
2.2. Recollida de datos
A recollida de datos levouse a cabo entre o 24 de maio e o 30 de xuño de 2004,

completamente a través do enderezo http://www.udc.es/avaliemos, mediante una
aplicación informática deseñada ao efecto, se ben houbo unha importante fase pre-
via na que se deseñou un sistema de xeración de enquisas. O xerador é un programa
que permite introducir unhas instrucións e un elevado número de preguntas con ata
18 opcións de resposta. Tanto nas preguntas coma nas respostas pode introducirse
calquera texto. Ao mesmo tempo, as respostas poden ser abertas (con espazo para
escribir) ou pechadas e, neste último caso, as opcións poden presentarse de xeito
que só se poida marcar unha ou varias (resposta múltiple). Na Figura 1 pode verse
un exemplo dunha pregunta de resposta simple e outra de resposta múltiple cunha
opción aberta.

Ademais do mencionado, quizás o aspecto máis interesante do xerador de enqui-
sas é que permite seleccionar o tipo de enquisa (xeral ou por materias) e a poboación
de destino (alumnado ou profesorado). Ao estar a aplicación asociada automatica-
mente co Plano de Organización Docente e coa base de datos da matrícula, lógrase
que a cada docente lle aparezan para avaliar as materias que imparte, e que a cada
estudante se lle presenten de forma automática as materias en que está matricula-
do/a acompañadas do profesorado encargado delas. Isto require, evidentemente, un
proceso de autentificación por parte dos enquisados, pero a confidencialidade dos
datos e o anonimato das respostas están completamente asegurados.
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Figura 1. Exemplo dos tipos de respostas dispoñibles



2.2.1. Procedemento
A Avaliación Docente iniciouse cunhas cartas do Vicerreitor de Calidade e

Harmonización Europea dirixidas a todo o profesorado e a todo o alumnado, en que
se explicaba a finalidade da avaliación e a súa vinculación co plano formativo da uni-
versidade, o tipo de preguntas que había en cada cuestionario e o procedemento a
seguir para participar. Ademais, solicitábase a colaboración de ambos colectivos co
que foi o slogan de toda a campaña: “coñecer o presente para deseñar o futuro”.
Simultaneamente, pegáronse nas paradas dos autobuses metropolitanos que van ao
campus universitario, e nos propios autobuses, carteis de 40 por 60 cm publicitando
a avaliación. Os ditos carteis tamén se remitiron aos centros e aos departamentos,
para seren colocados en lugares visibles.

Durante o tempo que estivo aberta a avaliación, o Vicerreitor enviou tres mensa-
xes de correo electrónico agradecendo a colaboración dos que xa participaran e ani-
mando ao resto do colectivo a facelo. Ademais, cara a metade do período, comezou
a pasarse nos autobuses e na propia páxina web da avaliación un vídeo promocional
deseñado para iso. Os posibles efectos destas accións analízanse no apartado de
Evolución da participación.

Á páxina web da avaliación docente podíase acceder desde calquera ordenador
conectado a internet, os sete días da semana, en horario de 8 a 22 horas. Cando se
entraba nela para realizar a avaliación, aparecía primeiro unha pantalla de presenta-
ción e despois a pantalla de identificación que se mostra na Figura 2. Nesa pantalla,
o alumnado podía identificarse empregando o nome de usuario/a e o contrasinal
correspondente que se lle proporciona ao matricularse (dicíase onde conseguilo, en
caso de telo esquecido), ou co seu DNI e o número de identificación persoal da tar-
xeta universitaria. O profesorado, pola súa parte, identificábase mediante o seu DNI
e o contrasinal empregado para realizar a cualificación do alumnado vía web, aínda
que, xa que non todo o profesorado acostumaba empregar este sistema para intro-
ducir as cualificacións, o contrasinal achegouse coa carta do Vicerreitor á que se fixo
referencia antes. 

Para quen quixese ter máis información antes de se identificar, na pantalla xa
mencionada proporcionábase unha ligazón a un documento en que se explicaba a
finalidade das enquisas, outra ligazón para preguntas frecuentes, e unha máis infor-
mando ao alumnado dos requisitos para obter o crédito de libre elección que se daba
por cubrir todos os cuestionarios.

