
3.1.3. Avaliación das competencias do profesorado 

3.1.3.1. Xeneralidades

Tal como se mencionou no Punto 2.1.3, a Escala de Avaliación das Competencias
do Profesorado para o Ensino era un grupo de cuestionarios con 34 ítems distribuí-
dos en tres enquisas que, á súa vez, abarcaban cinco grandes grupos de competen-
cias: metodoloxía didáctica (12 ítems), tecnoloxía educativa (14 ítems), Espazo
Europeo de Ensino Superior (2 ítems), saúde e prevención de riscos laborais (2 ítems)
e competencias lingüísticas en idiomas estranxeiros (4 ítems). A través destes cues-
tionarios pretendíase avaliar as competencias para o ensino dos docentes universita-
rios puntuando cada cuestión nunha escala de 5 puntos (onde o 1 significaba nada
e o 5 significaba moito). Os ítems que compoñían a dita escala poden verse no cita-
do apartado.

Os docentes que responderon estes cuestionarios foron 486 dos 1263 profeso-
res/as da UDC que podían facelo, representando o 87% do total dos 557 membros
do profesorado que participaron neste proceso de avaliación. As características des-
tes/as participantes en variables como centro, departamento, sexo, idade, antigüida-
de, categoría profesional, dedicación ou doutoramento correspóndense coas do con-
xunto da mostra que se describe no apartado 2.2.2.2. 
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3.1.3.2. Propiedades do instrumento 

Fiabilidade 
A fiabilidade total (Coeficiente Alfa de Cronbach) da batería de cuestionarios de

Avaliación das Competencias do Profesorado, composta por 34 ítems, foi de 0,94,
valor que se pode considerar moi bo. 

Validez

Para obter datos sobre a validez de construto empregouse o procedemento da
análise factorial, aínda que, previamente, realizáronse as probas de esfericidade de
Bartlett e de adecuación mostral de Kaiser-Meyer-Olkin de cara a valorar a convenien-
cia de levala a cabo. 

Como se pode apreciar na Táboa 53, a realización da análise factorial pódese
considerar apropiada xa que o valor da KMO indica unha boa adecuación dos datos,
mentres que coa proba de esfericidade de Bartlett pódese rexeitar a hipótese nula de
que a matriz de correlacións sexa unha matriz identidade.

Co conxunto dos ítems da batería de cuestionarios realizouse unha análise facto-
rial de compoñentes principais co método de rotación varimax. O resultado foi a
obtención de seis factores, que explican o 66,27% da varianza total (ver Táboa 54). 

Se ben a porcentaxe total de varianza explicada pode considerarse boa, hai que
mencionar que, a nivel teórico, para a construción da escala considerouse una estru-
tura de só cinco factores, a cal resultou confirmada na súa maior parte, aínda que
xurdiu un sexto factor (o Factor 4) segregado do que conceptualmente reunía as
variables que o compoñen coas do actual Factor 2. No entanto, e aínda que a varian-
za explicada polos últimos tres factores é pequena, a cohesión interna de todos eles
é grande, tal como mostran as cargas factoriais que son, na súa maioría, superiores
a 0,70. 

Estes seis factores pódense definir como segue:
Factor 1: Tecnoloxía educativa. Este factor está integrado por 14 ítems e explica

por si só máis dun terzo da varianza total (concretamente, o 35,73%). En xeral, esta
dimensión da escala refírese ás competencias do profesorado na utilización dos dife-
rentes recursos tecnolóxicos e ferramentas informáticas para o desenvolvemento de
estratexias docentes e para a creación de materiais didácticos multimedia. 
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Táboa 53. KMO e proba de Bartlett
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Táboa 54. Estrutura da Escala de Autoavaliación de Competencias do Profesorado
para o Ensino (n = 313)



Factor 2: Metodoloxía didáctica. Este factor explica, con oito ítems, o 11,61% da
varianza, e refírese ao desenvolvemento específico das diferentes estratexias
didácticas para promover o traballo académico universitario do alumnado, así como
distintas actividades de aprendizaxe para facilitar a comprensión dos contidos nas
diferentes materias. É de destacar que neste factor teñen unha carga factorial de
certa importancia catro ítems que configuran outros factores, e que están relacio-
nados coas temáticas da titorización e asesoramento ao alumnado, a resolución de
problemas de relación, as competencias retóricas, e mais co correcto emprego da
voz.

