Curs d'anàlisi de dades per a
l'avaluació de polítiques públiques
(Nivell I i II) 2013
Informe de valoració per part
dels alumnes

1 seminari

14 de maig - 11 de Juliol de 2013

1 sessió

31 assistents

2 grups

25 qüestionaris

Valoració del Cicle
valoracions mitjanes

Tots els Seminaris
Satisfacció de 1 a 5

Molt Insatisfet


Insatisfet


Moderat


Satisfet


Molt Satisfet


Disseny



Assoliment dels objectius



Interès i adequació del material



Equilibri teòric - pràctic
Satisfacció de 1 a 5
Molt Insatisfet


Insatisfet


Moderat


Satisfet


Molt Satisfet


Qualitat docent












Coneixement matèria
Claredat
Metodologia
Proximitat
Visió pràctica
Capacitat de donar resposta
Satisfacció de 1 a 5
Molt Insatisfet


Insatisfet


Moderat


Satisfet


Molt Satisfet


Taller pràctic



Utilitat per a consolidar conceptes
Afirmatiu
0%


25 %


50 %


75 %


100 %


Aplicació



Intenció d'aplicar els continguts



Nivell de 1 a 5
Massa Baix


Baix


Adequat


Alt


Massa Alt


Satisfet


Molt Satisfet


Adequació del curs als participants



Nivell de la part teòrica

Satisfacció de 1 a 5
Molt Insatisfet


Insatisfet


Moderat


Valoració global



Valoració global de la sessió




Altres edidions
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Edició actual, valoració superior a la d'altres edicions










Edició actual, valoració inferior a la d'altres edicions
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Valoracions mitjanes per Cicle
Evolució

Tots els seminaris
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Disseny
Nivell d'assoliment dels objectius de la sessió

4,1

4,0 -

4,0 =

Interès i adequació del material lliurat

4,4

4,2 -

4,3 +

Equilibri de temps destinat a continguts teòrics i a continguts pràctics

3,8

3,7 -

4,0 +

Coneixement de la matèria

4,7

4,7 =

4,7 =

Claredat en els temes i enfocaments tractats

4,3

4,4 +

4,5 +

Metodologia utilitzada

4,1

4,3 +

4,4 +

Proximitat amb els participants

4,4

4,6 +

4,5 -

Capacitat de donar resposta a les preguntes formulades

4,4

4,7 +

4,6 -

Capacitat de donar visió pràctica dels temes tractats

4,3

4,4 +

4,4 =

4,2

3,8 -

4,2 +

Qualitat docent

Taller pràctic
Utilitat percebuda per consolidar els conceptes

Aplicació
Teniu intenció d'aplicar els coneixements adquirits a la vostra feina habitual?

67%

88% +

Adequació del curs als participants
Valoració del nivell de la part teòrica en relació al vostre nivell de coneixement
previ

3,3

3,2 -

3,2 =

4,0

4,0 =

Valoració global
Valoració global de la sessió
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Valoració del Seminari
Evolució de les valoracions mitjanes i aspectes qualitatius

S1 Curs de formació en mètodes quantitatius per a l'avaluació de polítiques públiques
MAQTAPP Mètodes d'Anàlisi Quantitatius per a l'Avaluació de Polítiques Públiques
2013

Sessions
Lloc

Tipus F.

Nivell F.

Universitat de B Estàndard

Introductori

Data

Assistents

Qüestionaris

14/05/2013

20

16

Equip Docent
Robert Liñeira (Professor)
Jordi Muñoz (Professor)
Guillén Rico (Professor)

Universitat de B Estàndard

Mitjà

17/06/2013

11

9

Robert Liñeira (Professor)
Jordi Muñoz (Professor)
Guillén Rico (Professor)

Total

31

25

La taxa d'emplenament de qüestionaris ha estat del 80,6 per cent

Evolució de les valoracions mitjanes

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Disseny
Nivell d'assoliment dels objectius de la sessió

4,1

4,0 -

4,0 =

Interès i adequació del material lliurat

4,4

4,2 -

4,3 +

Equilibri de temps destinat a continguts teòrics i a continguts pràctics

3,8

Qualitat docent
Coneixement de la matèria

4,7

4,7 =

4,7 =

Claredat en els temes i enfocaments tractats

4,3

4,4 +

4,5 +

Metodologia utilitzada

4,1

4,3 +

4,4 +

Proximitat amb els participants

4,4

4,6 +

4,5 -

Capacitat de donar resposta a les preguntes formulades

4,4

4,7 +

4,6 -

Capacitat de donar visió pràctica dels temes tractats

4,3

4,4 +

4,4 =

4,2

3,8 -

4,2 +

Taller pràctic
Utilitat percebuda per consolidar els conceptes
Aplicació
Teniu intenció d'aplicar els coneixements adquirits a la vostra feina habitual?

