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Vers una avaluació 
de la docencia a la UIB 

1 Vicerectorat d'ordenació Academica de 
la Universitat de les Illes Balears ha enca- 
rregat a 1'Institut de Ciencies de ]'Educa- 
ció que faci un projecte d'avaluació de la 

qualitat docent del seu professorat. 
És un símptoma esperanqador el fet que s'hagi plan- 

tejat fer una analisi sobre la qualitatl del cos docent, pel 
fet, a hores d'ara tan palks, que la millora de la qualitat 
de l'ensenyament depen de la formació i el perfecciona- 
ment del p rofe~sora t .~  

Com podem aconseguir una eficacia i una eficiencia 
en la formació del professorat, al qual la societat exigeix 
un paper tan complex? Basant-nos en una potenciació 
dels tarannas individuals que siguin més necessaris, més 
útils o més adients al seu estil d'ensenyament i oferint 
un projecte personal per tal de reconeixer, d'una banda, 
tot allb que ha aconseguit i, de l'altra, les llacunes amb 
que, en un moment o un altre, es pot trobar. 

E l  programa d'avaluació sera una eina perque les en- 
titats que contribueixen al financament de la Universitat 
i els usuaris dels serveis universitaris tinguin una infor- 
mació objectiva i fiable del nivell de qualitat que ha 
aconseguit la institució. 

E n  aquest moment és quan apareix el rol de l'avaluació. 
Atesa la importancia i les diferents repercussions que 

comporta un procés d'avaluació de la docencia univer- 
sitaria, s'ha cregut essencial plantejar-se una serie de 
qüestions a les quals cal donar resposta puntual: 

1) Qujna és la meta que persegueix la Universitat 
mitjanqant l'avaluació de la tasca docent del seu 
professorat? 

2) Quins són els objectius docents de la Universitat? 
3) Quines són les qualitats d'un bon professor uni- 

versitari? 
Al nivell general, les finalitats que es volen aconseguir 

amb l'avaluació de la docencia universitaria són diverses: 
1) Mantenir informades la comunitat universitaria i 

la societat sobre el f~~ncionament  de la docencia. 
2) Obtenir informació interna sobre l'eficacia de la 

docencia. 

3) Avaluar el professorat en relació amb la seva capa- 
citat docent de cara a la seva promoció. 

4) Millorar la docencia universitaria. 
La importancia de definir i donar a coneixer a la co- 

munitat universitaria la finalitat o les finalitats del pro- 
cés d'avaluació, per tal de poder aconseguir un elevat ni- 
ve11 d'acceptació del projecte i d'interes en el si de la 
universitat, és reconeguda pel Consell d'universitats 
amb aquestes paraules: «la experiencia demuestra que, 
una vez involucrada la comunidad universitaria en el 
proceso, la percepción inicial cambia de forma notable y 
se consigue generalmente una participación constructi- 
va, cuando la finalidad de la evaluación está definida 
 lara amen te)).^ 

Aquestes paraules ens reafirmen en la necessitat ine- 
xorable de donar resposta al primer interrogant plantejat. 

E l  concepte d'avaluar comporta en ell mateix la ne- 
cessitat de respondre el segon interrogant; avaluar, se- 
gons Enrique García (García 1994)' és emetre un judici 
de valor després de comparar els resultats amb els objec- 
tius plantejats, o bé després de comparar els resultats 
amb al16 que esperavem trobar en aquesta realitat. 

D'altra banda, al Programa de Evaluación Institucional 
de la Calidad de las Universidades, el Consell d'universi- 
tats (1995) destaca la importancia que presenta poder 
comparar els objectius que té la universitat amb els re- 
sultats que obté a la practica amb aquestes paraules: 
«Para la evaluación de la calidad es esencialpoder contrastar 
los objetivos de la institución con los resultados que realmen- 
te  obtiene^.^ h'lalgrat que reconeix que a la majoria de les 
universitats i unitats avaluades no hi ha cap definició 
explícita d'objectius propis ni una consciencia de la con- 
veniencia d'avaluar resultats en relació amb els objectius 
prevists. Aquesta situació es deu, segons el Consell d'U- 
niversitats, al predomini d'un model de gestió univer- 
sitaria més orientat al compliment de normes adminis- 
tratives que a la gestió eficient de recursos, malgrat que 
a diverses universitats ja hi ha iniciatives orientades a 
canviar aquest model. 

El  tercer interrogant plantejat fa referencia a quines 
són les qualitats d'un bon professor universitari en 
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aquest sentit. D e  la Orden afirma que «si no separte de 
una clara concepción delprofesor universitario y sus funcio- 
nes, carece de sentido especular acerca de su evaluación y se- 
lección)) (De la Orden 1990, pag. 11). 

Consideram que qualsevol procés d'avaluació ha de re- 
colzar-se en un model determinat del que ha de ser un 
professor efectiu, sobre quin n'ha de ser el perfil professio- 
nal, quines són les seves funcions i quin n'ha de ser el rol. 

Els punts de partida a l'hora d'establir les dimensions 
docents que han de ser objecte de mesura en aquest pro- 
jecte han estat un article que va realitzar un equip de la 
Universitat de Sevilla i diferents estudis i articles dedi- 
cats a l'avaluació del docent universitari. 

