
 

RESULTATS DE L’ENQUESTA PER A LA DETECCIÓ DE NECESSITATS 
FORMATIVES DEL PDI 

 

A continuació es presenten els resultats de l’enquesta de detecció de necessitats 

realitzada per planificar l’oferta acadèmica del curs 2017-2018. 

 

1. Procés de detecció de necessitats 

Per tal de conèixer les necessitats formatives des d’un punt de vista individual, des de 

l’ICE es va elaborar una enquesta (veure annex) realitzada mitjançant l’aplicació de 

Google que es va fer arribnar al personal docent i investigador. Es va enviar el 27 de 

juny i va estar activa fins dia 6 de juliol. Va ser contestada per 146 persones. 

Cal esmentar, que el personal docent també disposa d’una secció en la web de l’ICE 

en la qual poden fer suggeriments i demandes d’activitats que són del seu interés. 

(Veure Imatge 1). 

 

Imatge 1: Captura de pantalla de la secció de demandes d’activitats 



A continuació es desglossen les respostes de l’enquesta segons el centre al que 

pertany al docent. 
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Resultats  

Els resultats indiquen la que majoria del personal docent que ha respost l’enquesta, 
està interessat de manera semblant tant amb la docència com amb la recerca. En 
canvi, per l’àmbit de “gestió universitària” mostren un interès menor (Veure Figura 
1). 

Figura 1: % Interès del personal docent per àmbit 

 

En referència a l’àmbit de “Docència” el personal docent es mostra força interessat en 

formar-se per millorar la participació activa de l’alumnat. També s’observa que hi ha 

inquietud per part dels docents en aprendre noves tècniques d’avaluació. Per altra 

banda, es mostra un interès menor mesura en el coaching, en noves tècniques 

d’aprenentatge i en la sostenibilitat (Veure Figura 2). 

 

Figura 2: Interès del personal docent en l’àmbit. 



52%

44%

42%

33%

32%

27%

9%

Classe inversa

Aprenentatge Basat en problemes

Aprenentatge per projectes

Aprenentatge cooperatiu

Joc i Aprenentatge

Aprenentatge reflexiu

Aprenentatge servei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% Personal docent

Cal esmentar que els participants també es mostren interessats en formar-se en 

temàtiques com la tutoria i la motivació dels estudiants. 

A més, en el qüestionari es demana als docents que assenyalin quines són les 

metodologies docents actives que més els interessaren. Seguidament, es detallen els 

resultats obtinguts:  

Figura 3: Interès personal de metodologies docents 

 

També es fa referència, entre d’altres, a l’interès en els aspectes següents: 

- Aprenentatge experiencial 

- Avaluació de competències 

- Avaluació per portafolis 

- Aprenentatge compartit teoria-pràctiques 
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Pel que fa a l’interès del personal docent en la formació en gestió universitària, el 

tema que té més demanda és la de gestió del temps. A més, els resultats indiquen que 

el personal docent explicita un interès elevat en millorar la metodologia de treball en 

equip i en millorar l’organització i gestió de reunió eficaces (Veure Figura 4). 

Figura 4: Interès del personal docent en l’àmbit “Gestió universitària” 

En relació a l’àmbit de “Gestió de la Recerca”, el personal docent mostra un interès 

molt elevat per rebre formació en temes de comunicació i divulgació de la recerca i, 

en menor mesura, en els processos d’acreditació de les agències AQU i ANECA 

(Veure Figura 5) 

Figura 5: Interès del personal docent en l’àmbit “Recerca” 
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Cal esmentar que el personal docent també mostra interès en formar-se en qüestions 

com la redacció i la gestió de projectes, la investigació qualitativa i quantitativa i 

l’anàlisi estadística avançada. 

Respecte a la formació en Recursos i eines TIC, els docents universitaris mostren un 

major interès en adquirir coneixement amb el gestor de referències bibliogràfiques 

Mendeley. A més, s’interessen per conèixer diferents funcions del Moodle, tal com, 

l’avaluació, la gestió de grup i els qüestionaris. Tot i que en menor mesura, també 

s’observa interès en l’elaboració de MOOC (Massive Open On-line Courses) (Veure 

Figura 6). 

Figura 6: Interès del personal docent en formació de recursos i eines TIC. 

Els participants enquestats també mostren interès en formar-se en: seguretat a la 

xarxa, Big data, infografia, analítica web, xarxes socials i eines Google. 

Quant a les demandes dels docents en adquirir nous coneixements en idiomes cal 

esmentar l’elevat interès en els cursos de nivell de llengua anglesa. Concretament les 

opcions que més interessen són els cursos de nivell i els cursos “Confident Lecturing 

in English”. En canvi, es mostra menys interès en els cursos d’Anglès: “Writting an 

Academic Paper i Presenting your Research in English” (Veure Figura 7). 
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Figura 7: Interès del personal docent en formació de recursos i eines TIC.  

També es fa referència a la possibilitat de rebre formació de llengua francesa i 
alemanya, i a disposar de cursos de nivell al campus de Barri Vell i de grups de 
conversa. 

Per altra banda, a l’enquesta també es consulta sobre quines són les Xarxes 
d’Innovacio Docent (XID) més demandades per part del personal docent. En la 
següent gràfica es detalla el % de peticions per participar en cada una de les xarxes: 
(Veure Figura 8). 

Figura 8: % de peticions per participar en les diferents XID’s 
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Finalment, en relació als Grups d’Innovació Docent es demana en quines temàtiques 

es tindria interès en organitzar un GID. A continuació es detallen els resultats 

obtinguts:  

Figura 9: % de peticions per participar en els diferents XID’s 
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