O apartado de preguntas frecuentes incluía, entre outras, cuestións como: 
• Quen pode levar a cabo a avaliación docente da UDC
• Como conseguir o nome de usuario/a e o contrasinal
• Desde onde se pode facer a avaliación docente
• Que requisitos debe ter o ordenador para poder realizar a avaliación docente
• Que pasa se se bloquea o ordenador ou se pecha o navegador por erro
• Posibilidade de realizar a avaliación por partes, revisala ou cambiala

Unha vez que se introducía o nome de usuario/a e o contrasinal, aparecía outra
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pantalla co nome da persoa que se acababa de identificar e botóns para escoller o
tipo de enquisa a cubrir: xeral ou por materias. Ademais, había outros dous botóns, e
premendo neles podíase acceder, por unha banda, a un documento cunha breve des-
crición dos distintos cuestionarios e, pola outra, a ver exemplos de todos os tipos de
enquisas, de xeito que o profesorado podía ver as preguntas que debía contestar o
alumnado, e viceversa.
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Figura 2. Pantalla de entrada á avaliación docente



Ao entrar en enquisas xerais o estudantado tiña a “Autoavaliación de competen-
cias para a aprendizaxe” nun único cuestionario, mentres que o profesorado tiña a
“Autoavaliación de competencias para o ensino”, que se presentaba subdividida en
tres partes, tal como pode verse na Figura 3.

No apartado de enquisas por materias, cada profesor/a tiña dúas por cada mate-
ria impartida: unha de “Autoavaliación da docencia” e outra de “Avaliación das com-
petencias do alumnado para a aprendizaxe”. Na Figura 4 móstrase a zona da panta-
lla onde aparecían as enquisas, para o caso dun docente que impartise dúas mate-
rias.

O alumnado, en cambio, nesta sección unicamente tiña a “Avaliación da docen-
cia”, aínda que había un cuestionario por cada profesor/a que impartise cada mate-
ria. É dicir: se dous ou máis profesores/as compartían a docencia dunha materia, en
ningún caso se requiría facer unha avaliación global dela, senón que cada docente
se avaliaba por separado. Na Figura 5 preséntase un exemplo dun/a estudante que
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Figura 3. Enquisas xerais para o profesorado
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Figura 4. Detalle da páxina co listado de enquisas por materias para quen
impartira dúas materias

Figura 5. Exemplo de enquisas por materias para un/unha estudante
(detalle da páxina)



tiña tres materias para avaliar: a primeira fora impartida por tres profesores/as, a
segunda por un/unha só/soa e a terceira por dous/dúas. 

Tanto nesta parte da avaliación coma nas demais, para acceder a calquera dos
cuestionarios bastaba con premer co rato sobre o seu nome. Cando unha enquisa
aínda estaba sen cubrir aparecía ao lado, en vermello, a palabra “pendente” e, unha
vez que se cubría e se enviaba, a palabra cambiaba automaticamente por “cuberta”,
en cor verde, e xa non se podía volver entrar nesa enquisa en concreto.

As distintas preguntas presentábanse como se mostrou na Figura 1, e contestá-
banse marcando co rato e no círculo situado á esquerda da resposta. Mentres non
se premese o botón “enviar” que aparecía ao final, as respostas podían cambiarse
cantas veces se quixese, e mesmo cancelar todo o feito. Ademais, o sistema permi-
tía que as enquisas se contestasen en días distintos ou que se deixase algunha sen
cubrir, aínda que a inmensa maioría dos participantes respondéronas todas.

Para o caso de que algún/ha usuario/a atopase algún problema ou quixese facer
calquera tipo de consulta ou comentario, en distintas partes da aplicación proporcio-
nábase o enderezo de correo electrónico avaliemos@udc.es, desde o cal dábase res-
posta a todas as mensaxes nun prazo máximo de 72 horas.

2.2.2. Participación
Cando se realizou a avaliación, a Universidade da Coruña contaba con 1263

docentes, dos que participaron 557 cubrindo un total de 3510 enquisas. O número
de estudantes era de 24973, dos que participaron 2670 cubrindo 47703. Noutras
palabras, a participación do profesorado foi do 44%, cunha media de 6 enquisas
respondidas por persoa, mentres que a do estudantado foi do 11%, cunha media
de case 19 enquisas por participante. 

