
Les controvertides però necessàries 
Enquestes de Satisfacció del professorat 

 
L'activitat docent d'un professor ordinari de la nostra Universitat s'avalua  teòricament a través de 
diverses vies, sent una d'elles, de fet la única que realment es té en consideració, el resultat de les 
enquestes de satisfacció dels estudiants. El professorat necessita una avaluació mínima d'aquestes 
enquestes per a poder accedir als processos de promoció dins de la Institució.  
 
És important no oblidar que els quinquennis docents es van concedir (Ministeri d'Educació i Ciència) 
per a “pal·liar la congelació salarial” i que altres universitats, que així ho van entendre, no apliquen 
cap mètode d'avaluació per exemple per a l'obtenció de quinquennis docents, sinó que el 
comptabilitzen directament. 
 
 
Conseqüències del sistema actual d'enquestes  
 
1 - Control de qualitat del sistema d'enquestes 
 
Disposem d'un nou model de sistema d'enquestes que està en procés de revisió i millora i, per tant, 
manca encara d'un control de qualitat exhaustiu que asseguri la seva fiabilitat a l'hora d'utilitzar-lo 
amb caràcter avaluador. 
 
Aquesta situació està afectant membres de la comunitat universitària en referència al seu 
desenvolupament professional pel fet que l'ítem corresponent a les enquestes de satisfacció dels 
estudiants té  un caràcter punitiu i excloent en molts processos de promoció. 
 
Cal treballar per a implantar un sistema que asseguri la qualitat del model de manera que aquest 
“llarg però inevitable transitori” en el qual estem immersos en la implantació de tots els nous 
processos no generi una deterioració irreversible en la qualitat i excel·lència que ens correspon.  
 
2 - L'anonimat de les enquestes 
 
Aquest és un ítem d'avaluació subjectiu i anònim i, per tant, inevitablement susceptible de poder ser 
manipulat. Un anonimat que es justifica utilitzant l'argument d'evitar la possibilitat de represàlies per 
part del professor. Donant-se paradoxalment en nombroses ocasions la situació inversa, sent els 
propis professors els que se senten indefensos, de fet estan en total indefensió, en front comentaris 
en obert, falsos i interessats. 
 
El procediment de les enquestes dels estudiants permet, emparats en l'anonimat, no justificar les 
respostes generant així en molts casos indefensió en el professorat. El professor té dret a poder 
defensar-se jurídicament i per a això ha de saber davant qui o els qui realitzen aquestes emissions de 
judicis de valor. El procés d'avaluació és en aquests casos susceptible de veure's viciat per l'opacitat i 
no promoure un sistema per mèrits. 
 
La transparència ha de ser el primer que s'ha de tenir en compte i no han de rebutjar-se esforços 
perquè així sigui. Tots els controls que s'imposin són pocs. De no ser així sempre correm el risc de 
caure en la sospita de la parcialitat d'un procés que a la llarga pot perjudicar les persones avaluades. 



Ha de transmetre's al professor avaluat la confiança en la transparència del procés i en l'exhaustivitat 
dels controls. 
 
3 - L'ús del resultat de les enquestes 
 
L'ús de les enquestes de satisfacció està generant entre molts membres de la comunitat universitària 
(professors i alumnes) la sensació de que té més un caràcter sancionador que un de millora docent. 
No han transcendit quins han estat els processos de reconducció del professorat en casos de mals 
resultats mentre si ho han fet l'aplicació de l'exclusió a aquests professors en processos de promoció, 
negant a més un procés de revisió d’aquestes enquestes.  

L'avaluació de l'activitat docent es realitza a professors funcionaris de carrera que ja han demostrat la 
seva plena capacitat docent. Amb l'ús que se li dóna al resultat de les enquestes pot ocórrer que 
l'opinió dels estudiants tingui més pes que l'opinió de professors membres d'un tribunal d'oposició. 
Els estudiants no haurien de jutjar la qualificació del professor sinó només la seva dedicació, els 
continguts del programa i els mitjans que dóna la universitat per a desenvolupar-los. 
 
S'utilitzen a més dobles barems d'avaluació; l'avaluació docent del PDI segueix un criteri diferent a 
l'utilitzat en l'avaluació dels alumnes. Una avaluació desfavorable en un dels ítems penalitza 
l'avaluació final del PDI fent que aquesta sigui desfavorable, mentre que en l'avaluació dels alumnes 
cada ítem no pot superar el 50% de l'avaluació final sent un criteri en aquest cas més benvolent. 
 
