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RESULTATS COMPARATIUS

PER GRAUS
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Explicació metodològica

Equivalència del valor numèric de l’enquesta (escala 1-6) a un valor numèric
comprès entre 0 i 10. La variable x correspon a la resposta dels enquestats. La
variable y correspon a la seva equivalència en una escala entre 0 i 10.

La fórmula que s’ha fet servir per a l’equivalència és:

TAULA COMPARATIVA PER GRAUS

NºPregunt
a

Periodism
e

Cine i TV Publ.RRP
P

Rel.Intern
.

Humanitat
s

1 5,24 4,81 5,00 5,33 5,40
2 5,48 4,33 4,91 4,78 4,91
3 5,00 4,05 4,50 4,56 4,86
4 4,95 4,00 3,77 5,11 4,86
5 5,38 4,81 4,82 5,22 5,11
6 5,24 4,05 4,41 5,11 5,14
7 4,90 3,48 4,09 4,89 4,74
8 4,76 3,62 3,50 4,56 4,69
9 4,81 4,76 4,77 4,78 4,89

10 5,43 5,24 5,18 5,00 5,34
11 4,95 4,14 4,41 4,89 4,94
12 4,81 4,14 4,64 5,11 5,14
13 5,19 4,24 4,86 5,00 5,26
14 4,52 4,43 4,55 4,33 4,91
15 4,71 4,76 4,86 4,56 5,06
16 4,95 4,48 4,59 4,56 4,97
17 4,52 4,62 5,05 4,67 4,54
18 4,81 4,00 4,36 4,67 4,60
19 4,48 4,00 4,36 4,22 4,37
20 4,62 3,52 3,95 4,78 4,60
21 4,71 3,76 4,14 4,67 4,46
22 4,62 3,71 3,91 4,67 4,29
23 5,29 4,95 5,27 5,33 5,40
24 5,52 5,00 5,36 5,22 5,20

Nombre de
respostes per sobre

del 5,25 (≥8,5
Excel.lent)

5 0 2 2 4

Nombre de
respostes entre  4,5 i

5,24 (notable)

18 8 12 20 17

Nombre de
respostes entre 3,5 i

4,49 (aprovat)

1 15 10 2 3
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Nombre de
respostes inferior a

3,5 (suspès)

0 1 0 0 0
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1. Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m’han estat assignades:

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,24 4,81 5 5,33 5,4 5,156

Valor 0 - 10 8,48 7,62 8 8,66 8,8 8,312

2.
Conec els

criteris de la Facultat referits a l’organització de la docència

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,48 4,33 4,91 4,78 4,91 4,882
Valor 0 - 10 8,96 6,66 7,82 7,56 7,82 7,764
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3. L’organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans
docents

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,00 4,05 4,50 4,56 4,86 4,59
Valor 0 - 10 8,00 6,10 7,00 7,12 7,72 7,19

4. En general, el pla d’estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,95 4,00 3,77 5,11 4,86 4,54
Valor 0 - 10 7,90 6,00 5,54 8,22 7,72 7,08
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5. En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,38 4,81 4,82 5,22 5,11 5,07
Valor 0 - 10 8,76 7,62 7,64 8,44 8,22 8,14

6. Els

programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la
formació adient per a l’obtenció de la titulació

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,24 4,05 4,41 5,11 5,14 4,79
Valor 0 - 10 8,48 6,10 6,82 8,22 8,28 7,58
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7. Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la
revisió i millora del programa formatiu

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,90 3,48 4,09 4,89 4,74 4,42
Valor 0 - 10 7,80 4,96 6,18 7,78 7,48 6,84
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8. El programa formatiu incorpora elements innovadors de l’entorn professional de
la titulació

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,76 3,62 3,50 4,56 4,69 4,23
Valor 0 - 10 7,52 5,24 5,00 7,12 7,38 6,45

9. L’avaluació de l’activitat docent del professorat per part dels alumnes i
responsables acadèmics em motiva per millorar

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,81 4,76 4,77 4,78 4,89 4,80
Valor 0 - 10 7,62 7,52 7,54 7,56 7,78 7,60
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10. El sistema de tutories afavoreix l’aprenentatge de l’estudiant

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,43 5,24 5,18 5,00 5,34 5,24
Valor 0 - 10 8,86 8,48 8,36 8,00 8,68 8,48

11. La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,95 4,14 4,41 4,89 4,94 4,67
Valor 0 - 10 7,90 6,28 6,82 7,78 7,88 7,33
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12. La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és
satisfactòria

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,81 4,14 4,64 5,11 5,14 4,77
Valor 0 - 10 7,62 6,28 7,28 8,22 8,28 7,54

13. La comunicació amb els responsables acadèmics és bona

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,19 4,24 4,86 5,00 5,26 4,91
Valor 0 - 10 8,38 6,48 7,72 8,00 8,52 7,82
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14. La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,52 4,43 4,55 4,33 4,91 4,55
Valor 0 - 10 7,04 6,86 7,10 6,66 7,82 7,10

15. Les aules i la resta d’espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,71 4,76 4,86 4,56 5,06 4,79
Valor 0 - 10 7,42 7,52 7,72 7,12 8,12 7,58
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16. Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,95 4,48 4,59 4,56 4,97 4,71
Valor 0 - 10 7,90 6,96 7,18 7,12 7,94 7,42

17. Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle...)

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,52 4,62 5,05 4,67 4,54 4,68
Valor 0 - 10 7,04 7,24 8,10 7,34 7,08 7,36
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18. Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,81 4,00 4,36 4,67 4,60 4,49
Valor 0 - 10 7,62 6,00 6,72 7,34 7,20 6,98

19. La facultat m’ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,48 4,00 4,36 4,22 4,37 4,29
Valor 0 - 10 6,96 6,00 6,72 6,44 6,74 6,57
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20. La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,62 3,52 3,95 4,78 4,60 4,29
Valor 0 - 10 7,24 5,04 5,90 7,56 7,20 6,59

21. Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la
qualitat

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,71 3,76 4,14 4,67 4,46 4,35
Valor 0 - 10 7,42 5,52 6,28 7,34 6,92 6,70

18



22. La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 4,62 3,71 3,91 4,67 4,29 4,24
Valor 0 - 10 7,24 5,42 5,82 7,34 6,58 6,48

23. Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,29 4,95 5,27 5,33 5,40 5,25
Valor 0 - 10 8,58 7,90 8,54 8,66 8,80 8,50
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24. El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi

Periodisme Cine i tv Publ.RRPP Rel.Intern. Humanitats

Valor 1 – 6 5,52 5,00 5,36 5,22 5,20 5,26
Valor 0 - 10 9,04 8,00 8,72 8,44 8,40 8,52
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RESULTATS DETALLATS

PER GRAU
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GRAU EN PERIODISME
POBLACIÓ: 52 (100%)
PARTICIPACIÓ: 21 (40%)REPDir6

4
Organització de la docència

 1. Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 4 (19.05 %)
-  6 (6): 13 (61.90 %)
Mitjana: 5.24

2. Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 1 (4.76 %)
-  5 (5): 2 (9.52 %)
-  6 (6): 16 (76.19 %)
Mitjana: 5.48

3- L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 9 (42.86 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
Mitjana: 5.00

Observacions a l'apartat
-   Crec que el seminari de periodisme de segon hauria d'oferir-se a primer i durar dos quadrimestres. És el

primer contacte amb la pràctica professional i no ho tenen fins a l'equador de la carrera.
-   El sistema que vam implantar de l'Espai Europeu d'Educació Superior és àgil i racional.
-  Caldria una millor integració de les UF en el pla docent.
-  Hi ha un cert gap entre la docència a la Facultat i la demanda de la societat.

