipus de connexió a Internet tens? (resposta múltiple: %
de professorat que disposa del tipus de connexió a Internet)
80%

85,43%

60%

50,92%

50%

45,71%

37,73%

66,87%

70%

40%
30%

28,22%

22,70%

20%
7,36%

4,14%

10%

0,15%

0,31%

0%
Ordinador
de
sobretaula

Tauleta

Ordinador
portàtil

Telèfon
intel·ligent

Lector de
Altres
llibres
dispositius
electrònics

Cap

Wifi

Dades mòbils

No tinc connexió a
Internet

Si no disposes d'un espai adequat per treballar a casa, indica els
problemes principals relacionats amb l'espai de treball. (resposta
múltiple: % de professorat per principal problema d’adequació)

Disposes d'un espai adequat per treballar a casa?

Sí

26,77%

Fibra o ADSL

El 26,77% del professorat ha
contestat que no disposa d’un
espai adequat per treballar a casa.
A continuació es mostra el
principal problema d’adequació.

60%

51,77%

50%
40%
30%

23,40%

24,82%

20%

73,23%

No

10%
0%
No tinc un espai on pugui
treballar amb privacitat i
comoditat

He de compartir l'ordinador, Tinc poca cobertura de xarxa
la tauleta o el portàtil amb
altres membres de la família
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RECURSOS TECNOLÒGICS
Valora la utilitat dels continguts de la guia "Eines per treballar
en remot per al Personal Docent i Investigador"?
3,26%

Valora la utilitat de les guies i infografies creades durant el
confinament que es podien trobar al campus virtual.
2,17%

Gens útil
Poc útil

27,13%

17,52%

26,01%

Gens útil
Poc útil

15,63%

Bastant útil

12,09%

40,00%

Molt útil

Bastant útil

16,10%

40,09%

Molt útil
NO HE CONSULTAT AQUESTA
GUIA

NO HE CONSULTAT AQUESTA
GUIA

El 26,01% del professorat no ha consultat
aquestes guies/infografies.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí l’ha consultada.

El 27,13% del professorat no ha consultat
aquesta guia.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí l’ha consultada.

4,47%

2,93%
Gens útil

Gens útil

16,60%

21,76%
24,04%

54,89%

Poc útil

Bastant útil

Molt útil

54,18%

21,13%

Poc útil

Bastant útil

Molt útil
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RECURSOS TECNOLÒGICS
Valora la utilitat del servei del CAS del teu centre docent durant
la emergència sanitària
6,79%

Gens útil

13,43%
39,51%

Poc útil
Bastant útil

23,15%
Molt útil

17,13%
NO HE CONTACTAT AMB EL
CAS

Quines de les "Eines per treballar en remot per al PDI" que s'han
indicat a la "web de la UAB sobre el coronavirus" t'han resultat
més útils per continuar amb les tasques docents en remot?
(resposta múltiple: % de professorat per eina)
90%
80%
70%

El 39,51% del professorat no ha contactat
amb el CAS.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí l’ha contactat.

76,69%
69,48%

63,80%

60%
50%
40%
30%

21,63%

23,77%

21,63%

13,96%

20%

11,22%
Gens útil

5,83%

10%
0%

28,32%

Poc útil

22,19%
Bastant útil

38,27%
Molt útil

Moodle del Correu Office 365 OneDrive
campus electrònic
virtual

Teams

Intranet de
Seu
XPV de la
la UAB electrònica
UAB
de la UAB
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ALTRES TIPUS DE RECURSOS
Valora la utilitat dels continguts de les recomanacions generals
a l'hora de fer DOCÈNCIA virtual de la web de la UAB sobre el
coronavirus
4,10%

Valora la utilitat dels continguts de les recomanacions de les
activitats d'AVALUACIÓ no presencial de la web de la UAB
sobre el coronavirus
7,00%

Gens útils

18,61%

Poc útils

Poc útils

19,91%

23,82%
Bastant útils

10,73%

Gens útils

26,59%

Bastant útils

9,80%

Molt útils

Molt útils

36,70%

42,74%
NO HE CONSULTAT AQUESTES
RECOMANACIONS

NO HE CONSULTAT AQUESTES
RECOMANACIONS
El 19,91% del professorat no ha consultat
aquestes recomanacions.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí les ha consultades.

El 18,61% del professorat no ha consultat
aquestes recomanacions.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí les ha consultades.