Se ben non hai antecedentes de que o profesorado participase nunha avaliación
docente, autoavaliándose e avaliando aos seus estudantes, o feito de que o 44%
tomase parte nela é xa de por si un dato moi positivo, que avala a fiabilidade dos
resultados. A participación do alumnado, porcentualmente, é moi inferior, pero tam-
pouco existen datos previos cos que comparala dado que o sistema tradicional de
lapis e papel impide saber o número de enquisados. Co que si é posible realizar
unha comparación é co número de enquisas recollidas e co número de materias e
de docentes avaliados. Neste sentido, os resultados mostran que, aínda que a UDC
tiña máis estudantes a última vez que se realizou a avaliación docente en formato
papel (concretamente, 25733 alumnos no curso 2000-2001), no curso 2003-
2004, facéndoo por internet, obtívose case un 40% máis de enquisas válidas, e
avaliáronse máis do dobre de docentes e materias. Na Táboa 1 poden verse estes
datos separados por centros e, na Táboa 2, por departamentos (os centros ou
departamentos que cambiaron de nome entre unha e outra avaliación sinálanse en
cursiva). Téñase en conta que cando se dan os valores por centros o número de
docentes é algo maior posto que quen imparte docencia en varios centros figura en
cada un deles.
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Táboa 1. Datos comparativos por CENTROS dos resultados obtidos cos métodos
de lapis e papel (curso 2000-01) e en liña (2003-04)

Táboa 2. Datos comparativos por DEPARTAMENTOS dos resultados obtidos cos
métodos de lapis e papel (curso 2000-01) e en liña (2003-04)



Nas táboas, os ceros indican que o centro ou o departamento non recibiu ningun-
ha avaliación, mentres que un recadro baleiro indica que non podía avaliarse. Isto
último puido ocorrer, ben por tratarse dun centro novo, que non existía na avaliación
anterior (como Ciencias da Comunicación), ben por ser un centro adscrito que, ao
non estar incluído o seu profesorado na base de datos do Plano de Organización
Docente, non podía ser recoñecido pola aplicación informática das enquisas e, con-
secuentemente, non podía avaliarse a través de internet (aínda que para posteriores
avaliacións este problema se reparará introducindo manualmente a organización
docente deses centros nunha base de datos ad hoc). 

2.2.2.1. Evolución da participación
A media de participación do profesorado durante os 38 días que durou a avalia-

ción docente foi de 15 persoas diarias. A oscilación desta participación pode verse
no gráfico da Figura 6, en que se resaltaron os valores correspondentes aos días en
que se enviaron recordatorios por correo electrónico. 

En liñas xerais, no gráfico obsérvase que a maior participación se daba a princi-
pios de semana e que ía decrecendo a medida que esta avanzaba, ata chegar a ser
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practicamente nula os sábados e domingos. Este patrón viuse substancialmente alte-
rado as semanas segunda e cuarta, cando houbo un importante repunte na partici-
pación, aparentemente debido aos correos electrónicos que se enviaron invitando a
participar. Os tres últimos días do período de enquisado, que se iniciaron cunha men-
saxe anunciando o inminente final da avaliación docente, foi cando se deu a maior
participación.

En canto á participación do alumnado, que pode verse representada na Figura 7,
a media diaria foi de 70 persoas.

Aparentemente, esta participación no se viu influída nin pola introdución do vídeo
publicitario nos autobuses do campus (o 10 de xuño) nin polas mensaxes de correo
electrónico, agás quizais pola última, aínda que o máis probable é que se disparase
os tres últimos días xustamente porque eran os últimos. Ademais, ao empregarse o
enderezo institucional de correo electrónico (o que se proporciona coa matrícula) non
se pode descartar que sexa un enderezo moi pouco empregado por este colectivo,
contrariamente ao que ocorre co profesorado.