Programa Formatiu

4. En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
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-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 11 (52.38 %)
-  6 (6): 6 (28.57 %)
Mitjana: 4.95

 
5. En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 9 (42.86 %)
-  6 (6): 11 (52.38 %)
Mitjana: 5.38

 
6. Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació
adient per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 12 (57.14 %)
-  6 (6): 8 (38.10 %)
Mitjana: 5.24

7. Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora del
programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (9.52 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 9 (42.86 %)
-  6 (6): 6 (28.57 %)
Mitjana: 4.90

 

8. El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 1 (4.76 %)
-  5 (5): 11 (52.38 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 4.76
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Observacions a l'apartat
-   Sugiero que podría útil para los alumnos tener más asignatura relacionado con temas visuales relacionados

con storytelling (investigación, imagen, fotografía, identidad)
-   El Pla d'estudis permet que la majoria d'hores lectives es puguin impartir en grups petits.
-   El programa formatiu no es correpon amb els entorns professionals actuals de la professió.
-   cal que des de la facultat s'amplii cursos de formació per al professorat especialment en disseny, xarxes

socials, etc.

Desenvolupament del programa formatiu

 
9. L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics em
motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 4 (19.05 %)
-  4 (4): 1 (4.76 %)
-  5 (5): 7 (33.33 %)
-  6 (6): 8 (38.10 %)
Mitjana: 4.81

 10. El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 1 (4.76 %)
-  6 (6): 16 (76.19 %)
Mitjana: 5.43

 
Observacions a l'apartat
-   Destaco les jornades de formació del professorat que es fan cada curs.
-   L'avaluació de l'activitat docent per parts dels alumnes és un indicador de segon ordre. El primer objetiu de

l'ensenyament es el d'aconseguir els objectius d'aprenentage marcats.

 

Comunicació

11- La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (9.52 %)
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 7 (33.33 %)
-  6 (6): 9 (42.86 %)
Mitjana: 4.95
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12. La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 8 (38.10 %)
Mitjana: 4.81

 
13. La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 5 (23.81 %)
-  6 (6): 11 (52.38 %)
Mitjana: 5.19

 
14. La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 6 (28.57 %)
-  5 (5): 8 (38.10 %)
-  6 (6): 4 (19.05 %)
Mitjana: 4.52

 

Observacions a l'apartat
-   La relació amb els responsables acadèmics és fàcil i directa.

 

Infraestructures i recursos

15. Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 4 (19.05 %)
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 5 (23.81 %)
-  6 (6): 8 (38.10 %)
Mitjana: 4.71

16. Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (9.52 %)
-  4 (4): 6 (28.57 %)
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-  5 (5): 4 (19.05 %)
-  6 (6): 9 (42.86 %)
Mitjana: 4.95

 
17. Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 6 (28.57 %)
-  5 (5): 8 (38.10 %)
-  6 (6): 4 (19.05 %)
Mitjana: 4.52

 

Observacions a l'apartat
-   Hi ha aules a la primera planta que no tenen condicions òptimes de ventilació.

 

Formació

18. Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 6 (28.57 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
Mitjana: 4.81

 
19. La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 11 (52.38 %)
-  6 (6): 3 (14.29 %)
Mitjana: 4.48

 
Observacions a l'apartat
-   Me gustaría tomar clases de catalan.
-   A més a més de les jornades anuals de formació, la Facultat dóna ajuts per assistir a congressos, etc.

 
Implicació en la millora docent

20. La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 0
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-  3 (3): 0
-  4 (4): 6 (28.57 %)
-  5 (5): 12 (57.14 %)
-  6 (6): 2 (9.52 %)
Mitjana: 4.62

 
21. Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 8 (38.10 %)
-  6 (6): 6 (28.57 %)
Mitjana: 4.71

 
Observacions a l'apartat

Desenvolupament i reconeixement

 
22. La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 3 (14.29 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 9 (42.86 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 4.62

 
23. Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 2 (9.52 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (4.76 %)
-  5 (5): 3 (14.29 %)
-  6 (6): 15 (71.43 %)
Mitjana: 5.29

 
24. El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 1 (4.76 %)
-  6 (6): 17 (80.95 %)
Mitjana: 5.52
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Observacions a l'apartat
-   Empresa i treballadors van aprovar el document Carrera Professional que marca el camí per a la promoció

professional.
-   Fer classes a Blanquerna és, des de fa molts anys, una experiència satisfactòria i enriquidora, tant en

l'aspecte professional, com en el personal.
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GRAU EN CINEMA I TELEVISIÓ

Població: 45
Participació: 21 (47%)

Organització de la docència

1. Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 4 (19.05 %)
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 5 (23.81 %)
-  6 (6): 9 (42.86 %)
Mitjana: 4.81

 
2. Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 5 (23.81 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
Mitjana: 4.33

 

3. L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 3 (14.29 %)
-  3 (3): 5 (23.81 %)
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 5 (23.81 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 4.05

 
Observacions a l'apartat

- A vegades falta comunicació.
-   El meu grau de satisfacció pel que fa als seminaris és força alt. No puc dir el mateix de

l'assignatura UF de Tecnologia Audiovisual, tot i que el departament n'és conscient i estem en
procés de millora.

-   Crec que s'ha de millorar la coherència dels estudis al llarg de tot el grau, de manera que
l'alumne se senti més satisfet i en contacte amb el món professional

Programa Formatiu

4. En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 3 (14.29 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 5 (23.81 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
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-  6 (6): 3 (14.29 %)
Mitjana: 4.00

 
5. En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 8 (38.10 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
Mitjana: 4.81

 
6. Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 3 (14.29 %)
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 8 (38.10 %)
-  5 (5): 5 (23.81 %)
-  6 (6): 3 (14.29 %)
Mitjana: 4.05

 
7. Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora
del programa formatiu
-  1 (1): 2 (9.52 %)
-  2 (2): 4 (19.05 %)
-  3 (3): 6 (28.57 %)
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 3 (14.29 %)
-  6 (6): 3 (14.29 %)
Mitjana: 3.48

8. El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 5 (23.81 %)
-  3 (3): 5 (23.81 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 2 (9.52 %)
-  6 (6): 4 (19.05 %)
Mitjana: 3.62

 Observacions a l'apartat
-   No pot ser que un estudiant de Cinema i TV hagi d'esperar fins a tercer curs a entrar de ple en les

matèries de l'audiovisual, mentre els dos primers cursos estudia matèries que sovint ja ha treballat al
batxillerat.

