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3.1. Análise psicométrica dos instrumentos
Para poder realizar a análise estatística dos resultados é necesario coñecer previa-

mente se os instrumentos, neste caso escalas e cuestionarios, reúnen uns requisitos
mínimos de fiabilidade e validez que permitan extraer conclusións aceptables a partir
dos datos obtidos mediante a súa utilización. Para iso levouse a cabo unha análise psi-
cométrica bastante pormenorizada, de cuxos resultados principais se dá conta a con-
tinuación, instrumento por instrumento.

3.1.1. Avaliación da docencia

3.1.1.1. Xeneralidades
Como se mencionou no Punto 2.1.1, a avaliación da docencia realizábaa non só o

alumnado, como adoita ser habitual, senón tamén o propio profesorado e, se ben se
trataba de dúas enquisas distintas, algunhas das cuestións eran equivalentes co fin de
contrastar as respectivas opinións. Todos os ítems valorábanse nunha escala de cinco
puntos na que o 1 significaba completamente en desacordo e o 5 completamente de
acordo.

Do conxunto de docentes que participaron na avaliación, o 87% (concretamente,
471 persoas) avaliaron a súa docencia cubrindo un total de 1052 enquisas. O número
de cuestionarios respondidos por cada un/unha variou entre 1 e 5, aínda que o máis
frecuente foi contestar dous (véxase Táboa 24).

O número de materias avaliadas como resultado deste proceso foi de 838 (o 49%
das recollidas no POD). Como pode verse na Táboa 25, as catro quintas partes dos/as
participantes avaliaron soamente unha materia, aínda que o máximo foi de catro.



En canto aos estudantes, do total de 2670 que participaron no proceso, cubriron
as enquisas de avaliación da docencia 2449 (o 92%). Os 28943 cuestionarios váli-
dos que se obtiveron refírense a 1090 docentes e a 1415 materias (o 90% e o 80%
do total, respectivamente).

A participación do alumnado pode cifrarse, por tanto, no 11% dos matriculados. A
máis alta deuse nos centros de Informática e Politécnica Superior (curiosamente
tamén os centros cunha maior participación no sector do profesorado), e a máis
baixa nos centros de Dereito e Arquitectura Técnica (ao igual que no profesorado).

Tanto para o caso do profesorado como para o do alumnado, as características
das submostras que responderon estas enquisas (sexo, idade, etc.) foron as mesmas
que para o total dos/as participantes.

3.1.1.2. Propiedades do cuestionario do profesorado

Fiabilidade
O Coeficiente Alfa de Cronbach, como indicador da consistencia interna da esca-

la, presenta un valor altamente aceptable (0,84) de fiabilidade; e máis se se ten en
conta que o número de ítems que a formaban era de só 16.

Validez

Co obxectivo de obter datos acerca da validez de construto fíxose unha análise
factorial, comprobando previamente que os datos reunían os requisitos para seren
factorizados. Segundo os resultados que se amosan na Táboa 26, a proba de esferi-

44

Táboa 25. Número de materias avaliadas polo profesorado

Táboa 24. Número de enquisas cubertas polo profesorado



cidade de Bartlet permite rexeitar a hipótese nula de que a matriz de correlacións
sexa unha matriz identidade e o valor de aproximadamente 0,90 da medida KMO
indica a boa adecuación para a realización da análise factorial.

Levouse a cabo unha análise factorial exploratoria co método de extracción de
mínimos cadrados xeneralizados e rotación equamax, lográndose deste xeito minimi-
zar tanto o número de variables que saturan alto nun factor como o número de fac-
tores necesarios para explicar unha variable. Obtivéronse catro factores que explican
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Táboa 26. KMO e proba de Bartlett

Táboa 27. Estrutura factorial do Cuestionario de Autoavaliación da Docencia
contestado polo profesorado (n=692)



o 61,7% da variabilidade, e que poden definirse como: Funcional, Relacional,
Recursos e Titorial (véxase Táboa 27). 

Como pode verse na Táboa 27, o Factor Funcional e o Relacional comparten
algúns ítems que aparecen con cargas bastante similares en ambos factores.
Trátase das cuestións relativas á satisfacción co grupo de estudantes (Ítem 15) e
co seu traballo (Ítem 2), e a actitude de interese pola materia amosada polo alum-
nado (Ítem 5). Estes dous factores explican, respectivamente, o 36,16% e o 12,00%
da varianza total.

