
2.1. Escalas e cuestionarios empregados
Os criterios que guiaron a elaboración dos instrumentos empregados foron, por

unha banda, a súa finalidade (avaliación da docencia, das competencias do profeso-
rado e das competencias do alumnado) e, por outra, o carácter da avaliación en tanto
que externa (o alumnado avalía ao profesorado, e viceversa) ou de autoavaliación
(cada quen avalíase a si mesmo/a). Non obstante, a súa presentación fíxose aten-
dendo a si había que cubrir, ou non, unha enquisa por cada materia cursada (no caso
do alumnado) ou impartida (no caso do profesorado). Así, dentro das Enquisas por
materias, o profesorado tiña as correspondentes á autoavaliación da súa docencia e
máis as de avaliación das competencias do seu alumnado para a aprendizaxe. O
alumnado, pola súa parte, avaliaba a docencia por materia e profesor/a dentro das
Enquisas por materias, mentres que autoavaliaba as súas propias competencias
para a aprendizaxe dun xeito global, na ligazón de Enquisas xerais. Os cuestionarios
de autoavaliación de competencias para o ensino dirixidos ao profesorado tamén se
facían de xeito global como Enquisas xerais.

A continuación faise unha breve descrición dos distintos cuestionarios.

2.1.1. Avaliación da docencia  
Se ben o máis habitual é que sexa o alumnado quen avalía o seu profesorado, na

UDC as enquisas de avaliación da docencia foron dúas: unha para estudantes e outra
para docentes. O seu obxectivo era detectar as necesidades de ambos os dous colec-
tivos no desenvolvemento da docencia, cara a desenvolver as alternativas de organi-
zación e os programas de apoio e formación que mellor puidesen satisfacer as nece-
sidades detectadas.
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Estes cuestionarios pretendían recoller as percepcións e valoracións subxectivas,
tanto do alumnado como do profesorado, sobre diferentes aspectos da docencia uni-
versitaria que se consideraron relevantes para conseguir o obxectivo proposto, e se
estruturaron atendendo principalmente aos tres ámbitos ou dimensións da docencia:
metodoloxía didáctica, avaliación e titoría. Algúns dos ítems eran semellantes nas
dúas enquisas para contrastar as visións dos dous grupos.

O cuestionario para o alumnado recollía información subministrada polos/as
estudantes, que avaliaban fundamentalmente a docencia do/a profesor/a tendo
como referente as clases e a si mesmos/as, así como algúns aspectos de organiza-
ción e recursos do centro. Todos os ítems, agás o número 2, valorábanse nunha esca-
la de cinco puntos en que o 1 significaba completamente en desacordo e o 5 com-
pletamente de acordo. A súa formulación textual era a seguinte:
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O cuestionario para o profesorado recollía información dada polo/a profesor/a,
que avaliaba unha parte das consecuencias da súa docencia tendo como referente
fundamentalmente ao grupo dos estudantes. Enténdese que esas consecuencias
non son simplemente lineais da práctica docente e que poden derivarse tamén dou-
tras variables estrañas. De todos os xeitos, considérase importante esa perspectiva
do/a profesor/a.
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2.1.2. Avaliación das competencias do alumnado 
A Escalas de Avaliación das Competencias do Alumnado para a Aprendizaxe eran

dous cuestionarios equivalentes compostos por 16 ítems, a través dos cales se pre-
tendía que tanto o alumnado como o profesorado avaliaran en que medida unha
serie de competencias e habilidades estaban máis ou menos desenvolvidas no alum-
nado da UDC, valorando nunha escala de cinco puntos, onde o 1 significaba nada e
o 5 moito. As ditas competencias foron seleccionadas en base aos tres grupos de
competencias xenéricas (instrumentais, interpersoais e sistémicas) contempladas no
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Proxecto Sócrates–Erasmus Tunning Educational Structures in Europe, coñecido
como Proxecto Tunning 2003, proxecto en que se fai especialmente relevante o enfo-
que das competencias, dado que parte dun concepto de educación centrado na
aprendizaxe e no alumnado e na súa capacidade de aprender. Isto tradúcese na asig-
nación dun papel distinto ao tradicional non só do profesorado senón tamén do seu
deseño do proceso de ensino (obxectivos, metodoloxía, avaliación...) 