No entanto, a diferenza do ocorrido co profesorado, o alumnado si amosou unha
importante participación en catro das cinco fins de semana que durou a avaliación,
o que apoia a idea inicial acerca da conveniencia de permitir o acceso ás enquisas
desde ordenadores de fóra dos campus.
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Figura 6. Participación diaria do profesorado



2.2.2.2. Participación do profesorado

Neste apartado preséntanse os datos de participación do profesorado atendendo
ás variables centro, departamento, campus, categoría, sexo, idade, doutoramento,
antigüidade e dedicación. Tamén se ofrecen os resultados da combinación entre
algunhas destas variables. En cada caso expóñense os datos de participación (n), a
poboación á que corresponden (N) e a porcentaxe de participación respecto da pobo-
ación (% n de N).

Para este colectivo a poboación de referencia son os/as 1215 docentes que esta-
ban incluídos na aplicación informática do Plano de Organización Docente (POD)
cando se fixo a avaliación, dos/as cales participaron 540 (o que representa o 44,4%
do total).

Participación do profesorado por departamentos

Nalgunhas enquisas, concretamente nas de Autoavaliación das Competencias
para o Ensino, que eran enquisas xerais non vinculadas a materias, tamén podía par-
ticipar o profesorado do departamento de Educación Física e Deportiva do INEF que,
aínda que non era propio da UDC (senón adscrito) cando se fixera o POD e, polo tanto,
non o tiña informatizado, si estaba xa dado de alta con usuario e contrasinal como
persoal docente e investigador da UDC no momento da avaliación. Incluíndoo, o
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Figura 7. Participación diaria do alumnado



número de membros da poboación elevábase ata 1263 persoas, das que participa-
ron 557 (o 44,1%).

Dos 44 departamentos da UDC, participaron docentes de 43 deles e, destes, máis
da metade acadou unha porcentaxe superior á da participación total (véxase Táboa 3).

De todos os departamentos, a maior  porcentaxe de participación deuse no de
Pedagoxía e Didáctica das Ciencias Experimentais, que chegou ao 81,5%. Outros
departamentos que destacaron foron o de Bioloxía Celular e Molecular e o de
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Táboa 3. Participación do profesorado por departamentos



Química Fundamental, que acadaron o 76,2% e o 70,6%, respectivamente. Tamén foi
alta a participación nos departamentos de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e
Ecoloxía e no de Química Analítica, que tiveron un 66% cada un deles. Ademais, o de
Química, Física e Enxeñaría Química, igual que o de Economía Aplicada, acadaron un
63%. Nunha porcentaxe menor, aínda que superior ao 50% de participación, situou-
se un grupo doutros 10 departamentos, tal como se amosa na mencionada táboa.

Participación do profesorado por centro e ámbito científico

Os 22 centros propios da UDC tiveron participantes na avaliación docente.
Considerando a distribución por ámbitos científicos, foi na categoría de Ciencias da
Educación (formada por só un centro que imparte sete titulacións) onde a participa-
ción resultou maior (58,4%), sendo tamén a única que se situou por enriba da por-
centaxe global de participación. Seguíronlle Ciencias Experimentais e da Saúde
(42,1%), Humanidades (40,4%), Tecnoloxía (39,8%) e Xurídico Social (37,1%). Na
Táboa 4 pode verse a participación para cada un dos centros por orde decrecente,
dentro dos ámbitos correspondentes.  

Atendendo aos centros de forma independente, nos que se deu unha maior parti-
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Táboa 4. Participación do profesorado por centro e ámbito científico



cipación foron a Facultade de Ciencias (64,7%), a Facultade de Ciencias da
Educación (58,4%), a Facultade de Ciencias da Comunicación (57,1%), a Facultade
de Informática (56,2%), a Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (56%),
a Escola Universitaria Politécnica (54,7%) e a Escola Universitaria de Deseño
Industrial (53,9%), pertencentes todos eles a ámbitos científicos diferentes. Ademais,
houbo cinco centros que acadaron participacións superiores á media, aínda que infe-
riores ao 50%: a Facultade de Filoloxía (47,4%), a Escola Técnica Superior de Náutica
e Máquinas (45,1%), a Escola Universitaria de Fisioterapia (43,9%), a Escola
Universitaria de Enfermaría e Podoloxía (41,9%) e a Escola Politécnica Superior
(41,3%).

