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RESUM
La Universitat Politècnica de Catalunya com a universitat compromesa
institucionalment amb el Desenvolupament Sostenible, incorpora una
innovació curricular amb l’assignatura de “Tecnologies Mediambientals i
Sostenibilitat” en la majoria dels graus amb atribucions professionals. Al ser
aquesta assignatura obligatòria en totes les seves titulacions de grau,
l’Escola d’Enginyeria de Terrassa delega al professorat de la Càtedra
UNESCO de Sostenibilitat i del Departament d’Enginyeria Química la seva
posada en marxa.
La implementació es va basar en l’elaboració d’un llibre electrònic, a on es
recullen tots els continguts necessaris (i més) per la impartició de
l’assignatura, seminaris formatius, integració de competències genèriques i
molt especialment l’avaluació de la competència de “Sostenibilitat i
Compromís Social” tot seguint l’aplicació dels criteris de l’EEES.
En el tercer curs lectiu 2011-2012 d’impartició de l’assignatura, l’estudiantat
ha avaluat i valorat de forma molt positiva els aspectes innovadors docents,
on l’estudiantat és actiu i participatiu. S’han enquestat a 375 estudiants/es de
primer curs d’un total de 421 matriculats/des en el 1er quadrimestre del
mateix curs. D’altra banda, l’aspecte pitjor avaluat (no vol dir negativament)
ha estat la classe magistral.
Una vegada analitzades les respostes i els comentaris de l’estudiantat, hem
implementat canvis en el 2on quadrimestre del curs 2011-2012. Les noves
incorporacions van en la línia d’afegir més activitats en les classes de teoria.
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ABSTRACT
The Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-BARCELPONATECH) as an
institutionally committed to sustainable development University incorporates
a curriculum innovation with the subject "Environmental Technologies and
Sustainability" in most of the grades that have professional functions. As a
compulsory subject in all its degrees, the Engineering School of Terrassa
delegated teachers from the UNESCO Chair on Sustainability and the
Chemical Engineering Department for its implementation.
The implementation was based on the development of an electronic book
where all the necessary contents (and more) are collected for the delivery of
the course, training seminars, integration of generic competencies and
especially, the evaluation of the "Sustainability and Social Commitment"
competency by following the application of the EHEA criteria.
On the school year of 2011-2012, the third where the course was taught,
students evaluated and rated in a very positive way the innovative teaching
aspects where the student is active and participative. 375 first grade students
were surveyed from a total of 421 that were enrolled at the 1st quarter of this
year. Moreover, the worst evaluated aspect (not to say negative) was the
master class.
Once analyzed the responses and comments from students, we have
implemented changes for the 2nd quarter of 2011-2012. The new additions
are in line to adding more activities to theoretical classes.
KEYWORDS
Sustainibility, Evaluation, Improvement
1. INTRODUCCIÓ
El pla “UPC Sostenible 2015” és un tret diferencial de la Universitat
Politècnica de Catalunya que ens ha d’ajudar a ser un referent tecnològic del
Desenvolupament Sostenible. Aquesta estratègia s’orienta fins l’any 2015,
una data clau que fixa les Nacions Unides per assolir els Objectius de
desenvolupament del Mil·lenni i que coincideix amb la fi de la Dècada de les
Nacions Unides pel Desenvolupament Sostenible.
Aquest compromís i l’experiència fa incorporar innovacions curriculars i una
d’elles és l’assignatura anomenada “Tecnologies Mediambientals i
Sostenibilitat” o “Sostenibilitat”[1] (aquest darrer identifica millor el títol de
l’assignatura) en la majoria dels graus amb atribucions professionals. Al ser
aquesta assignatura obligatòria en totes les titulacions de grau, l’Escola