13,18%

5,04%
Gens útils

29,26%
52,52%

12,23%

8,74%
Gens útils
Poc útils

Poc útils

33,20%
Bastant útils
Molt útils

45,83%

Bastant útils
Molt útils
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ALTRES TIPUS DE RECURSOS
Valora el Webinar del 2 d'abril sobre DOCÈNCIA no presencial

Valora el Webinar del 14 d'abril sobre DOCÈNCIA no presencial

Gens útil

1,42%

0,95%
9,98%

Poc útil

12,34%

Bastant útil

Molt útil

Poc útil

18,86%

21,68%
56,65%

Gens útil

Bastant útil

63,07%
Molt útil

7,13%
7,91%

NO HE ASSISTIT NI
VISUALITZAT LA GRAVACIÓ DEL
WEBINAR

NO HE ASSISTIT NI VISUALITZAT
LA GRAVACIÓ DEL WEBINAR
El 63,07% del professorat no ha assistit ni
visualitzat la gravació d’aquest webinar.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí ha assistit o visualitzat.

El 56,65% del professorat no ha assistit ni
visualitzat la gravació d’aquest webinar.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí ha assistit o visualitzat.

3,28%

2,58%
Gens útil

18,25%

Gens útil

19,31%
28,47%

Poc útil

27,04%

Bastant útil

Bastant útil

50,00%

Poc útil

51,07%
Molt útil

Molt útil
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ALTRES TIPUS DE RECURSOS
Valora el Webinar del 14 de maig sobre AVALUACIÓ no
presencial
1,27% 9,02%

Valora la utilitat dels continguts dels cursos oferts per l'àmbit de
Formació anomenats "Utilitzant Teams per Suport a la
Docència"
0,92% 7,98%

Gens útil

Gens útil

Poc útil

16,93%

Poc útil

26,23%

Bastant útil

Bastant útil

52,30%

65,82%

6,96%

Molt útil

Molt útil

NO HE ASSISTIT NI VISUALITZAT
LA GRAVACIÓ DEL WEBINAR

12,58%

El 52,30% del professorat no ha assistit a
cap curs.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí ha assistit.

El 65,82% del professorat no ha assistit ni
visualitzat la gravació d’aquest webinar.
A continuació es mostra el resultat del
professorat que sí ha assistit o visualitzat.

1,93%

3,70%

Gens útil

Gens útil

20,37%
26,39%

49,54%

NO HE ASISTIT REALITZAT CAP
CURS

Poc útil

Bastant útil

Molt útil

26,37%

16,72%
Poc útil

Bastant útil

54,98%
Molt útil
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NECESSITATS FORMATIVES FUTURES
D'acord amb l'experiència viscuda aquest segon semestre
d'excepcionalitat, quin tipus de formació demanaries com a
docent? (resposta múltiple: % de professorat per tipus de
formació)
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27,15%
23,04%

26,77%

23,04%

Quin creus que ha de ser el model docent de la UAB en el
futur?
4,48%

100% presencial

25,93%

22,07%

D'essència presencial amb
incorporació d'alguns
elements no presencials
Mixt: presencial i no
presencial

47,53%
Formació en eines
Formació en
digitals per a la
metodologies docents
docència
no presencials

Formació en
metodologies
d'avaluació no
presencials

Formació a mida,
sectoritzada pel meu
àmbit de coneixement

Altres
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Qüestionari complet de l’enquesta

DADES GENERALS
• Sexe
• Edat
• Categoria de professorat
• Anys d’experiència docent
Com has desenvolupat la docència i avaluació no presencial als GRAUS?

•

Has impartit docència a GRAUS? Sí/No

•

Indica a quin centre imparteixes majoritàriament la docència de grau

•

Com han estat, majoritàriament, les classes de les assignatures que has impartit?
o Classes en directe per videoconferència
o Classes gravades en vídeo
o Powerpoint amb àudio
o Treball sobre material proporcionat als estudiants (lectura de capítols, documents, material escrit, etc.)

•

Com has resolt les activitats dinàmiques com ara debats, seminaris o pràctiques?

