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ESCALA DE AUTOAVALIACIÓN DE COMPETENCIAS PARA A APRENDIZAXE (ACA)  

Estudar e aprender son actividades que requiren do uso dunha serie importante de competencias. Estas son diferentes dunha materia a outra, 
pero algunhas pódense considerar comúns. Nos novos planos de estudo que se fagan coa filosofía ECTS as competencias que se teñan 
identificado terán que ser especificadas e desenvoltas en cada materia. Polo momento, gustaríanos contribuír á formación do alumnado 
naqueles aspectos en que puideren necesitar apoio; por iso lle pedimos que responda ás seguintes cuestións. Por favor, sinale en que medida 
considera que vostede posúe cada unha das competencias que se presentan a continuación, tendo en conta que o 1 significa Nada e o 7 
significa Moito.  

GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN  

1. Asistín habitualmente ás clases deste/a profesor/a  
2. Se non asistiu ás clases regularmente foi por motivos  

1) De traballo  
2) Persoais ou familiares  
3) Relacionados co/a profesor/a  
4) Relacionados coa metodoloxía utilizada na 

aula  
5) De dificultade da materia  
6) De facilidade da materia  
7) De incompatibilidade horaria con outras 

materias  
8) Outro motivo. Indique cal  

3. O traballo feito na clases por este profesor/a 
axudoume a comprender a materia  

4. O/A profesor/a proporcionou o programa ou guía 
docente da materia con obxectivos, contidos, 
metodoloxía e sistema de avaliación  

5. O/A profesor/a resolve con claridade as dúbidas que 
se formulan na clase  

6. Considero que este/a profesor/a me axuda a aprender  
7. O/A profesor/a procura saber se os/as alumnos/as 

entenden o que lles explica  
8. O/A profesor/a posibilita que participemos nas clases  
9. Considero que as clases están ben organizadas  
10. O volume de traballo do alumnado é proporcional aos 

créditos da materia  
11. O/A profesor/a fomenta o uso de recursos adicionais 

(bibliográficos ou doutro tipo) aos empregados nas 
aulas  

 
 
 
 
 
 
 

12. Os recursos bibliográficos dos que dispón o Centro son 
suficientes para desenvolver o traballo desta materia 
fóra das aulas  

13. Os recursos técnicos (aula net, fotocopiadoras, etc.) 
dos que dispón o Centro son suficientes para 
desenvolver o traballo desta materia fóra das aulas   

14. O/A profesor/a parece ilusionado/a e interesado/a 
pola docencia  

15. Considero importante asistir a titorías ou consultar 
persoalmente co/a profesor/a  

16. Realicei titorías ou consultas co/a profesor/a desta 
materia  

17. Estou satisfeito/a coa atención recibida deste/a 
profesor/a no horario de titorías  

18. Nesta materia os/as estudantes temos claro o que se 
nos vai esixir  

19. Os/As estudantes sabemos de antemán cales van ser 
os criterios para a corrección de exames e traballos  

20. Nos exames ou traballos temos a posibilidade de 
coñecer os erros cometidos e comentar a súa 
valoración  

21. Sentinme avaliado/a correctamente por este/a 
profesor/a  

22. A avaliación axústase aos contidos traballados durante 
o curso  

23. Con esta materia acadei os obxectivos e 
coñecementos que esperaba  

24. Globalmente estou satisfeito co/a profesor/a desta 
materia  

 


