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Context: seguiment i avaluació
Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGC)
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Dimensions Funcions

disseny i 
aprovació del 

pla de 
formació 

planificació i 
implementació 

seguiment del 
procés formatiu 

resultats de la 
formació

acreditació dels 
programes de 
formació 

reconeixement 
de 

l'excel·lència 
docent



Context
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• el funcionament del 
programa

• coneixements, destreses i  
competències adquirides 

A curt 
termini: 
recollir 

informació

A curt 
termini: 
recollir 

informació

• impacte de la formació sobre la qualitat de la docència

• efecte/impacte en els resultats d'aprenentatge 

A llarg 
termini: 
avaluar

A llarg 
termini: 
avaluar

El SIGC com a mecanisme d’avaluació



Objectius: analitzar
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dades dels 
cursos de 
formació 

presencial entre 
2013 i 2016

dades dels 
cursos de 
formació 

presencial entre 
2013 i 2016

índex de 
rendiment del 

programa

índex de 
rendiment del 

programa

nivell de 
satisfacció del 

professorat 

nivell de 
satisfacció del 

professorat 



Nivell de satisfacció
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Cursos realitzats: 82

Número de 
respostes

Professors que van 
fer els cursos

800 
(51,12%)

1565

Mostra representativa: per a un error mostral del 3% i interval de confiança del 97%, la mida de la mostra 
necessària es N=635 



Nivell de satisfacció

Enquesta
23 ítems

4 preguntes obertes

formador 

aspectes 
organitzatius

satisfacció 
general

nivell 
d’aprenentatge

contingut i 
metodologia
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Puntuació: Escala likert de 6 valores (des de 1 = en desacord, fins a 6 = totalment d’acord)
La fiabilitat elevada (consistència interna, alfa de Cronbach = 0,934)



Índex de rendiment

MostraMostra

professors:

1.995

cursos: 

82

EvidènciesEvidències

Bases de dades

Actes dels cursos

IndicadorsIndicadors

Taxa 
d’inscripció

Taxa 
d'assistència

Taxa 
abandonament

Taxa de 
superació
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Enquesta de satisfacció
Puntuacions mitjanes dels ítems de l’escala
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1

2

3

4

5

6

It1 It2 It3 It4 It5 It6 It7 It8 It9 It10 It11 It12 It13 It14 It15 It16 It17 It18 It19 It20 It21 It22 It23

Dimensions i ítems



Enquesta de satisfacció
Valoracions
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Actuació docent: entre 5,23 y 5,58  Actuació docent: entre 5,23 y 5,58  

Contingut i metodologia:  entre 5,07 y 5,30             Contingut i metodologia:  entre 5,07 y 5,30             

Nivell aprenentatge:         entre 3,02 y 5,14 Nivell aprenentatge:         entre 3,02 y 5,14 

Aspectes organitzatius:      entre 1,15 y 4,49 
• Ítem 19: El número d’hores ha estat suficient per aconseguir els objectius del curs

Aspectes organitzatius:      entre 1,15 y 4,49 
• Ítem 19: El número d’hores ha estat suficient per aconseguir els objectius del curs

Satisfacción general: entre 5,09 y 5,26Satisfacción general: entre 5,09 y 5,26



Enquesta de satisfacció
Diferencies estadísticament significatives entre ítems  (<0.001)
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Tens intenció d’aplicar a la teva docència els 
coneixements adquirits en la formació?
Tens intenció d’aplicar a la teva docència els 
coneixements adquirits en la formació?

• Sí (5,14)

Valora la possibilitat real d’implementar lo après a la 
teva docència
Valora la possibilitat real d’implementar lo après a la 
teva docència

• Sí, però amb dificultats (4,75)



Enquesta de satisfacció
Diferencies estadísticament significatives entre ítems  (<0.001)
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nivell de coneixements previs (3,02)nivell de coneixements previs (3,02)

nivell d’aprenentatge teòric i pràctic aconseguit (4,60)nivell d’aprenentatge teòric i pràctic aconseguit (4,60)

nivell de coneixements previs (3,02) nivell de coneixements previs (3,02) 

adquisició de competències (4,88)adquisició de competències (4,88)



Enquesta de satisfacció
Diferencies estadísticament significatives entre ítems  (<0.001)
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Recomanaries aquest taller a altres 
companys? (5,26)

Recomanaries aquest taller a altres 
companys? (5,26)

