
3.1.2. Avaliación das competencias do alumnado 

3.1.2.1. Xeneralidades
Como xa se mencionou no Punto 2.1.2 do presente informe, había dous cuestio-

narios equivalentes para avaliar as competencias do alumnado para a aprendizaxe:
un para o profesorado e outro para o propio alumnado. Ambos tiñan 16 ítems que
podían puntuarse de 1 (nada) a 5 (moito). O cuestionarios completos poden atopar-
se no apartado citado. 

Do total de 2670 estudantes que participaron na avaliación docente, o 91% (con-
cretamente, 2424 persoas) cubriu a enquisa de autoavaliación das súas competen-
cias para a aprendizaxe. A pesar de tratarse dun número inferior ao do conxunto total
de participantes, a distribución por sexo, idade, titulación, centro e campus coincidiu
plenamente cos da mostra completa que figuran no Punto 2.2.2.3.

En canto ao profesorado, 461 docentes (o 85% do total de participantes) cumpri-
mentaron un total de 1026 escalas referidas ao alumnado (recórdese que cada pro-
fesor/a cumprimentaba un cuestionario por grupo impartido). Tamén neste caso, as
características do subgrupo de respondentes foron as mesmas que as do conxunto
dos participantes nas variables mencionadas no Punto 2.2.2.2: idade, sexo, doutora-
mento, antigüidade, dedicación, centro e departamento.

Respecto dos cuestionarios que contestou cada docente, o número variou entre 1
e 5, sendo 2 o máis frecuente. Na Táboa 42 pode verse cantos profesores/as cubri-
ron cantas enquisas.

3.1.2.2. Propiedades dos instrumentos

Fiabilidade

Obtívose o Coeficiente Alfa de Cronbach, que deu un valor de 0,80 para a escala
cumprimentada polo alumnado e de 0,90 para a cumprimentada polo profesorado.
Ambas as dúas fiabilidades poden considerarse moi boas, non só polos valores en si,
senón tamén en relación coa pequena lonxitude das escalas (só 16 ítems cada
unha).
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Táboa 42. Número de escalas cumprimentadas polo profesorado



Validez da escala cumprimentada polo alumnado

O procedemento metodolóxico empregado para obter datos acerca da validez de
construto foi a análise factorial. 

Antes de proceder á súa realización, avaliouse a conveniencia de levala a cabo
mediante a proba de esfericidade de Bartlett e a medida de adecuación mostral de
Kaiser-Meyer-Olkin. Como pode verse na Táboa 43, a significación da proba de esfe-
ricidade (o suposto de que a matriz de correlacións ten unha distribución adecuada
para ser factorizada) permite rexeitar a hipótese nula de que a matriz de correlacións
sexa unha matriz identidade, mentres que o valor da KMO indica unha boa adecua-
ción dos datos (o valor máximo posible é 1,00).

Facendo unha análise factorial exploratoria de compoñentes principais e rotación
varimax da Escala de Autoavaliación das Competencias do Alumnado para a
Aprendizaxe, observáronse tres dimensións ou factores claramente delimitados. En
canto que indicativo da súa validez de construto, hai que salientar que esta escala, a
nivel teórico e previo ao seu contraste empírico, estaba construída para a avaliación
das competencias instrumentais do alumnado universitario, as súas competencias e
habilidades interactivas, e dominio de idiomas e recursos técnicos. Neste sentido,
observouse que a nivel empírico eses tres tipos de construtos que se perseguían a
nivel teórico constatábanse plenamente. A estrutura factorial pode verse na Táboa
44.

Os factores resultantes posúen unha varianza total explicada de 43,80, o que
pode considerarse medianamente satisfactorio. O primeiro factor explica un 26,03%
da varianza total, o que significa que só este factor explica o 50% do total da escala.
Por tanto, é o principal determinante conceptual á hora de explicar a estrutura, os
compoñentes conceptuais e os construtos básicos da devandita escala. Este primei-
ro factor reúne un conxunto de sete ítems que fan referencia a tarefas que desenvol-
ve o alumnado relacionadas con a) saber seleccionar a información máis importan-
te, b) utilizar de forma correcta as técnicas de estudo, c) saber elaborar traballos de
clase, d) saber aplicar na práctica os coñecementos teóricos, e) saber expoñer traba-
llos, f) desenvolver habilidades para a incorporación ao mundo laboral, e g) a adop-
ción de actitudes reflexivas ante os contidos. Trátase de competencias xa adquiridas
e utilizadas nos procesos de estudo e aprendizaxe, polo que o factor pode denomi-
narse, de acordo cos construtos e niveis conceptuais xerais, Competencias
Instrumentais Básicas de Aprendizaxe.
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Táboa 43. KMO e proba de Bartlett



