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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de les 
variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de 
construcció Ús

Perfil Perfil Perfil 1, 0 Profes, Alumnes Variable construida
TUni Perfil Tipus d'Universitat 1, 0 Presencial, Virtual Variable construida

Uni Perfil Universitat 1,2,3,4,5,6,7,8
UAB, UB, UdG, UdL, 
UOC, UPC, UPF, URV Variable construida

UniTXT Perfil Universitat Text Variable construida
TUni2 Perfil Tipus d'Universitat 1,2 Virtual, Presencial Variable construida

VirTec Perfil Tipus d'Universitat 1,2,3
Virtual, Tècnica, 
Presencial Variable construida
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

Ident Identificador Variable original
EMail E-mail Variable original
Edat Perfil Indica, si us plau, la teva edat var. escala Variable original
Sexe Perfil Indica, si us plau, el teu sexe 1, 0 Home, Dona Variable original

Area Perfil A quina àrea imparteixes la teva activitat docent? 1,2,3,4,5

Biomedicina, 
Ciències exactes i naturals, 
Ciències socials,
Enginyeria,
Humanitats Variable original

ExpDoc Perfil Anys dedicats a la docència universitària var. escala Variable original

Categ Perfil Quina és la teva categoria professional a la universitat? 1,2,3,4,5

Catedràtic, Prof. titular, 
Prof. associat, Prof. ajudant, 
Becari amb càrrega docent Variable original

Treb Perfil
Compagines l’activitat acadèmica amb alguna altra activitat laboral 
remunerada? 1, 0 Sí, No Variable original

Eti5 Ús TIC Habilitats

v51 Ús TIC
Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels 
ordinadors? 1,2,3,4,5 Inicial, Bàsic, Mig, Avançat, Expert Variable original

v52 Ús TIC Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet? 1,2,3,4,5 Inicial, Bàsic, Mig, Avançat, Expert Variable original

Eti53 Ús TIC Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet?
v531 Ús TIC Ordinador amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica 0,1 No, Sí Variable original
v532 Ús TIC Ordinador amb connexió ADSL 0,1 No, Sí Variable original
v533 Ús TIC Ordinador amb connexió per cable 0,1 No, Sí Variable original
v534 Ús TIC Portàtil amb connexió sobre xarxa telefònica 0,1 No, Sí Variable original
v535 Ús TIC Portàtil amb connexió ADSL 0,1 No, Sí Variable original
v536 Ús TIC Portàtil amb connexió per cable 0,1 No, Sí Variable original
v537 Ús TIC Portatil amb connexió wireless 0,1 No, Sí Variable original
v538 Ús TIC Disposo d’ordinador o portàtil sense connexió a Internet 0,1 No, Sí Variable original
v539 Ús TIC No disposo d’ordinador propi 0,1 No, Sí Variable original

v42 Ús TIC Quants anys fa que utilitzes Internet?

1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11, 
12,13,14,15

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15 Variable original

v43 Ús TIC Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment? 1,2,3

1 dia o menys/setmana; 
2,3 o 4 dies a la setmana; 
5, 6 o 7 dies a la setmana

v43R Ús TIC
Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment? 
(recod) 1,2,3

5, 6 o 7 dies a la setmana;
2,3 o 4 dies a la setmana; 
1 dia o menys/setmana Variable construida

If v43=3 then v43r=1
If v43=2 then v43r= 2
If v43=1 then v43r=3

v44 Ús TIC
Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a 
Internet? 1,2,3,4,5,6

Menys d'una hora/set.; 
Entre 1 i 2 h; Entre 2 i 3 h; 
Entre 3 i 4 h.; Entre 4 i 5 h; 
Més de 5 h Variable original

v44R Ús TIC
Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a 
Internet? (recod) 1,2,3,4,5, 6

Més de 5 h; Entre 4 i 5 h; 
Entre 3 i 4 h.; Entre 2 i 3 h; 
Entre 1 i 2 h; 
Menys d'una hora/set.; Variable construida

If v44=6 then v44r=1
If v44=5 then v44r= 2
If v44=4 then v44r=3
If v44=3 then v44r=4
If v44=2 then v44r= 5
If v44=1 then v44r=6

Eti45 Ús TIC Des d’on et connectes habitualment a Internet?
v451 Ús TIC Universitat 0,1 No, Sí Variable original
v452 Ús TIC Llar 0,1 No, Sí Variable original
v453 Ús TIC Cafés-Internet 0,1 No, Sí Variable original
v454 Ús TIC Biblioteques 0,1 No, Sí Variable original
v455 Ús TIC Altres centres públics 0,1 No, Sí Variable original
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

v457 Ús TIC Altres 0,1 No, Sí Variable original
Eti54 Ús TIC A través de quins suports accedeixes a Internet?
v541 Ús TIC Ordinador 0,1 No, Sí Variable original
v542 Ús TIC Mòbil 0,1 No, Sí Variable original
v543 Ús TIC PDA 0,1 No, Sí Variable original
v544 Ús TIC Televisió 0,1 No, Sí Variable original
v545 Ús TIC Consoles de joc 0,1 No, Sí Variable original
Eti3 Per a què uses habitualment Internet?
v31 Ús TIC Per a utilitzar el correu electrònic 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v32 Ús TIC
Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (messenger, 
yahoo, etc) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v33 Ús TIC Per a cercar informació 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v34 Ús TIC Per a seguir les publicacions periòdiques 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v35 Ús TIC Per a realitzar tasques administratives 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v36 Ús TIC Per a comprar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v37 Ús TIC Per a vendre 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v38 Ús TIC Per a seguir cursos o formació 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v39 Ús TIC Per a jugar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v310 Ús TIC Per a conèixer gent i/o lligar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v6022 Ús TIC Per a rebre informació (RSS-feed) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v6023 Ús TIC Per a visitar weblogs 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v311 Ús TIC Per a cercar feina 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v312 Ús TIC Per a penjar informació 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v313 Ús TIC Per a xatejar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v314 Ús TIC Per a descarregar música i/o pel•lícules 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v6019 Ús TIC Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v5515 Ús TIC Per a descarregar software 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v5516 Ús TIC Per a accedir a pàgines de continguts per a adults 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v6020 Ús TIC Per a veure la televisió 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v6021 Ús TIC Per a escoltar la ràdio 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v5518 Ús TIC Per a realitzar trucades de telèfon 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v5517 Ús TIC Per a treballar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

Eti71
Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les 

següents activitats?
v711 Ús TIC Relacions familiars 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v712 Ús TIC Relacions amb els amics 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v713 Ús TIC Veure la TV 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v714 Ús TIC Escoltar la ràdio 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v715 Ús TIC Llegir premsa en paper 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v716 Ús TIC Llegir premsa a través d'Internet 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v717 Ús TIC Llegir llibres 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v718 Ús TIC Anar a la biblioteca 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v719 Ús TIC Escoltar música 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7110 Ús TIC Anar al cinema 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7111 Ús TIC Anar al teatre o concerts 1,2,3 més, igual, menys Variable original

v7112 Ús TIC
Assistir a d'altres activitats culturals (museus, exposicions, 
conferències...) 1,2,3 més, igual, menys Variable original

v7113 Ús TIC Treballar des de casa 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7114 Ús TIC Estudiar a casa 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7115 Ús TIC Assistir a classe 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7116 Ús TIC Dormir 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7117 Ús TIC No fer res 1,2,3 més, igual, menys Variable original

Respon, si us plau, a les següents qüestions:
v471 Ús TIC Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet? 1, 0, 2 Sí, No, No sé què és Variable original
v472 Ús TIC Has creat un Weblog? 1, 0, 2 Sí, No, No sé què és Variable original
v473 Ús TIC Has creat un Wiki? 1, 0, 2 Sí, No, No sé què és Variable original
Eti48 Ús TIC Has penjat informació pròpia a Internet?
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

v481 Ús TIC Continguts elaborats (articles, etc) 0,1 No, Sí Variable original
v482 Ús TIC Fotografies 0,1 No, Sí Variable original
v483 Ús TIC Continguts de vídeo, d'àudio o multimèdia 0,1 No, Sí Variable original
v484 Ús TIC Participació en Weblogs 0,1 No, Sí Variable original
v486 Ús TIC Participació en fòrums 0,1 No, Sí Variable original
v485 Ús TIC Participació en Wikis 0,1 No, Sí Variable original
v487 Ús TIC No ho he fet 0,1 No, Sí Variable original
Eti49 Ús TIC Respon, si us plau, a les següents qüestions:

v491 Ús TIC
Quin és el teu grau de preocupació sobre la privacitat a Internet? 
(ex: l’ús de les teves dades personals per terceres persones...) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v492 Ús TIC

Quin és el teu grau de preocupació sobre la seguretat a Internet? 
(ex: pèrdua o manipulació de dades personals, ús de targetes de 
crèdit en les compres online...) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v563 Ús TIC Et sents vigilat o controlat quan navegues per Internet? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v564 Ús TIC Creus que Internet és un espai prou regulat? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v565 Ús TIC Utilitzes programari lliure (GNU/Linux, Firefox, Apache, etc)? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

Eti10p Per a que uses habitualment Internet en la pràctica docent?

v101
Procés Enseny-
Aprenent. Per a comunicar-te amb l’alumne / altres professors 0,1 No, Sí Variable original

v102
Procés Enseny-
Aprenent. Per a cercar informació 0,1 No, Sí Variable original

v10100
Procés Enseny-
Aprenent. Com a suport a la docència 0,1 No, Sí Variable original

v107
Procés Enseny-
Aprenent. No l’uso per a res 0,1 No, Sí Variable original

Eti62p
Has impartit o imparteixes alguna assignatura que incorpori 

l’ús d’Internet?

v621
Procés Enseny-
Aprenent. Si, en modalitat on-line 0,1 No, Sí Variable original

v622
Procés Enseny-
Aprenent.

Si, en modalitat semipresencial (assignatures o cursos presencials 
que tenen una part lectiva o de continguts a Internet) 0,1 No, Sí Variable original

v623
Procés Enseny-
Aprenent. No 0,1 No, Sí Variable original

Eti25p
Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva 

experiència docent. Els cursos on-line suposen un major...

v25101
Procés Enseny-
Aprenent. temps de preparació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v251
Procés Enseny-
Aprenent. temps de dedicació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v25102
Procés Enseny-
Aprenent. temps de gestió 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v253
Procés Enseny-
Aprenent. grau de coneixements tècnics previs 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v252
Procés Enseny-
Aprenent. grau de satisfacció 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v256
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’autonomia 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v257
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’individualització de l’ensenyament 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v255
Procés Enseny-
Aprenent. grau de flexibilitat en l’organització del temps 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

v258
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat alumne-professor 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v259
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat entre l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v25103
Procés Enseny-
Aprenent. grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v25104
Procés Enseny-
Aprenent. rendiment acadèmic dels alumnes 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v25105
Procés Enseny-
Aprenent. capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v6311
Procés Enseny-
Aprenent. grau de tutorització de l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v25106
Procés Enseny-
Aprenent. grau de participació de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v6313
Procés Enseny-
Aprenent. assoliment d'habilitats per l’autoaprenentatge per part de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

Eti100 Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent?

v1001
Procés Enseny-
Aprenent. Utilitzo una pàgina web del curs 0,1 No, Sí Variable original

v1002
Procés Enseny-
Aprenent. Utilitzo un campus virtual 0,1 No, Sí Variable original

Eti64p

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva 
experiència docent. Els cursos semipresencials suposen un 

major...

v64101
Procés Enseny-
Aprenent. temps de preparació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v641
Procés Enseny-
Aprenent. temps de dedicació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v64102
Procés Enseny-
Aprenent. temps de gestió 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v643
Procés Enseny-
Aprenent. grau de coneixements tècnics previs 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v642
Procés Enseny-
Aprenent. grau de satisfacció 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v646
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’autonomia 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v647
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’individualització de l’ensenyament 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v645
Procés Enseny-
Aprenent. grau de flexibilitat en l’organització del temps 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v645R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de flexibilitat en l’organització del temps 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

V645R=V645
If v645=6 then V645r=.

v648
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat alumne-professor 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v649
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat entre l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v64103
Procés Enseny-
Aprenent. grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v64104
Procés Enseny-
Aprenent. rendiment acadèmic dels alumnes 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v64105
Procés Enseny-
Aprenent. capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v6411
Procés Enseny-
Aprenent. grau de tutorització de l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v64106
Procés Enseny-
Aprenent. grau de participació de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

Universitat i Societat Xarxa 8 Annexos

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat



Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

v6413
Procés Enseny-
Aprenent. assoliment d'habilitats per l’autoaprenentatge per part de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva 
experiència docent. Els cursos on-line suposen un major...

v25101
Procés Enseny-
Aprenent. temps de preparació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v251
Procés Enseny-
Aprenent. temps de dedicació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v25102
Procés Enseny-
Aprenent. temps de gestió 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v253
Procés Enseny-
Aprenent. grau de coneixements tècnics previs 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v252
Procés Enseny-
Aprenent. grau de satisfacció 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v256
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’autonomia 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v257
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’individualització de l’ensenyament 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v255
Procés Enseny-
Aprenent. grau de flexibilitat en l’organització del temps 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v258
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat alumne-professor 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v259
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat entre l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v25103
Procés Enseny-
Aprenent. grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v25104
Procés Enseny-
Aprenent. rendiment acadèmic dels alumnes 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v25105
Procés Enseny-
Aprenent. capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v6311
Procés Enseny-
Aprenent. grau de tutorització de l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v25106
Procés Enseny-
Aprenent. grau de participació de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v6313
Procés Enseny-
Aprenent. assoliment d'habilitats per l’autoaprenentatge per part de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

Modalitat semipresencial Realimentada

v64101
Procés Enseny-
Aprenent. temps de preparació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v641
Procés Enseny-
Aprenent. temps de dedicació 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v64102
Procés Enseny-
Aprenent. temps de gestió 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v643
Procés Enseny-
Aprenent. grau de coneixements tècnics previs 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v642
Procés Enseny-
Aprenent. grau de satisfacció 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v646
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’autonomia 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v647
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’individualització de l’ensenyament 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v645
Procés Enseny-
Aprenent. grau de flexibilitat en l’organització del temps 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v648
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat alumne-professor 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada
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v649
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’interactivitat entre l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v64103
Procés Enseny-
Aprenent. grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v64104
Procés Enseny-
Aprenent. rendiment acadèmic dels alumnes 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v64105
Procés Enseny-
Aprenent. capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v6411
Procés Enseny-
Aprenent. grau de tutorització de l’alumne 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v64106
Procés Enseny-
Aprenent. grau de participació de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

v6413
Procés Enseny-
Aprenent. assoliment d'habilitats per l’autoaprenentatge per part de l’alumnat 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original filtrada Realimentada

Eti101 Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent?

v1011
Procés Enseny-
Aprenent. L’espai on diposito el Pla Docent, la bibliografia i el temari del curs 0,1 No, Sí Variable original

v1012
Procés Enseny-
Aprenent. L’espai on diposito els materials didàctics del curs 0,1 No, Sí Variable original

v1013
Procés Enseny-
Aprenent. L’espai on diposito els materials complementaris del curs 0,1 No, Sí Variable original

v1014
Procés Enseny-
Aprenent. L’espai on allotjo els fòrums de discussió del curs 0,1 No, Sí Variable original

v1015
Procés Enseny-
Aprenent. L’espai on allotjo les eines avaluadores del curs 0,1 No, Sí Variable original

v1016
Procés Enseny-
Aprenent. Com un espai per a facilitar els treball en grup 0,1 No, Sí Variable original

v1017
Procés Enseny-
Aprenent. Com a eina a l'aula 0,1 No, Sí Variable original

v1018
Procés Enseny-
Aprenent. Utilitzo una pàgina web del curs 0,1 No, Sí Variable original

v1019
Procés Enseny-
Aprenent. Utilitzo un campus virtual 0,1 No, Sí Variable original

Eti102
Indica, si us plau, quines de les següents eines d’Internet fas 

servir a la teva pràctica docent :

v1021
Procés Enseny-
Aprenent. Fòrum 0,1 No, Sí Variable original

v1022
Procés Enseny-
Aprenent. Xat 0,1 No, Sí Variable original

v1023
Procés Enseny-
Aprenent. Correu electrònic 0,1 No, Sí Variable original

v1024
Procés Enseny-
Aprenent. Wikis 0,1 No, Sí Variable original

v1025
Procés Enseny-
Aprenent. Blogs 0,1 No, Sí Variable original

v1026
Procés Enseny-
Aprenent. Pàgines web 0,1 No, Sí Variable original

v1027
Procés Enseny-
Aprenent. Altres 0,1 No, Sí Variable original

v1028
Procés Enseny-
Aprenent. No n'utilitzo cap 0,1 No, Sí Variable original

Eti23p Estàs d’acord amb les següents afirmacions?

v231
Procés Enseny-
Aprenent. Internet afavoreix el procés d’aprenentatge dels alumnes 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original

v233
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet permet als alumnes aprendre més ràpid i amb menys 
esforç 1,2,3,4,5,6 molt, força, normal, poc, gens, no ho sé Variable original
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I amb les següents:

v241
Procés Enseny-
Aprenent.

La Universitat hauria de potenciar l’oferta de cursos a través 
d’Internet 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v24101
Procés Enseny-
Aprenent.

