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RESULTATS ENQUESTES D’AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA 2020-21. GRAU EN INFERMERIA 
 
5 - Completament d'acord     4 - Molt d'acord     3 - D'acord     2 - En desacord     1 - Molt en desacord     0 - Completament en desacord  

 

ÍTEMS Total Curs 
n= 35 

A) DIMENSIÓ PLANIFICACIÓ 4,44 

1 El tutor/a de TFG resol els dubtes dels estudiants i els orienta en el desenvolupament de les tasques. 4,49 

2 Els recursos recomanats pel tutor/a de TFG han estat útils, suficients i actualitzats per a l’aprenentatge. 4,49 

3 El sistema d’avaluació és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 4,34 

B) DIMENSIÓ DESENVOLUPAMENT 4,52 

4 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 4,49 

5 En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent del tutor/a de TFG. 4,63 

6 El tutor/a de TFG relaciona les activitats dutes a terme amb els temes actuals. 4,49 

7 Els coneixements del tutor/a de TFG, la metodologia i el material que utilitza són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés 
d’aprenentatge i de projecció professional. 4,49 

C) DIMENSIÓ RESULTATS 4,59 

8 El tutor de TFG estructura bé les tasques que es duen a terme. 4,49 

9 La càrrega de treball personal que comporta el TFG és adequada per aconseguir els objectius d’aprenentatge proposats. 4,69 

D) DIMENSIÓ ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 4,50 

10 El tutor/a explica amb claredat i ressalta els aspectes més importants i punts crítics del TFG. 4,51 

11 La informació que proporciona el tutor/a sobre la realització del TFG m’ha resultat de fàcil accés i utilitat. 4,49 

PARTICIPACIÓ 54 % 
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VALORACIÓ MITJANA PER DIMENSIONS I PER ÍTEMS. GRAU EN INFERMERIA  

 
ORDRE VALORACIÓ VALORACIÓ MITJANA DIMENSIÓ 

1 4,59 RESULTATS 
2 4,52 DESENVOLUPAMENT 
3 4,50 ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 
4 4,44 PLANIFICACIÓ 

 
 

ORDRE 
VALORACIÓ 

VALORACIÓ 
MITJANA 

Núm. 
ítem DESCRIPCIÓ 

1 4,69 9 
La càrrega de treball personal que comporta el TFG és adequada per aconseguir els objectius d’aprenentatge 
proposats. 

2 4,63 5 En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent del tutor/a de TFG. 

3 4,51 10 El tutor/a explica amb claredat i ressalta els aspectes més importants i punts crítics del TFG. 

4 4,49 1 El tutor/a de TFG resol els dubtes dels estudiants i els orienta en el desenvolupament de les tasques. 

5 4,49 2 Els recursos recomanats pel tutor/a de TFG han estat útils, suficients i actualitzats per a l’aprenentatge. 

6 4,49 4 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 

7 4,49 6 El tutor/a de TFG relaciona les activitats dutes a terme amb els temes actuals. 

8 4,49 7 
Els coneixements del tutor/a de TFG, la metodologia i el material que utilitza són innovadors, estan actualitzats i 
afavoreixen el procés d’aprenentatge i de projecció professional. 

9 4,49 8 El tutor de TFG estructura bé les tasques que es duen a terme. 

10 4,49 11 La informació que proporciona el tutor/a sobre la realització del TFG m’ha resultat de fàcil accés i utilitat. 

11 4,34 3 
El sistema d’avaluació és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) 
desenvolupades. 
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RESULTATS ENQUESTES D’AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA 2020-21. GRAU EN FISIOTERÀPIA 
 
5 - Completament d'acord     4 - Molt d'acord     3 - D'acord     2 - En desacord     1 - Molt en desacord     0 - Completament en desacord  

 

ÍTEMS Total Curs 
n= 64 

A) DIMENSIÓ PLANIFICACIÓ 4,45 

1 El tutor/a de TFG resol els dubtes dels estudiants i els orienta en el desenvolupament de les tasques. 4,53 

2 Els recursos recomanats pel tutor/a de TFG han estat útils, suficients i actualitzats per a l’aprenentatge. 4,44 

3 El sistema d’avaluació és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 4,39 

B) DIMENSIÓ DESENVOLUPAMENT 4,43 

4 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 4,39 

5 En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent del tutor/a de TFG. 4,52 

6 El tutor/a de TFG relaciona les activitats dutes a terme amb els temes actuals. 4,39 

7 Els coneixements del tutor/a de TFG, la metodologia i el material que utilitza són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés 
d’aprenentatge i de projecció professional. 4,44 