d’Enginyeria de Terrassa delega al professorat de la Càtedra UNESCO de
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Sostenibilitat i del Departament d’Enginyeria Química la seva posada en
marxa en el curs 2009-2010.
La implementació es va basar en l’elaboració d’un llibre electrònic a on es
recullen tots els continguts necessaris (i més) per la impartició de
l’assignatura, es realitzen seminaris formatius pel professorat amb les seves
gravacions corresponents penjades en la videoteca de la UPC, s’integren
competències genèriques, i s’avalua la competència de “Sostenibilitat i
Compromís Social” així com s’apliquen els criteris de l’EEES.
2. OBJECTIUS
En el tercer curs lectiu 2011-2012 de la impartició de l’assignatura de
“Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat” en l’Escola d’Enginyeria de
Terrassa, s’ha cregut adient i de gran interès realitzar un sistema de garantia
interna de la qualitat d’aquesta assignatura.
L’objectiu d’aquest estudi és que la nostra assignatura sigui una “assignatura
de qualitat”, que sap on s’emmarca la seva tasca i és conscient de les
repercussions que la seva actuació pot tenir en l’èxit o el fracàs de la
implantació de la nova titulació de què forma part, i que vol contribuir perquè
la titulació superi amb èxit el procés d’acreditació, aplicant a la docència els
mateixos principis d’assegurament de la qualitat que han d’aplicar les
titulacions en les fases de planificació, desenvolupament, seguiment i
millora.
3. METODOLOGIA: PLA DE MILLORA CONTINUA (Roda de Deming)
Per realitzar aquest procés, s’ha utilitzat com a metodologia de treball el cicle
PDCA, també conegut com "Roda de Deming" (d'Edwards Deming), és una
estratègia de millora contínua de la qualitat en quatre passos, basada en un
concepte ideat per Walter A. Shewhart. També es denomina espiral de
millora contínua. És molt utilitzat pels Sistemes de Gestió de Qualitat (SGC).
Les sigles PDCA són l'acrònim de Pla, Do, Check, Act (Planificar, Efectuar,
Verificar, Actuar). [2, 3]
3.1. Planificar
D’entrada podem dir, que la missió principal d’una assignatura és contribuir
al fet que l’estudiantat adquireixi les competències que estableixen la
titulació i que han estat assignades a l’assignatura a l’hora d’elaborar el pla
d’estudis. Tot i això, quan es defineix una titulació, es plantegen uns
objectius que no es limiten a l’adquisició per l’estudiantat de les
competències establertes, sinó que s’hi inclouen altres fites, com ara
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l’obtenció d’uns determinats resultats acadèmics mesurats amb indicadors
quantitatius[4].
Al ser una assignatura ubicada en el primer quadrimestre del primer curs
acadèmic de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa de les especialitats de Grau
Industrials en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del
Producte, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria de
Tecnologia i Disseny Tèxtil, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica,
Enginyeria Química i de la especialitat de Grau en Telecomunicacions en
Audiovisuals, la seva impartició és distribueix en vuit (el curs acadèmic
anterior eren 6) cursos diferents (grups) de prop de 60 estudiants i
estudiantes; això vol dir que s’està parlant d’uns 420 estudiants de nova
entrada amb opció de repetir-la en el segon quadrimestre. En aquest segon
quadrimestre també es pot donar el cas de primeres matrícules, normalment
es tracta d’estudiantat estranger o de via lenta.
Aquest volum d’estudiantat fa evident la complexitat organitzativa, a on la
responsabilitat i autonomia del professorat enfront al seu curs és de rellevant
importància pel bon funcionament de l’assignatura [1] . Abans de l’inici de
cada quadrimestre es realitzen seminaris de formació (gravats i penjats en la
videoteca de la UPC), reunions per posar en comú les diferents inquietuds i