O segundo factor, que explica o 10,99% da varianza total, responde, basicamen-
te, a unha integración de sete ítems (o mesmo número que o Factor 1). Inclúense
aquí competencias relacionadas con a) capacidade de relación con xente con minus-
valías o discapacidades, b) saber traballar en equipo, c) discutir e comparar apunta-
mentos, d) ter facilidade para relacionarse con persoas discapacitadas ou de outras
culturas, etnias ou relixións, e) ser capaz de relacionarse coa maioría de compañei-
ros e compañeiras, e f) aceptación de puntos de vista diferentes ao propio. Todas
estas competencias veñen ser o núcleo conceptual básico do segundo factor, o cal
pode denominarse Competencias de Aprendizaxe Interactiva/Cooperativa. Por outra
parte, hai que salientar que as cargas factoriais son altas e sinalan unha boa cohe-
sión do factor, xa que van desde 0,70 a 0,41.
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Táboa 44. Estrutura factorial da Escala de Autoavaliación das Competencias
do Alumnado para a Aprendizaxe: versión para o alumnado (n=1978)



Por último, o terceiro factor explica unha porcentaxe da varianza do 6,77% do
total, e inclúe os ítems: dominio dun idioma estranxeiro e utilización de recursos tec-
nolóxicos. Por iso, decidiuse denominalo Dominio de Idiomas e Recursos Técnicos. 

Fiabilidade das subescalas do cuestionario cumprimentado polo alumnado

Calculouse a fiabilidade para as tres subescalas resultantes da análise factorial,
obténdose uns valores do Coeficiente Alfa de Cronbach de 0,73, para os Factores 1
e 2, e de 0,40 para o Factor 3. Se ben para a terceira subescala o valor é baixo e
escasamente relevante, o feito de acadar valores superiores a 0,70 con só sete ítems
parece indicar que as dúas primeiras subescalas poden perfectamente ser utilizadas
de forma autónoma para facer unha rápida e fiable avaliación das Competencias
Instrumentais Básicas de Aprendizaxe ou das Competencias de Aprendizaxe
Interactiva/Cooperativa.

Validez da escala cumprimentada polo profesorado

De cara a obter datos sobre a validez de construto da Escala de Avaliación das
Competencias do Alumnado para a Aprendizaxe cumprimentada polo profesorado,
fixéronse as probas previas da adecuación dos datos á análise factorial, as cales
resultaron moi satisfactorias, tal como pode verse na Táboa 45.

Feita a análise, observáronse tres dimensións ou factores claramente delimitados
que no seu conxunto explican o 59,60% da varianza total, dato que pode considerar-
se aceptable. A estrutura factorial pode verse na Táboa 46.

O primeiro factor, que se pode denominar Competencias Instrumentais Básicas,
explica o 43,74% do total da varianza da escala, dato que pode considerarse relevan-
te, xa que indica que este primeiro factor ten un alto compoñente explicativo do cons-
truto final da escala. Reúne un conxunto amplo de ítems (un total de 10) relaciona-
dos coas condicións, requisitos necesarios e competencias/habilidades que é preci-
so despregar e utilizar para o estudo e a aprendizaxe en niveis universitarios desde
unha posición de autonomía por parte do estudantado. É dicir, aquelas actividades
de aprendizaxe que implican: a) saber diferenciar a información máis importante, b)
elaborar traballos das materias, c) utilizar de forma correcta técnicas e estratexias de
aprendizaxe, d) manter actitudes reflexivas en relación cos contidos das materias, e)
aplicar na práctica os coñecementos teóricos, f) saber traballar en equipo, g) dispor
das competencias necesarias para expoñer correctamente os traballos, g) saber
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Táboa 45. KMO e proba de Bartlett



completar os apuntamentos, traballos e esquemas de clase, h) ir adquirindo as com-
petencias e habilidades necesarias para a súa incorporación o mundo laboral, e i)
aceptar puntos de vista diferentes aos seus. Estas actividades mostran outros tantos
tipos diferenciados de aprendizaxe autónoma e activa, e especialmente relevantes,
conformando os ítems da primeira dimensión factorial á que podería chamarse
Aprendizaxe Autónoma.

