
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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siderado medio. O profesorado tamén estaba satisfeito co traballo do alumnado, con
quen indicou ter unha boa relación, e que mesmo daba unha resposta positiva ao tra-
ballo docente desenvolvido na aula. En xeral, observábase que o nivel co que chega-
ba o alumnado non era suficiente para empezar a materia que se impartía.
Igualmente, houbo coincidencia en que as titorías configuran unha parte importante
da súa docencia, aínda que o alumnado non adoita facer uso delas ou dirixir consul-
tas fóra da aula. En canto á asistencia ás clases, esta superaba o 50% da matrícula,
agás en dúas facultades.

Polo que respecta á satisfacción cos recursos bibliográficos dos centros, os valo-
res foron positivos, aínda que en dous centros e tres titulacións se manifestou unha
maior necesidade deles.

En canto á actividade desenvolvida polos servizos de apoio á docencia, os/as
docentes amosaron un nivel de satisfacción medio, e mesmo ás veces baixo, respec-
to de que se estean a cubrir as súas necesidades formativas. Deste xeito, considera-
ron importante que a UDC proporcione formación para que poidan mellorar o seu
labor docente. Finalmente, cabe destacar que, no referente á organización da docen-
cia que realizan os seus respectivos centros, os resultados evidenciaron un nivel
medio de satisfacción.

3.2.1.2. Enquisas realizadas polo alumnado
Na avaliación da docencia realizada por parte dos/as estudantes destaca que, en

xeral, fixeron un uso escaso das titorías ou da consulta ao profesorado, e mesmo non
consideraron de importancia asistir a elas como apoio para a súa aprendizaxe. Non
obstante, aqueles alumnos/as que usaron as titorías manifestaron estar satisfeitos
coa atención recibida do profesorado. En canto ao grao de coñecemento por parte do
alumnado respecto do que se lles esixiría e como serían avaliados, os resultados indi-
caron valores intermedios.

Finalmente, polo que se refire á disposición de recursos bibliográficos e equipa-
mento de carácter técnico, consideraron que os seus centros dispuñan dun volume
suficiente para desenvolver o traballo que realizan en torno ás materias fóra da aula.

Por outra banda, cabe destacar que, por parte do alumnado, observouse un nivel
medio en canto á asistencia á clase, o que coincide co expresado polo profesorado a
este respecto. 

3.2.2. Avaliación das competencias do alumnado

3.2.2.1. Autoavaliación de competencias para a aprendizaxe
Ao avaliar as súas competencias para a aprendizaxe, en xeral, os/as estudantes

indicaron posuír unha elevada facilidade para relacionarse con persoas doutras cul-
turas e tamén con aquelas que teñen discapacidades ou minusvalías, aspectos estes
nos que a desexabilidade social adoita ser alta. Igualmente, o alumnado indicou que
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tiña un dominio axeitado para afrontar o estudo e relacionarse coa maioría dos seus
compañeiros e compañeiras, amosándose abertos e reflexivos. Non obstante, en
xeral, púxose de manifesto que tiña máis dificultades para exercer un dominio sufi-
ciente dalgún idioma estranxeiro.

Nalgúns centros o alumnado amosou ter dificultades para aplicar na práctica os
coñecementos teóricos que ía adquirindo e para a exposición de traballos, e incluso
dúbidas sobre se estaba a desenvolver as competencias necesarias para a súa incor-
poración ao mundo laboral.

Analizados os datos por titulacións, introdúcense matices respecto dos datos
máis xerais obtidos por centro, aínda que, en xeral, os/as estudantes asumiron que
posuían competencias para usar recursos tecnolóxicos e para relacionarse entre si,
compartir material cos compañeiros e aceptar puntos de vista diferentes aos seus.