67%

88% +

4,0

4,0 =

Adequació del curs als participants
Valoració del nivell de la part teòrica en relació al vostre nivell de coneixement
previ

3,3

Valoració global
Valoració global de la sessió
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Aspectes positius destacables
Continguts

Aspectes a millorar
Continguts



Coneixement de les matèries



Conceptes



Continguts



Continguts



Exemples pràctics (2)



Dedicar més temps a explicar la raó per la qual s'ha d'aplicar cada
tipus de tècnica per tal d'apendre millor els diferents mètodes



Massa temari per tant poques hores



Més formació en "R" i en Deducer + forum per solucionar problemes



No entrar tant a les fórmules estadístiques a nivell teòric i entrar més
a la interpretació dels resultats, tot i que segurament és difícil sense
la base teòrica



Per a futures edicions estaria be incorporar tècniques d'anàlisi de
components principals i d'anàlisi de correspondències múltiple, així
com de classificació en grups



Poca dedicació als gràfics complexos amb el Deducer

Metodologia


Combinació entre teoria i pràctica



La claredat dels exemples per entendre la part teòrica i el suport
documental de la part explicativa dels exercicis



La metodologia que s'ha fet servir i el nivell de coneixement i la
reflexió que comporta respecte de les polítiques públiques.



L'ús de dades reals permet visualitzar millor l'aplicació pràctica del
curs



Metodologia



Metodologia i combinació teòrica i pràctica



Pragmatisme



Proximitat a l'alumne



Van al gra: punts claus interpretació

Metodologia


Intensitat de les sessions



Tasques a fer a casa (dificultat per dur-les a terme)

Aplicabilitat
Aplicabilitat


Aplicar els coneixements teòrics a casos pràctics a la mateixa sessió



Base de dades molt properes a les que fem servir a la
feina/metodologic: combinació teòric i practica



Capacitat de posar-ho en pràctica, posteriorment



És pràctic

Docents



Aplicació als problemes que ens trobem amb les respectives feines



Més aplicació a polítiques públiques



Si es demanés que cada alumne presentés un projecte/treball amb
dades concretes relacionades o no amb el lloc de treball es sortiria del
curs amb els coneixements més consolidats

Material subministrat


Dificultats per instal·lar el programari a la feina o a casa



Claredat



Documentació



Claredat de l'exposició





Claredat en les explicacions

Edició de petita publicació que presenti el contingut del curs i
diapositives més explicades



Competència professorat



Els apunts referents al programari presuposen coneixements previs
d'aquest



La proximitat dels professors i capacitat per resoldre dubtes



Oferir matèries de referència



Motivació professorat (interés per seguiment sessions, paciència per
tornar a explicar les tasques...)

Distribució del temps



Professors (coneixements i experts)



Augmentar el temps de dedicació a la part pràctica



Professors propers



Velocitat de les explicacions a les sessions



Proximitat del professorat

Material subministrat


El fet que s'hagi utilitzat el Reducer pel fet de ser gratuït i no
requereix de la compra de llicències per instal.lar-lo al lloc de treball



Material lliurat (2)



Software

Entorn / Ergonomia


Aula : molt poc espai per tenir els papers



Els monitors no deixen veure la pissarra



Espai, taula molt petita



L'espai a la taula és limitat es escriure

Altres
Distribució del temps


Durada



Durada adequada



Sessions a la setmana i temps d'aquestes

Altres


M'ha anat molt be per repassar i m'ho he passat molt bé



Relació altres alumnes (ajudar en moments difícils, comprensió...)
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Diferent nivell dels participants



Nivell de l'alumnat (massa heterogeni pel que fa a coneixements
estadístics i informàtics)



Nivells de coneixements molts diferents entre els alumnes



Passar contactes companys curs
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