El taller ha satisfet les meves expectatives 
(5,21)

El taller ha satisfet les meves expectatives 
(5,21)

Satisfacció general amb els aprenentatges 
adquirits (5,09)

Satisfacció general amb els aprenentatges 
adquirits (5,09)



Índex de rendiment

• taxa rendiment (superats/matriculats): 71,50%
• taxa èxit (superats/existents): 89,33%
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No assisteixen

390 
(20%)

No superen els cursos

167 
(11%)

1398 
(89%)

Superen els cursos

1565 
(80%)

Segueixen els cursos



Conclusions
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qualitat dels cursos 
molt alta

qualitat dels cursos 
molt alta

adequada selecció de 
formadors

adequada selecció de 
formadors

cursos ben disenyats i 
planificats

cursos ben disenyats i 
planificats

adequació continguts, 
metodologies i 

activitats als objectius

adequació continguts, 
metodologies i 

activitats als objectius

alt nivell 
d’aprenentatge

alt nivell 
d’aprenentatge

programació dels 
cursos ben alineada 
amb les necessitats 

dels assistents

programació dels 
cursos ben alineada 
amb les necessitats 

dels assistents



Conclusions
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número d'hores 
insuficients

número d'hores 
insuficients

programació dels 
cursos ben alineada 
amb les necessitats 

dels assistentes

programació dels 
cursos ben alineada 
amb les necessitats 

dels assistentes

ritme de treball 
molt baix

ritme de treball 
molt baix

marcar millor les 
pautes de treball
marcar millor les 
pautes de treball



Conclusions
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número d’hores 
insuficients

número d’hores 
insuficients

insuficientment 
consolidació dels 

aprenentatges realitzats

insuficientment 
consolidació dels 

aprenentatges realitzats

falta de seguretat falta de seguretat 

necessitat 
d’acompanyament 

necessitat 
d’acompanyament 

ritme de treball 
molt baix

ritme de treball 
molt baix

marcar millor les 
pautes de treball
marcar millor les 
pautes de treball



Conclusions
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La intenció d’aplicar els coneixements 
adquirits es significativament superior a la 
possibilitat de poder-los aplicar realment 
degut a una sèrie de dificultats

La intenció d’aplicar els coneixements 
adquirits es significativament superior a la 
possibilitat de poder-los aplicar realment 
degut a una sèrie de dificultats

poca flexibilitat 
en l’organització 
de la docència

poca flexibilitat 
en l’organització 
de la docència

Elevat número 
d’alumnes per 

grup

Elevat número 
d’alumnes per 

grup

limitacions 
imposades per 

els plans docents

limitacions 
imposades per 

els plans docents

falta de suport 
dels centres i la 

institució

falta de suport 
dels centres i la 

institució



Conclusions
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Nivell de satisfacció 
elevat amb la 

formació

Nivell de satisfacció 
elevat amb la 

formació

la formació ha satisfet 
bastant les expectatives 
la formació ha satisfet 

bastant les expectatives 

es recomanaria la 
participació en el programa

es recomanaria la 
participació en el programa



Conclusions
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La tasa de éxito 
de los cursos es 
alta, pero la de 
rendimiento es 

baja

La tasa de éxito 
de los cursos es 
alta, pero la de 
rendimiento es 

baja

tasa de abandono

= distorsiones en el programa 

tasa de abandono

= distorsiones en el programa 

matriculados no presentados

= perjudica a los pendientes de 
plaza en lista de espera

matriculados no presentados

= perjudica a los pendientes de 
plaza en lista de espera

dissenyar estratègies que motivin al professorat a anular la matrícula si no 
poden assistir al curs i que redueixi l’índex d’absentisme



Conclusions
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SIGCSIGC

erina eficazerina eficaz

pot aplicar-se a 
qualsevol 

programa de 
formació

pot aplicar-se a 
qualsevol 

programa de 
formació

permet valorar el 
funcionament dels 

programes

permet valorar el 
funcionament dels 

programes



En l 'e laborac ió  d 'aquest  in forme han part ic ipat:

Teresa Pagès tpages@ub.edu

Rosa Sayós rsayos@ub.edu

Juan Antonio Amador jamador@ub.edu 

Eva González egonzalez@ub.edu

Lourdes Marzo lmarzo@ub.edu

Mónica Mato mmato@ub.edu
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