O factor Recursos, que é o terceiro e explica una porcentaxe de varianza total do
7,12%, aparece claramente diferenciado dos outros dous, aglutinando tanto os
recursos técnicos e bibliográficos do centro en que se imparte clase como a orga-
nización da docencia realizada por el (Ítems 4, 3 e 16), e máis os servizos de apoio
á docencia da UDC (Ítem 13). 

Por último, o factor Titorías, que explica o 6,43% da varianza, se ben está clara-
mente diferenciado cos dous ítems do cuestionario que facían referencia a este
tema, comparte o Ítem 11 (asistencia a titorías) co Factor 1, relativo ao funciona-
mento, no cal este ítem tamén presenta unha importante carga factorial (o que, por
outra banda, resulta bastante lóxico).

O ítem 14 (programas de formación) está mal representado con estes factores,
amosando que a importancia que atribúe o profesorado a que a UDC facilite progra-
mas de formación para a mellora da súa docencia non está directamente relacio-
nada con ningunha das outras características da docencia contempladas nesta
avaliación.

Análise dos ítems

Como pode verse na Táboa 28, todos os ítems foron respondidos por, ao menos,
un 96% dos participantes, excepto o Ítem 13 (que facía referencia a se os servizos
de apoio á docencia da UDC cobren as súas necesidades como docentes), que foi
deixado en branco pola cuarta parte dos/as que contestaron ao cuestionario.
Ademais, case un terzo do profesorado non respondeu a cando menos un ítem,
resultando que a porcentaxe de participantes que os valoraron todos foi de só o
66%.

Se se observan as puntuacións medias para cada ítem vese que, en xeral, as
valoracións foron moi positivas. Así, soamente hai dous ítems cuxa media é menor
de 3,00 (lémbrese que o máximo era 5,00): son os relativos ao uso das titorías por
parte do alumnado (Ítem 11) e ao nivel co que chega para empezar namateria (Ítem
10). Por outra banda, os ítems que tiveron medias superiores a 4,00 foron os que
tiñan que ver coa motivación para impartir a materia (Ítem 1) e a relación creada co
estudantado na aula (Ítem 6), ademais do referente aos recursos bibliográficos
para a docencia (Ítem 3), que é unha cuestión que está directamente en mans do
profesorado, e, especialmente salientable, o que valoraba a importancia de que a
UDC facilite programas de formación para a mellora da docencia (Ítem 14).
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Dáse a circunstancia de que eses dous últimos ítems mencionados son os que
menos poder discriminante teñen. Isto é, non son adecuados para distinguir quen
puntúa alto de quen puntúa baixo no resto do cuestionario. De feito, presentan uns
índices moi baixos de correlación co conxunto da escala, descontado o ítem, tanto o
de recursos bibliográficos (Ítem 3: r=0,14) como o de programas de formación (Ítem
14: r=0,15). Algo similar ocorre cos ítems que valoraban os recursos técnicos (Ítem
4: r=0,29) e a adecuación dos servizos de apoio á docencia (Ítem 13: r=0,28), tal
como pode verse na Táboa 29.
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Táboa 28. Taxa de resposta, medias e desviacións típicas dos ítems
do Cuestionario de Autoavaliación da Docencia

Táboa 29. Discriminación de cada ítem e fiabilidade se se elimina



Ademais, na Táboa 29 obsérvase que o índice de fiabilidade da escala aumenta
a 0,85 se o ítem relativo aos recursos bibliográficos se elimina, e o mesmo ocorre coa
eliminación do ítem sobre programas de formación, abundando en que eses dous
ítems non presentan unha boa consistencia co resto da escala.

Variables relacionadas coas respostas aos ítems

Das posibles variables propias do profesorado que podían ter relación coas res-
postas dadas ás diferentes cuestións (como o sexo ou a idade) a única en que se
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Táboa 30. Medias de cada ítem segundo titulación académica,
estatístico de contraste e significación

Figura 8. Valoración media en cada ítem segundo a variable doutoramento



observan diferenzas de certo relevo é na titulación académica (con
doutoramento/sen doutoramento). Así, na análise das respostas segundo o profeso-
rado sexa doutor ou non obsérvase unha tendencia cara á maior valoración por parte
dos/as non doutores/as en case todos os ítems (véxase a Figura 8), aínda que só
na metade deles as diferenzas resulten estatisticamente significativas (p≤0,05)
(Táboa 30).