unificar criteris davant de la planificació de l’assignatura i de l’estudiantat.
Des de l’inici de la impartició del curs 2009-2010, s’han fet esforços dins de
la planificació de l’assignatura seguint les pautes marcades per EEES,
incorporant de forma gradual més activitats a on l’estudiantat pren major
protagonisme i participació, no tant sols en les classes pràctiques sinó en les
classes de teoria. En conseqüència, sempre abans de la matrícula, es
realitza la revisió de la guia docent de l’assignatura.
3.2. Efectuar
La guia docent de l’assignatura “Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat”
és la referència acadèmica tant pel professorat com per l’estudiantat. Els
objectius de l’assignatura són contribuir a desenvolupar professionals, on
cada cop hi hagi menys desequilibris i injustícies, més diversitats i riquesa
humana; més respecte pel medi ambient i que pensi en el futur; i per una
altra banda, donar una formació humanística i tecnològica ambiental per
donar suport al futur enginyer/a a la presa de decisions dins del marc de la
sostenibilitat.
El nivell de competències de la titulació a les que contribueix l’assignatura
són:
1. Aprenentatge autònom
2. Comunicació eficaç, oral i escrita
3. Treball en equip
4. Sostenibilitat i compromís social (s’avalua el nivell I i II)
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Les hores presencials de l’estudiantat són de 45 hores en grup gran de
teoria (60 estudiants/es) i 15 hores en grup mitjà (30 estudiants/es) més 90
hores d’aprenentatge autònom.
Els continguts teòrics queden emmarcats pel llibre electrònic “Tecnologia i
Sostenibilitat”. Aquest web ens aporta el material de suport per l’assignatura.
Es tracta d’un projecte realitzat a partir de la iniciativa i experiència de la
Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, coordinat en el marc del programa STEP
dins del Pla UPC Sostenible 2015 en el que hi han participat diversos
departaments de la Universitat Politècnica de Catalunya[7].
La teoria és avaluada en tipus test amb dos exàmens bimestrals que pesen
25% cadascun. Aquesta avaluació ha de permetre ajustar l'aprenentatge
individual autònom de l'estudiantat, determinant el seu grau d'adquisició dels
coneixements[6]. Les respostes del test per part de l’estudiantat són
analitzades fent una valoració estadística; rectificant o eliminant les
preguntes de major incidència.
En les classes de grup gran (60 estudiants/es) es realitzen quatre activitats
avaluables que pesen un 10% de la qualificació final.
L’estudiantat realitza sis sessions de classes pràctiques (30 estudiants/es)
de dues hores que pesen un 40% de la qualificació final.
Les sessions d’activitats i de pràctiques es basen en metodologies docents
de tipus aprenentatge de cooperació educativa, treball en grup, debats,
mapa conceptual, vídeo, problemes, presentacions orals i escrites,...
Normalment es demana una preparació prèvia i autònoma (individual o en
grup) abans de l’activitat i/o la pràctica.
3.3 . Verificar
Per contrastar la satisfacció i l’opinió de l’estudiantat, s’han enquestat a 375
estudiants/es de primer curs d’un total de 421 matriculats/des en el 1er
quadrimestre d’aquest curs. S’han estudiat els resultats dels rendiments
acadèmics i analitzat les respostes i els comentaris de l’estudiantat amb dos
tipus d’enquestes, una quantitativa i una segona qualitativa.
3.3.1. Rendiment acadèmic
En la taula 1, es mostra el total de l’estudiantat matriculat, el nombre
d’estudiantat avaluat, dels que han abandonat, dels no presentat, dels que
han aprovat i dels que han suspès en el primer quadrimestre de
l’assignatura. De l’estudiantat total de 366 aprovats, la gran majoria (323)
tenen la qualificació d’aprovat i tan sols 43 la qualificació de notable.
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Taula 1: Resultats acadèmics de l’assignatura en relació al total de l’estudiantat matriculat
Estudiantat