Enllaç web al
qüestionari de
l’enquesta
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Qüestionari complet de l’enquesta
•

En cas d'haver impartit alguna assignatura de pràctiques de laboratori, com has resolt aquest tipus d'activitat?
o Endarrerint-ne la realització en el calendari perquè les pràctiques fossin presencials
o Replantejant les pràctiques per adaptar-les al format no presencial
o Altres
o NO HE IMPARTIT CAP ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

•

En cas d'haver contestat "ALTRES" a la pregunta anterior, indica com ho has resolt

•

Com has vehiculat, majoritàriament, les consultes de l’alumnat en les assignatures que has impartit?
o Per àudio o vídeo, en grup a hores establertes
o Per àudio o vídeo, en consultes particulars sota demanda
o Per xat
o Per correu electrònic
o D'una altra manera

•

En cas d'haver contestat "D’UNA ALTRA MANERA" a la pregunta anterior, indica com ho has resolt

•

Com has realitzat, majoritàriament, l’avaluació de l’alumnat de les assignatures que has impartit?
o Avaluació síncrona (aquella que es realitza telemàticament però amb presència telemàtica simultània de docent i estudiants. P.e. proves o
exàmens en línia).
o Avaluació asíncrona (aquella que, tot i ser telemàtica, es realitza sense la presència simultània de docent i estudiants. P. e. la realització de
treballs o lliuraments).
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Qüestionari complet de l’enquesta
•

Consideres que les qualificacions dels teus estudiants han reflectit adequadament el grau d’assoliment de les competències adquirides? Sí/No

•

Quants alumnes van seguir les teves classes en línia?
Menys de 25%
Entre 25% i 50%
Entre 50% i 75%

•

Quants alumnes es van presentar a les proves d’avaluació?
Menys de 25%
Entre 25% i 50%
Entre 50% i 75%

Més de 75%

Més de 75%

Com has desenvolupat la docència i avaluació no presencial als MÀSTERS UNIVERSITARIS?
•

Has impartit docència a MÀSTERS UNIVERSITARIS? Sí/No

•

Indica a quin centre imparteixes majoritàriament la docència de màster universitari

•

Com han estat, majoritàriament, les classes de les assignatures que has impartit?
o Classes en directe per videoconferència
o Classes gravades en vídeo
o Powerpoint amb àudio
o Treball sobre material proporcionat als estudiants (lectura de capítols, documents, material escrit, etc.)

•

Com has resolt les activitats dinàmiques com ara debats, seminaris o pràctiques?
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Qüestionari complet de l’enquesta
•

En cas d'haver impartit alguna assignatura de pràctiques de laboratori, com has resolt aquest tipus d'activitat?
o Endarrerint-ne la realització en el calendari perquè les pràctiques fossin presencials
o Replantejant les pràctiques per adaptar-les al format no presencial
o Altres
o NO HE IMPARTIT CAP ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES DE LABORATORI

•

En cas d'haver contestat "ALTRES" a la pregunta anterior, indica com ho has resolt

•

Com has vehiculat, majoritàriament, les consultes de l’alumnat en les assignatures que has impartit?
o Per àudio o vídeo, en grup a hores establertes
o Per àudio o vídeo, en consultes particulars sota demanda
o Per xat
o Per correu electrònic
o D'una altra manera

•

En cas d'haver contestat "D’UNA ALTRA MANERA" a la pregunta anterior, indica com ho has resolt

•

Com has realitzat, majoritàriament, l’avaluació de l’alumnat de les assignatures que has impartit?
o Avaluació síncrona (aquella que es realitza telemàticament però amb presència telemàtica simultània de docent i estudiants. P.e. proves o
exàmens en línia).
o Avaluació asíncrona (aquella que, tot i ser telemàtica, es realitza sense la presència simultània de docent i estudiants. P. e. la realització de
treballs o lliuraments).
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Qüestionari complet de l’enquesta

•

Consideres que les qualificacions dels teus estudiants han reflectit adequadament el grau d’assoliment de les competències adquirides? Sí/No

•

Quants alumnes van seguir les teves classes en línia?
Menys de 25%
Entre 25% i 50%
Entre 50% i 75%

Més de 75%

Quants alumnes es van presentar a les proves d’avaluació?
Menys de 25%
Entre 25% i 50%
Entre 50% i 75%

Més de 75%

•

Globalment, per a GRAUS i MÀSTERS UNIVERSITARIS, com has desenvolupat la docència d'avaluació no presencial?
• Enumera algunes dificultats que t’hagis trobat a l’hora de desenvolupar la docència o l’avaluació no presencial
• Estaries disposat a compartir amb altres docents alguna bona pràctica sobre docència i avaluació no presencial que hagis dut a terme? Descriu
breument de què es tracta
• Quina valoració personal fas d’aquesta experiència de docència no presencial?
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Qüestionari complet de l’enquesta
CONDICIONS PER FER LA DOCÈNCIA DES DE CASA