Ademais, débese prestar especial atención ás cargas deste factor, que están
todas entre o 0,79 e o 0,52, destacando que, de entre os 10 ítems que o integran,
os sete primeiros posúen unhas cargas que van de 0,79 a 0,71, o que implica unha
boa cohesión, e os seguintes están entre 0,69 e 0,52, que tamén é moi aceptable.

O segundo factor desta escala integra catro ítems: a) o alumnado relaciónase
entre si sen dificultades, b) non ten problemas de relación por razóns de cultura,
etnia ou relixión, c) comparte entre si o material de que dispuña para a aprendizaxe
da materia, e d) sabe relacionarse con persoas con discapacidades ou minusvalías.
O construto que mellor integra a totalidade conceptual deste factor é o de
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Táboa 46. Estrutura Factorial da Escala de Avaliación das Competencias
do Alumnado para a Aprendizaxe: versión para o profesorado (n=523)



Competencias de Aprendizaxe Interactiva, xa que todos os ítems teñen en común
algún punto que vai dirixido a aspectos relacionais, interactivos e cooperativos. As
cargas factoriais oscilan de 0,76 a 0,56, co que poden considerarse relativamente
altas e satisfactorias. A varianza explicada é de 9,20% do total.

O último factor está integrado por dous ítems que fan referencia ao dominio de un
idioma estranxeiro e á utilización de recursos tecnolóxicos. Estes dous ítems integran
o factor que pode denominarse de Dominio de Idiomas e Recursos Técnicos, e que
explica o 6,65% da varianza total.

Fiabilidade das subescalas do cuestionario cumprimentado polo profesorado

A fiabilidade (Coeficiente Alfa de Cronbach) das tres subescalas resultantes da
análise factorial foron as seguintes: 0,91 para o Factor 1, 0,69 para o Factor 2 e 0,54
para o Factor 3. A elevada fiabilidade do primeiro factor, en combinación coa impor-
tante porcentaxe de varianza explicada, configúrano como unha escala que pode fun-
cionar perfectamente de forma autónoma. Os índices dos outros dous factores, en
cambio, resultan baixos e pouco relevantes. 

Comparación dos resultados das análises factoriais dos cuestionarios do alum-
nado e do profesorado

O Factor 1, ou de Competencias Instrumentais Básicas, da escala cumprimenta-
da polo alumnado reúne un conxunto de sete ítems, todos eles coincidentes cos mes-
mos ítems que na escala cumprimentada polo profesorado se inclúen neste mesmo
factor. No entanto, na escala do profesorado intégranse no primeiro factor outros tres
ítems que na do alumnado forman parte do segundo: a) saber traballar en equipo, b)
completar notas, apuntamentos e esquemas de clase e c) aceptar puntos de vistas
diferentes aos propios. Isto parece indicar que certas competencias que son conside-
radas polo estudantado como de aprendizaxe interactiva/cooperativa, para o colecti-
vo docente son competencias instrumentais básicas. Os restantes ítems do Factor 2,
ou de Competencias de Aprendizaxe Interactiva, son comúns  para os dous colectivos
de participantes. Por último, o Factor 3, ou Dominio de Idiomas e Recursos Técnicos,
é coincidente en todos os sentidos, posto que non só inclúe exactamente os mesmos
ítems senón que en ambos casos explica unicamente unha pequena cantidade da
varianza total. 

3.1.2.3. Análise dos ítems 
Tal como pode verse na Táboa 47, cada un dos ítems foi respondido por máis dun

96% dos/as estudantes que contestaron á enquisa. Nas escalas cumprimentadas
polos/as docentes, en cambio, a porcentaxe de resposta non só é menor en todos os
ítems, senón que incluso en cinco deles houbo unha abstención superior ao 10%,
mostrando as dificultades do profesorado para responder a certas cuestións sobre o
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seu alumnado. En concreto, destaca coa taxa de non– resposta máis elevada a cues-
tión referida a se o alumnado ten capacidade para relacionarse con xente con minus-
valías ou discapacidades (Ítem 16), seguida de se domina suficientemente algún idio-
ma estranxeiro (Ítem 7), acepta puntos de vista diferentes aos seus (Ítem 15), utiliza
correctamente as técnicas de estudo (Ítem 3), ou ten facilidade para relacionarse con
outras culturas e etnias (Ítem 6), nesa orde. 