3.1.1.3. Propostas de modificación do cuestionario do profesorado
En base ás análises feitas, e co obxectivo principal de reducir no posible a lonxi-

tude das enquisas mantendo a súa estrutura e o nivel da información que proporcio-
nan, para as futuras avaliacións docentes propóñese facer as seguintes modifica-
cións neste cuestionario para o profesorado:

– Aumentar a amplitude da escala para a valoración dos ítems para que vaia de
1 (en total desacordo ou puntuación mínima, valoración negativa) a 7 (totalmente de
acordo ou puntuación máxima, valoración positiva), de forma que as respostas poi-
dan matizarse máis.

– Eliminar o Ítem 3 (“No meu Centro conto cos recursos bibliográficos que preci-
so para impartir a docencia desta materia”), xa que é o propio profesorado o respon-
sable da suficiencia ou non dos recursos bibliográficos. De feito, o 80% dos partici-
pantes valorou cun 4 ou cun 5 este ítem. Ademais, a correlación deste ítem coa esca-
la é moi baixa (0,137) e a súa comunalidade na extracción de factores foi tamén unha
das máis baixas (0,397).

– Modificar a redacción do Ítem 9 (“A percepción que teño é que a porcentaxe de
estudantes matriculados que asisten habitualmente ás clases desta materia está
próximo ao: 25% ou menos, 50%, 75% ou máis”), do xeito seguinte: “A asistencia do
alumnado ás clases desta materia é, xeralmente, alta”.

– Eliminar os Ítems 13 (“Os servizos de apoio á docencia da UDC (CUFIE…) cobren
as miñas necesidades como docente nesta materia”) e 14 (“Considero importante
que a Universidade me facilite programas de formación para a mellora da miña
docencia”), e substituílos por un único ítem: “Cara á mellora da miña docencia nesta
materia, considero interesantes os programas de formación e apoio a docencia que
a Universidade está ofertando”. As razóns disto son que a correlación que presentan
estes ítems co resto do cuestionario é moi baixa (0,274 e 0,146 respectivamente), e
as comunalidades na extracción de factores foron tamén moi baixas (0,273 e 0,120
respectivamente). Ademais, o Ítem 13 foi o menos contestado, mentres que o 14 tivo
unha das valoracións máis altas. Reuníndoos nun só poderían evitarse eses extre-
mos.

– Introducir un novo ítem de satisfacción global da docencia (“Globalmente estou
satisfeito coa docencia desta materia”) que poida funcionar como Ítem criterio para
estimar a validez preditiva do instrumento.

Con estas modificacións, o cuestionario para a avaliación da docencia por parte
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do profesorado que se empregará en adiante nas avaliacións docentes será o
seguinte:
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3.1.1.4. Propiedades do cuestionario do alumnado
Nas seguintes análises considérase a escala como formada por 19 ítems: do 3 ao

21. Os ítems 1 e 2 non se teñen en conta aquí por referirse ao grao de asistencia ás
clases e aos motivos para non asistir, o que non pode considerarse como avaliación
da docencia. Ademais, a análise psicométrica realízase só cos cuestionarios nos que
se contestan valorativamente todos os ítems e excluíndo expresamente aqueles nos
que consta unha asistencia baixa ou nula ás clases.

Fiabilidade

O Coeficiente Alfa de Cronbach, como indicador da consistencia interna do cues-
tionario, presenta un valor moi alto (0,96) de fiabilidade.

Validez preditiva

Se se considera o Ítem 21 como un valor global de satisfacción da docencia
impartida polo/a profesor/a (variable dependente) e o resto dos ítems como predito-
res (variables independentes), obtense por regresión múltiple un valor de R2 de
0,825, o que indica que os preditores no seu conxunto explican o 82,5% da variabili-
dade da satisfacción global, porcentaxe moi boa de validez preditiva.

Validez factorial

Empregouse a análise factorial para obter datos acerca da validez de construto.
Previamente, comprobouse a súa viabilidade coa proba de esfericidade de Bartlett e
a medida de adecuación mostral de Kaiser-Meyer-Olkin. Como pode verse na Táboa
31, o resultado da proba de esfericidade de Bartlett indica que a matriz pode ser fac-
torizada e a medida KMO de 0,97 mostra que a adecuación para a realización da
análise factorial é moi boa (o valor máximo posible é 1,00).

