
91

3.3. Presentación dos resultados na web
A páxina web a través da cal se levou a cabo a avaliación docente

(www.udc.es/avaliemos) configurouse como una páxina permanente na que estive-
sen a disposición tanto dos que participaron nela como do público en xeral diversos
tipos de datos, que se amosan en forma gráfica, agrupados en catro ligazóns: datos
de participación, datos comparativos, resultados xerais e resultados persoais. 

Unha vez finalizado o período de enquisado, os primeiros datos que se proporcio-
naron foron os relativos á participación do alumnado e do profesorado. Para iso con-
feccionáronse unha serie de gráficos de acordo co  seguinte esquema:

Ademais do anterior, e posto que se trataba da primeira vez que a UDC levaba a
cabo a avaliación docente a través de internet, tamén se presentaron na páxina web
datos comparativos do obtido con este novo método e do obtido na última avaliación
en que se empregara o método tradicional de lapis e papel. A estes efectos, elaborá-
ronse as seguintes representacións gráficas:

A pesar do anterior, o máis relevante da páxina eran os resultados xerais e os
resultados persoais. 



3.3.1. Resultados xerais (públicos)
Premendo no botón Resultados xerais pódense ver as medias obtidas polos dis-

tintos centros, titulacións e departamentos en cada un dos ítems de cada un dos
cuestionarios ou escalas empregados na avaliación. No caso das enquisas en que as
respostas se daban por materias, proporciónanse eses tres datos por separado. En
cambio, nas enquisas de tipo xeral (que eran as de “competencias”) os resultados
para o profesorado preséntanse só por centros e departamentos (dado que o profe-
sorado non está adscrito a titulacións) e para o alumnado por centros e titulacións
(porque o alumnado non está adscrito a departamentos). O tipo de gráficos que
poden verse nesta ligazón é como o que se mostra na Figura 13.

En total hai 17 ligazóns para coñecer os resultados xerais, organizados da manei-
ra seguinte:

ENQUISAS REALIZADAS POLO ALUMNADO: 
- Enquisa por materias

Cuestionario de avaliación da docencia polo alumnado
A. Por centros 
B. Por titulacións
C. Por departamentos
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Figura 13. Exemplo do tipo de gráficos presentados na ligazón “Resultados xerais”



- Enquisa xeral 
Escala de autoavaliación de competencias para a aprendizaxe

A. Por centros 
B. Por titulacións 

ENQUISAS REALIZADAS POLO PROFESORADO: 
- Enquisas por materias: 

Cuestionario de autoavaliación da docencia
A. Por centros 
B. Por titulacións 
C. Por departamentos 

Escala de avaliación das competencias do alumnado para a aprendizaxe
A. Por centros  
B. Por titulacións 
C. Por departamentos

- Enquisas xerais: 
Cuestionario de autoavaliación de competencias para o ensino: tecnoloxía
educativa e Espazo Europeo de Ensino Superior 

A. Por centros 
B. Por departamentos 

Cuestionario de autoavaliación de competencias para o ensino: o ensino e a súa
metodoloxía

A. Por centros 
B. Por departamentos 

Cuestionario de autoavaliación de competencias para o ensino: competencias
lingüísticas

A. Por centros 
B. Por departamentos

3.3.2. Resultados persoais (privados)
Premendo no botón Resultados persoais pode achar datos quen, no seu momen-

to, cubrise as súas enquisas, ou quen fose avaliado polo seu alumnado (se é profe-
sor/a) ou polo seu profesorado (se é estudante). Estes resultados só poden ser vis-
tos polas persoas interesadas, feito polo que, para acceder a eles, é necesario intro-
ducir o usuario e o contrasinal xa empregados para participar na avaliación. Dentro
desta ligazón atópanse os resultados das Avaliacións realizadas e das Avaliacións
recibidas.

3.3.2.1. Resultados das avaliacións recibidas
En Avaliacións recibidas preséntanse os resultados por separado para cada unha

das materias impartidas (no caso do profesorado) ou cursadas (no caso do alumna-
do). Seleccionando unha delas pode verse un gráfico de barras para cada pregunta
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do cuestionario. Polo que se refire ao profesorado, o que se atopa nesta ligazón son
os resultados da avaliación da docencia feita polo seu alumnado. Así, a primeira
columna mostra a media das valoracións realizadas polos/as estudantes da materia
concreta que se está a consultar, mentres que a segunda mostra a media das valo-
racións recibidas por ese/a docente no conxunto de todas as materias que imparte.
Nas outras tres columnas están a media acadada por todo o profesorado da titula-
ción e do centro aos que pertence a materia avaliada, e mais a do conxunto de docen-
tes da UDC. Un exemplo deste tipo de resultados pode verse na Figura 14.