Nombre

Estudiantat matriculat
Estudiantat avaluat
Abandonaments
No presentats
Suspesos
Superats
Superats (366)
Aprovats (5-6,9)
Notables (7-8,9)

421
399
16
6
33
366
323
43

En la figura 1, es mostra la relació global de l’estudiantat que s’ha avaluat,
especificant quin percentatge ha superat i quin ha suspès, quin ha
abandonat i quin ha estat no presentat. El percentatge de l’estudiantat que
ha superat l’assignatura respecte el total matriculat es considera molt elevat,
ja que assoleix el 87% i el percentatge de referència és al voltant del 60%. El
percentatge d’estudiantat avaluat ha estat d’un 95%, per tant, considerem de
gran satisfacció el poc percentatge d’abandonaments i no presentats .
avaluats superats

avaluats suspesos

abandonaments

NP

4% 1%
8%

87%

Figura 1: Estudiantat avaluat: superats i suspesos; abandonaments i No Presentats

En la figura 2, es mostra la relació global de l’estudiantat que s’ha avaluat,
especificant quin percentatge ha superat i quin ha suspès. El percentatge
respecte el estudiantat avaluat que ha superat l’assignatura és del 92%.
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Suspesos

Superats
8%

92%

Figura 2: Estudiantat avaluat: superats i suspesos

L’estudiantat que ha superat l’assignatura amb un aprovat (5-6,9) és d’un
88%, en canvi l’estudiantat que ha superat l’assignatura amb la qualificació
de Notable (7-8,9) és només d’un 8%.
3.3.2. Enquestes SEEQ i comentaris-opinions de l’estudiantat
3.3.2.1. L’enquesta SEEQ
El SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality) [4,5], és una
enquesta de satisfacció mitjançant un qüestionari que permet recollir la
opinió dels estudiants sobre una assignatura.
La enquesta SEEQ consta de 37 preguntes que es poden visualitzar en
l’annexa A. La possible resposta a cada pregunta està inclosa en els valors
de l’1 al 5. Per cada curs, es recull les respostes de les 37 preguntes en un
document d’excel, a on es calcula i es representa gràficament la “puntuació
per preguntes” i uns “factors de referència”.
Aquests factors són: Aprenentatge, entusiasme, organització, interacció,
actitud, contingut, exàmens, bibliografia, càrrega de treball, valoració
general, interès, expectatives de les notes, professorat.
ANÀLISI DE LES DADES
a) Primera Fase: Es realitza una anàlisi quantitativa de la participació de
l’estudiantat de cada curs en les enquestes tal com es recull en la taula
2.
En la figura 3 es representa gràficament la gran participació global de
l’estudiantat en les enquestes, ja que és quasi del 90%.
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Taula 2: Recompte d’enquestes
Estudiantat Estudiantat Estudiantat
matriculat
avaluat
enquestat

CURS
curs_1_av*_ bim1
curs_1_av*_ bim2
curs_1_ bim1
curs_1_ bim2
curs_2_sencer
curs_3_sencer
curs_4_sencer
curs_5_bim1
curs_5_bim2
curs_6_sencer
curs_7_bim1
curs_7_bim2

TOTAL

66

65

49

45

57
61
57

56
58
55

59

55

48

42

24

23

421

399

64
(**)
44
44
51
53
54
52
(**)
37
20
20

Estudiantat
enquestat
promig/curs
64
44
51
53
54
52
37
20
375

(*) av: audio visual
(**) Falta l’avaluació d’un grup i no s’ha fet el promig

6%

5%
No enquestats que no han
abandonat

Abandonaments

89%

Enquestats

Figura 3: Participació en les enquestes de l’estudiantat matriculat

b) Segona Fase: Anàlisi quantitatiu del contingut de les 37 preguntes. En
l’annexa B hi ha la recopilació gràfica de les 37 respostes de l’estudiantat
de tots els cursos.
En la figura 4, es pot visualitzar l’avaluació global dels factors de referència
tenint en compte la mitjana dels 399 estudiants, en els que els valors van de
l’1 al 5.
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5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Figura 4: Avaluació global dels factors de referència en el 1er Quadrimestre

En aquesta gràfica, es pot observar com els factors més alts de 3,5 són:
l’aprenentatge, l’entusiasme, la organització, la interacció, l’actitud, el
contingut, la bibliografia i el professorat.
De tots aquests, el factor més ben puntuat per l’estudiantat ha estat el
d’actitud del professorat. Aquest indicador transmet, que l’estudiantat ha
donat un valor molt important a l’esforç i “bona voluntat” que ha efectuat el
professorat, davant la impartició d’aquesta assignatura.
També es pot valorar de forma molt positiva que l’estudiantat considera que
el seu aprenentatge en aquesta assignatura ha estat força satisfactori.
D’altra banda, indica que han rebut del professorat entusiasme, explicacions
clares i accessibilitat a dins i fora de classe. També queda constància, per
part de l’estudiantat, com el professorat ha estat capaç de crear espais a on
es produïa un bon dinamisme grupal i una bona interacció estudiantatprofessorat en l’aprenentatge dins de l’aula [6,7].
3.3.2.2 L’enquesta comentaris-opinions de l’estudiantat
Aquesta enquesta consta de dos comentaris, un comentari positiu i un
comentari negatiu. D’aquesta manera, es permet la possibilitat de que
l’estudiantat pugui expressar més lliure i àmpliament els factors que més li
han afectat, amb la qual cosa tenim coneixement del que més els hi
preocupa.
Per recollir aquesta informació s’ha creat un document d’excel, a on hi ha
tants “fulls” com cursos, diferenciant si són cursos bimestrals o sencers, és a
dir, si està impartit per un o dos professors/es.
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Cada full té dos columnes: una pel comentari positiu de l’enquesta i l’altra
columna pel comentari negatiu, de tal manera que una fila correspon als
comentaris d’una enquesta. Es copien els comentaris de l’enquesta en la
cel·la corresponent.
Posteriorment a copiar tots els comentaris d’aquell curs, es fa un recompte
de les enquestes que han contestat els comentaris respecte el total
d’enquestes d’aquell curs. S’anoten també el nombre d’enquestes sense
comentaris.
ANÀLISI DE LES DADES
a) Primera Fase: A on es realitza una anàlisi quantitativa de la participació
en les enquestes.
La taula 3, indica el recompte de les enquestes i es comprova que la
participació de l’estudiantat en respondre els comentaris és molt alta, de
quasi un 84%. Conseqüentment els cursos amb més estudiantat, tenen els
percentatges de participació més alts.
Taula 3: Recompte d’enquestes amb i sense comentaris en el 1º quadrimestre