Factor 3: Competencias lingüísticas. Os catro ítems deste factor, que son os que
amosan as máis altas correlacións co mesmo (todas as cargas factoriais son supe-
riores a 0,80), refírense ás habilidades lingüísticas do profesorado nos diferentes
idiomas estranxeiros (inglés, francés, alemán, etc.), tanto na comprensión oral ou
escrita como na elaboración de textos ou a pronunciación de comunicacións neses
idiomas. A porcentaxe de varianza que explica é o 8,29%.

Factor 4: Competencias docentes básicas. Este factor, que ten catro ítems e
explica o 4,17% da varianza total, trata sobre cuestións de actualización científica
continua nas materias que se imparten, así como sobre tarefas específicas de ase-
soramento e titorización ao alumnado. Ademais, hai un ítem que aínda que ten
unha carga factorial maior noutro factor tamén se debe considerar neste e que é o
que fai referencia a utilización de ferramentas informáticas básicas.

Factor 5: Espazo Europeo de Ensino Superior. Este factor ten que ver con cales
son as implicacións que ten o Espazo Europeo de Ensino Superior sobre a docencia
do profesorado e na actualización de programas desde a perspectiva do Sistema
Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS). Aínda que explica unicamente o
3,46% da varianza total, ao estar composto por só dous ítems con cargas factoriais
importantes no conxunto da escala non é, proporcionalmente, irrelevante.

Factor 6: Saúde e prevención de riscos laborais. Os dous ítems implicados neste
último factor tratan da utilización axeitada da voz na función docente e de cuestións
de tensión profesional. Soamente explica un 3,00% da varianza, pero, de xeito equi-
valente ao factor anterior, configura unha dimensión con entidade propia na esca-
la global.

Fiabilidade das subescalas resultantes da análise factorial

Os seis conxuntos de ítems que configuran cada un dos factores, considerados
como escalas independentes, acadaron unhas fiabilidades moi boas, incluso nos
casos en que o número de ítems era pequeno. Así, os valores dos Coeficientes Alfa
de Cronbach foron os seguintes: 0,93 para a subescala de Tecnoloxía educativa,
0,90 para a de Metodoloxía didáctica, 0,93 para a de Competencias lingüísticas,
0,77 para a de Competencias docentes básicas, 0,89 para a de Espazo Europeo de
Ensino Superior e 0,72 para a de Saúde e prevención de riscos laborais.
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3.1.3.3. Análise dos ítems
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Táboa 55. Taxa de resposta, medias e desviacións típicas dos ítems da Escala
de Avaliación das Competencias do Profesorado para o Ensino



Na análise das respostas aos distintos ítems das enquisas da escala de
Avaliación das Competencias do Profesorado para o Ensino pódese comezar sinalan-
do que a taxa de resposta oscilou entre o 91% e o 98% (véxase Táboa 55). A taxa
máis baixa atópase no Ítem 5 da subescala de Tecnoloxía Educativa (referido á utili-
zación de ferramentas de traballo cooperativo), o que podería deberse a certa dificul-
tade na comprensión do enunciado do ítem en relación ao que se está a entender
como “ferramentas de traballo cooperativo”. 

No que se refire ás medias acadadas, e tendo en conta que a escala era de cinco
puntos, estas oscilaron entre 2,6 e 4,5. Por debaixo do 3,00 atópanse só cinco ítems,
sendo a menor media a relativa á capacidade de deseñar contornos web para a
docencia (Ítem T10). As outras competencias que amosan as medias máis baixas son
a que se refire ao uso adecuado da voz para evitar patoloxías (Ítem M13), a que ten
que ver con pronunciar comunicacións orais en idiomas estranxeiros (Ítem L4), a de
deseñar materiais didácticos para o ensino en contornos virtuais de aprendizaxe
(Ítem T9), e a referida á elaboración de textos científicos en idiomas estranxeiros
(Ítem L2), por esa orde. 