•

A quins dispositius digitals tens accés per seguir les tasques acadèmiques? (pots marcar més d'una resposta)
o Ordinador de sobretaula
o Tauleta
o Ordinador portàtil
o Telèfon intel·ligent
o Lector de llibres electrònics
o Altres dispositius
o Cap

•

En cas d'haver contestat "ALTRES DISPOSITIUS" a la pregunta anterior, indica quins

•

Quins tipus de connexió a Internet tens? (Pots marcar més d’una resposta
Wifi
Fibra o ADSL
Dades mòbils
No tinc connexió a Internet

•

Disposes d’un espai adequat per treballar a casa? Sí/no

•

Si no disposes d’un espai adequat per treballar a casa, indica els problemes principals relacionats amb l’espai de treball: (Pots marcar més d’una
resposta)
o No tinc un espai on pugui treballar amb privacitat i comoditat
o He de compartir l'ordinador, la tauleta o el portàtil amb altres membres de la família
o Tinc poca cobertura de xarxa
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Qüestionari complet de l’enquesta
RECURSOS TECNOLÒGICS QUE S’HAN POSAT A LA TEVA DISPOSICIÓ

•

Valora la utilitat dels continguts de la guia "Eines per treballar en remot per al Personal Docent i Investigador"?
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE CONSULTAT AQUESTA GUIA

•

Valora la utilitat de les guies i infografies creades durant el confinament que es podien trobar al campus virtual (concretament a l’espai d’ajuda)
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE CONSULTAT AQUESTA GUIA

•

Valora la utilitat del servei del CAS del teu centre docent durant la emergència sanitària
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE CONTACTAT AMB EL CAS

•

Quines de les "Eines per treballar en remot per al PDI" que s’han indicat a la "web de la UAB sobre el coronavirus" t’han resultat més útils per
continuar amb les tasques docents en remot? Marca les que t’hagin ajudat més
o Moodle del campus virtual
o Correu electrònic
o Office 365
o OneDrive
o Teams
o Intranet de la UAB
o Seu electrònica de la UAB
o Xarxa Privada Virtual de la UAB (XPV)

•

Quins serien els aspectes a millorar pel que fa a l’entorn tecnològic, eines, xarxa, etc.?

Enquesta: Satisfacció del professorat 2s 2019/20 COVID19
Qüestionari complet de l’enquesta

ALTRES TIPUS DE RECURSOS PER A LA DOCÈNCIA I L’AVALUACIÓ NO PRESENCIAL
•

Valora la utilitat dels continguts de les recomanacions generals a l’hora de fer DOCÈNCIA virtual de la web de la UAB sobre el coronavirus
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE CONSULTAT AQUESTES RECOMANACIONS

•

Valora la utilitat dels continguts de les recomanacions de les activitats d'AVALUACIÓ no presencial de la web de la UAB sobre el coronavirus
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE CONSULTAT AQUESTES RECOMANACIONS

•

Valora el Webinar del 2 d'abril sobre DOCÈNCIA no presencial
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE ASSISTIT NI VISUALITZAT LA GRAVACIÓ DEL WEBINAR

•

Valora el Webinar del 14 d'abril sobre DOCÈNCIA no presencial
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE ASSISTIT NI VISUALITZAT LA GRAVACIÓ DEL WEBINAR

•

Valora el Webinar del 14 de maig sobre AVALUACIÓ no presencial
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE ASSISTIT NI VISUALITZAT LA GRAVACIÓ DEL WEBINAR

•

Valora la utilitat dels continguts dels cursos oferts per l’àmbit de Formació anomenats "Utilitzant Teams per Suport a la Docència"
Gens útil Poc útil Bastant útil Molt útil NO HE ASSISTIT REALITZAT CAP CURS

Enquesta: Satisfacció del professorat 2s 2019/20 COVID19
Qüestionari complet de l’enquesta
DE CARA AL FUTUR – NECESSITATS FORMATIVES– MODEL DOCENT DE LA UAB
•

D’acord amb l’experiència viscuda aquest segon semestre d’excepcionalitat, quin tipus de formació demanaries com a docent? (Pots marcar més
d’una resposta)
o Formació en eines digitals per a la docència
o Formació en metodologies docents no presencials
o Formació en metodologies d'avaluació no presencials
o Formació a mida, sectoritzada pel meu àmbit de coneixement

•

Quin creus que ha de ser el model docent de la UAB en el futur?
o 100% presencial
o D’essència presencial amb incorporació d’alguns elements no presencials
o Mixt: presencial i no presencial
o Altres

•

En cas d’haver contestat “ALTRES” a la pregunta anterior, indica quin