La Universitat hauria de potenciar l’ús d’Internet com a 
complement de la docència presencial 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v243
Procés Enseny-
Aprenent. Em considero preparat per impartir docència a través d'Internet 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

Eti103 Respon, si us plau, a les següents qüestions:

v1031
Procés Enseny-
Aprenent.

Utilitzes informació extreta d’internet per a la preparació de les 
classes? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1032
Procés Enseny-
Aprenent.

Comparteixes recursos pedagògics amb altres professors a 
internet? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1033
Procés Enseny-
Aprenent. Utilitzes bancs de recursos pedagògics d’internet? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1034
Procés Enseny-
Aprenent.

Quin és el grau de confiança que atorgues a la informació que 
trobes a Internet i a les fonts d’on l’extreus? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1035
Procés Enseny-
Aprenent.

Quin és el grau de rigor que atorgues a la informació que trobes a 
Internet i les seves fonts? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

Eti104 Respon, si us plau, a les següents qüestions:

v1041
Procés Enseny-
Aprenent. Participes en discussions online sobre la teva disciplina? 0,1 No, Sí Variable original

v1042
Procés Enseny-
Aprenent. Estàs subscrit a llistes de distribució sobre la teva disciplina? 0,1 No, Sí Variable original

v1043
Procés Enseny-
Aprenent.

Realitzes les avaluacions (totals o parcials) dels teus cursos a 
través d’Internet? 0,1 No, Sí Variable original

v1044
Procés Enseny-
Aprenent. Realitzes la tutorització dels teus alumnes a través d’Internet? 0,1 No, Sí Variable original

Eti105

Valora quins són els principals obstacles i el seu grau 
d’importància per a la incorporació d’Internet a l’ensenyament 

universitari

v1051
Procés Enseny-
Aprenent. Infrastructura tecnològica per a l’elaboració dels cursos 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1052
Procés Enseny-
Aprenent. Infrastructura tecnològica per a la pràctica docent 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1053
Procés Enseny-
Aprenent. Necessitat de coneixements informàtics previs 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1054
Procés Enseny-
Aprenent. Manca de suport tècnic 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1055
Procés Enseny-
Aprenent. Manca de suport pedagògic 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1056
Procés Enseny-
Aprenent.

Manca de formació específica per a incorporar les TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a l’ensenyament 
unive 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1057
Procés Enseny-
Aprenent. Disponibilitat de temps per a elaborar cursos 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1058
Procés Enseny-
Aprenent. Manca de reconeixement de la docència 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1059
Procés Enseny-
Aprenent. Resistències per part del professorat 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v10510
Procés Enseny-
Aprenent. Resistències per part de l’alumnat 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v10511
Procés Enseny-
Aprenent. Resistències per part dels departaments o àrees d’estudi 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v10512
Procés Enseny-
Aprenent. Dificultats d’adaptar Internet a la disciplina docent 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v10513
Procés Enseny-
Aprenent. Manca de suport institucional 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
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v10514
Procés Enseny-
Aprenent. Manca de reconeixement institucional 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v10515
Procés Enseny-
Aprenent. Manca d’estratègia institucional 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

Eti29
Valora l’ús que fas a través d’Internet de la Biblioteca de la 

Universitat
v291 Biblioteca Consultar el catàleg 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v292 Biblioteca Consultar les bases de dades i les revistes en línia disponibles 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v293 Biblioteca Reservar, sol•licitar i ampliar el període de llibres en préstec 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v294 Biblioteca

Sol•licitar informació i documentació a la teva biblioteca, per al 
desenvolupament de les teves activitats acadèmiques, a través del 
correu electrònic 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

Eti106
Respon, si us plau, a les següents qüestions relacionades 

amb l’àmbit de la recerca:
v1061 Recerca Utilitzes internet en la teva activitat de recerca? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original
v1062 Recerca Utilitzes internet per a la publicació científica? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1063 Recerca
Consideres les revistes electròniques un espai adequat per a les 
teves publicacions? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1064 Recerca Participes en fòrums de discussió sobre el teu àmbit de recerca? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v1065 Recerca
Estàs subscrit a llistes de distribució sobre el teu àmbit de 
recerca? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

Eti107 Participes en xarxes de recerca a través d’Internet
v1071 Recerca A nivell de la meva Universitat 0,1 No, Sí Variable original
v1072 Recerca A nivell de comunitat autònoma 0,1 No, Sí Variable original
v1073 Recerca A nivell estatal 0,1 No, Sí Variable original
v1074 Recerca A nivell europeu 0,1 No, Sí Variable original
v1075 Recerca A nivell internacional 0,1 No, Sí Variable original
v1076 Recerca No participo en cap xarxa de recerca a través d’Internet 0,1 No, Sí Variable original
Eti108 Participes en alguna de les següents activitats?
v1081 Emprenedurisme Projectes de recerca finançats 0,1 No, Sí Variable original
v1082 Emprenedurisme Consultoria 0,1 No, Sí Variable original
v1083 Emprenedurisme Patents i/o llicències 0,1 No, Sí Variable original
v1084 Emprenedurisme Creació i desenvolupament d'spin-off 0,1 No, Sí Variable original
v1085 Emprenedurisme Docència externa a la universitat 0,1 No, Sí Variable original
v1086 Emprenedurisme Venta de productes desenvolupats a la universitat 0,1 No, Sí Variable original
v1087 Emprenedurisme Subministrar serveis d'anàlisi relacionats 0,1 No, Sí Variable original
v1088 Emprenedurisme No participo en cap d'aquestes activitats 0,1 No, Sí Variable original

Eti30p Internet i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat:

v301
Procés Enseny-
Aprenent. Cerquen informació a través d’Internet? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v302
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet els permet elaborar els treballs més ràpidament i amb 
menys esforç? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v306
Procés Enseny-
Aprenent. Internet els permet elaborar treballs amb major rigor acadèmic? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v303
Procés Enseny-
Aprenent. Internet els facilita el plagi d’informació? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v304
Procés Enseny-
Aprenent. Internet els permet prescindir de la Biblioteca? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable original

v109 Perfil Has seguit o segueixes algun curs online com a estudiant? 1, 0 Sí,No Variable original

GEdat Perfil Grup Edat 1, 0, 10, 90 <45, >=45, <25, >90 Variable construida

1 = 24<Edat<45;
0 = 90>Edat≥45; 
10 = Edat ≤ 24; 
90 = Edat > 90
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GArea Perfil Area d'Estudis 1, 0 Lletres, Ciències Variable construida
1 = Area 3 ó 5; 
0 = Area 1 ó 2 ó 4

v300
Procés Enseny-
Aprenent.

Has impartit o imparteixes alguna assignatura que incorpori l’ús 
d’Internet? 1,2,3,4

Sí, Online; 
Sí, Semipresencial; 
Sí, Online i Semipresencial; 
No Variable construida

1 = (v621=1 Y v622=0 Y v623=0); 
2 = (v621=0 Y v622=1 Y v623=0);
3 = (v621=1 Y v622=1 Y v623=0); 
4 = (v621=0 Y v622=0 Y v623=1)

GEdat5 Perfil Grup Edat 1,2,3,4,5

<30, 
Entre 30 i 39, 
Entre 40 i 49, 
Entre 50 i 59, 
>=60 Variable construida

1 = Edat < 30; 
2 = 30≤Edat<40;
3 = 40≤Edat<50; 
4 = 50≤Edat<60; 
5 = Edat ≥ 60

v530 Ús TIC Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet?
var. escala 
màx. 9 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v531 a v539

v540 Ús TIC
Multisuport d'accés: A través de quins suports accedeixes a 
Internet?

var. escala 
màx. 5 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v541 a v545

v540R Ús TIC
Multisuport d'accés: A través de quins suports accedeixes a 
Internet? (recod)

var. escala 
màx. 5 Variable construida 6-v540

v470 Ús TIC Multicreació
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v471 a v473                 

v470R Ús TIC Multicreació (recod)
var. escala 
màx. 3 Variable construida

4-v470
NO

v480 Ús TIC Has penjat informació pròpia a Internet?
var. escala 
màx. 6 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v481 a v487
If v487=1 then v480=v480-1

v480R Ús TIC Has penjat informació pròpia a Internet? (recod)
var. escala 
màx. 6 Variable construida 7-v480

v30 Ús TIC Per a què uses habitualment Internet?
var. escala 
màx. 23 Variable construida

23 - Suma de missings des de v31 a v314, des de 
v5515 a v5518 i des de v6019 a v6023

v710 Ús TIC
Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les 
següents activitats?

var. escala 
màx. 17 Variable construida

16 - Suma de missings des de v711 a v7117 
(Excepte la v716 que és incoherent)

v290 Biblioteca
Valora l’ús que fas a través d’Internet de la Biblioteca de la 
Universitat

var. escala 
màx. 4 Variable construida 4 - Suma de missings des de v291 a v294

v490 Ús TIC Valora, si us plau, alguns aspectes d’Internet
var. escala 
màx. 5 Variable construida

5 - Suma de missings des de v491 a v492 i des de 
v563 a v565

v50 Ús TIC Habilitats
var. escala 
màx. 2 Variable construida 2 - Suma de missings des de v51 a v52

v450 Ús TIC Multiconnexió lloc: Des d’on et connectes habitualment a Internet?
var. escala 
màx. 6 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v451 a v455 i v457

v100
Procés Enseny-
Aprenent. Per a que uses habitualment Internet en la pràctica docent?

var. escala 
màx. 4 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v101, v102 i v10100

v620
Procés Enseny-
Aprenent.

Has impartit o imparteixes alguna assignatura que incorpori l’ús 
d’Internet?

var. escala 
màx. 3 Variable construida 3 - Suma de missings des de v621 a v623

v250
Procés Enseny-
Aprenent.

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència 
docent. Els cursos on-line suposen un major...

var. escala 
màx. 16 Variable construida

16 - Suma de missings des de v251R a v253R, des 
de v255R a v259R, v6311R, v6313R i des de 
v25101R a v25106R

v640
Procés Enseny-
Aprenent.

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència 
docent. Els cursos semipresencials suposen un major...

var. escala 
màx. 16 Variable construida

16 - Suma de missings des de v641R a v643R, des 
de v645R a v649R, v6411R, v6413R i des de 
v64101R a v64106R

v230
Procés Enseny-
Aprenent. Estàs d’acord amb les següents afirmacions?

var. escala 
màx. 2 Variable construida 2 - Suma de missings de v231 i v233

v3000
Procés Enseny-
Aprenent. Internet i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat:

var. escala 
màx. 5 Variable construida 5 - Suma de missings des de v301 a v304 i v306

v240
Procés Enseny-
Aprenent. Estàs d’acord amb les següents afirmacions?

var. escala 
màx. 3 Variable construida 4 - Suma de missings des de v241, v243 i v24101

v1000
Procés Enseny-
Aprenent. Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent?

var. escala 
màx. 2 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v1001 a v1002

v1010
Procés Enseny-
Aprenent. Com utilitzes Internet en la teva pràctica docent?

var. escala 
màx. 9 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v1011 a v1019
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v1020
Procés Enseny-
Aprenent.

Indica, si us plau, quines de les següents eines d’Internet fas servir 
a la teva pràctica docent :

var. escala 
màx. 7 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v1021 a v1027

v1040
Procés Enseny-
Aprenent. Discussions+Llistes+Avaluacions+Tutoritzacions, a través internet

var. escala 
màx. 4 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v1041 a v1044

v1070 Recerca Participes en xarxes de recerca a través d’Internet
var. escala 
màx. 5 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v1071 a v1075.      (IF 
v1076=1 THEN V1070=v1070-1)

v1080 Emprenedurisme Participes en alguna de les següents activitats?
var. escala 
màx. 8 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v1081 a v1088 
If v1088=1 then v1080=v1080-1

v1050
Procés Enseny-
Aprenent.

Valora quins són els principals obstacles i el seu grau 
d’importància per a la incorporació d’Internet a l’ensenyament 
universitari

var. escala 
màx. 15 Variable construida 15 - Suma de missings des de v1051 a v10515

v1060 Recerca
Respon, si us plau, a les següents qüestions relacionades amb 
l’àmbit de la recerca:

var. escala 
màx. 5 Variable construida 5 - Suma de missings des de v1061 a v1065

v1030
Procés Enseny-
Aprenent.

var. escala 
màx. 5 Variable construida 5 - Suma de missings des de v1031 a v1035

B1 Biblioteca Consulta Variable construida (v291 + v292) / 2

B1r Biblioteca

Consulta (recod)

1,2,3,4,5

1=IF B1<= 1
2=IF 1<B1<=2 
3=IF 2<B1<=3
4=IF 3<B1<=4
5=IF 4<B1<=5
.=IF B1=.

B2 Biblioteca Serveis Variable construida (v293 + v294) / 2

B2r Biblioteca

Serveis (recod)

1,2,3,4,5

1=IF B2<= 1
2=IF 1<B2<=2 
3=IF 2<B2<=3
4=IF 3<B2<=4
5=IF 4<B2<=5
.=IF B2=.

B3 Biblioteca Intensitat ús Variable construida (B1 + B2) / 2  

B3r Biblioteca

Intensitat ús biblioteca(recod)

1,2,3,4,5

1=IF B3<= 1
2=IF 1<B3<=2 
3=IF 2<B3<=3
4=IF 3<B3<=4
5=IF 4<B3<=5
.=IF B3=.

B4 Biblioteca Qualitat Informació Variable construida (v1034 + v1035) / 2

B4r Biblioteca Qualitat Informació (recod) 1,2,3,4,5

1=IF B4<= 1
2=IF 1<B4<=2 
3=IF 2<B4<=3
4=IF 3<B4<=4
5=IF 4<B4<=5
.=IF B4=.

R1 Recerca Ús Internet a la recerca Variable construida
REGRESSIÓ: 
v1061=B0+B1v1064+B2v1065+B3v1070+U

R2 Recerca Ús Internet publicació científica Variable construida
REGRESSIÓ: 
v1062=B0+B1v1063+B2v1034+B3v1035+U

R3 Recerca Ús en recerca Variable construida (V1061 + R1) / 2

R3R Recerca Ús en recerca (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF R3<= 1
2=IF 1<R3<=2 
3=IF 2<R3<=3
4=IF 3<R3<=4
5=IF 4<R3<=5
.=IF R3=.

R4 Recerca Utilització Internet publicació científica Variable construida (V1062 + R2) / 3
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

R4R Recerca Utilització Internet publicació científica (Recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF R4<= 1
2=IF 1<R4<=2 
3=IF 2<R4<=3
4=IF 3<R4<=4
5=IF 4<R4<=5
.=IF R4=.

U1 Ús TIC Habilitats Variable construida V51r + V52r

U1R Ús TIC Habilitats 1,2,3,4,5 Expert, Avançat, Mig, Bàsic, Inicial Variable construida

1= 2, 3 
2= 4,5
3= 6,7
4=8,9
5= 10 
IF U1 =. Then U1r=. 

U2 Ús TIC Present Variable construida
v43r*v44r
If v43=1 THEN U2=5

U2R Ús TIC Present 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

U2R=U2
1 =if U2= 1o2
2 =if u2=3o4
3= if u2= 5o6
4= if u2= 8 o 9 o 10
5= if u2>10 i <=18
.= if u2=.

U3 Ús TIC Experiència temporal Variable construida V42R+U2R NO

U3R Ús TIC Experiència temporal 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1= 2 
2=3,4
3=5,6
4=7,8
5= 9,10
.=. NO

U4 Ús TIC Tipologia d'activitat 0,1,2 passiu, participació, participació i creació Variable construida

U17=1 then U4=0
U17=0 and U18R^=5 and U19R^=5 then U4=2 
U17=0 and U19R=5 and U18R^=5 then U4=1

U4R Ús TIC Tipologia d'activitat (recod) 0,1,2 passiu, participació, participació i creació Variable construida U4R=U4
U5 Ús TIC Expertessa Variable construida (U1R+U3R) / 2 NO

U5R Ús TIC Expertessa (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF U5 <= 1
2=IF 1<U5<=2 
3=IF 2<U5<=3
4=IF 3<U5<=4
5=IF 4<U5<=5
.=IF U5=. NO

v42R Ús TIC Quants anys fa que utilitzes Internet? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1= if v42= 13,14,15
2= if v42=10,11,12
3= if v42=7,8,9
4=if v42=4,5,6
5=if v42=1,2,3
.=if v42=. NO

v471R Ús TIC Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet? Variable construida
v471R=v471
if v471=2 then v471R=0

v472R Ús TIC Has creat un Weblog? Variable construida
v472R=v472
if v472=2 then v472R=0

v473R Ús TIC Has creat un Wiki? Variable construida
v473R=v473
if v473=2 then v473R=0

U6 Ús TIC Netcontrol Variable construida (v563+ v564) / 2
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

U6R Ús TIC Netcontrol 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

5=IF  4<U6<=5 
4=IF 3<U6<=4
3=IF 2<U6<=3
2=IF 1<U6<=2 
1=IF U6 <= 1
.=IF U6=.