CURS
CURS_1_av*_ bim1
CURS_1_av*_ bim2
CURS_1_ bim1
CURS_1_ bim2
CURS_2_sencer
CURS_3_sencer
CURS_4_sencer
CURS_5_bim1
CURS_5_bim2
CURS_6_sencer
CURS_7_bim1
CURS_7_bim2
TOTAL
Percentatge

Nombre
estudiantat
enquestats
promig/curs

Nombre
Nombre
Percentatge Percentatge
enquestes
enquestes
amb
sense
amb
sense
comentaris comentaris
comentaris comentaris
(%)
(%)
Promig/curs Promig/curs

64

54

10

14,4

3,2

44

37

7

9,9

1,9

51
53
54

47
29
53

4
24
1

12,5
7,7
14,1

1,1
6,4
0,3

52

48

4

12,8

1,1

37

33

4

8,8

1,07

20

13

7

3,5

1,87

375

314

61

16,3%

16,3

83,7%

83,7
100%

(*)av: audio visual

En les Figures 5 i 6, es representen gràficament la participació de
l’estudiantat en les enquestes amb i sense comentaris i finalment fent el
desglossament per curs amb i sense comentaris.
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16%

84%

Enquestes amb
comentaris
Enquestes sense
comentaris

Figura 5: Recompte de les enquestes amb i sense comentaris

16
CURS_1_AV (**) amb comentaris (*)
14

CURS_1_AV (**) sense comentaris (*)
CURS_1 amb comentaris (*)

12

CURS_1 sense comentaris (*)
CURS_2 amb comentaris

10

CURS_2 sense comentaris
8

CURS_3 amb comentaris
CURS_3 sense comentaris

6

CURS_4 amb comentaris
CURS_4 sense comentaris

4

CURS_5 amb comentaris (*)
CURS_5 sense comentaris (*)

2

CURS_6 amb comentaris

0

Figura 6: Recompte per curs de les enquestes amb i sense comentaris en el 1er
quadrimestre. (*) Impartit per dos professors, (**) av: audio visual

c) Segona Fase: A on es realitza una anàlisi qualitativa del contingut de les
respostes dels comentaris.
Els enunciats del comentaris són els següents:
COMENTARI POSITIU: Comenta què és el que més t'ha agradat de
l'assignatura i de les dinàmiques de classe i perquè (presentacions
powerpoint professorat, presentacions powerpoint estudiantat, activitats
d'aprenentatge cooperatiu, debats de classe, pràctiques individuals,
pràctiques i debat en grup, el llibre electrònic,...).
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COMENTARI NEGATIU: Comenta què és el que menys t'ha agradat de
l'assignatura i de les dinàmiques de classe i perquè (presentacions
powerpoint professorat, presentacions powerpoint estudiantat, activitats
d'aprenentatge cooperatiu, debats de classe, pràctiques individuals,
pràctiques i debat en grup, el llibre electrònic,...).
A la figura 7, s’observen les “paraules clau” o “indicadors”, que més han
utilitzat l’estudiantat de tots els cursos.
S’utilitza un buscador per cada paraula clau, fent el recompte del nombre de
vegades que surt, tenint en compte que si surt en la columna de “comentaris
positius”, tindrà un signe positiu i signe negatiu en cas contrari. El signe
positiu queda traduït per un “m’agrada”, i el signe negatiu, queda traduït per
un “no m’agrada”. A partir d’aquí, es fa la diferència i s’obtenen els valors
totals. Aquests valors es representen gràficament en la figura 7.
160
140
120
100
80
60
40

Comentaris negatius
Comentaris positius

20
0

Figura 7: Nombre de comentaris positius i negatius sobre els aspectes que ha escollit
l’estudiantat en el 1er quadrimestre