Tanto o colectivo de estudantes como o de docentes respondían as mesmas cues-
tións pero de xeito diferente: mentres que os/as alumnos/as autoavaliábanse indivi-
dualmente, o profesorado avaliaba o seu alumnado colectivamente, como grupo, en
cada unha das materias impartidas.

Algo máis da metade dos ítems facían referencia a competencias que teñen unha
función basicamente instrumental, tanto de tipo cognoscitivo, como metodolóxico,
tecnolóxico ou lingüístico: capacidade para seleccionar información relevante, utiliza-
ción correcta de técnicas de estudo, elaboración de traballos, dominio dun idioma
estranxeiro, capacidade de aplicar os coñecementos na práctica, exposición de tra-
ballos, habilidades para incorporación ao mundo laboral, utilización de recursos tec-
nolóxico/informáticos e capacidade reflexiva. O resto dedicábanse a destrezas inter-
persoais ou competencias tendentes a facilitar procesos de cooperación e  interac-
ción social como: saber traballar en equipo, cotexar, discutir e compartir información
cos/as compañeiros/as, facilidade para relacionarse con persoas doutras culturas,
etnias, con dificultades ou minusvalías, e aceptación de puntos de vista diferentes
aos propios.

A formulación do cuestionario para ser respondido de maneira individual polo
alumnado era a seguinte:
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Cada profesor tiña un cuestionario para ser respondido por cada materia (ou
grupo) que impartise. A formulación era a seguinte:
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2.1.3. Avaliación das competencias do profesorado 
A Escala de Autoavaliación das Competencias do Profesorado para o Ensino é un

grupo de cuestións distribuídas en tres enquisas: O ensino e a súa metodoloxía,
Tecnoloxía Educativa e Espazo Europeo de Ensino Superior, e Competencias
Lingüísticas. A través destes cuestionarios pretendíase avaliar as competencias para
o ensino dos docentes universitarios. Estas competencias poden agruparse en: as
relacionadas coa utilización das novas tecnoloxías na docencia universitaria, as aso-
ciadas á metodoloxía didáctica, as que teñen que ver co coñecemento de idiomas, as
vinculadas ao Espazo Europeo de Ensino Superior, e as que recollen aspectos rela-
cionados coa saúde e a prevención de riscos laborais.
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Coa avaliación destas competencias buscábase detectar as necesidades de for-
mación dos docentes co fin de ofertar cursos de formación que puidesen responder
adecuadamente as demandas e necesidades reflectidas. Estes cursos de formación
están definidos no Plano de Apoio ao Ensino Universitario, o cal está orientado a favo-
recer a mellora e desenvolvemento das competencias docentes e proporcionar ao
profesorado recursos para afrontar o reto que supón a integración no Espazo Europeo
de Educación Superior. Os obxectivos do Plano de Apoio ao Ensino son os seguintes:
mellorar a calidade da docencia universitaria facilitando procesos de actualización
sobre aspectos pedagóxicos e didácticos, favorecer a reflexión e a autocrítica para
potenciar procesos de cambio nos procesos de ensino–aprendizaxe, promover a inte-
gración das TIC nos procesos de ensino e aprendizaxe a través dunha formación téc-
nica e pedagóxica que posibilite o seu mellor aproveitamento, dar a coñecer o Plano
de Converxencia Europea e os problemas da súa incorporación á universidade, favo-
recer a análise e o deseño de propostas e liñas de traballo para a implementación do
crédito europeo, e desenvolver hábitos e estratexias de coidado e saúde para favore-
cer a prevención de patoloxías asociadas á profesión docente cara a garantir as con-
dicións óptimas do desenvolvemento profesional. 

As tres partes en que se dividiu a escala para a súa presentación eran respondi-
das de forma individual polo profesorado, valorándose cada ítem nunha escala que
ía de 1 (nada) a 5 (moito). O texto era o seguinte:
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