No que se refire ás medias acadadas, e tendo en conta que a escala era de cinco
puntos, o alumnado (ver Táboa 48) considera que ten adquiridas bastante ou moito
as seguintes competencias: traballar en equipo (Ítem 2), compartir o material de
aprendizaxe (Ítem 8), facilidade para relacionarse coa maioría dos/as
compañeiros/as (Ítem 12), con xente doutras outras culturas ou etnias (Ítems 6) e
con minusvalías (Ítem 16) e, tamén, aceptar puntos de vista diferentes ao propio
(Ítem 15). Precisamente, a todas estas competencias unha cuarta parte do alumna-
do outorgoulles a puntuación máxima. 

Nos protocolos cumprimentados polo profesorado (Táboa 48), tres destas mes-
mas competencias recibiron tamén a puntuación máxima por parte do 25% de quen
as contestou, a pesar de ser as que tiveran maior abstención. Foron as de tipo inter-
persoal: facilitade para relacionarse coa maioría de compañeiras/os (Ítem 12), xente
con minusvalías (Ítem 16) e con outras culturas ou etnias (Ítem 6).

En canto ás puntuacións máis baixas, destaca que tanto o alumnado como o pro-
fesorado consideran que non se domina o suficiente un idioma estranxeiro (Ítem 7),
sendo este o único ítem que acadou unha puntuación media inferior ao 3. 

No que se refire á discriminación dos ítems (véxase Táboa 49), e partindo da
correlación de cada ítem co total descontando o ítem, pode verse que na escala cum-
primentada polo alumnado o Ítem 7 (dominio dun idioma estranxeiro) é o de menor
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Táboa 47. Taxa de resposta dos ítems da Escala de Avaliación
das Competencias do Alumnado para a Aprendizaxe



poder discriminativo (≤ 0,30), seguido do Ítem 15 (aceptación de puntos de vista dife-
rentes ao propio), do Ítem 4 (discutir, comparar apuntamentos cos compañeiros/as),
do Ítem 11 (desenvolver habilidades para incorporarse ao mundo laboral), do Ítem 8
(compartir material para a aprendizaxe) e do Ítem 16 (capacidade de relación con

69

Táboa 48. Estatísticos descritivos dos ítems da Escala de Avaliación das
Competencias do Alumnado para a Aprendizaxe

Táboa 49. Discriminación de cada ítem e fiabilidade se se elimina



xente con minusvalías ou discapacidades), todos eles con correlacións ítem–total
corrixidas entre 0,30 e 0,40. Tres destes ítems de menor poder discriminativo (con-
cretamente, o 8, o 15 e o 16) obtiveron medias altas, estando os seus valores entre
os 4 e 5 puntos.

Na escala cumprimentada polo profesorado foron o Ítem 6 (facilidade para rela-
cionarse con outras culturas ou etnias), o Ítem 7 (dominio dun idioma estranxeiro) e
o Ítem 16 (capacidade de relación con xente con minusvalías ou discapacidades) os
que mostraron menor poder discriminativo (valores entre 0,28 e 0,40) (ver Táboa
49). Tanto o ítem 6 como o 16 teñen tamén puntuacións medias superiores ao 4,0.

Estes datos deben ser tidos moi en conta á hora de formular posibles modifica-
cións á escala, posto que, polo menos en principio, un ítem cunha puntuación media
moi alta e que non discrimina non aporta moita información.

Variables relacionadas coas respostas aos ítems

Analizando  a posible relación de certas características do alumnado coas súas
respostas, atopouse que tanto o sexo, como a idade e máis os anos de estudo amo-
saban diferenzas, aínda que de moi diverso grao. 

Tendo en conta o sexo, en todos os ítems hai diferenzas estatisticamente signifi-
cativas (p<0,05) entre as medias dos dous grupos (véxase Táboa 50), excepto no
Ítem 14 (manter unha actitude reflexiva en relación cos contidos das materias).