-   No puc opinar de la pregunta 4 en general. Jo sí reviso cada any la meva assignatura i els resultats, i vaig
actualitzant i incorporant continguts novedosos cada any.
Respecte a la pregunta 4, no puc opinar tot i que he posat un 1 perquè no hi ha opción ns/nc.

-   Pel que fa a Cinema i TV, penso que ens hem d'atansar més al que ens demana el mercat i la indústria
audiovisual. El fet de que no hi hagi ni una assignatura de Tecnologia Audiovisual és molt greu.
Els estudiants de la nostra especialitat, en general, estan molt frustrats fins arribar a tercer ja que els dos
cursos anteriors pràcticament no toquen res que tingui a veure amb l'especialitat.
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-   Considero que cal actuar amb certa radicalitat per adaptar el programa a les exigències actuals del sector
audiovisual,

 

Desenvolupament del programa formatiu

9. L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics
em motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 2 (9.52 %)
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 8 (38.10 %)
Mitjana: 4.76

 
10. El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (4.76 %)
-  5 (5): 9 (42.86 %)
-  6 (6): 10 (47.62 %)
Mitjana: 5.24

 Observacions a l'apartat
-   Em motiva moltíssim les OPINIONS de les avaluacions, perquè vaig aprenent i adaptant. Igual resposta

que abans: No puc opinar de les tutories, però el sistema no accepta ns/nc.
-   Són únicament els alumnes els que et motiven per continuar.
-   L'informació sobre l'avaluació de l'activitat docent que fa l'alumne de vegades resulta críptica i confusa.

 

Comunicació

11. La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 5 (23.81 %)
-  4 (4): 2 (9.52 %)
-  5 (5): 7 (33.33 %)
-  6 (6): 4 (19.05 %)
Mitjana: 4.14

 
12. La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 4 (19.05 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 3 (14.29 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
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Mitjana: 4.14

 

13. La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 4 (19.05 %)
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 4.24

 
14. La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 5 (23.81 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 4.43

 Observacions a l'apartat
-   Ens caldria una relació, entre responsables acadèmics i professors, més horitzontal i més sovintejada

que la que tenim a hores d'ara.
-   Quan s''han demanat propostes i s''han aportat, no hi ha hagut resposta

Infraestructures i recursos

15. Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 7 (33.33 %)
-  5 (5): 8 (38.10 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 4.76

 
16. Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.76 %)
-  3 (3): 4 (19.05 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 8 (38.10 %)
-  6 (6): 4 (19.05 %)
Mitjana: 4.48
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17. Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
Mitjana: 4.62

 

Observacions a l'apartat
-   Més que el Blink o el Moodle, faig un ús molt intensiu de Google Drive.
-   Hi ha aules força diferents pel que a la disposició física d'ordinador, projector i pissarra, no sempre

adequats del tot. Per alguns treballs en grup d'UF nombroses no resulta còmode la disposició habitual.

Formació

18. Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 2 (9.52 %)
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 6 (28.57 %)
-  5 (5): 3 (14.29 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 4.00

 
19. La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 2 (9.52 %)
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 2 (9.52 %)
-  4 (4): 6 (28.57 %)
-  5 (5): 6 (28.57 %)
-  6 (6): 3 (14.29 %)
Mitjana: 4.00

Observacions a l'apartat
-   No he presentat cap iniciativa concreta en aquest sentit, però he assistit a algunes minisessions de

programes informàtics i a les Jornades d'Innovació Docent, que em semblen molt útils.
-   Crec que no existeix una política de formació pel professorat. I em sembla que és imprescindible.
-   He fet els cursos de doctorat.

Implicació en la millora docent

20. La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 1 (4.76 %)
-  2 (2): 6 (28.57 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 5 (23.81 %)
-  5 (5): 4 (19.05 %)
-  6 (6): 2 (9.52 %)
Mitjana: 3.52
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21. Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 3 (14.29 %)
-  2 (2): 2 (9.52 %)
-  3 (3): 3 (14.29 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 7 (33.33 %)
-  6 (6): 2 (9.52 %)
Mitjana: 3.76

 
Observacions a l'apartat
-   Marco 1 perquè no puc fer res més, la qual cosa no vol dir en absolut que estigui en desacord.

Simplement ns/nc.
-   No es responen les suggerències
-   Hi ha la voluntat, però en el grau de Comunicació, els alumnes arriben a quart sense una formació

adequada en guió, muntatge i realització.

Desenvolupament i reconeixement

22. La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 2 (9.52 %)
-  2 (2): 4 (19.05 %)
-  3 (3): 4 (19.05 %)
-  4 (4): 4 (19.05 %)
-  5 (5): 2 (9.52 %)
-  6 (6): 5 (23.81 %)
Mitjana: 3.71

 
23. Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (4.76 %)
-  4 (4): 6 (28.57 %)
-  5 (5): 7 (33.33 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
Mitjana: 4.95

 24. El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (9.52 %)
-  4 (4): 3 (14.29 %)
-  5 (5): 9 (42.86 %)
-  6 (6): 7 (33.33 %)
Mitjana: 5.00

 
Observacions a l'apartat
-   Abans hi havia més propostes per a participar en mitjans com a professional.

34



35



GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

POBLACIÓ: 37 (100%)
PARTICIPACIÓ: 22 (59%)

Organització de la docència

1. Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (4.55 %)
-  4 (4): 3 (13.64 %)
-  5 (5): 8 (36.36 %)
-  6 (6): 9 (40.91 %)
Mitjana: 5.00

 
2. Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 5 (22.73 %)
-  5 (5): 5 (22.73 %)
-  6 (6): 10 (45.45 %)
Mitjana: 4.91

 
3. L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 1 (4.55 %)
-  4 (4): 5 (22.73 %)
-  5 (5): 11 (50.00 %)
-  6 (6): 3 (13.64 %)
Mitjana: 4.50

 

Observacions a l'apartat
-   Depen de departaments/coordilnadors/directors

 

Programa formatiu

4. En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 2 (9.09 %)
-  3 (3): 8 (36.36 %)
-  4 (4): 4 (18.18 %)
-  5 (5): 4 (18.18 %)
-  6 (6): 3 (13.64 %)
Mitjana: 3.77
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 5. En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.09 %)
-  3 (3): 1 (4.55 %)
-  4 (4): 3 (13.64 %)
-  5 (5): 9 (40.91 %)
-  6 (6): 7 (31.82 %)
Mitjana: 4.82

