
Unha vez analizados os resultados principais da avaliación docente, chega o
momento de sinalar as conclusións que se desprenden dos datos. Para iso convén
non perder de vista o que constituía o punto de partida deste informe ou o que repre-
senta o obxectivo central do proceso de avaliación docente realizado: a avaliación
para a formación.

Tratamos de deixar claro na introdución deste informe que a avaliación ten pouco
sentido en si mesma e que o seu interese central radica no feito de proporcionar os
datos básicos para o deseño dun programa de intervención e a súa posterior avalia-
ción. Pois ben, se este era o sentido do proceso entón podemos extraer algunhas con-
clusións xerais de cara á planificación do programa formativo da UDC para profeso-
res e estudantes.

Pero antes, permítasenos unha breve paréntese referida a un aspecto clave da
avaliación: a participación do profesorado e do alumnado e a representatividade dos
resultados. Neste sentido é bo recordar que a obriga da Institución é realizar a ava-
liación docente cos mellores medios de que dispón, posto que a realización ou non
da avaliación docente converteuse nun criterio de calidade das universidades.
Ademais ten a obriga de difundir o proceso e pedir a colaboración necesaria de todo
o colectivo docente e do estudantado. Ambas as cousas foron feitas neste caso, e o
impacto das actividades deseñadas ao efecto pode verse nas análises previas. Pero
tamén os Centros deben contribuír a iso coa finalidade de ofrecer maiores posibilida-
des de formación aos seus profesores e estudantes facilitando a participación, esti-
mulándoa e poñendo os medios e a organización necesaria (no ano 2005 os Centros
que obteñen financiamento a través de Contratos-Programa deben garantir un
aumento da participación de ata un 30%). Pero tamén hai que recordar que a obriga
de cada profesor/a é difundir entre o seu alumnado a necesidade de avaliar a docen-
cia, colaborar coa Institución para que a participación sexa máxima (integrándoa na
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planificación docente de cada materia) e axudar a mellorar a propia avaliación detec-
tando e informando sobre as deficiencias que poida ter. 

O profesorado realmente interesado en que os resultados da súa avaliación
docente teñan a maior representatividade posible pode conseguilo integrándoa no
desenvolvemento normal do curso e motivando aos estudantes para que se sumen a
unha avaliación que só pode reportarlles consecuencias positivas.

Neste proceso, sempre difícil e complexo, podemos errar (como historicamente
sucedeu) calquera das partes (Institución, Centros e profesorado ou estudantes). Por
exemplo, só arredor do 40% do profesorado participou, cando o debería facer máis
do 90% (aínda que obtiveramos un resultado máis que valorable), e só arredor do
11% dos estudantes, cando deberían facelo de forma masiva e nunha porcentaxe
moi superior (aínda que este sexa un resultado considerado aceptable nun proceso
como este que ademais comezaba aquí a súa andadura). En calquera caso, a avalia-
ción na nosa Universidade faise coa finalidade de detectar necesidades de formación
do noso profesorado e alumnado, aínda que a representatividade dos resultados é
un tema que nos preocupa. Tivemos que elixir, neste sentido, entre proporcionar a
información recollida ao profesorado ou non o facer cando a participación é baixa.
Decidimos facelo xustamente para que o profesorado identifique a necesidade de
fomentar a participación do alumnado. É dicir, é lóxico que o profesor non conceda
valor informativo a datos obtidos con baixa participación, pero dado que unha parti-
cipación baixa non deixa de ser indicadora dunha disfunción dalgún tipo, si se consi-
derou positivo facer estes datos visibles coa finalidade de identificar a causa e as
súas posibles solucións. Ademais, os datos son privados de cada profesor/a e estu-
dante, e cada un decide o que facer con eles. A Institución cumpre o papel de infor-
malo e de proporcionarlle a posibilidade de participar no programa formativo deseña-
do como complemento da avaliación. Todo iso de forma absolutamente automática
(só o programador informático ten acceso aos resultados, á parte de cada profesor/a
e alumno/a, como é lóxico). 

Os datos de participación en calquera caso, sinalan algunhas características dos
membros de ambos os colectivos que teñen unha menor participación e sobre os que
valería a pena facer un maior fincapié institucional: profesorado non doutor, varón e
a tempo parcial, e pertencentes a Centros como a EU de Arquitectura ou á Facultade
de Ciencias da Saúde (como exemplos representativos), e con idade superior aos 56
anos. No caso dos estudantes destaca a necesidade de actuar nos casos de INEF e
o ámbito de Ciencias da Saúde, as Filoloxías, Psicopedagoxía, algunhas enxeñarías e
titulacións técnicas, Socioloxía, Turismo, Económicas e Empresariais ou Dereito, por
exemplo (Táboa 17). Trátase tamén dun estudantado ou moi novo ou do de maior
idade, posto que é entre os 20 e 24 anos onde se sitúa a maior porcentaxe de parti-
cipación. Neses casos a participación foi inferior ao 10% (Táboa 20) e debe supor
tamén unha chamada de atención para os Centros, para o profesorado e para as pro-
pias asociacións de estudantes, primeiras interesadas, como non pode ser menos,
na mellora das condicións do ensino universitario.