C) DIMENSIÓ RESULTATS 4,55 

8 El tutor de TFG estructura bé les tasques que es duen a terme. 4,59 

9 La càrrega de treball personal que comporta el TFG és adequada per aconseguir els objectius d’aprenentatge proposats. 4,50 

D) DIMENSIÓ ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 4,41 

10 El tutor/a explica amb claredat i ressalta els aspectes més importants i punts crítics del TFG. 4,47 

11 La informació que proporciona el tutor/a sobre la realització del TFG m’ha resultat de fàcil accés i utilitat. 4,34 

PARTICIPACIÓ 44 % 
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VALORACIÓ MITJANA PER DIMENSIONS I PER ÍTEMS. GRAU EN FISIOTERÀPIA  
 

ORDRE VALORACIÓ VALORACIÓ MITJANA DIMENSIÓ 
1 4,55 RESULTATS 
2 4,45 PLANIFICACIÓ 
3 4,43 DESENVOLUPAMENT 
4 4,41 ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 

 
 

ORDRE 
VALORACIÓ 

VALORACIÓ 
MITJANA 

Núm. 
ítem DESCRIPCIÓ 

1 4,59 8 El tutor de TFG estructura bé les tasques que es duen a terme. 

2 4,53 1 El tutor/a de TFG resol els dubtes dels estudiants i els orienta en el desenvolupament de les tasques. 

3 4,52 5 En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent del tutor/a de TFG. 

4 4,5 9 
La càrrega de treball personal que comporta el TFG és adequada per aconseguir els objectius d’aprenentatge 
proposats. 

5 4,47 10 El tutor/a explica amb claredat i ressalta els aspectes més importants i punts crítics del TFG. 

6 4,44 2 Els recursos recomanats pel tutor/a de TFG han estat útils, suficients i actualitzats per a l’aprenentatge. 

7 4,44 7 
Els coneixements del tutor/a de TFG, la metodologia i el material que utilitza són innovadors, estan actualitzats i 
afavoreixen el procés d’aprenentatge i de projecció professional. 

8 4,39 3 
El sistema d’avaluació és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) 
desenvolupades. 

9 4,39 4 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 

10 4,39 6 El tutor/a de TFG relaciona les activitats dutes a terme amb els temes actuals. 

11 4,34 11 La informació que proporciona el tutor/a sobre la realització del TFG m’ha resultat de fàcil accés i utilitat. 
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RESULTATS ENQUESTES D’AVALUACIÓ DE LA DOCÈNCIA 2020-21. GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 
 
5 - Completament d'acord     4 - Molt d'acord     3 - D'acord     2 - En desacord     1 - Molt en desacord     0 - Completament en desacord  

 

ÍTEMS Total Curs 
n= 17 

A) DIMENSIÓ PLANIFICACIÓ 4,82 

1 El tutor/a de TFG resol els dubtes dels estudiants i els orienta en el desenvolupament de les tasques. 4,94 

2 Els recursos recomanats pel tutor/a de TFG han estat útils, suficients i actualitzats per a l’aprenentatge. 4,94 

3 El sistema d’avaluació és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) desenvolupades. 4,59 

B) DIMENSIÓ DESENVOLUPAMENT 4,81 

4 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 4,82 

5 En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent del tutor/a de TFG. 4,94 

6 El tutor/a de TFG relaciona les activitats dutes a terme amb els temes actuals. 4,71 

7 Els coneixements del tutor/a de TFG, la metodologia i el material que utilitza són innovadors, estan actualitzats i afavoreixen el procés 
d’aprenentatge i de projecció professional. 4,76 

C) DIMENSIÓ RESULTATS 4,91 

8 El tutor de TFG estructura bé les tasques que es duen a terme. 4,88 

9 La càrrega de treball personal que comporta el TFG és adequada per aconseguir els objectius d’aprenentatge proposats. 4,94 