Estes resultados mostran a conveniencia para a UDC de levar a cabo actividades
de formación relacionadas coa creación de materiais didácticos para o traballo a tra-
vés de plataformas de teleformación e actividades relacionadas coa edición web, así
como ter en conta as necesidades de formación no dominio e uso práctico de idio-
mas estranxeiros.

Con respecto ás puntuacións medias máis altas, hai seis ítems que están por enri-
ba do 4,00. Así, as competencias que o profesorado, na media, considera que ten
máis desenvolvidas son, en orde decrecente, as referidas á utilización de ferramen-
tas informáticas básicas (Ítem T14), a manter a actualización científica nas materias
que se imparten (Ítem M1), a titorizar e asesorar axeitadamente ao alumnado e a
abordar os problemas de relación co mesmo (Ítems M3 e M2), a deseñar materiais
didácticos para o ensino presencial (Ítem T8), e as competencias retóricas para expo-
ñer correctamente ideas e traballos (Ítem M6). Ademais, este último ítem relativo ás
exposicións orais, xunto co das titorías/asesoramento do alumnado, foron os únicos
en que a puntuación mínima que se autoadxudicaron os/as participantes foi un 2
(mentres que nos outros ítems sempre houbo algún 1).

Pódese observar, polo tanto, que o colectivo docente percibe que a súas maiores
competencias se relacionan, fundamentalmente, co conxunto que configuraba o
Factor 4 (Ítems M1, M2, M3 y M6), denominado “Competencias docentes básicas”, e
que son, en esencia, cuestións de metodoloxía didáctica. A estas engádense dúas
competencias tecnolóxicas tamén básicas: utilizar editores de texto, correo electróni-
co ou internet e deseñar materiais para as clases. Se ben previsible, este achado non
carece de importancia desde o momento que permitirá enfocar o plano formativo de
la UDC cara a cuestións máis complexas.

Ademais da taxa de respostas e da puntuación media de cada ítem, outro dato
relevante á hora de depurar a escala é o que ten que ver coa capacidade discrimina-
tiva dos mesmos. A este respecto, e considerando os valores da correlación de cada
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ítem co total descontando o ítem, pode verse na Táboa 56 que todos teñen una dis-
criminación aceptable (superior a 0,50), agás os que configuran o factor de Saúde e
Prevención del Riscos Laborais (M14S e M13S), e máis os que fan referencia ás com-
petencias retóricas (M6) e á capacidade de utilizar ferramentas informáticas básicas
(T14). Isto vén indicar que as competencias ás que fan referencia son bastante inde-
pendentes das outras competencias (tecnolóxicas, metodolóxicas ou lingüísticas)
contempladas na escala, o que é concordante co feito de que dous deles acadaran
as puntuacións medias máis altas (o M6 e o T14) e outro (o M13S) unha das máis
baixas.

En calquera caso, ningún ítem está atenuando (afectando negativamente) a fiabi-
lidade, posto que esta manteríase invariable a pesar de que se quitase un deles, tal
como se amosa na Táboa 56.

Variables relacionadas coas respostas aos ítems

Se se analiza a relación entre as autovaloracións realizadas polo profesorado en
cada un dos ítems da escala e algunhas das súas características persoais, os datos
más salientables son os que teñen que ver coas variables sexo e doutoramento. Polo
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Táboa 56. Discriminación de cada ítem e fiabilidade se se elimina



que se refire á primeira, cabe destacar que non existen diferenzas estatisticamente
significativas entre como puntúan as súas competencias os homes e as mulleres,
excepto en tres directamente vinculadas coa tecnoloxía: deseñar materiais didácticos
multimedia para a docencia (Ítem T3), deseñar materiais didácticos paro o ensino en
contornos virtuais de aprendizaxe (Ítem T9) e deseñar contornos web para a docen-
cia (Ítem T10). En estes items as medias dos homes son significativamente máis
altas cás das mulleres, tal como pode verse na Táboa 57.