Comprobada a adecuación dos datos, levouse a cabo unha análise factorial explo-
ratoria co método de extracción de mínimos cadrados xeneralizados e rotación equa-
max (que minimiza tanto o número de variables que saturan alto nun factor como o
número de factores necesarios para explicar unha variable). Nos resultados configú-
ranse catro factores cun 76,37% de variabilidade explicada (véxase a Táboa 32).
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Táboa 31. KMO e proba de Bartlett



Estes factores poderían definirse como: Metodoloxía aula, Avaliación, Recursos e
Titorías.

O primeiro factor, relativo á metodoloxía docente empregada na aula, establécese
como o máis relevante, porque non soamente explica por si só o 52,78% da varian-
za total (que son os dous terzos da varianza explicada polos catro factores en conxun-
to), senón que agrupa a máis da metade dos ítems (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15 e 21).
Ademais, 4 dos 5 ítems relativos aos exames e traballos de clase tamén teñen aquí
cargas de certa relevancia.

O segundo factor, que explica o 10,02% da varianza total, agrupa todos os ítems
que se formularan orixinalmente sobre o tema das avaliacións das materias e que fan
referencia aos criterios de corrección de exames e traballos, axuste aos contidos do
curso, posibilidade de comentar os resultados co profesor/a, etc. Concretamente, trá-
tase dos Ítems 16, 17, 18, 19 e 20.
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Táboa 32. Estrutura factorial do Cuestionario de Avaliación da Docencia
cuberto polo alumnado (n=6921)



Os factores terceiro e cuarto están formados por só dous ítems cada un e expli-
can, respectivamente, o 7,09% e o 6,48% da varianza total, o que pode considerarse
un valor importante dado o seu reducido tamaño. O factor Recursos agrupa os biblio-
gráficos (Ítem 10) e os técnicos (Ítem 11), pero tamén é relativamente importante
aquí o referente ao fomento, por parte do/a profesor/a, do uso de recursos adicio-
nais aos empregados nas clases, (Ítem 9) aínda que este ítem estea lixeiramente
máis asociado co Factor 1. Algo semellante ocorre co factor Titorías, no que aos ítems
sobre a importancia que se atribúe a realizar titorías (Ítem 13) e o feito de realizalas
(Ítem 14) podería engadirse a satisfacción coa atención recibida nelas (Ítem 15), que
tamén aparece asociada con este factor. A este respecto é de destacar que o Ítem 15
(satisfacción titorías) participa con cargas similares en tres factores (Metodoloxía,
Avaliación e Titoría).

Análise dos ítems

Na Táboa 33 amósanse a taxa de respostas, a media e a desviación típica acada-
da por cada ítem. Como pode verse, só dous ítems foron valorados por menos do 90%
dos participantes: o relativo á importancia das titorías (Ítem 13) e o que se refire á
sensación de ter sido avaliado correctamente (Ítem 19). 
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Táboa 33. Taxa de resposta, medias e desviacións típicas dos ítems
do Cuestionario de Avaliación da Docencia polo Alumnado



Polo que se refire ás puntuacións medias, na devandita táboa pode verse que
todas, excepto unha, son superiores ao punto central da escala (que era o 3,00),
aínda que ningunha chega ao 4,00. A única que non alcanza o 3,00 é a relativa ao
uso das titorías (Ítem 14, media: 2,06), indicando non tanto un problema da docen-
cia senón máis ben o escaso uso que delas fai o alumnado. 

Por outro lado, a capacidade de discriminación é especialmente boa, cunhas
correlacións ítem–total corrixidas (isto é: sen contar o propio ítem) superiores ao 0,60
en todos os casos, agás tres, e superando o 0,80 na terceira parte dos ítems (véxa-
se a Táboa 34). O único ítem cuxa correlación co total do cuestionario non é satisfac-
toria é o relativo ao uso das titorías, indicando, nas valoracións do alumnado, esca-
sa relación entre esa actividade e a docencia propiamente dita. 

Os outros ítems que discriminan relativamente pouco, comparados co resto, son
os que teñen que ver cos recursos técnicos e bibliográficos do centro (Ítem 11:
r=0,49; Ítem 10: r=0,54), amosando que a súa relación coa docencia é menor que a
das outras cuestións incluídas nesta enquisa. 

Non obstante, ningún dos ítems está a atenuar a fiabilidade da escala, que en nin-
gún caso melloraría se se eliminase calquera deles, como tamén se ve na antedita
táboa.