Tamén hai que recoñecer que un dos obxectivos centrais desta primeira avalia-
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ción docente on-line era analizar as propiedades psicométricas dos instrumentos ela-
borados: os factores que os compoñen, a súa fiabilidade e validez. Neste sentido, e
salvo os matices xa comentados anteriormente, consideramos que a información dos
cuestionarios é suficientemente fiable e válida, incluso altamente nalgúns casos. A
súa estrutura factorial permitiunos identificar os diferentes compoñentes do proceso
de ensino–aprendizaxe que deben incorporarse no plano formativo de aquí derivado
e entre eles poderíamos destacar os que serían os seus ingredientes fundamentais
desde a perspectiva do docente:

Tecnoloxía educativa
Metodoloxía didáctica
Competencias lingüísticas
Competencias docentes básicas
Espazo Europeo de Educación Superior
Saúde e prevención de riscos laborais
De igual modo, no caso das competencias necesarias para a aprendizaxe (tal e

como se desprende da información proporcionada por profesorado e estudantes):
– Competencias Instrumentais Básicas de Aprendizaxe: a) saber seleccionar a

información máis importante, b) utilizar de forma correcta as técnicas de estudo, c)
saber elaborar traballos de clase, d) saber aplicar na práctica os coñecementos teó-
ricos, e) saber expoñer traballos, f) desenvolver habilidades para a incorporación ao
mundo laboral, e g) a adopción de actitudes reflexivas ante os contidos.

– Competencias de Aprendizaxe Interactiva/Cooperativa: a) ter facilidade para
relacionarse con persoas discapacitadas ou doutras culturas, etnias ou relixións, b)
saber traballar en equipo, c) discutir e comparar apuntamentos, d) ser capaz de rela-
cionarse coa maioría de compañeiros e compañeiras, e e) aceptación de puntos de
vista diferentes ao propio.

– Dominio de Idiomas e Recursos Técnicos. 
Pero volvendo ás conclusións que se deben extraer da avaliación para a planifica-

ción dos Planos de Apoio ao Ensino (PAE) e de Apoio á Aprendizaxe (PAA), e destacan-
do o máis que aceptable nivel de fiabilidade e validez dos cuestionarios e escalas ela-
borados, existen algunhas actividades cuxo peso debería ser menor, e noutros casos
maior, no plano formativo. Así, por exemplo, dos datos obtidos sobre as competencias
do profesorado despréndese o valor importante que ten a metodoloxía empregada na
aula e a importancia de todos os procesos implicados na avaliación. Polo contrario os
recursos bibliográficos e técnicos proporcionados parecen escasos comparados co
resto das puntuacións, o que aconsellaría unha abordaxe máis intensiva. De igual
modo ocorre co uso e importancia das titorías (único aspecto cuxa media aparece por
debaixo de 3, concretamente 2,06 e a súa importancia ao borde do 3, concretamen-
te 3,07). Tamén por debaixo de 3 (2,91) se encontra a capacidade para deseñar
materiais didácticos para o ensino en contornos virtuais de aprendizaxe, ou a de des-
eñar contornos web para a docencia (2,64), ou utilizar a voz de forma adecuada para
evitar patoloxías derivadas da función docente (2,78), ou elaborar textos científicos
en idiomas estranxeiros (2,96), así como a capacidade para pronunciar comunica-
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cións orais en idiomas estranxeiros (2,88). Do mesmo xeito existen algunhas compe-
tencias para as que o profesorado parece considerarse ben preparado e que levarí-
an a diminuír o seu peso no programa formativo da Universidade. Este é o caso de:
deseñar materiais didácticos para o ensino presencial, dispoñer de habilidades retó-
ricas para expoñer na clase, titorizar aos estudantes (enténdese que no actual siste-
ma de créditos LRU), utilizar ferramentas informáticas básicas, manterse actualizado
nas materias ou abordar os problemas de relación co alumnado.

En canto ás competencias para a aprendizaxe dos estudantes vale a pena desta-
car a súa necesidade de mellorar as competencias lingüísticas, sen esquecer a
adquisición de habilidades instrumentais básicas implicadas nunha mellor aprendi-
zaxe autónoma. Ao tempo, parecen ser competentes en todo o relacionado coas habi-
lidades interpersoais, traballo en equipo, trato con compañeiros discapacitados ou
doutras culturas, se ben nalgúns casos esta información pode estar contaminada
pola desexabilidade social.

Para finalizar, consideramos que o procedemento de avaliación en liña da docen-
cia universitaria e a súa inserción dentro dun programa de avaliación–formación
superou a súa primeira proba de posta en marcha. O plano formativo de aquí deriva-
do e que será divulgado nun segundo informe deberá cumprir varias funcións. Unha,
mellorar as competencias dos nosos profesorado e estudantado para o ensino e a
aprendizaxe no contexto do Espazo Europeo de Educación Superior. Dúas, avaliar a
eficacia do programa formativo a través do propio proceso de avaliación docente.
Tres, proporcionar información histórica ao profesorado sobre a súa evolución e sobre
o efecto dos programas de formación en que participara. E catro, proporcionar a cada
profesor/a e a cada alumno/a un perfil formativo personalizado e un acceso automa-
tizado á oferta deseñada pola Universidade para afrontar, se o consideran necesario,
as súas posibles dificultades.

O uso das novas tecnoloxías da información e das comunicacións debe permitir-
nos ser máis eficaces neste aspecto, e debe tamén conducir a un uso máis eficiente
dos nosos recursos, de modo que sexa a inversión en formación (en cambio e evolu-
ción de profesores e estudantes), e non noutros aspectos máis procedimentais ou
técnicos, o que se sitúe no primeiro plano da política universitaria. Todo iso cunha
visión histórica da Universidade que se afaste da representación estática que a ava-
liación tradicional nos viña proporcionando.
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