Considerando a variable doutoramento, en cambio, atópanse máis diferenzas
(véxase Táboa 58). Así, os/as non doutores/as valoran peor as súas competencias
en idiomas estranxeiros que os/as doutores/as, e o mesmo ocorre co deseño da
materia para o ensino semipresencial ou non presencial (Ítem T1) e con desenvolver
titorías non presenciais (Ítem T11), así como con manterse actualizado/a cientifica-
mente nas materias que se imparten (Ítem M1) e utilizar recursos tecnolóxicos na
xestión documental e bibliográfica (Ítem T6). A mesma situación dáse no que se refi-
re a coñecer as implicacións do Espazo Europeo de Ensino Superior sobre a docen-
cia (Ítem T15E), organizar e xestionar produtivamente grupos de traballo na aula
(Ítem M9), e dispoñer das competencias retóricas para expoñer correctamente ideas
e traballos (Ítem M6). Todos estes extremos terán que ser tidos en conta á hora de
implementar os planos de apoio ao ensino.
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Táboa 57. Medias de cada ítem por sexo, estatístico de contraste e significación



3.1.3.4. Propostas de modificación.
A Escala de Avaliación das Competencias do Profesorado para o Ensino, como se

sinalou anteriormente, era un grupo de cuestionarios distribuídos en tres enquisas a
través das que se pretendían avaliar as competencias para o ensino dos docentes da
UDC en relación coa utilización das novas tecnoloxías na docencia universitaria, dis-
tintos aspectos da metodoloxía didáctica, coñecemento de idiomas e a integración no
Espazo Europeo de Ensino Superior, ademais de avaliar aspectos que teñen que ver
coa saúde e a prevención de riscos laborais. 

Tendo en conta as distintas análises realizadas, a experiencia e as mensaxes,
comentarios e suxestións recibidos, sinálanse as seguintes propostas de modifica-
ción:

–  Ampliación da escala de resposta a sete puntos (de 1 a 7) por considerar que
a escala de cinco puntos non permite matizar a resposta e pode favorecer un efecto
teito.

– Eliminación dos ítems redundantes, dos que presentan puntuacións medias
excesivamente altas, dos que non ofrecen información relevante e daqueles non
directamente asociados a unha competencia e que, polo tanto, non se poden asociar
a cursos de formación.
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Táboa 58. Medias de cada ítem segundo a variable doutoramento, estatístico
de contraste e significación



– Modificación da redacción dalgúns ítems para facelos máis claros e tamén pola
necesidade de unificar as preguntas expresándoas todas en termos de competen-
cias.

– Unificación dos cuestionarios, exceptuando o destinado a avaliar as competen-
cias lingüísticas, debido tanto á eliminación de ítems como á conveniencia de presen-
tar as enquisas de forma máis clara e accesible para facilitar a súa cumprimentación.

Tras estas modificacións, as novas enquisas que se empregarán nas seguintes
avaliacións docentes pasan a estar compostas dos seguintes ítems:
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3.2. Resultados globais
A continuación coméntanse os resultados globais das enquisas realizadas ao

alumnado e ao profesorado. Os resultados completos para cada ítem de cada cues-
tionario ou escala fixéronse públicos ao rematar a avaliación docente na súa páxina
web (www.udc.es/avaliemos) e agora poden atoparse no CD que acompaña o libro.
Cómpre lembrar que as puntuacións só podían variar entre 1 (completamente en
desacordo ou nada) e 5 (completamente de acordo ou moito). 

3.2.1. Avaliación da docencia 

3.2.1.1. Enquisas realizadas polo profesorado
Os resultados da enquisa sobre a súa docencia realizada polo profesorado puxe-

ron de manifesto que estaba altamente motivado para impartir as súas materias e
sentía que o alumnado tiña interese por elas. O nivel de participación na aula foi con-
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