No seu momento valorouse se o profesorado podería coñecer sempre as avalia-
cións recibidas, independentemente do número de estudantes que as cubrisen, ou
se se debería aplicar algún tipo de filtro (por exemplo, segundo a porcentaxe de par-
ticipantes). Partindo da idea de que aos/ás docentes lles gustaría decidir por si mes-
mos/as a relevancia dos seus resultados, e tendo en conta que só o/a interesado/a
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Figura 14. Exemplo de “Resultados persoais” do profesorado: avaliacións recibidas



ten acceso a eles, optouse por proporcionar os datos relativos ao número total de
membros do colectivo de referencia (por exemplo, número de estudantes matricula-
dos na materia ou número de profesores/as do departamento) e ao número dos que
responderon á pregunta en concreto que se está a mostrar, de xeito que os resulta-
dos obtidos puidesen interpretarse na súa xusta medida.

Polo que respecta ás avaliacións recibidas polo alumnado, o profesorado valora-
ba as súas competencias para a aprendizaxe considerando ao grupo de estudantes
da materia de xeito global. Na representación gráfica de cada un dos ítems da esca-
la hai catro columnas: a primeira representa a puntuación do devandito grupo, a
segunda e a terceira as medias correspondentes á titulación e ao centro, respectiva-
mente, e a última columna a media acadada polo conxunto de estudantes da UDC.
Tamén se inclúe a poboación de referencia e o número de participantes.

3.3.2.2. Resultados das avaliacións realizadas
A información que aparece en Avaliacións realizadas é semellante á comentada,

agás pola primeira columna, na que, co epígrafe “vostede”, aparece a puntuación
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Figura 15. Exemplo de “Resultados persoais” do profesorado:
Avaliacións realizadas (detalle)



asignada a cada ítem pola persoa que está a ver os resultados. A dita puntuación pre-
séntase en relación coas diferentes medias coas que se pode comparar: a obtida
polo departamento (só no caso do profesorado), a titulación, o centro e a UDC. Un
exemplo pode verse na Figura 15.

Nesta ligazón o profesorado pode ver tanto a avaliación que fixo sobre a súa
docencia e as súas competencias para o ensino como a que realizou sobre as com-
petencias dos seus estudantes en cada unha das materias impartidas. O alumnado,
pola súa parte, pode ver a avaliación que fixo sobre a docencia de cada un dos seus
profesores, así como a realizada sobre as súas propias competencias para a apren-
dizaxe. 

3.3.2.3. O perfil de competencias
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Figura 16. Resultados persoais do profesorado:
exemplo de perfil de competencias para o ensino



O proceso de tratamento dos datos da avaliación docente do curso 2003–2004
rematou con outra opción nos resultados persoais que, nun primeiro momento, só
estivo dispoñible para o profesorado: o perfil individual de competencias para o ensi-
no. Este perfil tíñao a súa disposición quen cubrise as enquisas de autoavaliación
das súas competencias, e nel presentábanse as puntuacións autoasignadas acom-
pañadas dos valores correspondentes aos percentís 25 e 50 (véxase a Figura 16). No
caso de que unha ou máis puntuacións fosen iguais ou menores que o valor do per-
centil 25, podíase acceder de xeito automático á páxina en que se presenta a oferta
formativa da UDC nesa área en concreto. 

Todos os resultados persoais son calculados en tempo real pola aplicación de
análise das enquisas a partir do momento en que se preme nunha delas, polo que o
proceso pode levar máis ou menos tempo dependendo de varios factores, como o
equipo e a conexión a internet empregados.

Quen no seu momento non tivese ocasión de responder ás enquisas pode ver o
tipo de resultados persoais que se subministran na ligazón de “Exemplos de resulta-
dos persoais”, á que se accede desde a páxina principal de Resultados, no enderezo
indicado ao principio deste apartado, sen necesidade de usuario e contrasinal.
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