3.2.2.2. Avaliación feita polo profesorado
En xeral, na valoración que o profesorado realizou sobre as competencias do

alumnado observáronse valores medios no que se refire á capacidade de seleccionar
a información máis importante, de traballar en equipo, de empregar técnicas de
aprendizaxe, de aplicar na práctica os coñecementos teóricos, de expoñer traballos,
de ter unha actitude reflexiva ante os contidos da materia, e no uso de recursos tec-
nolóxicos.

Acadáronse unhas puntuacións por encima dos valores medios respecto a que o
profesorado considerou que o seu alumnado comenta, compara ou completa as súas
notas de clase, no coñecemento de como elaborar os traballos das materias, na
adquisición de competencias para a incorporación ao mundo laboral, e na aceptación
de puntos de vista diferentes aos propios.

Os niveis máis altos de valoración déronse sobre as competencias para relacioná-
rense con persoas doutras culturas, etnias e relixións. Isto mesmo sucedeu respecto
á capacidade para relacionárense con persoas con discapacidade ou minusvalías e
para as relacións en xeral. Os niveis máis baixos obtivéronse no coñecemento dun
idioma estranxeiro para aprender ou buscar información a través del.

Respecto das titulacións, deuse unha considerable variabilidade nos distintos
ítems da enquisa, o que non fai doado definir unha perspectiva global da situación
reflectida polos datos obtidos. Non obstante, obsérvase, como sucedeu nas puntua-
cións por centro, que o profesorado das distintas titulacións considerou que os/as
estudantes tiñan elevadas competencias para relacionarse entre si sen dificultades,
e mesmo con persoas con minusvalías ou de diferentes culturas, etnias e relixións e,
igualmente, para aceptar outros puntos de vista. Os niveis foron medios ao conside-
rar a adquisición de competencias para o mundo laboral e a actitude reflexiva fronte
aos contidos das materias. Constatouse un nivel medio de competencia para compar-
tir materiais de aprendizaxe, así como na capacidade para expoñer traballos, aínda
que nesta última a variabilidade foi maior, como tamén o foi na consideración sobre
a capacidade para o uso de recursos tecnolóxicos. A valoración sobre o coñecemen-
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to dun idioma estranxeiro foi novamente baixo, en todas as titulacións.
Agrupando as valoracións do profesorado por departamentos tamén se observa

unha considerable variabilidade en case todas as competencias, especialmente na
capacidade para seleccionar a información máis relevante e para traballar en equi-
po, e no uso de técnicas de estudo. Dun contraste similar foron os resultados referi-
dos á comparación das notas e apuntamentos tomados na clase e os da adquisición
de competencias para o mundo laboral. Situación similar é a que se obtivo nas com-
petencias para a elaboración de traballos e para a súa exposición, e tamén nas refe-
ridas á aplicación da teoría na práctica e ao uso de recursos tecnolóxicos.

3.2.3. Avaliación das competencias do profesorado

3.2.3.1. Tecnoloxía educativa e EEES
Na avaliación que fixo o profesorado sobre as súas propias competencias en tec-

noloxía educativa, en xeral, rexistráronse niveis medios para o deseño do ensino pre-
sencial e/ou non presencial, na utilización de recursos tecnolóxicos para o desenvol-
vemento de métodos docentes no marco do Espazo Europeo de Ensino Superior
(EEES), no deseño de materiais didácticos multimedia, no uso de internet na docen-
cia e na utilización de recursos didácticos, así como no uso de ferramentas de traba-
llo cooperativo.

O nivel de competencias na xestión documental e bibliográfica foi medio-alto, e
tamén o grao de competencia para o deseño de materiais didácticos para o ensino pre-
sencial, mentres que para o deseño de actividades de avaliación e autoavaliación co
apoio de recursos informáticos foi máis baixo. En xeral, resultou inferior o nivel de com-
petencia para ensino en contornos virtuais de aprendizaxe, e igual sucedeu respecto
da capacidade para o deseño de páxinas web para a docencia. Foron medios os valo-
res respecto do nivel de competencia para desenvolver titorías non presenciais.