U7 Ús TIC Multiconnexió lloc 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

5=IF V450= 1
4=F V450=2
3=F V450=3
2=F V450=4
1=F V450=5 o 6 o 7

U8 Ús TIC Tipus de connexió 1,2,3,4 Ràpida, lenta, Rapida+lenta, sense connexió Variable construida

1= v532 or v533 or v535 or v536 or v537
2= v531 or v534
3= (v532 or v533 or v535 or v536 or v537) and (v531 
or v534)
4= v538 or v539

U9 Ús TIC Tipus d'ordinador 0,1,2,3
Sense connexió, Portàtil amb connexió, Fix amb 
connexió, Port + Fix amb connex Variable construida

0= sempre però if...
1= v534 or v535 or v536 or v537
2= v531 or v532 or v533  
3= (v531 or v532 or v533) and (v534 or v535 or v436 
or v537)

v291R Biblioteca Consultar el catàleg 0,1 No, Sí Variable construida
v291R=1
If v291= 4 o 5 then v291R= 0

v292R Biblioteca Consultar les bases de dades i les revistes en línia disponibles 0,1 No, Sí Variable construida
v292R=1
If v292= 4 o 5 then v292R= 0

v293R Biblioteca Reservar, sol•licitar i ampliar el període de llibres en préstec 0,1 No, Sí Variable construida
v293R=1
If v293= 4 o 5 then v293R= 0

v294R Biblioteca

Sol•licitar informació i documentació a la teva biblioteca, per al 
desenvolupament de les teves activitats acadèmiques, a través del 
correu electrònic 0,1 No, Sí Variable construida

v24R=1
If v294= 4 o 5 then v294R= 0

v31R Ús TIC Per a utilitzar el correu electrònic 0,1 No, Sí Variable construida

v31R=.
If v31=5 then v31R= 0
if v31^=. And v31^=5 then v31r=1

v32R Ús TIC
Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (messenger, 
yahoo, etc) 0,1 No, Sí Variable construida

v32R=.
If v32=5 then v32R= 0
if v32^=. And v32^=5 then v32r=1

v33R Ús TIC Per a cercar informació 0,1 No, Sí Variable construida

v33R=.
If v33=5 then v33R= 0
if v33^=. And v33^=5 then v33r=1

v34R Ús TIC Per a seguir les publicacions periòdiques 0,1 No, Sí Variable construida

v34R=.
If v34=5 then v34R= 0
if v34^=. And v34^=5 then v34r=1

v35R Ús TIC Per a realitzar tasques administratives 0,1 No, Sí Variable construida

v35R=.
If v35=5 then v35R= 0
if v35^=. And v35^=5 then v35r=1

v36R Ús TIC Per a comprar 0,1 No, Sí Variable construida

v32R=.
If v36=5 then v36R= 0
if v36^=. And v36^=5 then v36r=1

v37R Ús TIC Per a vendre 0,1 No, Sí Variable construida

v37R=.
If v37=5 then v37R= 0
if v37^=. And v37^=5 then v37r=1

v38R Ús TIC Per a seguir cursos o formació 0,1 No, Sí Variable construida

v38R=.
If v38=5 then v38R= 0
if v38^=. And v38^=5 then v38r=1

v39R Ús TIC Per a jugar 0,1 No, Sí Variable construida

v39R=.
If v39=5 then v39R= 0
if v39^=. And v39^=5 then v39r=1
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

v310R Ús TIC Per a conèixer gent i/o lligar 0,1 No, Sí Variable construida

v310R=.
If v310=5 then v310R= 0
if v310^=. And v310^=5 then v310r=1

v311R Ús TIC Per a cercar feina 0,1 No, Sí Variable construida

v310R=.
If v311=5 then v311R= 0
if v311^=. And v311^=5 then v311r=1

v312R Ús TIC Per a penjar informació 0,1 No, Sí Variable construida

v312R=.
If v312=5 then v312R= 0
if v312^=. And v312^=5 then v312r=1

v313R Ús TIC Per a xatejar 0,1 No, Sí Variable construida

v313R=.
If v313=5 then v313R= 0
if v313^=. And v313^=5 then v313r=1

v314R Ús TIC Per a descarregar música i/o pel•lícules 0,1 No, Sí Variable construida

v314R=.
If v314=5 then v314R= 0
if v314^=. And v314^=5 then v314r=1

v5515R Ús TIC Per a descarregar software 0,1 No, Sí Variable construida

v5515R=.
If v5515=5 then v5515R= 0
if v5515^=. And v5515^=5 then v5515r=1

v5516R Ús TIC Per a accedir a pàgines de continguts per a adults 0,1 No, Sí Variable construida

v5516R=.
If v5516=5 then v5516R= 0
if v5516^=. And v5516^=5 then v5516r=1

v5517R Ús TIC Per a treballar 0,1 No, Sí Variable construida

v5517R=.
If v5517=5 then v5517R= 0
if v5517^=. And v5517^=5 then v¡5517r=1

v5518R Ús TIC Per a realitzar trucades de telèfon 0,1 No, Sí Variable construida

v5518R=.
If v5518=5 then v5518R= 0
if v5518^=. And v5518^=5 then v5518r=1

v6019R Ús TIC Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo 0,1 No, Sí Variable construida

v6019R=.
If v6019=5 then v6019R= 0
if v6019^=. And v6019^=5 then v6019r=1

v6020R Ús TIC Per a veure la televisió 0,1 No, Sí Variable construida

v6020R=.
If v6020=5 then v6020R= 0
if v6020^=. And v6020^=5 then v6020r=1

v6021R Ús TIC Per a escoltar la ràdio 0,1 No, Sí Variable construida

v6021R=.
If v6021=5 then v6021R= 0
if v6021^=. And v6021^=5 then v6021r=1

v6022R Ús TIC Per a rebre informació (RSS-feed) 0,1 No, Sí Variable construida

v6022R=.
If v6022=5 then v6022R= 0
if v6022^=. And v6022^=5 then v6022r=1

v6023R Ús TIC Per a visitar weblogs 0,1 No, Sí Variable construida

v6023R=.
If v6023=5 then v6023R= 0
if v6023^=. And v6023^=5 then v6023r=1

v30M Ús TIC Multifinalitat d'ús
var. escala 
màx. 23 Variable construida Suma de Sí (=1) des de v31R a v323R NO

U101 Ús TIC Comunicació personal
var. escala 
màx. 4 Variable construida

U101=0
IF v31r=1 or v32r=1 or v313r=1 or v318r=1 then 
U101=1

U102 Ús TIC Accés a mitjans de comunicació
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U102=0
IF v320r=1 or v321r=1 or v34r=1 then U102=1

U103 Ús TIC Oci i lleure
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U103=0
IF v39r=1 or v310r=1 or v316r=1 then U103=1

U104 Ús TIC Àmbit laboral i acadèmic
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U104=0
IF v311r=1 or v317r=1 or v38r=1 then U104=1

U105 Ús TIC Transaccions econòmiques i administratives
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U105=0
IF v35r=1 or v36r=1 or v37r=1 then v105=1
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U106 Ús TIC Peer to peer (P2P)
var. escala 
màx. 4 Variable construida

U106=0
IF v314r=1 or v312r=1 or v315r=1 or v319r=1 then 
U106=1

U107 Ús TIC Accés a informació
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U107=0
IF v33r=1 or v323r=1 or v322r=1 then U107=1

U10 Ús TIC Multifinalitat d'ús (factors)
var. escala 
màx. 7 Variable construida 7 - Suma de zeros des de u101 a u107

U10T Ús TIC Multifinalitat d'ús (factors) - Comprovació v30M
var. escala 
màx. 23 Variable construida suma des de u101 fins u107

U101p Ús TIC Comunicació personal
var. escala 
màx. 4 Variable construida Suma de Sí de v31, v32, v313 i v5518

U102p Ús TIC Accés a mitjans de comunicació
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v34,v6020 i v6021

U103p Ús TIC Oci i lleure
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v39,v310i v5516

U104p Ús TIC Àmbit laboral i acadèmic
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v311,v5517 i v38

U105p Ús TIC Transaccions econòmiques i administratives
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v35,v36 i v37

U106p Ús TIC Peer to peer (P2P)
var. escala 
màx. 4 Variable construida Suma de Sí de v314,v312,v5515 i v6019

U107p Ús TIC Accés a informació
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v33, v6023 i v6022

U101i Ús TIC Intensitat relativa de comunicació var. Escala Variable construida (U101*U101p)/U10T
U102i Ús TIC Intensitat relativa de cerca d'informació var. Escala Variable construida (U102*U102p)/U10T
U103i Ús TIC Intensitat relativa d'oci var. Escala Variable construida (U103*U103p)/U10T
U104i Ús TIC Intensitat relativa de transaccions econòmiques var. Escala Variable construida (U104*U104p)/U10T
U105i Ús TIC Intensitat relativa de feina var. Escala Variable construida (U105*U105p)/U10T
U106i Ús TIC Intensitat relativa de formació var. Escala Variable construida (U106*U106p)/U10T
U107i Ús TIC Intensitat relativa de P2P var. Escala Variable construida (U107*U107p)/U10T

U10p Ús TIC Finalitat d'ús
var. escala 
màx. 5 Variable construida

(U101p+U102p+U103p+U104p+U105p+U106p+U10
7p)/7 No

U10i Ús TIC Intensitat relativa mitjana global var. Escala Variable construida U101i+U102i+U103i+U104i+U105i+U106i+U107i
U101pct Ús TIC Pes de la comunicació en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u101i/u10i
U102pct Ús TIC Pes de la cerca d'informació en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u102i/u10i
U103pct Ús TIC Pes de l'oci en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u103i/u10i

U104pct Ús TIC
Pes de les transaccions econòmiques en la intensitat d'ús de 
l'individu Percentatge Variable construida u104i/u10i

U105pct Ús TIC Pes de la feina en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u105i/u10i
U106pct Ús TIC Pes de la formació en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u106i/u10i
U107pct Ús TIC Pes del P2P en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u107i/u10i

U111 Ús TIC Existència de canvi en relacions socials i familiars 0,1 No, Sí Variable construida

U111=1 
If v711 =2 or v711= . and v712=2 or v712=. then 
U111= 0

U112 Ús TIC Existència de canvi en altres mitjans de comunicació 0,1 No, Sí Variable construida

U112=1
If v713 =2 or v713= .and v714=2 or v714= .and 
v715=2 then U112= 0

U113 Ús TIC Existència de canvi en activitats culturals 0,1 No, Sí Variable construida

U113=1
If v717 =2 or v717=.and v719=2 and or v719= . And 
v7110=2 or v7110=. and v7111=2 or v7111=. and 
v7112=2 or v7112=. THEN U113=0

U114 Ús TIC Existència de canvi en l'estudi 0,1 No, Sí Variable construida

U114=1
If v718 =2 or v718=. and v7115=2 or v7115=. then 
U114 and v7114=2 or v7114=. Then U114 = 0

U115 Ús TIC Existència de canvi en el treball 0,1 No, Sí Variable construida
U115=1
If v7113 =2 or v7113=. then U115= 0
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U116 Ús TIC No activitat 0,1 No, Sí Variable construida

U116=1
if v7116=2 or v7116=. and v7117=2 or v7117=. then 
U116= 0

U11 Ús TIC N factors existeix canvi
var. escala 
màx. 6 Variable construida U11= U111+U112+U113+U114+U115+U116

v711c Ús TIC Existència de canvi en relacions familiars 0,1 No, Sí Variable construida
V711c=1
If v711= 2 or . then V711=0

v712c Ús TIC Existència de canvi en relacions amb els amics 0,1 No, Sí Variable construida
V712c=1
If v712= 2 or . then V712=0

v713c Ús TIC Existència de canvi en veure la TV 0,1 No, Sí Variable construida
V713c=1
If v713= 2 or .then V713=0

v714c Ús TIC Existència de canvi en escoltar la ràdio 0,1 No, Sí Variable construida
V714c=1
If v714= 2 or .then V714=0

v715c Ús TIC Existència de canvi en llegir premsa en paper 0,1 No, Sí Variable construida
V715c=1
If v715= 2 or .then V715=0

v716c Ús TIC Existència de canvi en llegir premsa a través internet 0,1 No, Sí Variable construida
V716c=1
If v716= 2 or .then V716=0

v717c Ús TIC Existència de canvi en llegir llibres 0,1 No, Sí Variable construida
V717c=1
If v717= 2 or .then V717=0

v718c Ús TIC Existència de canvi en anar a la biblioteca 0,1 No, Sí Variable construida
V718c=1
If v718= 2 or . then V718=0

v719c Ús TIC Existència de canvi en escoltar música 0,1 No, Sí Variable construida
V719c=1
If v719= 2 or .then V719=0

v7110c Ús TIC Existència de canvi en anar al cinema 0,1 No, Sí Variable construida
V7110c=1
If v7110= 2 or .then V7110=0

v7111c Ús TIC Existència de canvi en anar al teatre o concerts 0,1 No, Sí Variable construida
V7111c=1
If v7111= 2 or .then V7111=0

v7112c Ús TIC
Existència de canvi en assistir a d'altres activitats culturals ( 
museus, exposicions, conferències…) 0,1 No, Sí Variable construida

V7112c=1
If v7112= 2 or .then V7112=0

v7113c Ús TIC Existència de canvi en treballar des de casa 0,1 No, Sí Variable construida
V7113c=1
If v7113= 2 or .then V7113=0

v7114c Ús TIC Existència de canvi en estudiar a casa 0,1 No, Sí Variable construida
V7114c=1
If v7114= 2 or .then V7114=0

v7115c Ús TIC Existència de canvi en assistir a classe 0,1 No, Sí Variable construida
V7115c=1
If v7115= 2 or .then V7115=0

v7116c Ús TIC Existència de canvi en dormir 0,1 No, Sí Variable construida
V7116c=1
If v7116= 2 or .then V7116=0

v7117c Ús TIC Existència de canvi en no fer res 0,1 No, Sí Variable construida
V7117c=1
If v7117= 2 or .then V7117=0

U11C Ús TIC N variables existeix canvi
var. escala 
màx. 16 Variable construida U11C= Suma v711c fins v7117c (Excepte v716)

v711d Ús TIC Direcció del canvi en relacions familiars -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V711d= v711c
if v 711c=1 then do:
if v711=1 then v711d=1
ifv711=3 then v711d=-1
End

v712d Ús TIC Direcció del canvi en relacions amb els amics -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V712d= v712c
if v 712c=1 then do:
if v712=1 then v712d=1
ifv712=3 then v712d=-1
End

v713d Ús TIC Direcció del canvi en veure la TV -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V713d= v713c
if v 713c=1 then do:
if v713=1 then v713d=1
ifv713=3 then v713d=-1
End
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v714d Ús TIC Direcció del canvi en escoltar la ràdio -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V714d= v714c
if v 714c=1 then do:
if v714=1 then v714d=1
ifv714=3 then v714d=-1
End

v715d Ús TIC Direcció del canvi en llegir premsa en paper -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V715= v715c
if v 715c=1 then do:
if v715=1 then v715d=1
ifv715=3 then v715d=-1
End

v716d Ús TIC Direcció del canvi en llegir premsa a través internet -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V716d= v716c
if v 716c=1 then do:
if v716=1 then v716d=1
ifv716=3 then v716d=-1
End

v717d Ús TIC Direcció del canvi en llegir llibres -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V717d= v717c
if v 717c=1 then do:
if v717=1 then v717d=1
ifv717=3 then v717d=-1
End

v718d Ús TIC Direcció del canvi en anar a la biblioteca -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V718d= v718c
if v 718c=1 then do:
if v718=1 then v718d=1
ifv718=3 then v718d=-1
End

v719d Ús TIC Direcció del canvi en escoltar música -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V719d= v719c
if v 719c=1 then do:
if v719=1 then v719d=1
ifv719=3 then v719d=-1
End

v7110d Ús TIC Direcció del canvi en anar al cinema -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7110d= v7110c
if v 7110c=1 then do:
if v7110=1 then v7110d=1
ifv7110=3 then v7110d=-1
End

v7111d Ús TIC Direcció del canvi en anar al teatre o concerts -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7111d= v7111c
if v 7111c=1 then do:
if v7111=1 then v7111d=1
ifv7111=3 then v7111d=-1
End

v7112d Ús TIC
Direcció del canvi en assistir a d'altres activitats culturals ( 
museus, exposicions, conferències…) -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7112d= v7112c
if v 7112c=1 then do:
if v7112=1 then v7112d=1
ifv7112=3 then v7112d=-1
End

v7113d Ús TIC Direcció del canvi en treballar des de casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7113d= v7113c
if v 7113c=1 then do:
if v7113=1 then v7113d=1
ifv7113=3 then v7113d=-1
End

v7114d Ús TIC Direcció del canvi en estudiar a casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7114d= v7114c
if v 7114c=1 then do:
if v7114=1 then v7114d=1
ifv7114=3 then v7114d=-1
End
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v7115d Ús TIC Direcció del canvi en assistir a classe -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7115d= v7115c
if v 7115c=1 then do:
if v7115=1 then v7115d=1
ifv7115=3 then v7115d=-1
End

v7116d Ús TIC Direcció del canvi en dormir -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7116d= v7116c
if v 7116c=1 then do:
if v7116=1 then v7116d=1
ifv7116=3 then v7116d=-1
End

v7117d Ús TIC Direcció del canvi en no fer res -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7117d= v7117c
if v 7117c=1 then do:
if v7117=1 then v7117d=1
ifv7117=3 then v7117d=-1
End

U11D Ús TIC Existència de canvi en global (variables) 0,1 Variable construida
Suma des de v711c fins v7117c. Excepte v716c
If U11d not equal 0 then U11d=1

U121 Ús TIC Direcció del canvi en relacions socials i familiars -2,+2 Variable construida v711d+v712d
U122 Ús TIC Direcció del canvi en altres mitjans de comunicació -3,+3 Variable construida V713d+V714d+V715d
U123 Ús TIC Direcció del canvi en l'oci -5,+5 Variable construida v717d+v719d+v7110d+v7111d+v7112d
U124 Ús TIC Direcció del canvi en l'estudi fora de casa -3,+3 Variable construida v718d+v7115d+v7114d
U125 Ús TIC Direcció del canvi en el treball a casa -1,+1 Variable construida v7113d
U126 Ús TIC Direcció de canvi en no activitat -2,+2 Variable construida v7116d+v7117d
U121R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins relacions socials i familiars -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U121/2
U122R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins altres mitjans de comunicació -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U122/3
U123R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins oci -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U123/5
U124R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins estudi fora de casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U124/3
U125R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins treball a casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U125
U126R Ús TIC Intensitat de canvi en no activitat -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U126/2
U12 Ús TIC Direcció global del canvi en els factors -6,+6 Variable construida Suma des de 121R fins U126r NO
U121pct Ús TIC Pes de relacions socials i familiars en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U121r/U12
U122pct Ús TIC Pes de  altres mitjans de comunicació  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U122r/U12
U123pct Ús TIC Pes d'oci  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U123r/U13
U124pct Ús TIC Pes d'estudi fora de casa  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U124r/U14
U125pct Ús TIC Pes de treball a casa  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U125r/U15
U126pct Ús TIC Pes de no activitat  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U126r/U12

PEA1
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet per comunicació 0,1 No, Sí Variable construida v101

PEA2
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet com supot a la docència 0,1 No, Sí Variable construida v10100

PEA3
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet a l'aula 0-3 Variable construida  PEA1+v102+PEA2

PEA3R
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet a l'aula  (recod) 1,2,3,5 molt, força, normal, gens Variable construida

1= if pea3=3
2=if pea3=2
3=if pea3=1
5=if pea3=0

PEA7
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet en la teva disciplina 0-2 Variable construida v1041+v1042

PEA7R
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet en la teva disciplina (recod) 1,3,5 molt, normal, gens Variable construida

1= if pea7=2
3=if pea7=1
5=if pea7=0

PEA6
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet a l'aula (Professors) 0-5 Variable construida PEA3+PEA7
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PEA6R
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet a l'aula (Professors) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1 if pea6=4 or pea6=5
2 if pea6=3
3 if pea6=2
4 if pea6=1
5 if pea6= 0

v1020R
Procés Enseny-
Aprenent.