Variables relacionadas coas respostas aos ítems

Dúas variables destacan polo seu grao de asociación coas valoracións do profe-
sorado feitas polo alumnado: o sexo e a asistencia á clase.
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Táboa 34. Discriminación de cada ítem e fiabilidade se se elimina



Respecto á asistencia ás clases, aínda que nos cuestionarios aparecía marcada
por defecto a opción NS/NC, a inmensa maioría do alumnado que previamente sina-
lara que non adoitaba asistir contestou de todas maneiras aos restantes ítems. Se
ben eses cuestionarios non se incluíron nas análises estatísticas antes comentadas
nin, por suposto, nos resultados que se proporcionan ao profesorado ou que se publi-
can na web da Avaliación Docente, parecía interesante ter algunha referencia acerca
das valoracións deste colectivo de estudantes. Para iso, a asistencia á clase agrupou-
se en dúas categorías, segundo as respostas fosen 1 e 2 (asistencia baixa ou nula)
ou 3, 4, 5 (asistencia media ou alta). A análise puxo de manifesto que o alumnado
que asiste pouco ou nada ás clases valora todas as cuestións significativamente
máis baixo que o alumnado cuxa asistencia é media ou alta, o cal fai valoracións máis
positivas. Esta diferenza na valoración pódese situar, como termo medio, en torno a
1 punto (véxase a Táboa 35).

Considerando as puntuacións por factores, a maior discrepancia de valoracións
dáse no factor Metodoloxía docente, seguido dos factores Avaliación e Titorías. A
menor discrepancia, aínda que estatisticamente significativa, está no factor
Recursos (véxase a Figura 9).

Facendo a análise psicométrica do cuestionario para a submostra que non asiste
ás clases, os resultados son moi similares aos obtidos co alumnado asistente. Así,
para ambos os dous grupos a escala presenta uns índices de fiabilidade practica-
mente iguais e moi altos (0,96), e uns índices de validez preditiva bos e moi simila-
res (en torno a 0,82).

En canto á estrutura factorial, obsérvase unha configuración clara do factor
Avaliación (como Factor 2) e do factor Recursos (como Factor 4). Os factores 1 e 3
son moi similares aos factores Metodoloxía docente e Titorías obtidos no grupo de
asistentes, pero comparten ítems na súa formación, desdebuxando máis o factor
Titorías por un factor relacional. Se se forza unha estrutura de 3 factores (que expli-
ca o 70,12% da varianza total), o resultado é:
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Táboa 35. Medias de cada ítem segundo asistencia á clase,
estatístico de contraste e significación



- O Factor 1 (Metodoloxía docente) configúrase igual que para o alumnado asis-
tente, cos ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, e 21 (neste factor participaría tamén o Ítem 13,
sobre a importancia das titorías).

- O Factor 3 (Recursos) tamén está configurado como na submostra de asisten-
tes cos ítems 9, 10, e 11.

- O Factor 2 é igual ao factor Avaliación do grupo dos asistentes (ítems 16, 17,
18, 19 e 20), incluíndo ademais a satisfacción coa atención recibida nas titorías
(Ítem 15) e a súa importancia (Ítem 13). Configúrase así un factor único de
Avaliación no que inclúen as titorías, ligando estas á actividade avaliadora (Táboa
36).

Respecto á variable sexo, e tal como pode verse na Figura 10 e na Táboa 37, en
todos os ítems do cuestionario as mulleres dan unha resposta máis positiva que os
varóns, sendo a diferenza estatisticamente significativa en todas as cuestións,
excepto na de ter realizadas titorías (Ítem 14), onde os dous sexos fan igual de pou-
cas. A maior valoración por parte das mulleres pódese cifrar, como media, en 0,20
puntos máis. Con respecto á asistencia ás clases (Ítem 1), as mulleres manifestan
un maior grado de asistencia que os varóns, o que estaría relacionado con esa
maior valoración.

Respecto ás propiedades psicométricas, para ambos os dous grupos, homes e
mulleres, a escala presenta uns índices de fiabilidade practicamente iguais
(alfa=0,96). Tamén para ambos os dous grupos, a escala presenta uns índices de
validez preditiva moi similares e altamente aceptables (en torno a 0,84).
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Figura 9. Valoración media en cada ítem segundo grao de asistencia ás clases



Finalmente, as estruturas factoriais para os grupos de homes e de mulleres son
idénticas entre si, e idénticas á global.