Así, as alumnas autovalóranse máis alto que os alumnos en 11 dos 16 ítems, e
nos únicos catro nos que os varóns se valoran mellor é nos que teñen que ver con
elaborar e expoñer traballos (Ítems 5 e 10), utilizar recursos tecnolóxicos (Ítem 13) e
dominio dun idioma estranxeiro (Ítem 7); neste último, ademais, é no único en que as
alumnas se puntúan, na media, por debaixo do 3, tal como aparece representado na
Figura 12.

Atendendo á idade do alumnado, e agrupándoa en intervalos de tres anos (ver
Táboa 51) obsérvanse diferenzas estatisticamente significativas (p<0,05) en cinco
competencias. Destas, hai un patrón claro de incremento en función desta variable
nas competencias referidas ás destrezas para expoñer traballos ao resto de compa-
ñeiros/as e ao profesorado (Ítem 10) e á utilización de recursos tecnolóxico/informá-
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Táboa 50. Medias de cada ítem por sexo, estatístico de contraste e significación



ticos (Ítem 13). Polo contrario, habilidades que, en principio, se esperarían que se
desenvolvesen coa idade, como a aplicación na práctica dos coñecementos teóricos
(Ítem 9) e a adquisición de competencias para a incorporación ao mundo laboral
(Ítem 11) parecen, segundo o alumnado, diminuír a medida que cumpren anos.
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Figura 12. Puntuación media en cada ítem segundo o sexo do alumnado

Táboa 51. Medias dos ítems, estatístico de contraste e significatividade
das diferenzas en función da idade



Se se ten en conta a cantidade de cursos na titulación, que se organizou en catro
categorías (Táboa 52), atópanse seis ítems con diferenzas estatisticamente significa-
tivas (p<0,05). Así, vese un patrón claro de incremento das competencias relativas
ao domino dun idioma estranxeiro e á exposición correcta de traballos (Ítems 7 e 10),
o mesmo que na adopción dunha actitude reflexiva ante os contidos das materias
(Ítem 14). Polo contrario, apréciase unha diminución no que se refire á aplicación na
práctica dos coñecementos teóricos (Ítem 9) e o desenvolvemento de habilidades
para a incorporación ao mundo laboral (Ítem 11), igual que ocorría co aumento da
idade, mais tamén decrece a capacidade de relacionarse coa maioría dos compañei-
ros/as (Ítem 12).

3.1.2.4. Conclusións e propostas de modificación

Á vista dos resultados comentados e da estrutura factorial da escala cumprimen-
tada polo alumnado e máis polo profesorado, pódese concluír que os ítems de menor
poder discriminativo ou que tiveron unha puntuación media excesivamente alta son
os que configuran maioritariamente o factor de Competencias Interactivas ou
Interpersoais. No caso da escala para os/as estudantes, son os ítems referidos a:
saber traballar en equipo (Ítem 2), facilidade para relacionarse con xente doutras cul-
turas ou etnias (Ítem 6), con xente con minusvalías ou discapacidades (ítem 16) e con
outros compañeiros/as (Ítem 12) e, finalmente, compartir material de aprendizaxe
(Ítem 8). No caso da escala para os/as docentes, coinciden os tres que se refiren á
facilidade para relacionarse con outras persoas (Ítems 6, 16 e 12). 

Por todo isto, a proposta de modificación da Escala de Avaliación de
Competencias para a Aprendizaxe é: a) eliminación dalgúns dos ítems relacionados
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Táboa 52. Medias dos ítems, estatístico de contraste e significatividade
das diferenzas en función da variable cursos na titulación



coas competencias interpersoais (se ben en ningún caso a eliminación mellora a fia-
bilidade) e b) redefinición e introdución doutros ítems a fin de que a escala non quede
reducida a simples competencias instrumentais ou basicamente técnicas de estudo.
Tamén se propón a revisión da redacción de certos ítems que poden estar interferin-
do na súa comprensión plena debido quizais a algunha ambigüidade conceptual.

Finalmente, considérase que a calidade da avaliación podería mellorar se a esca-
la para o alumnado e para o profesorado non fosen calco unha da outra, senón ver-
sións relativamente independentes, aínda que cunha mesma estrutura e un mesmo
obxectivo.

As novas versións das devanditas escalas que se empregarán nas próximas ava-
liacións docentes quedan como segue:

Cuestionario para o alumnado
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Cuestionario para o profesorado
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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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