Indica, si us plau, quines de les següents eines d’Internet fas servir 
a la teva pràctica docent (Recod) 1,2,3,4,5 moltes, forces, normals, poques, gens Variable construida

v1020r= 1 if v1020= 5 or 6 or 7
v1020r= 2 if v1020= 3 or 4
v1020r= 3 if v1020= 2
v1020r= 4 if v1020= 1
v1020r= 5 if v1020= 0
v1020r=. If v1020=.

v1040R
Procés Enseny-
Aprenent.

Discussions+Llistes+Avaluacions+Tutoritzacions, a través internet 
(recod) 1,2,3,4,5 moltes, forces, normals, poques, gens Variable construida

v1040r=1 if v1040=4
v1040r=2 if v1040=3
v1040r=3 if v1040=2
v1040r=4 if v1040=1
v1040r=5 if v1040=0
v1040r=. If v1040=.

PEA10
Procés Enseny-
Aprenent. Estil docent dels professors: Execució classes Variable construida (v1010r+2*v10434r+v1020r)/4

PEA10R
Procés Enseny-
Aprenent. Estil docent dels professors (Recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA10 <= 1
2=IF 1<PEA10<=2 
3=IF 2<PEA10<=3
4=IF 3<PEA10<=4
5=IF 4<PEA10<=5
.=IF PEA10=.

v231R
Procés Enseny-
Aprenent. Internet afavoreix el procés d’aprenentatge dels alumnes 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v231r=v231
if v231= 6 then v231r= .

v233R
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet permet als alumnes aprendre més ràpid i amb menys 
esforç 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v233r=v233
if v233= 6 then v233r= .

PEA11
Procés Enseny-
Aprenent. Opinió sobre treball dels alumnes Variable construida (v301+v302r+v304+v306)/4

PEA11R
Procés Enseny-
Aprenent. Opinió sobre treball dels alumnes (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA11 <= 1
2=IF 1<PEA11<=2 
3=IF 2<PEA11<=3
4=IF 3<PEA11<=4
5=IF 4<PEA11<=5
.=IF PEA=.

PEA13
Procés Enseny-
Aprenent. Suport i promoció internet (docència) var. Escala Variable construida (v241+v24101)/2

PEA13R
Procés Enseny-
Aprenent. Suport i promoció internet (docència) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA13 <= 1
2=IF 1<PEA13<=2 
3=IF 2<PEA13<=3
4=IF 3<PEA13<=4
5=IF 4<PEA13<=5
.=IF PEA13=.

PEA15
Procés Enseny-
Aprenent. Temps (OL) var. Escala Variable construida (v251R+v25101R+v25102R)/3

PEA15R
Procés Enseny-
Aprenent. Temps (OL) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA15 <= 1
2=IF 1<PEA15<=2 
3=IF 2<PEA15<=3
4=IF 3<PEA15<=4
5=IF 4<PEA15<=5
.=IF PEA15=.

PEA16
Procés Enseny-
Aprenent. Temps (SP) var. Escala Variable construida (v641R+v64101R+v64102R)/3
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PEA16R
Procés Enseny-
Aprenent. Temps (SP) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA16 <= 1
2=IF 1<PEA16<=2 
3=IF 2<PEA16<=3
4=IF 3<PEA16<=4
5=IF 4<PEA16<=5
.=IF PEA16= .

v253R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de coneixements tècnics previs (Recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v253=1 then v253r=5
if v253=2 then v253r=4
if v253=3 then v253r=3
if v253=4 then v253r=2
if v253=5 then v253r=1
if v253=. Then v253r= .
If v253=6 then v253r=.

v643R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de coneixements previs (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v643=1 then v643r=5
if v643=2 then v643r=4
if v643=3 then v643r=3
if v643=4 then v643r=2
if v643=5 then v643r=1
if v643=. Then v643r= .
If v643=6 then v643r=.

PEA19
Procés Enseny-
Aprenent. Autonomia (OL) var. Escala Variable construida (v255R+v256R+v6313R)/3

PEA19R
Procés Enseny-
Aprenent.

Autonomia (OL) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA19<= 1
2=IF 1<PEA19<=2 
3=IF 2<PEA19<=3
4=IF 3<PEA19<=4
5=IF 4<PEA19<=5
.=IF PEA19=.

PEA20
Procés Enseny-
Aprenent. Autonomia (SP) var. Escala Variable construida (v645R+v646R+v6413R)/3

PEA20R
Procés Enseny-
Aprenent.

Autonomia (SP) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA20<= 1
2=IF 1<PEA20<=2 
3=IF 2<PEA20<=3
4=IF 3<PEA20<=4
5=IF 4<PEA20<=5
.=IF PEA20=.

PEA23
Procés Enseny-
Aprenent. Personalització (OL) var. Escala Variable construida (v257R+v6311R+v25103R)/3

PEA23R
Procés Enseny-
Aprenent. Personalització (OL) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA23<= 1
2=IF 1<PEA23<=2 
3=IF 2<PEA23<=3
4=IF 3<PEA23<=4
5=IF 4<PEA23<=5
.=IF PEA23=.

PEA24
Procés Enseny-
Aprenent. Personalització (SP) var. Escala Variable construida (v647R+v6411R+v64103R)/3

PEA24R
Procés Enseny-
Aprenent. Personalització (SP) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA24<= 1
2=IF 1<PEA24<=2 
3=IF 2<PEA24<=3
4=IF 3<PEA24<=4
5=IF 4<PEA24<=5
.=IF PEA24=.

PEA27
Procés Enseny-
Aprenent. Interactivitat (OL) var. Escala Variable construida (v258R+v259R+v25106R)/3
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PEA27R
Procés Enseny-
Aprenent. Interactivitat (OL) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA27<= 1
2=IF 1<PEA27<=2 
3=IF 2<PEA27<=3
4=IF 3<PEA27<=4
5=IF 4<PEA27<=5
.=IF PEA27=.

PEA28
Procés Enseny-
Aprenent. Interactivitat (SP) var. Escala Variable construida (v648+v649+v64106)/3

PEA28R
Procés Enseny-
Aprenent. Interactivitat (SP) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA28<= 1
2=IF 1<PEA28<=2 
3=IF 2<PEA28<=3
4=IF 3<PEA28<=4
5=IF 4<PEA28<=5
.=IF PEA28=.

v300BIN
Procés Enseny-
Aprenent.

Has impartit o imparteixes alguna assignatura que incorpori l’ús 
d’Internet? 0,1 No, Sí Variable construida

1= IF v300=1o2o3
0= IF v300=4

PEA29
Procés Enseny-
Aprenent. Preparació classes var. Escala Variable construida v10412+v1031r+v1032r+v1033r

PEA29R
Procés Enseny-
Aprenent. Preparació classes (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1= IF PEA29=4
2= IF PEA29=3
3=IF PEA29=2
4=IF PEA29=1
5=IF PEA29=0
.=IF PEA29=.

v10412
Procés Enseny-
Aprenent. discussions i llistes distribució var. Escala Variable construida (v1041+v1042)/2

v10412R
Procés Enseny-
Aprenent. discussions i llistes distribució (recod) 0,1 No, Sí Variable construida

v10412r=0
If v10412>0 then v10412=1

v1031R
Procés Enseny-
Aprenent.

Utilitzes informació extreta d’internet per a la preparació de les 
classes? (recod) 0,1 No, Sí Variable construida

1=IF v1031=1o2o3
0=IF v1031=4o5

v1032R
Procés Enseny-
Aprenent.

Comparteixes recursos pedagògics amb altres professors a 
internet? (recod) 0,1 No, Sí Variable construida

1=IF v1032=1o2o3
0=IF v1032=4o5

v1033R
Procés Enseny-
Aprenent. Utilitzes bancs de recursos pedagògics d’internet? (recod) 0,1 No, Sí Variable construida

1=IF v1033=1o2o3
0=IF v1033=4o5

v1010R
Procés Enseny-
Aprenent. TIC com a part lectiva o com a complement 1,2,3,5

Part lectiva+TIC com a complement, Només part 
lectiva, Només TIC com a complement, Res Variable construida

v1010r=.
1=IF v101PL=1 and v101TC=1
2=IF v101pl=1 and v101tc=0
3=IF v101pl=0 and v101tc=1
5=IF v101pl=0 and v101tc=0

v101TC
Procés Enseny-
Aprenent. TIC complement 0,1 No, Sí Variable construida

v101tc=0
1=if v1011=1 o v1012=1 o v1013=1 o v1017=1 o 
v1018=1

v101PL
Procés Enseny-
Aprenent. TIC com a part lectiva 0,1 No, Sí Variable construida

v101pl=0
1= if v1014=1 o v1015=1 o v1016=1 o v1019=1

v10434
Procés Enseny-
Aprenent. Avaluació i tutorització var. Escala Variable construida V1043+V1044

v10434R
Procés Enseny-
Aprenent. Avaluació i tutorització (recod) 1,3,5 Molt, normal, gens Variable construida

1=if V10434=2
3=if v10434=1
5 if v10434=0

PEA32
Procés Enseny-
Aprenent. Opinió sobre l'estil d'aprenentatge dels alumnes var. Escala Variable construida (v231r+v233r+PEA11r)/3
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PEA32R
Procés Enseny-
Aprenent. Opinió sobre l'estil d'aprenentatge dels alumnes (Recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA32<= 1
2=IF 1<PEA32<=2 
3=IF 2<PEA32<=3
4=IF 3<PEA32<=4
5=IF 4<PEA32<=5
.=IF PEA32=.

v303R
Procés Enseny-
Aprenent. Internet els facilita el plagi d’informació? (Recod) 0,1 No, Sí Variable construida

1= if v303 =1 o 2 o 3
0= if v303=4 o 5

v51R Ús TIC
Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels 
ordinadors? (recod) 1,2,3,4,5 Expert, Avançat, Mig, bàsic, Inicial Variable construida

IF v51=1 then v51r= 5
IF v51=2 then v51r= 4
IF v51=3 then v51r= 3
IF v51=4 then v51r= 2
IF v51=5 then v51r= 1

v52R Ús TIC Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet? (re1,2,3,4,5 Expert, Avançat, Mig, bàsic, Inicial Variable construida

IF v52=1 then v52r= 5
IF v52=2 then v52r= 4
IF v52=3 then v52r= 3
IF v52=4 then v52r= 2
IF v52=5 then v52r= 1

PEAO1
Procés Enseny-
Aprenent. Infrastructures var. Escala Variable construida (v1051+v1052)/PEAO1c

PEAO1R
Procés Enseny-
Aprenent. Infrastructures (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEAO1<= 5
2=IF 3<PEAO1<=4
3=IF 2<PEAO1<=3
4=IF 1<PEAO1<=2
5= PEAO1<=1
.=IF PEAO1=.

PEAO2
Procés Enseny-
Aprenent. Institucionals var. Escala Variable construida (v10513+v10514+v10515)/PEAO2c

PEAO2R
Procés Enseny-
Aprenent. Institucionals (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEAO2<= 5
2=IF 3<PEAO2<=4
3=IF 2<PEAO2<=3
4=IF 1<PEAO2<=2
5= PEAO2<=1
.=IF PEAO2=.

PEAO3
Procés Enseny-
Aprenent. Resistències var. Escala Variable construida (v1059+v10510+v10511)/PEAO3c

PEAO3R
Procés Enseny-
Aprenent. Resistències (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEAO3<= 5
2=IF 3<PEAO3<=4
3=IF 2<PEAO3<=3
4=IF 1<PEAO3<=2
5= PEAO3<=1
.=IF PEAO3=.

PEAO4
Procés Enseny-
Aprenent. Dificultats en docència var. Escala Variable construida (v10512+v1058+v1055)/PEAO4c

PEAO4R
Procés Enseny-
Aprenent. Dificultats en docència (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEAO4<= 5
2=IF 3<PEAO4<=4
3=IF 2<PEAO4<=3
4=IF 1<PEAO4<=2
5= PEAO4<=1
.=IF PEAO4=.

PEAO5
Procés Enseny-
Aprenent. Dificultats en tecnologia (coneixements) var. Escala Variable construida (v1053+v1054+v1056)/PEAO5c

Universitat i Societat Xarxa 25 Annexos

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat



Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

PEAO5R
Procés Enseny-
Aprenent. Dificultats en tecnologia (coneixements) (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEAO5<= 5
2=IF 3<PEAO5<=4
3=IF 2<PEAO5<=3
4=IF 1<PEAO5<=2
5= PEAO5<=1
.=IF PEAO5=.

PEAO6
Procés Enseny-
Aprenent. Dificultats en temps var. Escala Variable construida v1057

PEAO6R
Procés Enseny-
Aprenent. Dificultats en temps (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEAO6<= 5
2=IF 3<PEAO6<=4
3=IF 2<PEAO6<=3
4=IF 1<PEAO6<=2
5= PEAO6<=1
.=IF PEAO6=.

PEAO11
Procés Enseny-
Aprenent. Personal var. Escala Variable construida (v1053+v1056+v1057+v1059+v10512)/PEAO11c

PEAO11R
Procés Enseny-
Aprenent. Personal (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEA11<= 5
2=IF 3<PEA11<=4
3=IF 2<PEA11<=3
4=IF 1<PEA11<=2
5= PEA11<=1
.=IF PEA11=.

PEAO12
Procés Enseny-
Aprenent. Institucional var. Escala Variable construida

(v1051+v1052+v1054+v1055+v1058+v10510 
+v10511+v10513+v10514+v10515)/PEAO12c

PEAO12R
Procés Enseny-
Aprenent. Institucional (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF 4<PEA12<= 5
2=IF 3<PEA12<=4
3=IF 2<PEA12<=3
4=IF 1<PEA12<=2
5= PEA12<=1
.=IF PEA12=.

