
V JORNADA D’INNOVACIÓ DOCENT 
RESULTATS DE L’ENQUESTA D’AVALUACIÓ 

 
 
A partir dels resultats obtinguts en l’enquesta d’avaluació feta a les persones 
assistents, es mostren els percentatges obtinguts en cada valoració i també 
alguns suggeriments. 
 
 
1. Valoració del programa de les V Jornades d’Innovació Docent 
 

 
 

Suggeriments: «Més temps per als debats», «Revisió i edició dels textos», 
«També seria interessant que el programa fos més general», «Presentació de 
més comunicacions i una tria millor dels components de la taula rodona», «Poc 
contingut del moderador», «Comprovar l’assistència dels ponents prèviament a 
les presentacions. Difusió errònia del programa i els horaris», «Dispers i poc 
estructurat per àrees d’interès». 
 
 
2. Valoració de la conferència del Dr. Miguel Zabalza 
 

 
 

Suggeriments: «Més lleuger». 



 
 
3. Valoració de les sessions orals 
 

 
 

Suggeriments: «Controlar el temps del debat», «Algunes de les sessions orals 
no tenien gaire innovació ni rigor científic», «No es controlava el temps», «Les 
sessions orals no són taules de debat», «Els moderadors han de seguir les 
instruccions quant a temps de presentació», «Hi ha presentacions bones i 
dolentes». 
 
 
4. Valoració de les sessions de pòster 
 

 
 

Suggeriments: «Presentar-nos durant un minut a l’inici de la sessió», 
«Organitzar sessions informatives», «Alguns poc informatius», «Ubicació al 
costat del bar, no idònia». 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Valoració del racó de presentacions de programari i materials 
digitalitzats innovadors 
 

 
 

Suggeriments: «Cercar un lloc més recollit», «Molt encertat, bona visibilitat i 
informació útil», «Similar a altres jornades», «Ubicació al costat del bar, no 
idònia», «Massa soroll extern». 
 
 
6. Valoració del racó d’autoaprenentatge 
 

 
 

Suggeriments: «Més estona obert», «Similar a altres jornades», «Caldria un 
horari fix per a parlar amb autors», «Penso que caldria una primera sessió més 
genèrica (o dues)». 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
7. Valoració de Vull saber més... 
 

 
 

Suggeriments: «Noves tecnologies informàtiques aplicades a la docència». 
 
 
8. Valoració de l’organització de les V Jornades d’Innovació Docent 
 

 
 

Suggeriments: «No fer canvis d’un dia per l’altre de les comunicacions i tallers», 
«Programa més clar incloent algunes comunicacions més llargues», «Canvis 
d’horari i espais», «Fer-ho un sol dia», «Faria el dinar a les 13.30-14 h». 
 



9. Valoració de la durada de les V Jornades d’Innovació Docent 
 

 
 

Suggeriments: «Massa llarg i poc contingut». 
 
 
10. Valoració de l’horari i el lloc de les V Jornades d’Innovació Docent 
 

 
 

Suggeriments: «Reduir el temps per dinar a una hora», «La sala al passadís, 
davant el bar, massa sorollosa», «Canvi de dates», «L’espai de presentacions 
necessita millorar. Cal un espai tancat», «Molt bé excepte l’horari del dinar», 
«La ubicació i gestió de la sala d’actes i de juntes no permet fer un itinerari 
raonable», «Lloc massa gran per a poca gent. Millor un lloc petit». 
 



11. Valoració de la comunicació i del web (inscripció) 
 

 
 

Suggeriments: «Milloraria l’actualització del web», «Poc clar, costa trobar el 
programa específic», «Respectar els terminis».  
 
 
12. Altres observacions o suggeriments de les persones assistents 
 
— Interessant l’espai per compartir. Llàstima de l’assistència tan baixa.  
— M’ha agradat molt. 
— Bon servei de càtering. 
— Estalviar paper. 
— Hi ha hagut canvis d’horaris que es podien comunicar per correu electrònic. 
— Trobo que hi ha poc públic, pot haver-hi més màrqueting en aquestes 
jornades. Moltes vegades les sessions orals són interessants per les preguntes 
que els assistents fan als ponents. És una llàstima que no es deixi més temps 
per fer preguntes i que s’hagi de passar a les següents presentacions. Us 
suggereixo que, per les properes jornades, deixeu més temps per debatre i 
intercanviar idees després de cada presentació. 
— El càtering. 
— Des de la comunicació a través de la pàgina web i altres maneres, les 
Jornades són excel·lents. Vull fer referència especial a l’agradable acollida de 
les coordinadores i de totes les persones implicades en les V Jornades. En 
aquest cas, faig especial referència a la Gisela, la qual em va fer una acollida 
encantadora. Els dinars eren molt gustosos i l’ambient molt agradable. Moltes 
gràcies per proporcionar-me moments tan rics d’aprenentatge i integració. 
Felicitacions brasileres. Continua tenint una molt bona organització, incloent-hi 
els dinars. 
— Crec que els conceptes i les idees les tenim gariebé tots els assistents. Falta 
una mica més de aprofundiment de «cuina» de les diferents metodologies i 
experiències. 
— Felicitats i ànims! 
— Atorgar premis al millor pòster o comunicació. Que els presentadors 
respectin el temps a disposició o que els moderadors tallin les exposicions si 
són massa llargues. 



— A la sala d’actes pràcticament hi havia només els ponents i dos gats 
escoltant. 
— Molt pocs assistents, cal fer una reflexió seriosa sobre aquest fet.  
— Penso que manca la visió d’altres àmbits i serveis de la universitat, que 
poden ajudar a la docència i que ja s’han implicat en el procés de l’EEES, com 
ara el servei d’informàtica o el servei de biblioteques. 
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