57

Táboa 36. Estrutura factorial na submostra de alumnado
que non adoita asistir ás clases

Figura 10. Valoración media de cada ítem segundo o sexo



Perspectiva do alumnado e perspectiva do profesorado

Con todas as precaucións e salvidades posibles, a continuación preséntanse con-
xuntamente as valoracións de alumnado e profesorado referidas a aspectos da
docencia que se presentaban nos cuestionarios de ambos os dous grupos. Estes
aspectos teñen que ver coa asistencia ás clases do alumnado, os recursos de que se
dispoñen e que se utilizan para levar adiante o ensino/aprendizaxe, as titorías, e
aspectos específicos sobre a metodoloxía empregada nas clases.

No relativo á asistencia do alumnado ás clases, a visión do profesorado coincide
coa manifestación do propio alumnado (Táboa 38).

No referente aos recursos bibliográficos de que dispón o centro para desenvolver
o proceso de ensino/aprendizaxe, a visión/valoración do profesorado difire claramen-
te da do alumnado (Táboa 39). A visión do profesorado é a dun usuario atípico, xa
que ten unha parte importante na xestión deses recursos e, congruentemente, valo-
ra moi positivamente a súa dispoñibilidade (media=4,15), mentres que a visión do
alumnado é a dun típico usuario (media=3,57). De todos os xeitos, a valoración dos
recursos bibliográficos realizada polo alumnado atópase no sector medio-alto do con-
xunto de todos os aspectos avaliados relacionados coa docencia.

Con respecto aos recursos técnicos, se ben o profesorado valora algo mellor este
aspecto que os alumnos, a posición da correspondente media dentro do conxunto de
aspectos valorados atópase no sector medio-baixo.
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Táboa 38. Asistencia do alumnado ás clases

Táboa 37. Medias de cada ítem segundo o sexo,
estatístico de contraste e significación



En canto ás titorías (Táboa 40), profesorado e alumnado coinciden en que este
aspecto é o menos valorado, atendendo ao uso que del se fai, do conxunto dos
aspectos da docencia. A importancia concedida ás titorías tamén está para ambos os
dous grupos nas valoracións baixas, se ben o profesorado tende a valorala un pouco
mellor que o alumnado. En calquera caso, os/as estudantes que as utilizaron mos-
tran satisfacción, sendo este un dos aspectos da docencia mellor valorados.

Tamén hai tres aspectos de tipo relacional que se poden vincular e que foron valo-
rados tanto polo profesorado como polo alumnado: a participación nas aulas, a moti-
vación/ilusión do profesorado pola docencia e a satisfacción dun colectivo co outro
(Táboa 41).

A valoración dada polo alumnado sobre a posibilidade que dá o profesorado de
participación  nas aulas é similar á valoración dada polos/as docentes do grao de
participación nas clases por parte dos/as estudantes. Porén, para o profesorado, a
participación do alumnado é un dos aspectos peor valorados no conxunto do cues-
tionario. 

Maior discrepancia obsérvase entre a motivación para impartir a docencia que o
profesorado di ter (o aspecto máis valorado de toda a enquisa) e a percepción que o
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Táboa 39. Recursos de que dispón o centro en que se imparte a materia

Táboa 40. Valoración de distintos aspectos das titorías

Táboa 41. Valoración de distintos aspectos das clases



alumnado ten sobre o interese e a ilusión do profesorado pola docencia, se ben o
alumnado sitúa este aspecto no grupo de maior valoración.

Igualmente, obsérvase discrepancia na satisfacción do alumnado co profesorado
fronte á satisfacción do profesorado co grupo de estudantes e coa relación creada na
aula: o profesorado manifesta maior satisfacción. 

Finalmente, na Figura 11 pode verse como se ordenan as distintas cuestións
segundo a valoración media asignada por cada colectivo. 

3.1.1.5. Propostas de modificación do cuestionario do alumnado

Considérase que as propiedades do cuestionario son boas  e que funcionou ade-
cuadamente, cumprindo os obxectivos para os que foi confeccionado, polo que as
modificacións que se propoñen facer son mínimas, retocando a redacción dalgúns
ítems e igualando para todos as opcións de resposta. Polo que a estas se refire, a
amplitude da escala de valoración pasará a ser de 7 puntos, en vez dos 5 que tiña.

O cuestionario de avaliación da docencia por parte do alumnado que se emprega-
rá nas subseguintes avaliacións docentes da UDC queda como sigue:
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Figura 11. Relación entre ítems do cuestionario do alumnado do profesorado,
ordenados de maior a menor valoración
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