PEAO1c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida 2-suma de missings de v1051i v1052

PEAO2c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida 3-suma de missings de v10513 i v10514 i v10515

PEAO3c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida 3- suma de missings de v1059 i v10510 i v10511

PEAO4c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida 3- suma de missings de v1055 i v1058 i v10512

PEAO5c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida 3- suma de missings de v1053 i v1054 i v1056

PEAO6c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida 1- suma de missings de v1057

PEAO11c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida

5- suma de missings de v1053 i v1056 i v1057 i 
v1059 i v10512

PEAO12c
Procés Enseny-
Aprenent. Numero respostes factors var. Escala Variable construida

10- suma de missings de v1051 i v1052 i v1054 i 
v1055 i v1058 i v10510 i v10511 i v10513 i v10514 i 
v10515
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

U13 Ús TIC Lloc de connexió
1,2,4,6,8,9,1
2

Llar, Universitat, Altres, Llar+Univ, Universitat+Altres, 
Llar+Altres, Llar+Univ+Altres, Variable construida

if v450=1 and v452=1 then U13=1
if perfil=0 and v456=1 and 450=1 then U13=3
if v451=1 and v450=1 then U13=2
if v450>=1 and v451=0 and v452=0 and perfil=1 then 
U13= 4
if v450>=1 and v451=0 and v452=0 and perfil=0 and 
456=0 then U13= 4
if v450=2 and v451=0 and v452=1 and perfil=0 and 
v456=1 then U13=5
if v450=2 and v451=1 and v452=1 then U13=6
if v450=2 and v451=1 and v452=0 and perfil=0 and 
v456=1 then U13=7
if v450>=2 and v451=1 and v452=0 and perfil=0 and 
v456=0 then U13=8
if v450>=2 and v451=1 and v452=0 and perfil=1 then 
U13=8
if v450>=2 and v451=0 and v452=1 and perfil=1 then 
U13=9
if v450>=2 and v451=0 and v452=1 and perfil=0 and 
v456=0 then U13=9
if v450>=2 and v451=0 and v452=0 and perfil=0 and 
v456=1 then U13=10
if v450>2 and v451=0 and v452=1 and perfil=0 and 
v456=1 then U13=11
if v450>2 and v451=1 and v452=1 then U13=12
if v450>2 and v451=1 and v452=0 and perfil=0 and 
v456=1 then U13=13

U14 Ús TIC Possesió dispositius. Ordinador 1,2,3 Ordinador, altres, ordinador+altres Variable construida

U14=.
If v540= 1 and v541=1 then U14=1
If 540>=1 and v541=0 then U14=2
If 540>1 and V541=1 then U14=3

U15 Ús TIC Ús real escala max 5 Variable construida 0,75*U10p+0,25*U4
No 
s'usa

U15R Ús TIC Ús real (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF U15 <= 1
2=IF 1<U15<=2 
3=IF 2<U15<=3
4=IF 3<U15<=4
5=IF 4<U15<=5
.=IF U15= .

No 
s'usa

U16 Ús TIC Ús de les TIC var. Escala Variable construida (U15+U5)/2 No 

U16R Ús TIC Ús de les TIC (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF U16 <= 1
2=IF 1<U16<=2 
3=IF 2<U16<=3
4=IF 3<U16<=4
5=IF 4<U16<=5
.=IF U16= .

No 
s'usa

PEA34
Procés Enseny-
Aprenent. Execució classes (Binaria, semipresencialitat fortal). 0,1 No, Sí Variable construida

PEA34=.
IF PEA10r= 1 o 2 then PEA34=1
IF PEA10r= 3 o 4 o 5 PEA34=0

PEA33 Obstacles docència professorat var. Escala Variable construida (PEA1r+PEA2r+PEA3r+PEA4r+PEA5r+PEA6r)/6

PEA33R
Procés Enseny-
Aprenent. Obstacles docència professorat (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA33 <= 1
2=IF 1<PEA33<=2 
3=IF 2<PEA33<=3
4=IF 3<PEA33<=4
5=IF 4<PEA33<=5
.=IF PEA33= .
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

U19 Ús TIC Creació var. Escala Variable construida

U19=v470
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and v487=1 then 
U19=.

U19R Ús TIC Creació (recod) 1,2,3,5 molt, força, normal, gens Variable construida

5=IF U19 <1
3=IF 1<=U19<2 
2=IF 2<=U19<3
1=IF 3<=U19
.=IF U19= .
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and v487=1 then 
U19R=.

U18 Ús TIC Participació var. Escala Variable construida

U18=v480
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and v487=1 then 
U18=.

U18R Ús TIC Participació (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

5=IF U18 < 1
4=IF 1<=U18<2 
3=IF 2<=U18<3
2=IF 3<=U18<5
1=IF 5<=U18
.=IF U18= .
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and v487=1 then 
U18R=.

U17 Ús TIC

Usuari pasiu 

0,1 No, Sí Variable construida

U17=0
v487=1 then U17=1
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and v487=1 then 
U17=.

B1r Biblioteca

Consulta (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens

1=IF B1<= 1
2=IF 1<B1<=2 
3=IF 2<B1<=3
4=IF 3<B1<=4
5=IF 4<B1<=5
.=IF B1=.

B2r Biblioteca

Serveis (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens

1=IF B2<= 1
2=IF 1<B2<=2 
3=IF 2<B2<=3
4=IF 3<B2<=4
5=IF 4<B2<=5
.=IF B2=.

B3r Biblioteca

Intensitat ús (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens

1=IF B3<= 1
2=IF 1<B3<=2 
3=IF 2<B3<=3
4=IF 3<B3<=4
5=IF 4<B3<=5
.=IF B3=.

B4r Biblioteca Qualitat Informació (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens

1=IF B4<= 1
2=IF 1<B4<=2 
3=IF 2<B4<=3
4=IF 3<B4<=4
5=IF 4<B4<=5
.=IF B4=.

v250R
Procés Enseny-
Aprenent. Els cursos on-line suposen un major...

v640R
Procés Enseny-
Aprenent. Els cursos semipresencials suposen un major...

PEAO0c
Procés Enseny-
Aprenent.

Número de respostes dels principals obstacles i el seu grau 
d’importància per a la incorporació d’Internet a l’ensenyament 
universitari
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

PEAO10c
Procés Enseny-
Aprenent.

Número de respostes dels principals obstacles i el seu grau 
d’importància per a la incorporació d’Internet a l’ensenyament 
universitari (Institucionals/Personals)

v470r2 Ús TIC Creació de pàgina web, weblog, wiki
v290r Biblioteca Serveis: Catàleg, BBDD, Prèstec, Biblioteca
v30r Ús TIC Usos TIC NO
U110 Ús TIC Existència de canvi d'hàbits en factors
v710c Ús TIC Existència de canvi d'hàbitsen variables

v1030R
Procés Enseny-
Aprenent. Respon, si us plau, a les següents qüestions:

U100 Ús TIC Factors ús No 
U100pct Ús TIC Pes del factor en la intensitat d'ús de l'individu No 
U120pct Ús TIC Pes del factor en el canvi d'hàbits  de l'individu No 
U100p Ús TIC Ús internet (escala 1-5)

v230R
Procés Enseny-
Aprenent. Estàs d’acord amb les següents afirmacions?

v50R Ús TIC Quin consideres qu`és el teu nivell habilitat d'ús en…

PEAO0R
Procés Enseny-
Aprenent.

Factors de dificultat: Valora quins són els principals 
obstacles i el seu grau d’importància per a la incorporació 

d’Internet a l’ensenyament universitari

PEAO10R
Procés Enseny-
Aprenent.

Factors de dificultat2 (Personals/Institucionals) Valora quins 
són els principals obstacles i el seu grau d’importància per a 

la incorporació d’Internet a l’ensenyament universitari
v710d Ús TIC Direcció de canvi d'hàbits en factors 
U120R Ús TIC Intensitat direcció canvi d'hàbits dins dels factors No

v251R
Procés Enseny-
Aprenent. temps de dedicació (recod) 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v251r=v251
If v251=6 then v 251r=.

v252R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de satisfacció (recod) 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v252r=v252
If v252=6 then v252r=.

v255R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de flexibilitat en l’organització del temps (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v255r=v255
If v255=6 then v255r=.

v256R
Procés Enseny-
Aprenent. grau d’autonomia (recod) 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v256r=v256
If v256=6 then v256r=.

v257R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v257r=v257
If v257=6 then v257r=.

v258R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v258r=v258
If v258=6 then v258r=.

v259R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v259r=v259
If v259=6 then v259r=.

v6311R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v6311r=v6311
If v6311=6 then v6311r=.

v6313R
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v6312r=v6312
If v6312=6 then v6312r=.

v25101R
Procés Enseny-
Aprenent. temps de preparació 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v25101r=v25101
If v25101=6 then v25101r=.

v25102R
Procés Enseny-
Aprenent. temps de gestió 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v25102r=v25102
If v25102=6 then v25102r=.

v25103R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v25103r=v25103
If v25103=6 then v25103r=.
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

v25104R
Procés Enseny-
Aprenent. rendiment acadèmic dels alumnes 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v25104r=v25104
If v25104=6 then v25104r=.

v25105R
Procés Enseny-
Aprenent. capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v25105r=v25105
If v25105=6 then v25105r=.

v25106R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de participació de l’alumnat 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v25106r=v25106
If v25106=6 then v25106r=.

v641R
Procés Enseny-
Aprenent.

temps de dedicació
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v641r=v641
If v641=6 then v641r=.

v642R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de satisfacció
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v642r=v642
If v642=6 then v642r=.

v646R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’autonomia
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v646r=v646
If v646=6 then v646r=.

v647R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v647r=v647
If v647=6 then v647r=.

v648R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v648r=v648
If v648=6 then v648r=.

v649R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v649r=v649
If v649=6 then v649r=.

v6411R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v6411r=v6411
If v6411=6 then v6411r=.

v6413R
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens
Variable construida

v6413r=v6413
If v6413=6 then v6413r=.

v64101R
Procés Enseny-
Aprenent. temps de preparació 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v64101r=v64101
If v64101=6 then v64101r=.

v64102R
Procés Enseny-
Aprenent. temps de gestió 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v64102r=v64102
If v64102=6 then v64102r=.

v64103R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de seguiment de les activitats que realitza l’alumne 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v64103r=v64103
If v64103=6 then v64103r=.

v64104R
Procés Enseny-
Aprenent. rendiment acadèmic dels alumnes 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v64104r=v64104
If v64104=6 then v64104r=.

v64105R
Procés Enseny-
Aprenent. capacitat de gestionar grups d’alumnes nombrosos 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v64105r=v64105
If v64105=6 then v64105r=.

v64106R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de participació de l’alumnat 1,2,3,4,5, molt, força, normal, poc, gens Variable construida

v64106r=v64106
If v64106=6 then v64106r=.

v471RR Ús TIC Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet? (recod) 0,1 No, Sí Variable construida
v471rr=0
if v471=2 then v471rr=1

v472RR Ús TIC Has creat un Weblog? (recod) 0,1 No, Sí Variable construida
v472rr=0
if v472=2 then v473rr=1

v473RR Ús TIC Has creat un Wiki? (recod) 0,1 No, Sí Variable construida
v473rr=0
if v473=2 then v473rr=1

U20 Ús TIC Desconeixença del 0 al 3 Variable construida

v471rr+v472rr+v473rr
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and v487=1 then 
U20=.
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definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

U20R Ús TIC Desconeixença (recod) 1,2,3,5
molt desconeixement , força, normal, gens 
desconeixement Variable construida

5=IF U20 <1
3=IF 1<=U20<2 
2=IF 2<=U20<3
1=IF 3<=U20
.=IF U20= .
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and v487=1 then 
U20R=. NO

U17R Ús TIC Usuari passiu/actiu (recod) 1, 5 Molt, gens Variable construida
If U17=0 then U17R=1
If U17=1 then U17R=5

U19RR Ús TIC Creació (desagregada)
1,2,3,4,5,6,7,
8

Cap creació, web, weblog, wiki, web+weblog, 
web+wiki, weblog+wiki, web+weblog+wiki Variable construida

1= if U19R=5
2= if U19R=3 and v471=1
3= if U19R=3 and v471=2
4= if U19R=3 and v471=3
5= if U19R=2 and v471=1 and v472=1
6= if U19R=2 and v471=1 and v473=1
7= if U19R=2 and v472=1 and v473=1
8= if U19R=1
. If U19R= .

U20RR Ús TIC Desconeixement (desagregada)
1,2,3,4,5,6,7,
8

Cap desconeixement, web, weblog, wiki, web+weblog, 
web+wiki, weblog+wiki, web+weblog+wiki Variable construida

If U20R=5 then U20RR=8
If U20R=3 and v471=2 then U20RR=5
If U20R=3 and v472=2 then U20RR=6
If U20R=3 and v473=2 then U20RR=7
If U20R=2 and v471=2 and v472=2 then U20RR=2
If U20R=2 and v471=2 and v473=2 then U20RR=3
If U20R=2 and v472=2 and v473=2 then U20RR=4
If v471=1 then U20RR=1

v3R Ús TIC Volum d'ús (1-23)

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23 Variable construida Suma de Sí de v31r a v6023r
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Taula 13.3. Alumnat 

Universitat i Societat Xarxa 32 Annexos

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat



Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

Ident Identificació Identificador Variable original
Email Identificació E-mail Variable original
Edat Perfil Indica, si us plau, la teva edat var. escala Variable original
Sexe Perfil Indica, si us plau, el teu sexe 1, 0 Home,Dona. Variable original

Estudis Perfil Estudis finalitzats en l'actualitat 1,2,3,4,5,6,7

Batxillerat, Mòduls prof.,    
Diplomatura,  llicenciatura, 
Enginyeria tècnica, Enginyeria superior, 
Doctorat Variable original

Àrea Perfil
A quina àrea disciplinar estan adscrits els estudis universitaris que estàs 
realitzant? 1,2,3,4,5

Biomedicina, Ciències exactes i naturals, 
Ciències socials, Enginyeria, Humanitats Variable original

Curs Perfil En quin curs et trobes de la carrera que estàs estudiant? 1,2,3,4,5,6 1er, 2on, 3er, 4art, 5è, 6è
Variable original/ 
Variable construïda

1=Semestre 1 ó 2;  
2=Semestre 3 ó 4; 
3=Semestre 5 ó 6; 
4=Semestre 7 ó 8; 
5=Semestre 9 ó 10

Horari Perfil Quin és l’horari lectiu que realitzes? 1,2,3 Matins, Tardes, Matins i tardes Variable original

Treb Perfil Compagines els teus estudis amb alguna activitat laboral remunerada? 1, 0 Sí, No. Variable original

v59 Emprenedurisme Tens intenció de crear un negoci propi? 1,2,3
Aviat; Més tard, quan finalitzi la carrera; 
No tinc intenció de crear un negoci propi. Variable original

v51 Ús TIC Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors? 1,2,3,4,5 Inicial, Bàsic, Mig, Avançat, Expert Variable original

v51R Ús TIC Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús dels ordinadors? (recod) 1,2,3,4,5 Expert, Avançat, Mig, bàsic, Inicial Variable construida

IF v51=1 then v51r= 5
IF v51=2 then v51r= 4
IF v51=3 then v51r= 3
IF v51=4 then v51r= 2
IF v51=5 then v51r= 1

v52 Ús TIC Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet? 1,2,3,4,5 Inicial, Bàsic, Mig, Avançat, Expert Variable original

v52R Ús TIC Quin consideres que és el teu nivell d’habilitat en l’ús d’Internet? (recod) 1,2,3,4,5 Expert, Avançat, Mig, bàsic, Inicial Variable construida

IF v52=1 then v52r= 5
IF v52=2 then v52r= 4
IF v52=3 then v52r= 3
IF v52=4 then v52r= 2
IF v52=5 then v52r= 1

Eti53 Ús TIC Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet?
v531 Ús TIC Ordinador amb connexió sobre xarxa telefònica bàsica 0,1 No, Sí Variable original
v532 Ús TIC Ordinador amb connexió ADSL 0,1 No, Sí Variable original
v533 Ús TIC Ordinador amb connexió per cable 0,1 No, Sí Variable original
v534 Ús TIC Portàtil amb connexió sobre xarxa telefònica 0,1 No, Sí Variable original
v535 Ús TIC Portàtil amb connexió ADSL 0,1 No, Sí Variable original
v536 Ús TIC Portàtil amb connexió per cable 0,1 No, Sí Variable original
v537 Ús TIC Portatil amb connexió wireless 0,1 No, Sí Variable original
v538 Ús TIC Disposo d’ordinador o portàtil sense connexió a Internet 0,1 No, Sí Variable original
v539 Ús TIC No disposo d’ordinador propi 0,1 No, Sí Variable original
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v42 Ús TIC Quants anys fa que utilitzes Internet? 1,2,3,4,5,6,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9,10,11,12,13,14,15 Variable original

v43 Ús TIC Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment? 1,2,3 

1 dia o menys a la setmana,       
2, 3 o 4 dies a la setmana,                    
5, 6 o 7 dies a la setmana Variable original

v43R Ús TIC Quants dies de mitjana et connectes a Internet setmanalment? (recod) 1,2,3

1 dia o menys/setmana; 
2,3 o 4 dies a la setmana; 
5, 6 o 7 dies a la setmana Variable construida

If v43=3 then v43r=1
If v43=2 then v43r= 2
If v43=1 then v43r=3

v44 Ús TIC Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a Internet? 1,2,3,4,

Menys d’una hora,                       
Entre 1 i 2 h, Entre 2 i 3 h, 
Entre 3 i 4 h, Entre 4 i 5 h, 
Més de 5 hores Variable original

v44R Ús TIC Quina és la durada mitjana de les teves sessions (actives) a Internet? (recod) 1,2,3,4,5, 6

Més de 5 h; Entre 4 i 5 h; 
Entre 3 i 4 h.; Entre 2 i 3 h; 
Entre 1 i 2 h; 
Menys d'una hora/set.; Variable construida

If v44=5 then v43r= 2
If v44=4 then v43r=3
If v44=3 then v44r=4
If v44=2 then v43r= 5

Eti45 Ús TIC Des d’on et connectes habitualment a Internet?
v451 Ús TIC Universitat 0,1 No, Sí Variable original
v452 Ús TIC Llar 0,1 No, Sí Variable original
v453 Ús TIC Cafés-Internet 0,1 No, Sí Variable original
v454 Ús TIC Biblioteques 0,1 No, Sí Variable original
v455 Ús TIC Altres centres públics 0,1 No, Sí Variable original
v456 Ús TIC Des del lloc de treball 0,1 No, Sí Variable original
v457 Ús TIC Altres 0,1 No, Sí Variable original
Eti54 Ús TIC A través de quins suports accedeixes a Internet?
v541 Ús TIC Ordinador 0,1 No, Sí Variable original
v542 Ús TIC Mòbil 0,1 No, Sí Variable original
v543 Ús TIC PDA 0,1 No, Sí Variable original
v544 Ús TIC Televisió 0,1 No, Sí Variable original
v545 Ús TIC Consoles de joc 0,1 No, Sí Variable original
Eti3 Per a què uses habitualment Internet?