O profesorado dos centros adscritos (Escola Universitaria de Enfermaría, Escola
Universitaria de Relacións Laborais da Coruña e Escola Universitaria de Turismo),
non puido tomar parte na avaliación por ter un réxime distinto. Non obstante, de cara
ás posteriores avaliacións serán integrados no sistema dun xeito especial que lles
permita participar.

Participación do profesorado por campus

Non houbo diferenzas significativas na participación do profesorado entre o cam-
pus da Coruña e o de Ferrol, como pode verse na Táboa 5.

Participación do profesorado por categoría

Nesta variable e nas que se comentan a continuación, a poboación está formada
exclusivamente polo persoal docente incluído no Plano de Organización Docente nos
correspondentes POD, co cal se reduce a 1215 persoas.

En relación á participación por categoría profesional (Táboa 6) a maior porcenta-
xe rexistrouse nos Axudantes non Doutores (80%), se ben a súa poboación era de tan
só 5 persoas, e delas cubriron as enquisas 4. Por iso, se se atende ao número de
membros das distintas categorías na poboación, a participación máis relevante foi a
que se deu no profesorado Titular de Universidade (59,4%), xa que sendo, con 360
persoas, o colectivo de maior número, tomaron parte na avaliación 214 membros.
Cunha porcentaxe igual (59,4%) destaca tamén o grupo dos Catedráticos de Escola
Universitaria, se ben a súa poboación era de 64 docentes.

Se se fai unha análise dos datos atendendo á relación entre categorías, atópan-
se algunhas diferenzas. Así, deuse máis participación nos Titulares de Universidade
(59,4%) que nos Catedráticos de Universidade (40,4%), nos Catedráticos de Escola
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Táboa 5. Participación do prosorado por campus



Universitaria (59,4%) que nos Titulares de Escola Universitaria (42,2%), nos
Asociados a Tempo Completo (43,4%) que nos Asociados a Tempo Parcial (14,7%) e
nos Axudantes non Doutores (80%) que nos Axudantes Doutores (45,5%).

Participación do profesorado por sexo

En canto á variable sexo (Táboa 7), os datos obtidos na distribución da participa-
ción reflicten diferenzas. Así, mentres que dos varóns participou o 40,1% (338 de
843) das mulleres tomaron parte máis da metade, concretamente o 54,3% (202 de
372).

Participación do profesorado por idade

Na UDC no momento da avaliación docente o profesorado tiña entre 23 e 74 anos,
cunha idade media de 46 anos. Do que participou, o de menor idade tiña 26 anos e
o de maior 72 anos, e a media era de 43 anos. A menor variabilidade da idade nos
participantes respecto da poboación reflíctese nunha menor desviación típica, que foi
de 8,73 fronte ao 9,89. 

Respecto á distribución da participación segundo os diferentes intervalos de
idade, tal como indican os datos da Táboa 8, en relación coa poboación total do per-
soal docente da UDC vese que a maior porcentaxe de participación deuse no profe-
sorado máis novo devecendo segundo aumenta a idade (agás no caso do profesora-
do de menos de 25 anos, no que non se rexistrou participación ningunha).
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Táboa 6. Participación do profesorado por categoría

Táboa 7. Participación do profesorado por sexo



Participación do profesorado relacionando as variables idade e sexo

Tendo en conta que en todos os tramos de idade o número de mulleres da pobo-
ación é menor que o dos varóns, cómpre observar que as porcentaxes de participa-
ción das primeiras foron superiores ás dos segundos tamén en todos os tramos de
idade (véxase a Táboa 9).

Especialmente relevante é o dato relativo ás profesoras de entre 36 e 45 anos,
que acadaron unha participación do 65,2%. 

Participación do profesorado doutor e non doutor

Tal como se amosa na Táboa 10, a participación resultou bastante superior no
caso do profesorado doutor sobre o profesorado non doutor. Dos doutores tomaron
parte na avaliación 372 dos 687 que formaban parte deste grupo, o que representa
unha participación do 54,1%, mentres que dos non doutores fixérono 168 de 528,
que é o 31,8%. 
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Táboa 8. Participación do profesorado por idade

Táboa 9. Participación do profesorado relacionando as variables idade e sexo

Táboa 10. Participación do profesorado doutor e non doutor



No caso do profesorado doutor a participación tamén foi superior á porcentaxe do
44,4% da participación total.