D) DIMENSIÓ ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 4,74 

10 El tutor/a explica amb claredat i ressalta els aspectes més importants i punts crítics del TFG. 4,76 

11 La informació que proporciona el tutor/a sobre la realització del TFG m’ha resultat de fàcil accés i utilitat. 4,71 

PARTICIPACIÓ 52% 



docResAvaDoc202021n002          19/07/2021 

VALORACIÓ MITJANA PER DIMENSIONS I PER ÍTEMS. GRAU EN NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA  
 

ORDRE VALORACIÓ VALORACIÓ MITJANA DIMENSIÓ 
1 4,91 RESULTATS 
2 4,82 PLANIFICACIÓ 
3 4,81 DESENVOLUPAMENT 
4 4,74 ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ 

 
 
 

ORDRE VALORACIÓ VALORACIÓ 
MITJANA 

Núm. 
ítem DESCRIPCIÓ 

1 4,94 1 El tutor/a de TFG resol els dubtes dels estudiants i els orienta en el desenvolupament de les tasques. 

2 4,94 2 Els recursos recomanats pel tutor/a de TFG han estat útils, suficients i actualitzats per a l’aprenentatge. 

3 4,94 5 En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent del tutor/a de TFG. 

4 4,94 9 
La càrrega de treball personal que comporta el TFG és adequada per aconseguir els objectius 
d’aprenentatge proposats. 

5 4,88 8 El tutor de TFG estructura bé les tasques que es duen a terme. 

6 4,82 4 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 

7 4,76 7 
Els coneixements del tutor/a de TFG, la metodologia i el material que utilitza són innovadors, estan 
actualitzats i afavoreixen el procés d’aprenentatge i de projecció professional. 

8 4,76 10 El tutor/a explica amb claredat i ressalta els aspectes més importants i punts crítics del TFG. 

9 4,71 6 El tutor/a de TFG relaciona les activitats dutes a terme amb els temes actuals. 

10 4,71 11 La informació que proporciona el tutor/a sobre la realització del TFG m’ha resultat de fàcil accés i utilitat. 

11 4,59 3 
El sistema d’avaluació és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) 
desenvolupades. 
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VALORACIÓ MITJANA DELS TRES GRAUS PER DIMENSIONS 
 

 

 
 
VALORACIÓ MITJANA DELS TRES GRAUS PER ÍTEMS 
 

ORDRE VALORACIÓ VALORACIÓ 
MITJANA 

Núm. 
ítem DESCRIPCIÓ 

1 4,62 9 
La càrrega de treball personal que comporta el TFG és adequada per aconseguir els objectius 
d’aprenentatge proposats. 

2 4,61 5 En general, estic satisfet/a amb l’activitat docent del tutor/a de TFG. 

3 4,6 8 El tutor de TFG estructura bé les tasques que es duen a terme. 

4 4,58 1 El tutor/a de TFG resol els dubtes dels estudiants i els orienta en el desenvolupament de les tasques. 

5 4,53 2 Els recursos recomanats pel tutor/a de TFG han estat útils, suficients i actualitzats per a l’aprenentatge. 

6 4,53 10 El tutor/a explica amb claredat i ressalta els aspectes més importants i punts crítics del TFG. 

7 4,5 7 
Els coneixements del tutor/a de TFG, la metodologia i el material que utilitza són innovadors, estan 
actualitzats i afavoreixen el procés d’aprenentatge i de projecció professional. 

8 4,48 4 He millorat el meu nivell de partida en relació amb les competències previstes en el programa. 

9 4,47 6 El tutor/a de TFG relaciona les activitats dutes a terme amb els temes actuals. 

10 4,44 11 La informació que proporciona el tutor/a sobre la realització del TFG m’ha resultat de fàcil accés i utilitat. 

11 4,41 3 
El sistema d’avaluació és coherent amb el tipus de tasques (teòriques, pràctiques, individuals, de grup, etc.) 
desenvolupades. 

 

ORDRE VALORACIÓ VALORACIÓ MITJANA DIMENSIÓ 
1 4,61 RESULTATS 
2 4,52 DESENVOLUPAMENT 
3 4,50 PLANIFICACIÓ 
4 4,48 ACTUALITZACIÓ I INNOVACIÓ Participació: 48 % 