v31 Ús TIC Per a utilitzar el correu electrònic 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v32 Ús TIC Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (messenger, yahoo, etc) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v33 Ús TIC Per a cercar informació 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v34 Ús TIC Per a seguir les publicacions periòdiques 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v35 Ús TIC Per a realitzar tasques administratives 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v36 Ús TIC Per a comprar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v37 Ús TIC Per a vendre 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v38 Ús TIC Per a seguir cursos o formació 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original
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v39 Ús TIC Per a jugar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v310 Ús TIC Per a conèixer gent i/o lligar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v311 Ús TIC Per a cercar feina 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v312 Ús TIC Per a penjar informació 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v313 Ús TIC Per a xatejar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v314 Ús TIC Per a descarregar música i/o pel•lícules 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v5515 Ús TIC Per a descarregar software 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v5516 Ús TIC Per a accedir a pàgines de continguts per a adults 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v5517 Ús TIC Per a treballar 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v5518 Ús TIC Per a realitzar trucades de telèfon 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v6019 Ús TIC Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v6020 Ús TIC Per a veure la televisió 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v6021 Ús TIC Per a escoltar la ràdio 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v6022 Ús TIC Per a rebre informació (RSS-feed) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v6023 Ús TIC Per a visitar weblogs 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original
Eti71 Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les següents 
v711 Ús TIC Relacions familiars 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v712 Ús TIC Relacions amb els amics 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v713 Ús TIC Veure la TV 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v714 Ús TIC Escoltar la ràdio 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v715 Ús TIC Llegir premsa en paper 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v716 Ús TIC Llegir premsa a través d'Internet 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v717 Ús TIC Llegir llibres 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v718 Ús TIC Anar a la biblioteca 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v719 Ús TIC Escoltar música 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7110 Ús TIC Anar al cinema 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7111 Ús TIC Anar al teatre o concerts 1,2,3 més, igual, menys Variable original

v7112 Ús TIC Assistir a d'altres activitats culturals (museus, exposicions, conferències...) 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7113 Ús TIC Treballar des de casa 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7114 Ús TIC Estudiar a casa 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7115 Ús TIC Assistir a classe 1,2,3 més, igual, menys Variable original
v7116 Ús TIC Dormir 1,2,3 més, igual, menys Variable original
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v7117 Ús TIC No fer res 1,2,3 més, igual, menys Variable original
Respon, si us plau, a les següents qüestions:

v471 Ús TIC Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet? 1, 0, 2 Sí, No, No sé que és Variable original
v472 Ús TIC Has creat un Weblog? 1, 0, 2 Sí, No, No sé que és Variable original
v473 Ús TIC Has creat un Wiki? 1, 0, 2 Sí, No, No sé que és Variable original
Eti48 Ús TIC Has penjat informació pròpia a Internet?
v481 Ús TIC Continguts elaborats (articles, etc) 0,1 No, Sí Variable original
v482 Ús TIC Fotografies 0,1 No, Sí Variable original
v483 Ús TIC Continguts de vídeo, d'àudio o multimèdia 0,1 No, Sí Variable original
v484 Ús TIC Participació en Weblogs 0,1 No, Sí Variable original
v485 Ús TIC Participació en Wikis 0,1 No, Sí Variable original
v486 Ús TIC Participació en fòrums 0,1 No, Sí Variable original
v487 Ús TIC No ho he fet 0,1 No, Sí Variable original
Eti49 Ús TIC Valora, si us plau, alguns aspectes d’Internet:

v491 Ús TIC

Quin és el teu grau de preocupació sobre la privacitat a Internet? (ex: l’ús de les 
teves dades personals per terceres persones...)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v492 Ús TIC

Quin és el teu grau de preocupació sobre la seguretat a Internet? (ex: pèrdua o 
manipulació de dades personals, ús de targetes de crèdit en les compres 
online...) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v563 Ús TIC Et sents vigilat o controlat quan navegues per Internet? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v564 Ús TIC Creus que Internet és un espai prou regulat? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v565 Ús TIC Utilitzes programari lliure (GNU/Linux, Firefox, Apache, etc)? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

Eti10e
Per a que uses habitualment Internet en l'estudi d'una assignatura?

v101 Procés Enseny- Per a comunicar-te amb el professor 0,1 No, Sí Variable original
v102 Procés Enseny- Per a cercar informació 0,1 No, Sí Variable original
v103 Procés Enseny- Per a consultar el pla docent, la bibliografia, etc. 0,1 No, Sí Variable original
v104 Procés Enseny- Per a consultar els materials del curs 0,1 No, Sí Variable original
v105 Procés Enseny- Per a comunicar-te amb els companys 0,1 No, Sí Variable original
v106 Procés Enseny- Per a seguir el curs 0,1 No, Sí Variable original
v107 Procés Enseny- No l’uso per a res 0,1 No, Sí Variable original

Eti28

Respon, si us plau, a les següents qüestions relacionades amb l’ús que 
fas d’Internet com a alumne:

v281
Procés Enseny-
Aprenent.

Has assistit a alguna assignatura presencial on es fes un ús intensiu de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula?

0,1 No, Sí Variable original
v282 Procés Enseny- Has assistit a alguna assignatura presencial on es fes ús d’Internet a l’aula? 0,1 No, Sí Variable original
v283 Procés Enseny- Has participat en discussions online sobre el teu àmbit d’estudi? 0,1 No, Sí Variable original
v284 Procés Enseny- T’has subscrit a llistes de distribució sobre el teu àmbit d’estudi? 0,1 No, Sí Variable original
v285 Procés Enseny- Has utilitzat Internet com a eina de treball cooperatiu? 0,1 No, Sí Variable original

Eti62e
Has seguit o segueixes alguna assignatura o curs que incorpori l’ús 

d’Internet? 
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v621
Procés Enseny-
Aprenent. Si, en modalitat on-line 0,1 No, Sí Variable original

v622
Procés Enseny-
Aprenent.

Si, en modalitat semipresencial (assignatures o cursos presencials que tenen 
una part lectiva o de continguts a Internet) 0,1 No, Sí Variable original

v623
Procés Enseny-
Aprenent. No 0,1 No, Sí Variable original

Eti25e

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència com a 
estudiant.  Els cursos on-line suposen un major...

v251
Procés Enseny-
Aprenent.

temps de dedicació
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v252
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de satisfacció
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v253
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de coneixements previs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v254
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’exigència del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v255
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de flexibilitat en l’organització del temps
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v256
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’autonomia
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v257
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v258
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v259
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v2510
Procés Enseny-
Aprenent.

capacitat d’elecció curricular
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v6311
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v6312
Procés Enseny-
Aprenent.

dificultat de seguiment del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v6313
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

Eti64e

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència com a 
estudiant.  Els cursos semipresencials suposen un major...

v641
Procés Enseny-
Aprenent.

temps de dedicació
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v642
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de satisfacció
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v643
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de coneixements previs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v644
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’exigència del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original
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v645
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de flexibilitat en l’organització del temps
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v646
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’autonomia
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v647
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v648
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v649
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v6410
Procés Enseny-
Aprenent.

capacitat d’elecció curricular
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v6411
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v6412
Procés Enseny-
Aprenent.

dificultat de seguiment del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v6413
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència com a 
estudiant.  Els cursos on-line suposen un major...

v251
Procés Enseny-
Aprenent.

temps de dedicació
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v252
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de satisfacció
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v253
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de coneixements previs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v254
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’exigència del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v255
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de flexibilitat en l’organització del temps
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v256
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’autonomia
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v257
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v258
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v259
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v2510
Procés Enseny-
Aprenent.

capacitat d’elecció curricular
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v6311
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v6312
Procés Enseny-
Aprenent.

dificultat de seguiment del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA
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v6313
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència com a 
estudiant.  Els cursos semipresencials suposen un major...

v641
Procés Enseny-
Aprenent.

temps de dedicació
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v642
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de satisfacció
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v643
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de coneixements previs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v644
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’exigència del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v645
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de flexibilitat en l’organització del temps
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v646
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’autonomia
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v647
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v648
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v649
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v6410
Procés Enseny-
Aprenent.

capacitat d’elecció curricular
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v6411
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v6412
Procés Enseny-
Aprenent.

dificultat de seguiment del curs
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

v6413
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original filtrada REALIMENTADA

Eti69

En els cursos que han incorporat Internet, quin ha estat el format / suport 
on s’han dipositat els materials del curs?

v691
Procés Enseny-
Aprenent.

Continguts textuals lineals (Word, PDF, pàgines web de text, dossiers 
electrònics, etc.) 0,1 No, Sí Variable original

v692
Procés Enseny-
Aprenent.

Continguts hipertextuals (web del curs)
0,1 No, Sí Variable original

v693
Procés Enseny-
Aprenent.

Continguts gràfics o multimèdia (pàgines web multimèdia, bancs d’imatges, 
Power Point, etc.) 0,1 No, Sí Variable original

Eti32
Valora les següents opcions en funció de com prefereixes disposar dels 

continguts del curs

v321
Procés Enseny-
Aprenent.

Prefereixo prendre apunts directament del professor
1,2,3,4,5

molt, força, normal, poc, gens.
Variable original

v322
Procés Enseny-
Aprenent.

Disposar dels materials del curs impresos
1,2,3,4,5

molt, força, normal, poc, gens.
Variable original
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v323
Procés Enseny-
Aprenent.

Disposar d’accés a tots els materials del curs en format digital
1,2,3,4,5

molt, força, normal, poc, gens.
Variable original

Eti23 Estàs d’acord amb les següents afirmacions?

v231
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet afavoreix el teu procés d’aprenentatge
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v232
Procés Enseny-
Aprenent.

M’ha resultat senzill familiaritzar-me amb l’estructura i les eines del cursos que 
han incorporat Internet en el seu procés docent 1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

v233
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet permet aprendre més ràpid i amb menys esforç
1,2,3,4,5,6

molt, força, normal, poc, gens, no ho sé.
Variable original

I amb les següents?

v241
Procés Enseny-
Aprenent.

La Universitat hauria de potenciar la oferta de cursos a través d’Internet
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v242
Procés Enseny-
Aprenent.

La docència recolzada sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
(TIC) és preferible a la docència que no empra les TIC 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v243
Procés Enseny-
Aprenent.

Em considero preparat/da per aprendre a través d’Internet
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v244
Procés Enseny-
Aprenent.

La universitat hauria d’oferir cursos de formació en l’ús de les TIC utilitzades en 
els cursos universitaris 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

Eti29
Valora l’ús que fas a través d’Internet de la Biblioteca de la Universitat

v291 Biblioteca
Consultar el catàleg

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v292 Biblioteca
Consultar les bases de dades i revistes en línia disponibles

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v293 Biblioteca
Reservar, sol•licitar i ampliar el període de llibres en préstec

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v294 Biblioteca

Sol•licitar informació i documentació a la teva biblioteca, per al 
desenvolupament de les teves activitats acadèmiques, a través del correu 
electrònic 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

Eti30e A l’hora de fer treballs per una assignatura,

v301
Procés Enseny-
Aprenent.

Cerques informació a través d’Internet?
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v302
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet et permet elaborar els treballs més ràpidament i amb menys esforç?
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v303
Procés Enseny-
Aprenent.

Has plagiat informació que has trobat a Internet?
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v304
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet et permet prescindir de la Biblioteca?
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v305
Procés Enseny-
Aprenent.

Quin és el grau de confiança que atorgues a la informació que trobes a Internet 
i a les fonts d’on l’extreus? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v306
Procés Enseny-
Aprenent.

Quin és el grau de rigor que atorgues a la informació que trobes a Internet i les 
seves fonts? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v587
Procés Enseny-
Aprenent.

A l’hora de cercar informació, et crees el teu propi bookmark?
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original
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Eti61

Internet com a eina de suport a l’estudi. Valora les següents opcions en 
funció del grau de dificultat que et generen 

v611
Procés Enseny-
Aprenent.

L’idioma
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v612
Procés Enseny-
Aprenent.

L’allau d’informació
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v613
Procés Enseny-
Aprenent.

Trobar allò que s’està cercant
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v614
Procés Enseny-
Aprenent.

Navegabilitat
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v615
Procés Enseny-
Aprenent.

Dificultats amb el programari
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

Eti34
L’arquitectura de la informació (la lògica hipertextual) d’Internet...

v341
Procés Enseny-
Aprenent.

afavoreix la teva comprensió lectora
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v342
Procés Enseny-
Aprenent.

afavoreix la teva capacitat de comprensió dels continguts
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v343
Procés Enseny-
Aprenent.

facilita la teva capacitat de buscar i seleccionar informació
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v344
Procés Enseny-
Aprenent.

facilita la teva capacitat d'organitzar informació
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v345
Procés Enseny-
Aprenent.

facilita la teva capacitat d’ampliar informació
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

v706
Procés Enseny-
Aprenent.

limita el teu grau de concentració
1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable original

Si vols participar en el sorteig de 5 iPods, si us plau, completa els camps 
següents:

v721 Nom: Variable original
v722 Cognom: Variable original
v723 E-mail: Variable original

GEdat Perfil

Grup Edat

1, 0, 10, 90 <21, >=21, <17, >90 Variable construida

1 = 17 < Edat < 21;     
0 = 91 > Edat ≥ 21;    
10 = Edat ≤ 17;          
90 = Edat > 90

GEdat2 Perfil

Grup Edat

1, 0, 10, 90 <31, >=31, <17, >90 Variable construida

1 = 17 < Edat < 31;
0 = 90 > Edat ≥ 31; 
10 = Edat ≤ 17; 
90 = Edat > 90

GArea Perfil
Area d'Estudis

1, 0 Lletres, ciències Variable construida
1 = Area 3 ó 5; 
0 = Area 1 ó 2 ó 4

Semestre Perfil En quin semestre et trobes de la carrera que estàs estudiant? 1,2,3,4,5,6,7, 1er, 2on, 3er, 4art, 5è, 6è, 7è, 8è, 9è, 10è. Vatiable original

v300
Procés Enseny-
Aprenent. Has seguit o segueixes alguna assignatura o curs que incorpori l’ús d’Internet? 1,2,3,4

Sí, Online; 
Sí, Semipresencial; 
Sí, Online i Semipresencial; 
No Variable construida

1 = (v621=1 Y v622=0 Y v623=0); 
2 = (v621=0 Y v622=1 Y v623=0);
3 = (v621=1 Y v622=1 Y v623=0); 
4 = (v621=0 Y v622=0 Y v623=1)
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GEdat5 Perfil Grup Edat 1,2,3,4,5

<21, 
Entre 21 i 24, 
Entre 25 i 28, 
Entre29 i 32, 
>=33 Variable construida

1 = Edat < 21; 
2 = 21≤Edat<25;
3 = 25≤Edat<29; 
4 = 29≤Edat<33; 
5 = Edat ≥ 33

v530 Ús TIC Disposes d’ordinador propi amb connexió a Internet?
var. escala 
màx. 9 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v531 a 
v539

v540 Ús TIC Multisuport d'accés: A través de quins suports accedeixes a Internet?
var. escala 
màx. 5 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v541 a 
v545

v540R Ús TIC Multisuport d'accés: A través de quins suports accedeixes a Internet? (recod)
var. escala 
màx. 5 Variable construida

6-v540
if v540r=6 then v540r=5

v470 Ús TIC Multicreació
var. escala 
màx. 3 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v471 a 
v473

v470R Ús TIC Multicreació (recod)
var. escala 
màx. 3 Variable construida 4-v470 NO

v480 Ús TIC Has penjat informació pròpia a Internet?
var. escala 
màx. 7 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v481 a 
v487
If v487=1 then v480=v480-1

v480R Ús TIC Has penjat informació pròpia a Internet? (recod)
var. escala 
màx. 6 Variable construida 7-v480

v30 Ús TIC Per a què uses habitualment Internet?
var. escala 
màx. 23 Variable construida

23 - Suma de missings des de v31 
a v314, des de v5515 a v5518 i des 

v710 Ús TIC
Des que utilitzes Internet, dediques més o menys temps a les següents 
activitats?

var. escala 
màx. 17 Variable construida

16 - Suma de missings des de v711 
a v7117 (Excepte la v716 que és 
incoherent)

v290 Biblioteca Valora l’ús que fas a través d’Internet de la Biblioteca de la Universitat
var. escala 
màx. 4 Variable construida

4 - Suma de missings des de v291 
a v294

v490 Ús TIC Valora, si us plau, alguns aspectes d’Internet
var. escala 
màx. 5 Variable construida

5 - Suma de missings des de v491 
a v492 i des de v563 a v565

v50 Ús TIC Habilitats
var. escala 
màx. 2 Variable construida

2 - Suma de missings des de v51 a 
v52

v450 Ús TIC Multiconnexió lloc: Des d’on et connectes habitualment a Internet?
var. escala 
màx. 7 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v451 a 
v457

v100
Procés Enseny-
Aprenent. Per a que uses habitualment Internet en la pràctica docent?

var. escala 
màx. 7 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v101 a 
v106

v620
Procés Enseny-
Aprenent. Has seguit o segueixes alguna assignatura que incorpori l’ús d’Internet?

var. escala 
màx. 3 Variable construida

3 - Suma de missings des de v621 
a v623

v250
Procés Enseny-
Aprenent.