A l'article escrit per l'equip de la Universitat de Sevi- 
lla, titulat «La evaluación del profesor universitario: 
nuevas perspectivas» (Corrales 1993), es recull una ani-  
lisi de les dimensions dels dissenys de mesura feta per 
Ric Brown (1990). Segons afirmen, l'esmentat autor va 
analitzar un total de 150 qüestionaris d'avaluació de la 
docencia diferents i, a partir de l'analisi del contingut, va 
extreure, entre d'altres, les dimensions següents: claredat 
en l'exposició/presentació, disponibilitat/sensibilitat per 
les necessitats dels estudiants, estimulació de 
l'interes/esforq per pensar, qualificacions/avaluació, ma- 
terials/recursos didactics emprats al llarg del curs, grau 
de coneixement de la materia, examens, utilització del 
temps de classe.. . 

A partir de la segona font d'informació utilitzada, 
l'analisi de diferents estudis i articles sobre l'avaluació 
del docent universitari, podem afirmar que els aspectes 
que més positivament es valoren del professor universi- 
tari són: la instrucció (explica amb claredat, dirigeix i 
coordina el treball dels alumnes.. .), l'organització (or- 
ganitza les activitats, els metodes.. .; la classe esta ben 
estructurada.. .), la motivació (fa interessant l'assignatu- 
ra, estimula el treball de l'alumne.. .), la interacció pro- 
fessor-alumnes (anima i ajuda els alumnes, el clima de 
classe és positiu, facilita la participació.. .), l'orientació 
(respon els dubtes i preguntes dels alumnes, escolta els 
estudiants.. .), la innovació (introdueix materials i meto- 
des nous, esta al dia respecte a l'assignatura que impar- 
teix) i l'avaluació (avalua amb justícia els resultats dels 
alumnes, el tipus d'examen emprat és adequat.. .); as- 
pectes que necessariainent han de ser considerats a 
qualsevol projecte d'avaluació. 

Quin sera el nou model de professor universitari? 
n/larcelo ens contesta aquest interrogant caracteritzant 
el nou model de professor universitari de la manera se- 
güent: «un perfil de profesor Jexible, abierto al cambio, 
capaz de analizar su enseñanza, crítico consigo misnzo, con 
un amplio dominio de destrezas cognitivas y relacionales, 
capaz de trabajar eu equipo, de investigar sobre su propia 
enseñanza. Este puede ser el pejiil que se asuma para los 
profesores de ensenanza universitaria, entendiendo que ello 
supone un ~eplanteamiento de /os modelos de formación y 
desarrollo profesional del docente de universidad. . . » (Mar- 
celo 1993, pag. 52). 

- - 

Un altre aspecte que consideram interessant de co- 
mentar és l'apreciació recollida des del Consell d'Uni- 
versitats en el sentit que l'avaluació de la universitat no 
es redueix únicament i exclusiva a l'avaluació de la 
docencia, sinó que és un concepte més ampli que inclou 
l'avaluació de l'ensenyament, i a la resolució de setembre 
de 1992 estableix els nous criteris d'avaluació de la qua- 
litat del sistema universitari. L'avaluació ha de conside- 
rar fonamentals les arees següents: area d'ensenyament, 
area d'investigació i area de serveis, els organs de gestió i 
administració i la infraestructura del centre. 

Les iniciatives d'avaluació de la qualitat universitaria, 
segons el Consell d'universitats, són formes de respon- 
dre, des de la propia autonomia universitaria, a les 
exigencies internes de millora de la qualitat; de propor- 
cionar elements de judici per adoptar decisions en polí- 
tica universitaria; de donar compte a la societat del ren- 
diment academic i científic dels recursos que posa a la 
seva disposició; i de facilitar la mobilitat, la cooperació i 
l'emulació entre les diferents universitats, tant a l'ambit 
nacional com en el comunitari (Consell d'universitats 
1995). 

Una de les claus de l'exit d'un procés d'avaluació de la 
docencia és la participació de bon grat dels diferents es- 
taments implicats; en aquest sentit el Consell d'univer- 



sitats5 afirma que .debe seña- 
larse el alto grado de aceptación 
de la evaluación por parte de la 
comunidad univenritaria». To- 
tes les universitats que han 
participat en alguna experien- 
cia d'avaluació han manifestat 
satisfacció i interes per l'ava- 
luació, malgrat els recels que 
en un principi s'havien plante- 
jat. Creiein que cal contribuir 
a paliar els recels inicials amb 
una campanya de difusió del 
projecte d'avaluació que fo- 
menti la bona acollida i el 
desig de participació. 
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NOTES 

(1) Qualitat eritesa en un sentir multi- 
dimensional: cal que sigui en funció de les 
circumstincies concretes de cada institu- 
ció, del context social. economic, cultu- 
ral. .  . 

(2) El  llibre blanc Teaching Quality 
(Lllinisteri d'Educació i Ciencia, 1983) 
descriu cl cos doccnt com <<el determinant 
fo~iati~ental de la qualitat dc l'educación. 
S o  sols accennia la importancia d'una 
major eficicia e11 la selecció i en la forma- 
ció deli professors sinó que alhora aposta 
perla vaioració de la practica docent. 

(3) Programa de eualuaci6n instit2/czonai 
de la caizdad de las univevszdades. Consejo 
de Universidades. Secretaria General. Se- 
teinbrc de 1995, pig. 20. 

( 4 )  Op. cit. pig. 21. 
(5) Programa de evaiuaczón institucional 

de la calidad de las uniüenzdadei. Consejo 
de Universidades. Secretaria General. Se- 
tenlbre 1995, pag. 20. Foto:Arxiu Diario de Mallorca 