 6. Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.09 %)
-  3 (3): 3 (13.64 %)
-  4 (4): 4 (18.18 %)
-  5 (5): 10 (45.45 %)
-  6 (6): 3 (13.64 %)
Mitjana: 4.41

 7. Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora
del programa formatiu
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 3 (13.64 %)
-  3 (3): 4 (18.18 %)
-  4 (4): 1 (4.55 %)
-  5 (5): 11 (50.00 %)
-  6 (6): 2 (9.09 %)
Mitjana: 4.09

 
8. El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 2 (9.09 %)
-  2 (2): 4 (18.18 %)
-  3 (3): 5 (22.73 %)
-  4 (4): 4 (18.18 %)
-  5 (5): 6 (27.27 %)
-  6 (6): 1 (4.55 %)
Mitjana: 3.50

 
Observacions a l'apartat
- 
 

La distancia entre les demandes actuals de les empreses i agencies, està lluny de la formació que reben
els nostres alumnes. La única assignatura que tractava sobre internet, la comunicació digital i les xarxes
socials, va ser eliminada del pla d'estudis!!!! i ara reconvertida en una part d'un seminari a 18h per
alumne. Llegiu els comentaris dels alumnes al respecte.

- 
 

Crec que els estudiants han de tenir una formació numérica continuada, des de que entren a la
Universitat, ni que sigui de manteniment.

 
Desenvolupament del programa formatiu

9. L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics
em motiva per millorar
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 2 (9.09 %)
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-  4 (4): 1 (4.55 %)
-  5 (5): 10 (45.45 %)
-  6 (6): 7 (31.82 %)
Mitjana: 4.77

 
10. El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 2 (9.09 %)
-  4 (4): 2 (9.09 %)
-  5 (5): 4 (18.18 %)
-  6 (6): 13 (59.09 %)
Mitjana: 5.18

Observacions a l'apartat
-   Desconect el tema tutories

 
Comunicació

11. La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 2 (9.09 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 8 (36.36 %)
-  5 (5): 6 (27.27 %)
-  6 (6): 5 (22.73 %)
Mitjana: 4.41

 
12. La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 2 (9.09 %)
-  4 (4): 3 (13.64 %)
-  5 (5): 9 (40.91 %)
-  6 (6): 6 (27.27 %)
Mitjana: 4.64

13. La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 1 (4.55 %)
-  4 (4): 4 (18.18 %)
-  5 (5): 5 (22.73 %)
-  6 (6): 10 (45.45 %)
Mitjana: 4.86

 
14.La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (9.09 %)
-  3 (3): 3 (13.64 %)
-  4 (4): 3 (13.64 %)
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-  5 (5): 9 (40.91 %)
-  6 (6): 5 (22.73 %)
Mitjana: 4.55

 Observacions a l'apartat
-   als que som nous ens caldria un "induction programa", i conéixer tot el programa.

 

Infraestructures i recursos

15. Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (4.55 %)
-  4 (4): 4 (18.18 %)
-  5 (5): 9 (40.91 %)
-  6 (6): 7 (31.82 %)
Mitjana: 4.86

 16. Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 3 (13.64 %)
-  4 (4): 4 (18.18 %)
-  5 (5): 10 (45.45 %)
-  6 (6): 4 (18.18 %)
Mitjana: 4.59

 
17. Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 3 (13.64 %)
-  5 (5): 11 (50.00 %)
-  6 (6): 7 (31.82 %)
Mitjana: 5.05

 Observacions a l'apartat
-   Per fer un seminari de creativitat a 3er es necessita un tipus d''''aula com la FG o la SR. És

imprescindible.

 
Formació

18. Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 2 (9.09 %)
-  3 (3): 1 (4.55 %)
-  4 (4): 7 (31.82 %)
-  5 (5): 6 (27.27 %)
-  6 (6): 5 (22.73 %)
Mitjana: 4.36
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19. La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 3 (13.64 %)
-  2 (2): 1 (4.55 %)
-  3 (3): 2 (9.09 %)
-  4 (4): 3 (13.64 %)
-  5 (5): 5 (22.73 %)
-  6 (6): 8 (36.36 %)
Mitjana: 4.36

 

Observacions a l'apartat
- 
 

Està molt bé poder tenir anglès. Es podría millorar amb accions individualitzades

- 
 

Caldria fomentar la formació del professorat en temes d'interès per a la professió.

- 
 

Es fan cursos que s'agraeixen, però crec que s'hauria de millorar la formació dels professors en varis
aspectes: tecnològics (la majoria dels alumnes passen a la majoria de professors!!),anglès (ja es donen
classes) em refereixo a facilitar fer cursos o classes a països de parla anglesa durant l'estiu, ...

 

Implicació en la millora docent

20. La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 2 (9.09 %)
-  2 (2): 2 (9.09 %)
-  3 (3): 3 (13.64 %)
-  4 (4): 5 (22.73 %)
-  5 (5): 8 (36.36 %)
-  6 (6): 2 (9.09 %)
Mitjana: 3.95

 
21. Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 3 (13.64 %)
-  3 (3): 2 (9.09 %)
-  4 (4): 5 (22.73 %)
-  5 (5): 8 (36.36 %)
-  6 (6): 3 (13.64 %)
Mitjana: 4.14

 Observacions a l'apartat
-   no conec prou
-   la implantació de Bolonya per a mi no ha servit per millorar la qualitat de la docència, ans al contrari.

 

Desenvolupament i reconeixement

22. La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 1 (4.55 %)
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-  2 (2): 4 (18.18 %)
-  3 (3): 4 (18.18 %)
-  4 (4): 5 (22.73 %)
-  5 (5): 3 (13.64 %)
-  6 (6): 5 (22.73 %)
Mitjana: 3.91

 
23. Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 1 (4.55 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (4.55 %)
-  4 (4): 1 (4.55 %)
-  5 (5): 6 (27.27 %)
-  6 (6): 13 (59.09 %)
Mitjana: 5.27

 
24. El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 3 (13.64 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 5 (22.73 %)
-  6 (6): 14 (63.64 %)
Mitjana: 5.36

 Observacions a l'apartat

41



GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS

POBLACIÓ: 15 (100%)
PARTICIPACIÓ: 9 (60%)

Organització de la docència

1. Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (22.22 %)
-  6 (6): 6 (66.67 %)
Mitjana: 5.33

 
2. Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 1 (11.11 %)
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 2 (22.22 %)
-  6 (6): 4 (44.44 %)
Mitjana: 4.78

 
3. L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (11.11 %)
-  4 (4): 2 (22.22 %)
-  5 (5): 6 (66.67 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 4.56

 