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència docent. Els 
cursos on-line suposen un major...

var. escala 
màx. 13 Variable construida

13 - Suma de missings des de 
v251R a v2510R, des de v6311R a 
v6313R

v640
Procés Enseny-
Aprenent.

Valora les següents afirmacions d’acord amb la teva experiència docent. Els 
cursos semipresencials suposen un major...

var. escala 
màx. 13 Variable construida

13 - Suma de missings des de 
v64R1 a v6413R

v230
Procés Enseny-
Aprenent. Estàs d’acord amb les següents afirmacions?

var. escala 
màx. 3 Variable construida

3 - Suma de missings des de v231 
a v233

v3000
Procés Enseny-
Aprenent. Internet i l’elaboració de treballs per part de l’alumnat:

var. escala 
màx. 7 Variable construida

7 - Suma de missings des de v301 
a v306 i v587

v240
Procés Enseny-
Aprenent. Estàs d’acord amb les següents afirmacions? var. escala 

màx. 4 Variable construida
4 - Suma de missings des de v241 
a v244

v280
Procés Enseny-
Aprenent. Multiús d'Internet com alumne

var. escala 
màx. 5 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v281 a 
v285
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v690
Procés Enseny-
Aprenent.

En els cursos que han incorporat Internet, quin ha estat el format / suport on 
s’han dipositat els materials del curs?

var. escala 
màx. 3 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v691 a 
v693

v320
Procés Enseny-
Aprenent.

Valora les següents opcions en funció de com prefereixes disposar dels 
continguts del curs

var. escala 
màx. 3 Variable construida

3 - Suma de missings des de v321 
a v323

v610
Procés Enseny-
Aprenent.

Internet com a eina de suport a l’estudi. Valora les següents opcions en funció 
del grau de dificultat que et generen 

var. escala 
màx. 5 Variable construida

5 - Suma de missings des de v611 
a v615

v340
Procés Enseny-
Aprenent. L’arquitectura de la informació (la lògica hipertextual) d’Internet...

var. escala 
màx. 6 Variable construida

6 - Suma de missings des de v341 
a v345 i v706

B1 Biblioteca Consulta Variable construida (v291 + v292) / 2

B1R Biblioteca

Consulta (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF B1<= 1
2=IF 1<B1<=2 
3=IF 2<B1<=3
4=IF 3<B1<=4
5=IF 4<B1<=5
.=IF B1=.

B2 Biblioteca Serveis Variable construida (v293 + v294) / 2

B2R Biblioteca

Serveis (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF B2<= 1
2=IF 1<B2<=2 
3=IF 2<B2<=3
4=IF 3<B2<=4
5=IF 4<B2<=5
.=IF B2=.

B3 Biblioteca Intensitat ús Variable construida (B1 + B2) / 2  

B3R Biblioteca

Intensitat ús (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF B3<= 1
2=IF 1<B3<=2 
3=IF 2<B3<=3
4=IF 3<B3<=4
5=IF 4<B3<=5
.=IF B3=.

B4 Biblioteca Qualitat Informació Variable construida (v305 + v306) / 2

B4R Biblioteca Qualitat Informació (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF B4<= 1
2=IF 1<B4<=2 
3=IF 2<B4<=3
4=IF 3<B4<=4
5=IF 4<B4<=5
.=IF B4=.

U1 Ús TIC Habilitats Variable construida V51r + V52r

U1R Ús TIC Habilitats 1,2,3,4,5 Expert, Avançat, Mig, Bàsic, Inicial Variable construida

1= 2, 3 
2= 4,5
3= 6,7
4=8,9
5= 10 
.=.

U2 Ús TIC Present Variable construida
v43r*v44r
If v43=1 THEN U2=5

U2R Ús TIC Present 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

U2R=U2
1 =if U2= 1o2
2 =if u2=3o4
3= if u2= 5o6
4= if u2= 8 o 9 o 10
5= if u2>10 i <=18
.= if u2=.
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U3 Ús TIC Experiència temporal Variable construida V42R+U2R NO

U3R Ús TIC Experiència temporal 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1= 2 
2=3,4
3=5,6
4=7,8
5= 9,10
.=. NO

U4 Ús TIC Tipologia d'activitat 0,1,2 passiu, participació, participació i creació Variable construida

U17=1 then U4=0
U17=0 and U18R^=5 and U19R^=5 
then U4=2 
U17=0 and U19R=5 and U18R^=5 
then U4=1

U4R Ús TIC Tipologia d'activitat (recod) 0,1,2 passiu, participació, participació i creació Variable construida U4R=U4
U5 Ús TIC Expertesa Variable construida (U1R+U3R) / 2 NO

U5R Ús TIC Expertesa (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF U5 <= 1
2=IF 1<U5<=2 
3=IF 2<U5<=3
4=IF 3<U5<=4
5=IF 4<U5<=5
.=IF U5=. NO

v42R Ús TIC Quants anys fa que utilitzes Internet? 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1= 13,14,15
2= 10,11,12
3= 7,8,9
4=4,5,6
5=1,2,3
.=. NO

v471R Ús TIC Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet? Variable construida
v471R=v471
if v471=2 then v471R=0

v472R Ús TIC Has creat un Weblog? Variable construida
v472R=v472
if v472=2 then v472R=0

v473R Ús TIC Has creat un Wiki? Variable construida
v473R=v473
if v473=2 then v473R=0

U6 Ús TIC Netcontrol Variable construida (v563+ v564) / 2

U6R Ús TIC Netcontrol 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

5=IF  4<U6<=5 
4=IF 3<U6<=4
3=IF 2<U6<=3
2=IF 1<U6<=2 
1=IF U6 <= 1
.=IF U6=.

U6B Ús TIC Netsecurity Variable construida (v491+v492)/2

U6RR Ús TIC Netsecurity 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

5=IF  4<U6B<=5 
4=IF 3<U6B<=4
3=IF 2<U6B<=3
2=IF 1<U6B<=2 
1=IF U6B <= 1
.=IF U6B=.

U7 Ús TIC Multiconnexió lloc Variable construida

5=IF V450= 1
4=F V450=2
3=F V450=3
2=F V450=4
1=F V450=5 o 6 o 7
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U8 Ús TIC Tipus de connexió 1,2,3,4 Ràpida, lenta, Rapida+lenta, sense connexió Variable construida

1= v532 or v533 or v535 or v536 or 
v537
2= v531 or v534
3= (v532 or v533 or v535 or v536 or 
v537) and (v531 or v534)
4= v538 orv539

U9 Ús TIC Tipus d'ordinador 0,1,2,3
Sense connexió, Portàtil amb connexió, Fix amb 
connexió, Port + Fix amb connex Variable construida

0= sempre però if...
1= v534 or v535 or v536 or v537
2= v531 or v532 or v533  
3= (v531 or v532 or v533) and (v534
or v535 or v436 or v537)

v291R Biblioteca Consultar el catàleg 0,1 No, Sí Variable construida
v291R=1
If v291= 4 o 5 then v291R= 0

v292R Biblioteca Consultar les bases de dades i les revistes en línia disponibles 0,1 No, Sí Variable construida
v292R=1
If v292= 4 o 5 then v292R= 0

v293R Biblioteca Reservar, sol•licitar i ampliar el període de llibres en préstec 0,1 No, Sí Variable construida
v293R=1
If v293= 4 o 5 then v293R= 0

v294R Biblioteca

Sol•licitar informació i documentació a la teva biblioteca, per al 
desenvolupament de les teves activitats acadèmiques, a través del correu 
electrònic 0,1 No, Sí Variable construida

v294R=1
If v294= 4 o 5 then v294R= 0

v31R Ús TIC Per a utilitzar el correu electrònic 0,1 No, Sí Variable construida
v31R=1
If v31= 4 o 5 then v31R= 0

v32R Ús TIC Per a utilitzar sistemes de missatgeria instantània (messenger, yahoo, etc) 0,1 No, Sí Variable construida
v32R=1
If v32= 4 o 5 then v32R= 0

v33R Ús TIC Per a cercar informació 0,1 No, Sí Variable construida
v33R=1
If v33= 4 o 5 then v33R= 0

v34R Ús TIC Per a seguir les publicacions periòdiques 0,1 No, Sí Variable construida
v34R=1
If v34= 4 o 5 then v34R= 0

v35R Ús TIC Per a realitzar tasques administratives 0,1 No, Sí Variable construida
v35R=1
If v35= 4 o 5 then v35R= 0

v36R Ús TIC Per a comprar 0,1 No, Sí Variable construida
v36R=1
If v36= 4 o 5 then v36R= 0

v37R Ús TIC Per a vendre 0,1 No, Sí Variable construida
v37R=1
If v37= 4 o 5 then v37R= 0

v38R Ús TIC Per a seguir cursos o formació 0,1 No, Sí Variable construida
v38R=1
If v38= 4 o 5 then v38R= 0

v39R Ús TIC Per a jugar 0,1 No, Sí Variable construida
v39R=1
If v39= 4 o 5 then v39R= 0

v310R Ús TIC Per a conèixer gent i/o lligar 0,1 No, Sí Variable construida
v310R=1
If v310= 4 o 5 then v310R= 0

v311R Ús TIC Per a cercar feina 0,1 No, Sí Variable construida
v311R=1
If v311= 4 o 5 then v311R= 0

v312R Ús TIC Per a penjar informació 0,1 No, Sí Variable construida
v312R=1
If v312= 4 o 5 then v312R= 0

v313R Ús TIC Per a xatejar 0,1 No, Sí Variable construida
v313R=1
If v313= 4 o 5 then v313R= 0

v314R Ús TIC Per a descarregar música i/o pel•lícules 0,1 No, Sí Variable construida
v314R=1
If v314= 4 o 5 then v314R= 0

v5515R Ús TIC Per a descarregar software 0,1 No, Sí Variable construida
v315R=1
If 5515= 4 o 5 then v315R= 0

v5516R Ús TIC Per a accedir a pàgines de continguts per a adults 0,1 No, Sí Variable construida
v316R=1
If v5516= 4 o 5 then v316R= 0
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v5517R Ús TIC Per a treballar 0,1 No, Sí Variable construida
v317R=1
If v5517= 4 o 5 then v317R= 0

v5518R Ús TIC Per a realitzar trucades de telèfon 0,1 No, Sí Variable construida
v318R=1
If v5518= 4 o 5 then v318R= 0

v6019R Ús TIC Per a accedir a continguts d’àudio i vídeo 0,1 No, Sí Variable construida
v319R=1
If v6019= 4 o 5 then v319R= 0

v6020R Ús TIC Per a veure la televisió 0,1 No, Sí Variable construida
v320R=1
If v6020= 4 o 5 then v320R= 0

v6021R Ús TIC Per a escoltar la ràdio 0,1 No, Sí Variable construida
v321R=1
If v6021= 4 o 5 then v321R= 0

v6022R Ús TIC Per a rebre informació (RSS-feed) 0,1 No, Sí Variable construida
v322R=1
If v6022= 4 o 5 then v322R= 0

v6023R Ús TIC Per a visitar weblogs 0,1 No, Sí Variable construida
v323R=1
If v6023= 4 o 5 then v323R= 0

v30M Ús TIC Multifinalitat d'ús
var. escala 
màx. 23 Variable construida

Suma de Sí (=1) des de v31R a 
v323R NO

U101 Ús TIC Comunicació personal
var. escala 
màx. 4 Variable construida

U101=0
IF v31r=1 or v32r=1 or v313r=1 or 
v318r=1 then U101=1

U102 Ús TIC Accés a mitjans de comunicació
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U102=0
IF v320r=1 or v321r=1 or v34r=1 
then U102=1

U103 Ús TIC Oci i lleure
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U103=0
IF v39r=1 or v310r=1 or v316r=1 
then U103=1

U104 Ús TIC Àmbit laboral i acadèmic
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U104=0
IF v311r=1 or v317r=1 or v38r=1 
then U104=1

U105 Ús TIC Transaccions econòmiques i administratives
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U105=0
IF v35r=1 or v36r=1 or v37r=1 then 
v105=1

U106 Ús TIC Peer to peer (P2P)
var. escala 
màx. 4 Variable construida

U106=0
IF v314r=1 or v312r=1 or v315r=1 or 
v319r=1 then U106=1

U107 Ús TIC Accés a informació
var. escala 
màx. 3 Variable construida

U107=0
IF v33r=1 or v323r=1 or v322r=1 
then U107=1

U10 Ús TIC Multifinalitat d'ús (factors)
var. escala 
màx. 7 Variable construida

7 - Suma de zeros des de u101 a 
u107

U10T Ús TIC Multifinalitat d'ús (factors) - Comprovació v30M
var. escala 
màx. 23 Variable construida suma des de u101 fins u107

U101p Ús TIC Comunicació personal
var. escala 
màx. 4 Variable construida

Suma de Sí de v31, v32, v313 i 
v5518

Suma de Sí 
de v31, v32, 
v313 i v5518

U102p Ús TIC Accés a mitjans de comunicació
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v34,v6020 i v6021

Suma de Sí 
de v34,v6020 
i v6021

U103p Ús TIC Oci i lleure
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v39,v310i v5516

Suma de Sí 
de v39,v310i 
v5516
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U104p Ús TIC Àmbit laboral i acadèmic
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v311,v5517 i v38

Suma de Sí 
de 
v311,v5517 i 
v38

U105p Ús TIC Transaccions econòmiques i administratives
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v35,v36 i v37

Suma de Sí 
de v35,v36 i 
v37

U106p Ús TIC Peer to peer (P2P)
var. escala 
màx. 4 Variable construida

Suma de Sí de v314,v312,v5515 i 
v6019

Suma de Sí 
de 
v314,v312,v5
515 i v6019

U107p Ús TIC Accés a informació
var. escala 
màx. 3 Variable construida Suma de Sí de v33, v6023 i v6022

U101i Ús TIC Intensitat relativa de comunicació var. Escala Variable construida (U101*U101p)/U10T
U102i Ús TIC Intensitat relativa de cerca d'informació var. Escala Variable construida (U102*U102p)/U10T
U103i Ús TIC Intensitat relativa d'oci var. Escala Variable construida (U103*U103p)/U10T
U104i Ús TIC Intensitat relativa de transaccions econòmiques var. Escala Variable construida (U104*U104p)/U10T
U105i Ús TIC Intensitat relativa de feina var. Escala Variable construida (U105*U105p)/U10T
U106i Ús TIC Intensitat relativa de formació var. Escala Variable construida (U106*U106p)/U10T
U107i Ús TIC Intensitat relativa de P2P var. Escala Variable construida (U107*U107p)/U10T

U10p Ús TIC Finalitat d'ús
var. escala 
màx. 5 Variable construida

(U101p+U102p+U103p+U104p+U1
05p+U106p+U107p)/7 NO

U10i Ús TIC Intensitat relativa mitjana global var. Escala Variable construida
U101i+U102i+U103i+U104i+U105i+
U106i+U107i

U101pct Ús TIC Pes de la comunicació en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u101i/u10i
U102pct Ús TIC Pes de la cerca d'informació en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u102i/u10i
U103pct Ús TIC Pes de l'oci en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u103i/u10i
U104pct Ús TIC Pes de les transaccions econòmiques en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u104i/u10i
U105pct Ús TIC Pes de la feina en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u105i/u10i
U106pct Ús TIC Pes de la formació en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u106i/u10i
U107pct Ús TIC Pes del P2P en la intensitat d'ús de l'individu Percentatge Variable construida u107i/u10i

U111 Ús TIC Existència de canvi en relacions socials i familiars 0,1 No, Sí Variable construida

U111=1 
If v711 =2 or v711= . and v712=2 or 
v712=. then U111= 0

U112 Ús TIC Existència de canvi en altres mitjans de comunicació 0,1 No, Sí Variable construida

U112=1
If v713 =2 or v713= .and v714=2 or 
v714= .and v715=2 then U112= 0

U113 Ús TIC Existència de canvi en l'oci 0,1 No, Sí Variable construida

U113=1
If v717 =2 or v717=.and v719=2 and 
or v719= . And v7110=2 or v7110=. 
and v7111=2 or v7111=. and 
v7112=2 or v7112=. THEN U113=0

U114 Ús TIC Existència de canvi en l'estudi 0,1 No, Sí Variable construida

U114=1
If v718 =2 or v718=. and v7115=2 or 
v7115=. then U114 and v7114=2 or 
v7114=. Then U114 = 0

U115 Ús TIC Existència de canvi en el treball 0,1 No, Sí Variable construida

U115=1
If v7113 =2 or v7113=. then U115= 
0
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U116 Ús TIC No activitat 0,1 No, Sí Variable construida