Participación do profesorado relacionando as variables doutoramento e sexo

Tomando como referencia os datos de participación sobre o total da poboación,
obsérvase que, tanto nos homes como nas mulleres, esta foi maior no grupo do pro-
fesorado doutor fronte ao profesorado non doutor, destacando a das profesoras dou-
toras, que foi do 61,5% (Táboa 11).

Participación do profesorado relacionando as variables idade e doutor/a

Atendendo aos datos de participación sobre o total da poboación corresponden-
te, vese que en todos os tramos de idade as porcentaxes foron maiores para o profe-
sorado doutor que para o non doutor. Destaca, con máis dun 61% de participación, o
profesorado doutor con idades comprendidas entre os 26 e os 35 anos e entre 36 e
45 anos (véxase Táboa 12).

Participación do profesorado por antigüidade

Na UDC no momento da avaliación docente o profesorado tiña entre 1 e 52 anos
de antigüidade, cunha media en torno aos 13 anos, o que coincide cos valores que
se obtiveron para os participantes. A desviación típica era de 9,34 na poboación e de
8,99 na mostra. 

Atendendo á participación por tramos de cinco anos de antigüidade, obsérvase
que, aínda que non hai unha relación lineal, é nos grupos de menor antigüidade nos
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Táboa 11. Participación do profesorado relacionando as variables doutor/a e sexo

Táboa 12. Participación do profesorado relacionando as variables idade e doutor/a



que se deu a maior participación, destacando o profesorado que levaba na universi-
dade entre 15 e 19 anos, do cal tomou parte máis do 50%.

Participación do profesorado relacionando as variables antigüidade e sexo

Os datos de participación que se presentan na Táboa 14 reflicten que na maioría
dos tramos de antigüidade as porcentaxes foron maiores no caso das mulleres que
no dos homes, superando estes ás primeiras só no grupo de 25 a 29 anos e no de
maior ou igual de 35 anos. Nos tramos de antigüidade en que se deu unha maior par-
ticipación foron no das mulleres que tiñan de 15 a 19 anos (70,6%), de 10 a 14 anos
(62,3%) e de 5 a 9 anos (60,2%) respectivamente.

En conxunto, foi nos tramos de menor antigüidade nos que se deu unha maior
participación, mentres que nos de maior antigüidade a participación foi inferior tanto
para os homes como no caso das mulleres.

Participación do profesorado por dedicación

Respecto desta variable, na Táboa 15 obsérvase que a participación resultou con-
siderablemente maior no colectivo de profesorado con dedicación completa, do que
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Táboa 13. Participación do profesorado por antigüidade

Táboa 14. Participación do profesorado coas variables antigüidade e sexo



tomaron parte na avaliación 512 das 1034 persoas que o conformaban, o cal supu-
xo un 49,5%. En cambio, no profesorado con dedicación parcial a participación foi
substancialmente inferior: só participaron 28 dos 181 membros do grupo, o que
supuxo un 15,5%.

2.2.2.3. Participación do alumnado
Neste apartado preséntanse os datos de participación do alumnado atendendo

ás variables centro, titulación, campus, sexo e idade. Para cada caso indícase o
número de participantes (n), a súa poboación (N) e a porcentaxe de participación res-
pecto desta última (% n de N). 

Do total de 24973 estudantes que tiña a UDC cando se fixo a avaliación docente,
participaron 2670 (o 10,7%).

Participación do alumnado por centro e ámbito científico

Todos os centros cos que contaba a UDC no momento da avaliación (22 propios
e 3 adscritos) tiveron algún grao de participación por parte do seu alumnado. Na
Táboa 16 pode verse a participación para cada un dos centros por orde decrecente,
dentro de cada un dos ámbitos científicos.