Observacions a l'apartat
-   Falta mes comunicació pel que fa referència als objectius pedagògics i a explicar el per què del que fem

 

Programa formatiu

4. En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 2 (22.22 %)
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-  6 (6): 5 (55.56 %)
Mitjana: 5.11

 5. En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (33.33 %)
-  6 (6): 5 (55.56 %)
Mitjana: 5.22

6. Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 4 (44.44 %)
-  6 (6): 4 (44.44 %)
Mitjana: 5.11

 
7. Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora
del programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (11.11 %)
-  4 (4): 3 (33.33 %)
-  5 (5): 1 (11.11 %)
-  6 (6): 4 (44.44 %)
Mitjana: 4.89

 
8. El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (22.22 %)
-  5 (5): 5 (55.56 %)
-  6 (6): 1 (11.11 %)
Mitjana: 4.56

 Observacions a l'apartat
-   Destaco sobretot l'itinerari professional dels últims cursos.
-   Hi trobo a faltar alguna assignatura relacionada amb l'economia de l'empresa i el marketing. No pot ser

que els alumnes no sàpiguen llegir una memòria o un compte de resultats quan acabin els estudis.

Desenvolupament del programa formatiu

9. L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics
em motiva per millorar
-  1 (1): 0
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-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 5 (55.56 %)
-  6 (6): 2 (22.22 %)
Mitjana: 4.78

 
10. El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 1 (11.11 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 2 (22.22 %)
-  6 (6): 5 (55.56 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 
Comunicació

11. La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (22.22 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 4 (44.44 %)
-  6 (6): 3 (33.33 %)
Mitjana: 4.89

12. La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 1 (11.11 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 1 (11.11 %)
-  6 (6): 6 (66.67 %)
Mitjana: 5.11

 13. La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 1 (11.11 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 4 (44.44 %)
-  6 (6): 4 (44.44 %)
Mitjana: 5.00

14. La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 1 (11.11 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (11.11 %)
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 5 (55.56 %)
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-  6 (6): 1 (11.11 %)
Mitjana: 4.33

 Observacions a l'apartat
-   ës important les reunions sistemàtiques que tenim els tutors de seminari, les quals permenten la

coherència.

 

Infraestructures i recursos

15. Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 2 (22.22 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (33.33 %)
Mitjana: 4.56

 
16. Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (22.22 %)
-  5 (5): 5 (55.56 %)
-  6 (6): 1 (11.11 %)
Mitjana: 4.56

 
17. Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (11.11 %)
-  4 (4): 2 (22.22 %)
-  5 (5): 5 (55.56 %)
-  6 (6): 1 (11.11 %)
Mitjana: 4.67

 Observacions a l'apartat

 
Formació

18. Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 6 (66.67 %)
-  6 (6): 1 (11.11 %)
Mitjana: 4.67
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19. La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 2 (22.22 %)
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 4 (44.44 %)
-  6 (6): 1 (11.11 %)
Mitjana: 4.22

 Observacions a l'apartat
-   La Facultat organitza cada curs unes jornades de formació a partir de les peticions i necessitats dels

professors dels Graus.

 

Implicació en la millora docent

20. La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (11.11 %)
-  4 (4): 1 (11.11 %)
-  5 (5): 6 (66.67 %)
-  6 (6): 1 (11.11 %)
Mitjana: 4.78

 
21. Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 3 (33.33 %)
-  5 (5): 2 (22.22 %)
-  6 (6): 3 (33.33 %)
Mitjana: 4.67

 Observacions a l'apartat

 
Desenvolupament i reconeixement

22. La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (11.11 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 3 (33.33 %)
-  5 (5): 2 (22.22 %)
-  6 (6): 3 (33.33 %)
Mitjana: 4.67

 
23. Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 1 (11.11 %)
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-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (11.11 %)
-  6 (6): 7 (77.78 %)
Mitjana: 5.33

 
24. El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 1 (11.11 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (22.22 %)
-  6 (6): 6 (66.67 %)
Mitjana: 5.22

 
Observacions a l'apartat

TRONC COMÚ HUMANITATS-COMUNICACIÓ

POBLACIÓ: 76 (100%)
PARTICIPACIÓ: 35 (46%)

Organització de la docència

1. Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 2 (5.71 %)
-  5 (5): 3 (8.57 %)
-  6 (6): 26 (74.29 %)
Mitjana: 5.40

 
2. Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 2 (5.71 %)
-  2 (2): 3 (8.57 %)
-  3 (3): 1 (2.86 %)
-  4 (4): 3 (8.57 %)
-  5 (5): 7 (20.00 %)
-  6 (6): 19 (54.29 %)
Mitjana: 4.91

 
3. L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 3 (8.57 %)
-  3 (3): 2 (5.71 %)
-  4 (4): 1 (2.86 %)
-  5 (5): 15 (42.86 %)
-  6 (6): 13 (37.14 %)
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Mitjana: 4.86

 Observacions a l'apartat
-   La comunicació entre professors de les mateixes matèries i els responsables és freqüent i eficaç.
-   Les assignatures formen part de la meva formació i vocació docent i de recerca
-   No conec l'organització de la docència a la facultat com per a saber si és eficaç o no. En el cas de la

meva UF, crec que aquesta és molt millorable, com ja he comentat en un informe que he fet.
-   Creo que -y me consta que ya se está haciendo- cabría racionalizar la carga de correcciones que tienen

ciertos profesores debido a la sobrecarga de UF.

 Programa formatiu

4. En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 1 (2.86 %)
-  4 (4): 5 (14.29 %)
-  5 (5): 18 (51.43 %)
-  6 (6): 9 (25.71 %)
Mitjana: 4.86

 
5. En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 2 (5.71 %)
-  4 (4): 2 (5.71 %)
-  5 (5): 12 (34.29 %)
-  6 (6): 17 (48.57 %)
Mitjana: 5.11

 
6. Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 1 (2.86 %)
-  4 (4): 2 (5.71 %)
-  5 (5): 14 (40.00 %)
-  6 (6): 16 (45.71 %)
Mitjana: 5.14

 
7. Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora
del programa formatiu
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 3 (8.57 %)
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 3 (8.57 %)
-  5 (5): 12 (34.29 %)
-  6 (6): 13 (37.14 %)
Mitjana: 4.74

 
8. El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
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-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 7 (20.00 %)
-  5 (5): 18 (51.43 %)
-  6 (6): 6 (17.14 %)
Mitjana: 4.69

 Observacions a l'apartat
- 
 

Hay cierta incoherencia en algún punto del Plan: por ejemplo, impartir una asignatura tan indispensable
para la vida académica como es Gestión de la Información en el segundo cuatrimestre, mientras que en
los Seminarios I (de primer cuatrimestre) pretendemos hacer la inmersión del alumno en las actitudes y
rudimentos que conducen al rigor académico a nivel de información, documentación e investigación.