Na elaboración de presentacións animadas ou estáticas para expoñer contidos na
aula houbo maiores desigualdades entre centros, e os valores acadados respecto do
nivel de competencia no uso de ferramentas informáticas básicas foi alto.

Analizando os datos por departamentos, os niveis foron xeralmente altos respec-
to á competencia para o deseño de materiais didácticos para o ensino presencial,
como sucedeu por centros. Tamén foi elevado no que se refire á capacidade para a
utilización de ferramentas informáticas básicas, mentres que se observaron niveis
medios na utilización de recursos didácticos multimedia e na elaboración de presen-
tacións animadas ou estáticas con ordenador para expoñer contidos na aula. En
xeral, o coñecemento sobre as implicacións na docencia do EEES foi máis baixo.

3.2.3.2. O ensino e a súa metodoloxía
Polo que respecta ás competencias relacionadas coa metodoloxía do ensino, des-

taca que o nivel de actualización científica nas materias foi moi elevado. Tamén foi
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alta a competencia para abordar os problemas de relación cos estudantes, e igual-
mente o profesorado sentiuse competente na titorización e no asesoramento ao
alumnado.

As valoracións respecto ao grao de coñecemento sobre como manter a atención
e a motivación na aula non amosan unha tendencia alta, e igual ocorre en canto á
capacidade para a toma de decisións informadas sobre as mellores estratexias de
avaliación de contidos.

Amosáronse niveis medios, e nalgúns casos altos, respecto á capacidade para
emplear as competencias retóricas para a expresión das ideas, para a innovación na
materia e para a selección das mellores estratexias didácticas.

Valores que indican un nivel medio observáronse na capacidade para a organi-
zación e xestión produtiva de grupos de traballo, a adaptación dos contidos e as
actividades de aprendizaxe cando existan necesidades educativas especiais, a
facilitación e promoción da autoaprendizaxe fóra da aula e a planificación de
accións que melloren a participación dos estudantes.

No apartado de saúde, atopouse un nivel baixo no coñecemento do uso da voz
para evitar patoloxías, pero respecto á capacidade para saber enfrontarse á ten-
sión profesional as puntuacións tenderon a un valor medio-alto.

Na análise por departamentos, os resultados son equivalentes.

3.2.3.3. Competencias lingüísticas
En xeral, no profesorado a comprensión dun idioma estranxeiro é maior que a

produción, tanto oral como escrita, o que se ve claramente reflectido nos resulta-
dos das enquisas. Así, obsérvase que o nivel de comprensión de textos científicos
escritos en idiomas estranxeiros é medio, e ás veces alto, pero baixa ostensible-
mente cando se refire á súa elaboración. Estes resultados á baixa repítense na
comprensión de comunicacións orais e na competencia para pronuncialas. 

A modo de conclusións dos resultados presentados neste apartado, pódese subli-
ñar que se observou unha coincidencia en ambos os dous colectivos na valoración
realizada sobre o escaso uso que se fai das titorías, e tamén acerca de que resulta
doado para o alumnado relacionarse con persoas doutras culturas ou con minusva-
lías. Ademais, tanto o profesorado como o alumnado senten, en xeral, que teñen un
nivel baixo de competencia no uso dalgunha lingua estranxeira.

O profesorado, pola súa parte, considera importante seguir programas de forma-
ción continua como vía para mellorar as súas competencias no ámbito da docencia.
Así mesmo, valora as súas competencias para o desenvolvemento de metodoloxías
tradicionais, mais manifesta ter certas dificultades no uso das novas tecnoloxías.
Finalmente, cabe destacar que o profesorado ten unha visión positiva do interese do
alumnado e vese motivado para ensinar, aínda que amosa a necesidade de recibir
apoio para utilizar a voz de forma adecuada, de cara a evitar patoloxías que puidesen
derivarse do exercicio da función docente.
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