Atendendo á distribución por ámbitos,  obsérvase que no seu conxunto foi no de
Ciencias da Educación onde a participación resultou maior (17,1%), seguido do ámbi-
to Tecnolóxico (14,4%) e do de Ciencias Experimentais e da Saúde (9,5%).
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Considerando os centros de forma independente, nos que se deu unha maior par-
ticipación foron a Escola Politécnica Superior (22%), a Facultade de Informática
(21,8%), a Escola Técnica Superior de Arquitectura e a Facultade de Ciencias (ambas
cun 19,2%), a Facultade de Ciencias da Comunicación (18,2%), a Escola Técnica
Superior de Enxeñaría de Camiños (18,1%) e a Facultade de Ciencias da Educación
(17,1%). Outros centros, aínda que cunha participación menor, tiveron porcentaxes
superiores ao 10,7% da participación total; este foi o caso da Facultade de Ciencias
da Saúde (13,8%), a Facultade de Humanidades (12,9%) e a Escola Universitaria de
Deseño Industrial (12,2%). 

Participación do alumnado por titulación e ámbito científico

Atendendo ás titulacións, en xeral destacan as dos ámbitos onde houbo unha
maior participación, aínda que se deran algunhas diferenzas importantes incluso
entre titulacións dun mesmo centro. As porcentaxes poden verse na Táboa 17.
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Con máis do 30% de participación destacou a titulación de Enxeñeiro Técnico de
Obras Públicas. Tamén sobresaíron, cunha porcentaxe de entre o 20% e o 30%, as
de Enxeñeiro Industrial, Licenciado en Documentación, Mestre de Educación
Primaria, Enxeñeiro en Informática, Diplomado en Logopedia, Mestre de Educación
Infantil, Licenciado en Bioloxía, Enxeñeiro Técnico en Informática de Xestión e Mestre
de Educación Física, por esa orde.

36



Participación do alumnado por campus

En relación coa poboación, a participación por campus foi lixeiramente superior
no de Ferrol (11,3%) que no da Coruña (10,6%), como pode verse na Táboa 18.

Participación do alumnado por sexo

Os datos por sexo (Táboa 19) amosan que a participación foi un pouco maior nos
homes (11,7%) que nas mulleres (9,7%), aínda que a poboación é maior nelas que
neles.

Participación do alumnado por idade

Do alumnado que participou, o de menor idade tiña 19 anos e o de maior 54 anos,
cunha media de case 23 anos e unha desviación típica de 3,24. A maior participación
deuse nos/as estudantes que tiñan entre 20 e 22 anos, roldando a porcentaxe para
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Táboa 20. Participación do alumnado por idade



cada unha destas idades o 16%. A partir de aí a participación foi cada vez menor, aínda
que tamén foi moi escasa por debaixo desas idades (véxase a Táboa 20).

2.2.2.4. Comparacións entre o alumnado e o profesorado
Neste apartado contrástanse os datos relativos ás variables centro, campus e

sexo respecto de ambos os  dous  colectivos implicados na avaliación docente. Igual
que nos apartados anteriores, para cada caso dáse o número de participantes (n), a
súa poboación (N) e a porcentaxe da participación respecto da poboación (%).

Variables centro e ámbito científico

Desde o momento en que a porcentaxe de participación global do profesorado foi
maior que a do alumnado, cando se consideran os seus valores por ámbitos científi-
cos os resultados amosan a mesma relación en todos eles, tal como pode verse na
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Táboa 21. O mesmo sucede se se fai unha comparación a nivel de centros, agás na
Escola Técnica Superior de Arquitectura, onde a participación do alumnado foi dun
19,2% fronte ao 16,2% no profesorado. 

Interesante é o caso da Escola Politécnica Superior, na que a participación do pro-
fesorado (41,3%) situouse na porcentaxe total para este colectivo, mentres  que a
participación do alumnado (22%) resultou de máis do dobre da media.

Na táboa tamén se observan centros nos que non houbo participación do profe-
sorado pero si a houbo do alumnado: eran os centros adscritos, nos que, como xa se
comentou, o profesorado non puido participar por razóns de carácter administrativo,
pois non forman parte do cadro de persoal docente propio da UDC.

Variable campus

Segundo se amosa na Táboa 22, os datos indican que mentres a participación do
profesorado foi maior no campus da Coruña a do alumnado foi maior no campus de
Ferrol, aínda que nos dous casos as diferenzas foron pequenas (especialmente no
alumnado, que non chegou a ser nin de un punto). 