- 
 

No entenc bé les tres primeres preguntes. ¿Pla d'estudis coherent = ajustat a la realitat professional?
¿Activitat docent amb el programa formatiu = amb el pla d'estudis o el programa de l'assignatura?
¿Obtenir la titulació = inserció laboral?

 

Desenvolupament del programa formatiu

9. L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics
em motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 5 (14.29 %)
-  4 (4): 5 (14.29 %)
-  5 (5): 10 (28.57 %)
-  6 (6): 14 (40.00 %)
Mitjana: 4.89

 
10. El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 2 (5.71 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (2.86 %)
-  4 (4): 1 (2.86 %)
-  5 (5): 8 (22.86 %)
-  6 (6): 23 (65.71 %)
Mitjana: 5.34

 

Observacions a l'apartat
- 
 

No he rebut cap resposta al meu informe d'autoavaluació. No he estat adequadament informada de les
reunions del professorat de l'assignatura en què col•laboro.

- 
 

Sín imprescindibles

- 
 

En cuanto a las encuestas de evaluación, se me plantean diversas dudas. Si bien en mi caso suelo obtener
resultados muy favorables, pienso -por lo que hablo además con compañeros- que hay alumnos que: a)
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no se toman en serio estas encuestas, sino más bien como mero trámite; b) contestan sin leer las
preguntas; y c) usan estas encuestas para mostrar sus filias y fobias, lo cual en un sentido (sobrevalorar)
y en otro (minusvalorar) resulta poco objetivo, y por tanto poco útil para el fin que persiguen las
encuestas.

 
Comunicació

11. La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (5.71 %)
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 5 (14.29 %)
-  5 (5): 10 (28.57 %)
-  6 (6): 15 (42.86 %)
Mitjana: 4.94

 
12. La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 2 (5.71 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 3 (8.57 %)
-  5 (5): 11 (31.43 %)
-  6 (6): 18 (51.43 %)
Mitjana: 5.14

 
13. La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 2 (5.71 %)
-  4 (4): 2 (5.71 %)
-  5 (5): 7 (20.00 %)
-  6 (6): 22 (62.86 %)
Mitjana: 5.26

 
14. La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 5 (14.29 %)
-  5 (5): 14 (40.00 %)
-  6 (6): 12 (34.29 %)
Mitjana: 4.91

 Observacions a l'apartat
- 
 

Crec que hauríem de distingir entre relació a nivell personal i a nivell professional. Jo puc parlar amb
qualsevol, però, per exemple, no hi ha hagut cap reunió abans i durant el semestre entre els professors de
l'assignatura. Tampoc no ens hem reunit amb els responsables dels graus, per veure la càrrega docent
dels estudiants, que no hi hagi repeticions del temari, etc.

- 
 

En cuanto a los diferentes servicio, cabría comentar que la ayuda que se nos brinda desde los servicios
informáticos no siempre se realiza con interés y agrado. No meto en un mismo saco a todo el mundo, ni
mucho menos, porque hay profesionales que siempre están dispuestos a colaborar en lo que necesitamos
técnicamente. Pero creo que hay un mal clima generado, por lo que hay una predisposición en doble
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sentido, pienso: por nuestra parte, hay un apriorismo -a veces injusto, entono el mea culpa- al pensar que
no se nos va a recibir bien. Y por parte de los informáticos, tal vez sucede lo mismo. La raíz del
problema no sabría decir cuál es, pero existe y es notorio en ocasiones.

 

Infraestructures i recursos

15. Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 4 (11.43 %)
-  5 (5): 11 (31.43 %)
-  6 (6): 16 (45.71 %)
Mitjana: 5.06

 
16. Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 2 (5.71 %)
-  4 (4): 3 (8.57 %)
-  5 (5): 15 (42.86 %)
-  6 (6): 13 (37.14 %)
Mitjana: 4.97

 

17. Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 2 (5.71 %)
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 4 (11.43 %)
-  4 (4): 6 (17.14 %)
-  5 (5): 13 (37.14 %)
-  6 (6): 9 (25.71 %)
Mitjana: 4.54

 

Observacions a l'apartat
- 
 

De vegades hi ha massa incidències informàtiques amb els equips de les aules.

- 
 

En cuanto a las plataformas docentes, y en relación a la asignatura de Lengua, en concreto las UF,
venimos arrastrando serios problemas técnicos en el UGProfesores que no terminan de resolverse y que
generan en los profesores del área un enorme desconcierto ante la incertidumbre del guardado de
calificaciones de una convocatoria (enero) a otra (junio). De manera que cada cuatrimestre tenemos que
vérnoslas con el aplicativo, y terminar haciendo el trabajo de forma manual, con el sobreesfuerzo que
ello requiere.

- 
 

Utilitzo molt internet. No crec que les plataformes docents siguin un avantatge excepcional respecte al
que hi ha a la xarxa general

- 
 

És el meu primer any com a professora i no sabia que podíem utilitzar el Moodle.
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Formació

18. Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 2 (5.71 %)
-  3 (3): 1 (2.86 %)
-  4 (4): 11 (31.43 %)
-  5 (5): 11 (31.43 %)
-  6 (6): 9 (25.71 %)
Mitjana: 4.60

 19. La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 3 (8.57 %)
-  3 (3): 2 (5.71 %)
-  4 (4): 12 (34.29 %)
-  5 (5): 10 (28.57 %)
-  6 (6): 7 (20.00 %)
Mitjana: 4.37

 

Observacions a l'apartat
-   Particularmente interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la investigación y las relaciones

académicas fuera del centro, son las becas Erasmus de una semana para profesores.
-   Crec que hi ha llibertat per demanar qualsevol cosa, i això és fantàstic, però si no hi ha respostes a nivell

més bàsic (quan es fan propostes de millora), la sensació és que no importa la teva opinió ni la teva
experiència.

-   Seria interessant més formació pedagògica

 

Implicació en la millora docent

20. La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 3 (8.57 %)
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 6 (17.14 %)
-  5 (5): 16 (45.71 %)
-  6 (6): 7 (20.00 %)
Mitjana: 4.60

 
21. Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 2 (5.71 %)
-  3 (3): 4 (11.43 %)
-  4 (4): 9 (25.71 %)
-  5 (5): 11 (31.43 %)
-  6 (6): 8 (22.86 %)
Mitjana: 4.46
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Observacions a l'apartat
- 
 

Insistiría aquí en los problemas técnicos del UGProfesores en relación las UF de Lengua, sobre el que
tanto profesores como coordinadores y director de departamento venimos manifestando nuestra queja al
respecto, sin solución a día de hoy.

- 
 

La facultat no té perquè donar suport a tot el que plantejo, naturalment, però almenys crec que hauria de
dir que ha llegit/escoltat el que s'ha enviat/dit i que es tindrà en compte. És el meu primer any com a
professora i, per tant, no puc opinar sobre la segona qüestió. Sí puc dir que la millora de la qualitat
comença en el doctorat i animo a la facultat a millorar aquesta qüestió com més aviat millor.