4- Arbitrarietat en l'aplicació de la normativa de les enquestes  
 
Existeixen casos en què la normativa s'aplica amb certa arbitrarietat: casos de no anul·lació 
d'enquestes malgrat existir una justificació avalada pel Centre que el sol·licita i altres casos en què, 
complint els mateixos requisits, si són anul·lades (punt 3, acord 4 de CG 34/2015). També existeixen 
situacions en les quals s'anul·len enquestes de fiabilitat normal sense haver-se sol·licitat pel 
professor, en contra de l'indicat en el punt 2, acord 4 de CG 34/2015. 
 
5- Efecte sobre el Personal Docent i Investigador 
 
El PDI és una figura que ha de ser rigorosa amb el coneixement a transmetre, assequible a l'alumne i 
tolerant amb les excepcionalitats, alhora que capaç de transmetre a la societat la seva excel·lència 
investigadora. En una situació de descoratjament i desconcert tot això repercuteix en l'estat d'ànim i 
en l'ambient de treball, tant entre companys com en la relació amb l'alumne. 
 
No és fàcil treballar en un entorn en què els processos estan cada vegada més regulats per 
normatives que, amb major freqüència, poden fer l'efecte de no estar pensades per a millorar el bon 
funcionament global d'aquests processos, sinó per a afavorir uns àmbits concrets a cost d'uns altres. 
Si a això s'afegeix la constatació que el compliment d'aquestes normes pot no aplicar-se igual per a 
tots i que els canvis en les mateixes són molt a curt termini, el resultat és nefast, perquè es tradueix 
en una constant incertesa sobre quin serà l'escenari de treball, les limitacions i les exigències 
d'aquest. Tot això té com a conseqüència un inevitable fre al desenvolupament personal.La sensació 
d'injustícia mina l'ànim i deteriora l'ambient de treball. L'excel·lència docent no ve sola, ni ve 
necessàriament de fora, s'ha de potenciar des de dins facilitant sistemes que permetin a tots 
demostrar les seves habilitats i sentir-se còmodes en la seva labor com a docents. 



Propostes des de CSIF 
 
-Iniciar un procés de millora del sistema d'enquestes de satisfacció que garanteixi la qualitat en el 
procés i la fiabilitat el resultat. 
 
Les enquestes als estudiants constitueixen un element clau com a part rellevant de la valoració 
integral dels professors i difícils d'aconseguir amb una objectivitat i fiabilitat suficients ja que el seu 
resultat depèn de factors diversos que són poc comparables entre si. Tenen conseqüències diverses 
tant de valoració com econòmiques. 
 
Per a poder assegurar que el model d'enquestes de satisfacció és fiable i poder justificar la seva 
utilització en els processos d'avaluació del professorat, és imprescindible que compleixi un sistema de 
qualitat que asseguri la seva fiabilitat i no només la seva representativitat. 
 
-Fins no poder assegurar que el sistema d'enquestes compleix amb el control de qualitat adequat, 
comprometre's a revisar exhaustivament la fiabilitat de l'ítem de resultat de les enquestes quan 
aquest no arribi al mínim exigit en els processos de promoció.  
 
Aquesta mesura permetrà que els afectats no se sentin tractats injustament independentment del 
resultat final de la seva avaluació. 
 
- Definir, aplicar i difondre els mecanismes de reconducció prevists per a pal·liar els resultats no 
satisfactoris en les enquestes tant del professorat com de les assignatures. 
 
Sembla imprescindible obtenir un procediment prou fiable i simple que promogui la participació 
d'una majoria d'estudiants i que permeti identificar funcionaments o resultats tant excel·lents com 
problemàtics que facin necessària alguna actuació. Aquesta mesura permetrà que la comunitat 
universitària percebi el sistema d'enquestes com una eina de millora docent i s'impliqui de forma més 
productiva i eficient. 
 
- No normalitzar l'arbitrarietat. Evitar que la norma sigui l'excepció. 
 
Evitar arbitrarietats en la definició i aplicació de les normatives. És de vital importància transmetre la 
seguretat que les normes són les mateixes per a tots. 

 

  