Variable sexo

Se se repara nos datos das porcentaxes por sexo respecto da poboación para
cada un dos dous colectivos (Táboa 23), os resultados mostran que no profesorado
a participación das mulleres (54,3%) foi considerablemente superior á dos homes
(40,1%),  mentres que no caso do alumnado as porcentaxes foron maiores nos
homes (11,7%) que nas mulleres (9,7%), aínda que aquí as diferenzas non foron tan
importantes.

Como reflexión final, en canto ao que foi a implicación dos diferentes colectivos
na avaliación, e considerando que era esta a primeira vez que se realizaba median-
te un procedemento de enquisas en liña, hai que destacar que os niveis de participa-
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ción superaron os prognósticos iniciais, mellorando de forma significativa os alcanza-
dos en anos anteriores co método tradicional. Un dato interesante é o paralelismo
observado entre a participación de docentes e estudantes: aqueles centros nos que
participou unha maior porcentaxe dos primeiros foron os mesmos nos que o fixo
unha maior porcentaxe dos segundos. Non obstante, e pese aos resultados obtidos
e aos esforzos de divulgación realizados, é necesario mellorar os niveis de participa-
ción, especialmente polo que concirne ao alumnado.

2.2.3. Incidencias
Durante as cinco semanas nas que se levou a cabo a avaliación docente recibí-

ronse 240 mensaxes de correo electrónico no enderezo habilitado para iso (avalie-
mos@udc.es), o que fai unha media de 6 diarias, se ben a súa frecuencia foi maior
ao principio e ao final do dito período. Algunhas das mensaxes presentaban dúbidas
ou problemas, mentres que outras aportaban suxestións ou facían comentarios. En
todos os casos, e independentemente do tema do que se tratase, dábase unha res-
posta personalizada dentro das 72 horas seguintes.

O que se adoita denominar incidencias propiamente ditas houbo moi poucas. Así,
do total de mensaxes recibidas, só un 8,4% tiveron que ver con problemas relativos
á aplicación informática a través da cal se realizaban as enquisas, un 2,5% co usua-
rio e contrasinal e un 1,7% con outro tipo de problemas informáticos alleos ao proce-
so de avaliación. Ademais, os problemas relativos á aplicación, os que tiveron que ver
fundamentalmente co uso de navegadores non estándar, só se produciron os primei-
ros días e solucionáronse inmediatamente. Os relativos ao usuario e contrasinal, en
cambio, producíronse máis ben nos últimos días e limitáronse ao profesorado. Como
se mencionou no apartado de Procedemento, coincidindo co inicio da avaliación
enviáranse por correo interno (en papel) eses datos a todo o colectivo docente, co
que, salvo algúns casos de profesores/as que se encontraban no estranxeiro, os pro-
blemas eran máis ben confusións que se corrixían rapidamente.

Unha cuestión que en principio podía ser fonte de inquietude era a referente á
confidencialidade das respostas. Porén, só un 2,5% das mensaxes fixo referencia a
este tema. En practicamente todos os casos tratábase de estudantes que querían
confirmar este extremo.

A porcentaxe máis alta de mensaxes recibidas, porén, no contiñan preguntas
senón comentarios. Así, houbo un 16% nos que se comentaban ou xustificaban as
respostas dadas ás enquisas e un 13,5% nos que se comentaba o contido delas ou
se facían suxestións para a súa modificación. Tamén foi importante o apartado de
propostas de cursos de formación (12,6%)  e, todo hai que dicilo, o de felicitacións
polo traballo realizado e de agradecementos pola pronta resposta ás mensaxes
(15,7% entre ambos).

Ao finalizar a avaliación comezaron a chegar máis mensaxes con suxestións
varias e con preguntas acerca de cando e como se farían públicos os resultados, se
serían confidencias, etc. (25 mensaxes en total), e ao publicarse os resultados reci-
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bíronse bastantes comentarios (practicamente todos favorables) sobre eles (concre-
tamente, 29 mensaxes).

En síntese, poñer un correo electrónico á disposición de quen participase na ava-
liación docente para recibir as súas suxestións, comentarios ou inquietudes, ou para
solucionar problemas puntuais que se lles puidesen presentar en relación con ela,
resultou ser unha ferramenta útil que, ao menos en certo sentido, colaborou a
“humanizar” o proceso. De feito, desde que se realizou a avaliación non houbo nin
unha soa semana na que non chegase algunha mensaxe.
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