 

Desenvolupament i reconeixement

22. La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 5 (14.29 %)
-  3 (3): 3 (8.57 %)
-  4 (4): 10 (28.57 %)
-  5 (5): 11 (31.43 %)
-  6 (6): 6 (17.14 %)
Mitjana: 4.29

23. Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (5.71 %)
-  4 (4): 5 (14.29 %)
-  5 (5): 5 (14.29 %)
-  6 (6): 23 (65.71 %)
Mitjana: 5.40

 

24. El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 1 (2.86 %)
-  2 (2): 1 (2.86 %)
-  3 (3): 1 (2.86 %)
-  4 (4): 4 (11.43 %)
-  5 (5): 8 (22.86 %)
-  6 (6): 20 (57.14 %)
Mitjana: 5.20

 

Observacions a l'apartat
- 
 

De no ser así, no tendría sentido formar parte de esta Facultat ni del proyecto educativo que encarna.
Este aspecto resulta del todo esencial, y no puedo sino manifestar el buen trato recibido y el apoyo por
parte de mis responsables inmediatos y mediatos, así como la solidaridad entre compañeros (por
ejemplo, a la hora de preparar una asignatura nueva; o en relación a consultas de tipo pedagógico o en
relación a contenidos).

- 
 

La meva progressió a la Facultat ha estat molt satisfactòria i m'agradaria seguir la carrera docent només
a la Facultat.
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- 
 

Trobo en falta més suport per a iniciatives de recerca dins l'àmbit de Blanquerna.

- 
 

No estic d'acord amb la primera pregunta, perquè ningú m'ha informat de quines són les meves
possibilitats a la facultat. Entenc que és difícil dir-li a una persona que encara no es confia en ella o el
que sigui, però la transparència em sembla fonamental, perquè la persona pugui dissenyar la seva
trajectòria professional. Per exemple, a mi m'agradaria molt treballar a Blanquerna, però encara no sé si
seguiré el curs vinent i, per tant, no puc dedicar tot el temps que voldria a la millora de la docència.
Animo a la facultat a ser valent i tractar a les persones com a persones, és a dir, com a gent que ha de
menjar, pagar una hipoteca i, en definitiva, construir la seva carrera personal i professional. Jo sóc l’Eva
Jiménez i estic disposada a col•laborar en la millora de la facultat, ja ho sabeu. Ànims i gràcies per
preguntar!!
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Resultats comparatius per blocs del conjunt de màsters universitaris

Respostes: 25 (31,64%)

Organització
docència

Programa
Formatiu

Desenvolupament
del programa
formatiu

Valor 1 – 6 5,80 5,64 5,50
Valor 0 - 10 9,60 9,28 9,00

Comunicació
Infraestructures/Rec.

Valor 1 – 6 5,30 5,67
Valor 0 - 10 8,60 9,33

Formació
Implicació
en la millora
docent

Desenvolupament i
reconeixement

Valor 1 – 6 5,20 5,20 5,73
Valor 0 - 10 8,40 8,40 9,47
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PER MÀSTER
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MASTER EN COMUNICACIÓ POLÍTICA I SOCIAL

POBLACIÓ: 13 (100%)
PARTICIPACIÓ: 5 (38%)

Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

5 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.60

 
L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (20.00 %)
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.80

 Observacions a l'apartat

 
En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.60

 
En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
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-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (20.00 %)
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.80

 Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (20.00 %)
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.80

 
Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora del
programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 1 (20.00 %)
-  6 (6): 3 (60.00 %)
Mitjana: 5.40

 
El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 3 (60.00 %)
Mitjana: 5.60

 Observacions a l'apartat

 
L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics em
motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (60.00 %)
-  6 (6): 2 (40.00 %)
Mitjana: 5.40

 
El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
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-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 3 (60.00 %)
Mitjana: 5.60

 Observacions a l'apartat

 

La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 3 (60.00 %)
Mitjana: 5.60

 
La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 3 (60.00 %)
-  6 (6): 1 (20.00 %)
Mitjana: 5.00

 
La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 3 (60.00 %)
Mitjana: 5.60

 
La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (40.00 %)
-  5 (5): 1 (20.00 %)
-  6 (6): 2 (40.00 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 
Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
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-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (20.00 %)
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.80

 

Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.60

 
Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 3 (60.00 %)
Mitjana: 5.60

 Observacions a l'apartat

 
Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 2 (40.00 %)
Mitjana: 5.20

 
La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 2 (40.00 %)
Mitjana: 5.20

 Observacions a l'apartat
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La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (60.00 %)
-  6 (6): 2 (40.00 %)
Mitjana: 5.40

 

Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 4 (80.00 %)
Mitjana: 5.60

 Observacions a l'apartat

 
La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (20.00 %)
-  5 (5): 2 (40.00 %)
-  6 (6): 2 (40.00 %)
Mitjana: 5.20

 
Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

5 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
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-  5 (5): 0
-  6 (6):

5 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 Observacions a l'apartat
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MASTER EN DIRECCIÓ D'ART EN PUBLICITAT

POBLACIÓ: 11 (100%)
PARTICIPACIÓ: 4 (36%)

Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (25.00 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 2 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 
Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 2 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 5.00

 
L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 2 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (75.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 5.25

 
En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (75.00 %)
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-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 5.25

 
Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 3 (75.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 4.75

 Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora
del programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (50.00 %)
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.75

 
El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (50.00 %)
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 3.75

 Observacions a l'apartat

 
L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics em
motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (25.00 %)
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.50

 
El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 0
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-  6 (6): 3 (75.00 %)
Mitjana: 5.50

 Observacions a l'apartat

 

La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 2 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 5.00

 
La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (25.00 %)
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.50

 
La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (25.00 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 2 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 
La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 3 (75.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 4.75

 Observacions a l'apartat

 

Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
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-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 2 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 5.00

 

Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 3 (75.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 4.75

 
Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (25.00 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.50

 Observacions a l'apartat

 
Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 2 (50.00 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 3.75

 
La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (25.00 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.25

 Observacions a l'apartat
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La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (25.00 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.25

 

Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (25.00 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (25.00 %)
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.25

 Observacions a l'apartat

 
La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (50.00 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (25.00 %)
-  6 (6): 1 (25.00 %)
Mitjana: 4.25

 
Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

4 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (25.00 %)
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-  6 (6): 3 (75.00 %)
Mitjana: 5.75

 Observacions a l'apartat
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MASTER EN ESTRATÈGIA I CREATIVITAT PUBLICITÀRIES

POBLACIÓ: 9 (100%)
PARTICIPACIÓ: 2 (22%)
Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 Observacions a l'apartat
-  
-  

