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Marcar segons es valore el criteri d'1 (mínim) a 5 (màxim). NP=no procedeix 
 

1 
 

Organització i desenvolupament de les assignatures 1 2 3 4 5 
NP 

S'han realitzat totes les activitats programades.    X   

L'horari programat ha sigut adequat.    X   

La grandària del grup ha sigut adequada a les activitats formatives 
desenvolupades. 

    X 
 

La càrrega de treball no presencial de l'alumnat s'ha planificat 
adequadament. 

  x   
 

Hi ha hagut coordinació entre els diferents grups de l'assignatura.     X  

Hi ha hagut coordinació entre la part teòrica i les activitats 
pràctiques. 

    X 
 

Hi ha hagut coordinació entre les diferents assignatures del 
semestre i la seqüenciació de l'avaluació contínua ha sigut 
adequada. 

   x  
 

Les tutories han contribuït a un millor seguiment de l'assignatura 
(informe estudiants). 

    X 
 

TFG/TFM (2n semestre). La tutorització realitzada ha permès el 
seguiment i correcció del treball. 

     
x 

TFG/TFM (2n semestre). L'alumnat ha seguit el pla de treball 
establit pel tutor/a. 

     
x 

Pràctiques externes (2n semestre). Hi ha hagut coordinació entre la 
UA i l'empresa/institució. 

     
x 

Pràctiques externes (2n semestre). S'han dut a terme les reunions 
informatives planificades. 

     
x 

Pràctiques externes (2n semestre). Existeixen mecanismes 
d'organització i seguiment de les pràctiques externes que faciliten 
la seua adequada avaluació. 

     
x 

Informació i transparència 1 2 3 4 5 NP 

Les guies docents es troben emplenades i actualitzades en el 
moment de la matrícula. 

    x 
 

Serveis i recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS és suficient i ofereix un suport adequat.     X  

Les aules i el seu equipament són adequats.    X   

Els espais de treball i estudi (biblioteques, sales d'estudi, etc.) són 
adequats. 

    X 
 

Els laboratoris, tallers i espais experimentals, així com el seu 
equipament, són adequats. 

   x  
 

Els recursos bibliogràfics i documentals disponibles són suficients i 
adequats. 

    x 
 



      
 
 

 
 
 

2 
 

Resultats d'aprenentatge (segons els objectius de la guia docent) 1 2 3 4 5 NP 

Les activitats formatives desenvolupades han sigut adequades.     X  

Les metodologies docents emprades han sigut adequades.    X   

Els sistemes d'avaluació emprats han sigut adequats.    X   

L'alumnat ha aconseguit el nivell acadèmic exigit.    x   

TFG/TFM (2n semestre). Els treballs realitzats permeten avaluar les 
competències del títol. 

     
 

Pràctiques externes (2n semestre). Les pràctiques externes 
desenvolupades són adequades per a l'adquisició de les 
competències del títol. 

     
 

El professorat està satisfet amb els resultats obtinguts.    X   

El desenvolupament del pla d'estudis és coherent i adequat per a 
l'aprenentatge (informe estudiants). 

   X  
 

L'alumnat està satisfet amb els resultats obtinguts(informe 
estudiants). 

   x  
 

Queixes, reclamacions i suggeriments rebuts 

Motiu: 
Curs donat: 
Seguiment previst (si escau): 
 

Valoració global del semestre 

Valoración positiva en términos generales, grupo participativo y profesorado satisfecho con 
los resultados finales. En alguna assignatura puntual, los alumnos consideran que hay una 

excessiva carga de Trabajo no presencial en correspondència con el número de créditos de la 
assignatura.   

 

Propostes concretes de millora 
Proposta Responsable Termini 

   

 
Data: 28 de febrero de 2020 
 
Signatura (digital o escanejada): 
 

 