Es pot visualitzar com l’estudiantat té una gran predisposició a les activitats
grupals, específicament en les d’aprenentatge cooperatiu, debats i les
pràctiques grupals. També l’estudiantat transmet que la motivació per
aprendre augmenta en la mesura en que també hi ha un major dinamisme i
interacció professorat-estudiantat.
Els comentaris negatius del llibre electrònic, fan més referència a què indica
un aprenentatge més individual per part de l’estudiantat, sent per una part
d’ells una forma d’aprendre no tant motivadora.
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3.4. Actuar
Un cop processada tota la informació presentada fem una anàlisi. L’equip
docent de l’assignatura fa una valoració global del funcionament de
l’assignatura i una valoració qualitativa de tots i cadascun dels diferents
indicadors en el 1er quadrimestre.
a. El rendiment acadèmic de l’assignatura és molt favorable amb un 87%
d’aprovats.
b. La participació en l’enquesta SEEQ és del 89%, dada molt positiva per
tenir un mostreig representatiu i fiable.
c. L’avaluació de l’estudiantat sobre l’entusiasme, interacció, actitud i
contingut del professorat és bastant satisfactòria ja que la mitjana és
de 3,7 sobre 5. I en el cas de l’aprenentatge i l’entusiasme ha estat
valorat positivament amb un 3,5 sobre 5.
d. En mitjana, l’estudiantat determina que les hores per setmana de
treball fora de classe han estat un interval de 5 a 6 hores de les 6
hores previstes en la guia docent.
e. En les últimes sessions de teoria es dóna una baixada d’assistència
presencial, però mai ha estat en les sessions de pràctiques o
activitats.
f. Els comentaris més positius de l’estudiantat fan referència a la gran
acceptació de les activitats grupals com l’aprenentatge d’educació
cooperativa, debats o pràctiques grupals.
A partir de la valoració del seguiment de l’assignatura, l’equip docent
determina que les accions de millora que vol dur a terme en el 2on
quadrimestre del curs 2011-2012 són noves incorporacions d’activitats en
les classes de teoria. Aquesta modificació es materialitza amb dues noves
activitats implementades dins de les sessions de teoria que passen a
substituir part dels continguts expressats en la classe magistral de la
temàtica en qüestió.
4. RESULTATS I CONCLUSIONS
Al finalitzar el 2on quadrimestre s’han tornat a passar les mateixes
enquestes. Aquesta vegada és un curs reduït en nombre d’estudiantat, a
més a més aquest curs en la seva gran majoria està format per estudiantat
de via lenta i estrangers/erasmus. La participació en les enquestes ha estat
de 14 estudiants/-es enquestats de 18 estudiants matriculats.
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Figura 8: Avaluació del Factors de referència de l’estudiantat en el 2on Quadrimestre

En la figura 9, es comparen els factors del 2on quadrimestre amb els
obtinguts en el 1er quadrimestre, s’observa un augment en tots els factors,
destacant una millora substancial en la interacció, l’aprenentatge i
l’entusiasme.
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Figura 9: Comparació dels factors de referència del 1er i 2on Quadrimestre

En la figura 10, s’observa com l’estudiantat ha valorat molt significativament i
de forma positiva els debats que s’han realitzat en aquest quadrimestre. I
d’altra banda, els exàmens (tipus test) és el indicador que pitjor ha avaluat
l’estudiantat, però això no vol dir que fos de forma molt negativa, però
s’haurà d’analitzar i millorar.
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Figura 10: Nombre comentaris positius i negatius sobre els aspectes que ha escollit
l’estudiantat en el 2on quadrimestre de l’assignatura

En el moment d’elaborar aquest estudi no tenim les dades de la segona
avaluació i per tant no podem aportar l’indicador del rendiment acadèmic
d’aquest segon quadrimestre.
Malgrat que el nombre d’ estudiants/es enquestats/es del 2on quadrimestre
(només 14 de 18 matriculats/des) ha estat molt inferior al del 1er
quadrimestre (375), s’entén que les mesures aplicades de millores seran
potencialment viables i positives pel 1er quadrimestre del curs vinent 20122013.
La professora responsable de l’assignatura de “Tecnologies Mediambientals
i Sostenibilitat” farà arribar aquest informe de seguiment a tot el professorat
implicat en la impartició docent, així com els òrgans responsables de les
titulacions.
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