 En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 

En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
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-  6 (6):
2 (100.00 %)

Mitjana: 6.00

 
Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora del
programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 Observacions a l'apartat

 
L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics em
motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
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-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 Observacions a l'apartat

 

La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5):

2 (100.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 5.00

 
La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 

72



Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 

Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 4.50

 Observacions a l'apartat

 
Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
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-  6 (6):
2 (100.00 %)

Mitjana: 6.00

 Observacions a l'apartat

 
La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 

Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 Observacions a l'apartat

 
La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
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-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 Observacions a l'apartat
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MASTER EN FICCIÓ-CINEMA I TELEVISIÓ

POBLACIÓ: 16 (100%)
PARTICIPACIÓ: 6 (38%)

Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.33

 
Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.33

 
L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 1 (16.67 %)
Mitjana: 4.33

 Observacions a l'apartat

 
En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 4.67

 
En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
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-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 4 (66.67 %)
Mitjana: 5.67

 Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.17

 
Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora del
programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 4.67

 
El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 4.83

 Observacions a l'apartat

 
L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics em
motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 2 (33.33 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 4.83

 
El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
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-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.17

 Observacions a l'apartat
-  

 

La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 4.50

 
La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.17

 
La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (50.00 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 5.00

 
La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 1 (16.67 %)
Mitjana: 4.33

 
Observacions a l'apartat

 
Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)

78



-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 4.67

 

Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 4.50

 
Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 4.67

 Observacions a l'apartat

 
Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 1 (16.67 %)
-  2 (2): 2 (33.33 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 3.67

 
La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 1 (16.67 %)
-  2 (2): 2 (33.33 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 3.67

 
Observacions a l'apartat
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La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 3 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (16.67 %)
Mitjana: 4.50

 

Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (16.67 %)
Mitjana: 4.33

 Observacions a l'apartat

 
La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 3 (50.00 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 3.83

 
Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 4 (66.67 %)
Mitjana: 5.33

 
El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
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Mitjana: 4.83

 
Observacions a l'apartat
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MASTER EN PERIODISME AVANÇAT. REPORTERISME

POBLACIÓ: 15 (100%)
PARTICIPACIÓ: 6 (40%)

Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 4 (66.67 %)
Mitjana: 5.33

 
Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

6 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 4 (66.67 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 5.33

 Observacions a l'apartat

 
En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.33

 
En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (50.00 %)
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-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació adient
per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 3 (50.00 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 5.17

 
Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora del
programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 
El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (50.00 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 
L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics em
motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 4 (66.67 %)
-  6 (6): 1 (16.67 %)
Mitjana: 5.00

 
El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (16.67 %)
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-  6 (6): 5 (83.33 %)
Mitjana: 5.83

 Observacions a l'apartat

 

La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5):

6 (100.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 5.00

 La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.17

 
La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 4 (66.67 %)
Mitjana: 5.67

 
La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 3 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 
Observacions a l'apartat

 Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
-  1 (1): 0
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-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.33

 

Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.33

 Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 4 (66.67 %)
-  6 (6): 1 (16.67 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 
Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.33

 
La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 3 (50.00 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat
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La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (16.67 %)
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 2 (33.33 %)
-  6 (6): 2 (33.33 %)
Mitjana: 4.83

 

Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 1 (16.67 %)
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 3 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (16.67 %)
Mitjana: 4.50

 Observacions a l'apartat

 
La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 2 (33.33 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 3 (50.00 %)
Mitjana: 5.17

 
Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (16.67 %)
-  5 (5): 1 (16.67 %)
-  6 (6): 4 (66.67 %)
Mitjana: 5.50

 
El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 2 (33.33 %)
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-  6 (6): 4 (66.67 %)
Mitjana: 5.67

 
Observacions a l'apartat
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MASTER EN PRODUCCIÓ I COMUNICACIÓ CULTURAL

POBLACIÓ: 15 (100%)
PARTICIPACIÓ: 2 (13%)

Estic satisfet/a amb les assignatures/seminaris que m'han estat assignades
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
Conec els criteris de la facultat referits a l'organització de la docència
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 L'organització de la docència a la facultat és eficaç en el desplegament dels plans docents
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 Observacions a l'apartat

 
En general, el pla d'estudis en el qual imparteixo docència em sembla coherent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
En general, la meva activitat docent és coherent amb el programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
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-  6 (6):
2 (100.00 %)

Mitjana: 6.00

 
Els programes de les assignatures/matèries del programa formatiu contemplen la formació
adient per a l'obtenció de la titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
Els mecanismes de participació i coordinació del professorat són eficaços per a la revisió i millora del
programa formatiu
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
El programa formatiu incorpora elements innovadors de l'entorn professional de la
titulació
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 Observacions a l'apartat

 
L'avaluació de l'activitat docent del professorat per part dels alumnes i responsables acadèmics em
motiva per millorar
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
El sistema de tutories afavoreix l'aprenentatge de l'estudiant
-  1 (1): 0
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-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 

Observacions a l'apartat

 La facultat em manté informat dels temes que afecten la meva activitat docent
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 
La comunicació amb els professors que comparteixen docència amb mi és satisfactòria
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 
La comunicació amb els responsables acadèmics és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.50

 
La coordinació amb els diferents serveis de Blanquerna és bona
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 
Les aules i la resta d'espais on ensenyo reuneixen bones condicions de treball
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-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 4.50

 

Els recursos per a la docència que em proporciona la facultat són suficients
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 1 (50.00 %)
-  4 (4): 0
-  5 (5): 1 (50.00 %)
-  6 (6): 0
Mitjana: 4.00

 
Faig servir de forma sistemàtica les plataformes docents (bLink, Moodle,...)
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 Observacions a l'apartat

 
Tinc la possibilitat de manifestar les meves necessitats de formació
-  1 (1): 1 (50.00 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 3.50

 
La facultat m'ofereix suport i/o possibilitats per ampliar la meva formació
-  1 (1): 1 (50.00 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 3.50
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 Observacions a l'apartat

 
La facultat dóna suport a les propostes de millora que li plantejo
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 

Els darrers anys, he percebut a la facultat una tendència a la millora de la qualitat
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 Observacions a l'apartat

 
La facultat proporciona possibilitats per desenvolupar-me professionalment
-  1 (1): 1 (50.00 %)
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 3.50

 
Considero que el tracte rebut a la facultat és respectuós
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
-  3 (3): 0
-  4 (4): 0
-  5 (5): 0
-  6 (6):

2 (100.00 %)
Mitjana: 6.00

 
El nom i prestigi de Blanquerna són gratificants per a mi
-  1 (1): 0
-  2 (2): 0
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-  3 (3): 0
-  4 (4): 1 (50.00 %)
-  5 (5): 0
-  6 (6): 1 (50.00 %)
Mitjana: 5.00

 
Observacions a l'apartat
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