U116=1
if v7116=2 or v7116=. and v7117=2 
or v7117=. then U116= 0

U11 Ús TIC N factors existeix canvi
var. escala 
màx. 6 Variable construida

U11= 
U111+U112+U113+U114+U115+U1
16

v711c Ús TIC Existència de canvi en relacions familiars 0,1 No, Sí Variable construida
V711c=1
If v711= 2 or . then V711=0

v712c Ús TIC Existència de canvi en relacions amb els amics 0,1 No, Sí Variable construida
V712c=1
If v712= 2 or . then V712=0

v713c Ús TIC Existència de canvi en veure la TV 0,1 No, Sí Variable construida
V713c=1
If v713= 2 or .then V713=0

v714c Ús TIC Existència de canvi en escoltar la ràdio 0,1 No, Sí Variable construida
V714c=1
If v714= 2 or .then V714=0

v715c Ús TIC Existència de canvi en llegir premsa en paper 0,1 No, Sí Variable construida
V715c=1
If v715= 2 or .then V715=0

v716c Ús TIC Existència de canvi en llegir premsa a través internet 0,1 No, Sí Variable construida
V716c=1
If v716= 2 or .then V716=0

v717c Ús TIC Existència de canvi en llegir llibres 0,1 No, Sí Variable construida
V717c=1
If v717= 2 or .then V717=0

v718c Ús TIC Existència de canvi en anar a la biblioteca 0,1 No, Sí Variable construida
V718c=1
If v718= 2 or . then V718=0

v719c Ús TIC Existència de canvi en escoltar música 0,1 No, Sí Variable construida
V719c=1
If v719= 2 or .then V719=0

v7110c Ús TIC Existència de canvi en anar al cinema 0,1 No, Sí Variable construida
V7110c=1
If v7110= 2 or .then V7110=0

v7111c Ús TIC Existència de canvi en anar al teatre o concerts 0,1 No, Sí Variable construida
V7111c=1
If v7111= 2 or .then V7111=0

v7112c Ús TIC
Existència de canvi en assistir a d'altres activitats culturals ( museus, 
exposicions, conferències…) 0,1 No, Sí Variable construida

V7112c=1
If v7112= 2 or .then V7112=0

v7113c Ús TIC Existència de canvi en treballar des de casa 0,1 No, Sí Variable construida
V7113c=1
If v7113= 2 or .then V7113=0

v7114c Ús TIC Existència de canvi en estudiar a casa 0,1 No, Sí Variable construida
V7114c=1
If v7114= 2 or .then V7114=0

v7115c Ús TIC Existència de canvi en assistir a classe 0,1 No, Sí Variable construida
V7115c=1
If v7115= 2 or .then V7115=0

v7116c Ús TIC Existència de canvi en dormir 0,1 No, Sí Variable construida
V7116c=1
If v7116= 2 or .then V7116=0

v7117c Ús TIC Existència de canvi en no fer res 0,1 No, Sí Variable construida
V7117c=1
If v7117= 2 or .then V7117=0

U11C Ús TIC N variables existeix canvi
var. escala 
màx. 16 Variable construida

U11T= Suma v711c fins v7117c 
(Excepte v716)

v711d Ús TIC Direcció del canvi en relacions familiars -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V711d= v711c
if v 711c=1 then do:
if v711=1 then v711d=1
ifv711=3 then v711d=-1
End

v712d Ús TIC Direcció del canvi en relacions amb els amics -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V712d= v712c
if v 712c=1 then do:
if v712=1 then v712d=1
ifv712=3 then v712d=-1
End
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v713d Ús TIC Direcció del canvi en veure la TV -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V713d= v713c
if v 713c=1 then do:
if v713=1 then v713d=1
ifv713=3 then v713d=-1
End

v714d Ús TIC Direcció del canvi en escoltar la ràdio -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V714d= v714c
if v 714c=1 then do:
if v714=1 then v714d=1
ifv714=3 then v714d=-1
End

v715d Ús TIC Direcció del canvi en llegir premsa en paper -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V715= v715c
if v 715c=1 then do:
if v715=1 then v715d=1
ifv715=3 then v715d=-1
End

v716d Ús TIC Direcció del canvi en llegir premsa a través internet -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V716d= v716c
if v 716c=1 then do:
if v716=1 then v716d=1
ifv716=3 then v716d=-1
End

v717d Ús TIC Direcció del canvi en llegir llibres -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V717d= v717c
if v 717c=1 then do:
if v717=1 then v717d=1
ifv717=3 then v717d=-1
End

v718d Ús TIC Direcció del canvi en anar a la biblioteca -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V718d= v718c
if v 718c=1 then do:
if v718=1 then v718d=1
ifv718=3 then v718d=-1
End

v719d Ús TIC Direcció del canvi en escoltar música -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V719d= v719c
if v 719c=1 then do:
if v719=1 then v719d=1
ifv719=3 then v719d=-1
End

v7110d Ús TIC Direcció del canvi en anar al cinema -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7110d= v7110c
if v 7110c=1 then do:
if v7110=1 then v7110d=1
ifv7110=3 then v7110d=-1
End

v7111d Ús TIC Direcció del canvi en anar al teatre o concerts -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7111d= v7111c
if v 7111c=1 then do:
if v7111=1 then v7111d=1
ifv7111=3 then v7111d=-1
End

v7112d Ús TIC
Direcció del canvi en assistir a d'altres activitats culturals ( museus, exposicions,
conferències…) -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7112d= v7112c
if v 7112c=1 then do:
if v7112=1 then v7112d=1
ifv7112=3 then v7112d=-1
End
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v7113d Ús TIC Direcció del canvi en treballar des de casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7113d= v7113c
if v 7113c=1 then do:
if v7113=1 then v7113d=1
ifv7113=3 then v7113d=-1
End

v7114d Ús TIC Direcció del canvi en estudiar a casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7114d= v7114c
if v 7114c=1 then do:
if v7114=1 then v7114d=1
ifv7114=3 then v7114d=-1
End

v7115d Ús TIC Direcció del canvi en assistir a classe -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7115d= v7115c
if v 7115c=1 then do:
if v7115=1 then v7115d=1
ifv7115=3 then v7115d=-1
End

v7116d Ús TIC Direcció del canvi en dormir -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7116d= v7116c
if v 7116c=1 then do:
if v7116=1 then v7116d=1
ifv7116=3 then v7116d=-1
End

v7117d Ús TIC Direcció del canvi en no fer res -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida

V7117d= v7117c
if v 7117c=1 then do:
if v7117=1 then v7117d=1
ifv7117=3 then v7117d=-1
End

U11D Ús TIC Existència de canvi en global (variables) 0,1 Variable construida

Suma des de v711c fins v7117c. 
Excepte v716c
If U11d not equal 0 then U11d=1

U121 Ús TIC Direcció del canvi en relacions socials i familiars -2,+2 Variable construida v711d+v712d
U122 Ús TIC Direcció del canvi en altres mitjans de comunicació -3,+3 Variable construida V713d+V714d+V715d

U123 Ús TIC Direcció del canvi en l'oci -5,+5 Variable construida
v717d+v719d+v7110d+v7111d+v71
12d

U124 Ús TIC Direcció del canvi en l'estudi fora de casa -3,+3 Variable construida v718d+v7115d+v7114d
U125 Ús TIC Direcció del canvi en el treball a casa -1,+1 Variable construida v7113d
U126 Ús TIC Direcció de canvi en no activitat -2,+2 Variable construida v7116d+v7117d
U121R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins relacions socials i familiars -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U121/2
U122R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins altres mitjans de comunicació -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U122/3
U123R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins oci -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U123/5
U124R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins estudi fora de casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U124/3
U125R Ús TIC Intensitat direcció canvi dins treball a casa -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U125
U126R Ús TIC Intensitat de canvi en no activitat -1,0,+1 Negatiu, sense canvi, positiu Variable construida U126/2
U12 Ús TIC Direcció global del canvi en els factors -6,+6 Variable construida Suma des de 121R fins U126r NO
U121pct Ús TIC Pes de relacions socials i familiars en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U121r/U12
U122pct Ús TIC Pes de  altres mitjans de comunicació  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U122r/U12
U123pct Ús TIC Pes d'oci  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U123r/U13
U124pct Ús TIC Pes d'estudi fora de casa  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U124r/U14
U125pct Ús TIC Pes de treball a casa  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U125r/U15
U126pct Ús TIC Pes de no activitat  en el canvi de l'individu Percentatge Variable construida U126r/U12

PEA1
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet per comunicació 0,1 No, Sí Variable construida

v101+v105
If PEA1= 2 then PEA1= 1
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PEA2
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet per consultes 0,1 No, Sí Variable construida

v103+v104
If PEA2=2 then PEA2=1

PEA3
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet a l'aula 0-3 Variable construida PEA1+v102+PEA2

PEA3R
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet a l'aula  (recod) 1,2,3,5 molt, força, normal, gens Variable construida

1= if PEA3=3
2=if PEA3=2
3=if PEA3=1
5=if PEA3=0

PEA4
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet en l'àmbit estudi 0-3 Variable construida v283+v284+v285

PEA4R
Procés Enseny-
Aprenent.

Ús internet en l'àmbit estudi(recod)

1,2,3,5 Variable construida

1= if PEA4=3
2=if PEA4=2
3=if PEA4=1
5=if PEA4=0

PEA5
Procés Enseny-
Aprenent. Ús internet a l'aula (Estudiants) 0-7 Variable construida PEA3+PEA4+v106

PEA5R
Procés Enseny-
Aprenent.

Ús internet a l'aula (Estudiants) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens. Variable construida

5=if PEA5= 0
4=if PEA5=1
3=if PEA5= 2
2=if PEA5= 4 o 3
1=if PEA5=7 o 6 o 5

v321RR
Procés Enseny-
Aprenent.

Prefereixo prendre apunts directament del professor (Canvi direcció escala)

1,2,3,4,5 Variable construida

if v321=1 then v321rr=5
if v321=2 then v321rr=4
if v321=3 then v321rr=3
if v321=4 then v321rr=2
if v321=5 then v321rr=1
if v321=. Then v321rr=.

v322RR
Procés Enseny-
Aprenent.

Disposar dels materials del curs impresos (Canvi direcció escala)

1,2,3,4,5 Variable construida

if v322=1 then v322rr=5
if v322=2 then v322rr=4
if v322=3 then v322rr=3
if v322=4 then v322rr=2
if v322=5 then v322rr=1
if v322=. Then v322rr=.

PEA8
Procés Enseny-
Aprenent. Estil aprenentatge dels estudiants Variable construida

(V232Rr+V301+v302+v304+v305+v
306+V587)/7

PEA8R
Procés Enseny-
Aprenent.

Estil aprenentatge dels estudiants (recodificat)

1,2,3,4,5
Molt favorable,favorable, ni favorable ni 
desfavorable, poc favorable, molt poc favorable Variable construida

1=IF PEA8 <= 1
2=IF 1<PEA8<=2 
3=IF 2<PEA8<=3
4=IF 3<PEA8<=4
5=IF 4<PEA8<=5
.=IF PEA8=.

v231R
Procés Enseny-
Aprenent. Internet afavoreix el teu procés d’aprenentatge (recodificat) Variable construida

v231r=v231
if v231= 6 then v231r= .

v232R
Procés Enseny-
Aprenent.

M’ha resultat senzill familiaritzar-me amb l’estructura i les eines del cursos que 
han incorporat Internet en el seu procés docent (recodificat) Variable construida

v232r=v232
if v232= 6 then v232r= .

v233R
Procés Enseny-
Aprenent. Internet permet aprendre més ràpid i amb menys esforç (recodificat) Variable construida

v233r=v233
if v233= 6 then v233r= .

PEA9
Procés Enseny-
Aprenent. Opinió sobre l'estil d'aprenentatge (dels estudiants sb si mateixos) Variable construida (v231r+v233r+v242)/3
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PEA9R
Procés Enseny-
Aprenent.

Opinió sobre l'estil d'aprenentatge (dels estudiants sb si mateixos) (Recod)

Variable construida

1=IF PEA9 <= 1
2=IF 1<PEA9<=2 
3=IF 2<PEA9<=3
4=IF 3<PEA9<=4
5=IF 4<PEA9<=5
.=IF PEA9= .

PEA12
Procés Enseny-
Aprenent. Suport i promoció internet (aprenentatge) Variable construida (v241+v244)/2

PEA12R
Procés Enseny-
Aprenent.

Suport i promoció internet (aprenentatge) (Recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA12 <= 1
2=IF 1<PEA12<=2 
3=IF 2<PEA12<=3
4=IF 3<PEA12<=4
5=IF 4<PEA12<=5
.=IF PEA12= .

v706R
Procés Enseny-
Aprenent.

limita el teu grau de concentració (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v706=1 then v706r=5
if v706=2 then v706r=4
if v706=3 then v706r=3
if v706=4 then v706r=2
if v706=5 then v706r=1
if v706=. Then v706r=.

PEA14
Procés Enseny-
Aprenent. Lògica hipertextual Variable construida

(v341+v342+v343+v344+v345+v70
6r)/6

PEA14R
Procés Enseny-
Aprenent.

Lògica hipertextual (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA14 <= 1
2=IF 1<PEA14<=2 
3=IF 2<PEA14<=3
4=IF 3<PEA14<=4
5=IF 4<PEA14<=5
.=IF PEA14=.

v253R
Procés Enseny-
Aprenent. grau de coneixements tècnics previs (Recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v253=1 then v253r=5
if v253=2 then v253r=4
if v253=3 then v253r=3
if v253=4 then v253r=2
if v253=5 then v253r=1
if v253=. Then v253r=.
If v253=6 then v253r=.

v254R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’exigència del curs (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v254=1 then v254r=5
if v254=2 then v254r=4
if v254=3 then v254r=3
if v254=4 then v254r=2
if v254=5 then v254r=1
if v254=. Then v254r=.
If v254=6 then v254r=.

v6312R
Procés Enseny-
Aprenent.

dificultat de seguiment del curs (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v6312=1 then v6312r=5
if v6312=2 then v6312r=4
if v6312=3 then v6312r=3
if v6312=4 then v6312r=2
if v6312=5 then v6312r=1
if v6312=. Then v6312r=.
If v6312=6 then v6312r=.

PEA17
Procés Enseny-
Aprenent. Exigència (OL) Variable construida (v253r+v254r+v6312r)/3
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PEA17R
Procés Enseny-
Aprenent.

Exigència (OL) (Recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA17 <= 1
2=IF 1<PEA17<=2 
3=IF 2<PEA17<=3
4=IF 3<PEA17<=4
5=IF 4<PEA17<=5
. IF PEA17=.

v643R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de coneixements previs (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v643=1 then v643r=5
if v643=2 then v643r=4
if v643=3 then v643r=3
if v643=4 then v643r=2
if v643=5 then v643r=1
if v643=. Then v643r= .
If v643=6 then v643r=.

v644R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’exigència del curs (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v644=1 then v644r=5
if v644=2 then v644r=4
if v644=3 then v644r=3
if v644=4 then v644r=2
if v644=5 then v644r=1
if v644=. Then v644r=.
If v644=6 then v644r=.

v6412R
Procés Enseny-
Aprenent.

dificultat de seguiment del curs (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

If v6412=1 then v6412r=5
if v6412=2 then v6412r=4
if v6412=3 then v6412r=3
if v6412=4 then v6412r=2
if v6412=5 then v6412r=1
if v6412=. Then v6412r=.
If v6412=6 then v6412r=.

PEA18
Procés Enseny-
Aprenent. Exigència (SP) Variable construida (v643r+v644r+v6412r)/3

PEA18R
Procés Enseny-
Aprenent.

Exigència (SP) (Recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA18<= 1
2=IF 1<PEA18<=2 
3=IF 2<PEA18<=3
4=IF 3<PEA18<=4
5=IF 4<PEA18<=5
.=IF PEA18=.

PEA19
Procés Enseny-
Aprenent. Autonomia (OL) Variable construida (v255r+v256r+v6313R)/3

PEA19R
Procés Enseny-
Aprenent.

Autonomia (OL) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA19<= 1
2=IF 1<PEA19<=2 
3=IF 2<PEA19<=3
4=IF 3<PEA19<=4
5=IF 4<PEA19<=5
.=IF PEA19=.

PEA20
Procés Enseny-
Aprenent. Autonomia (SP) Variable construida (v645R+v646R+v6413R)/3

PEA20R
Procés Enseny-
Aprenent.

Autonomia (SP) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA20<= 1
2=IF 1<PEA20<=2 
3=IF 2<PEA20<=3
4=IF 3<PEA20<=4
5=IF 4<PEA20<=5
.=IF PEA20=.
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PEA21
Procés Enseny-
Aprenent. Personalització (OL) Variable construida (v257r+v6311R+v2510)/3

PEA21R
Procés Enseny-
Aprenent.

Personalització (OL) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA21<= 1
2=IF 1<PEA21<=2 
3=IF 2<PEA21<=3
4=IF 3<PEA21<=4
5=IF 4<PEA21<=5
.= IF PEA21=.

PEA22
Procés Enseny-
Aprenent. Personalització (SP) Variable construida (v647R+v6411R+v6410R)/3

PEA22R
Procés Enseny-
Aprenent.

Personalització (SP (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA22<= 1
2=IF 1<PEA22<=2 
3=IF 2<PEA22<=3
4=IF 3<PEA22<=4
5=IF 4<PEA22<=5
.=IF PEA22=.

PEA25
Procés Enseny-
Aprenent. Interactivitat (OL) Variable construida (v258r+v259r)/2

PEA25R
Procés Enseny-
Aprenent.

Interactivitat (OL) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA25<= 1
2=IF 1<PEA25<=2 
3=IF 2<PEA25<=3
4=IF 3<PEA25<=4
5=IF 4<PEA25<=5
.=IF PEA25=.

PEA26
Procés Enseny-
Aprenent. Interactivitat (SP) Variable construida (v648R+v649R)/2

PEA26R
Procés Enseny-
Aprenent.

Interactivitat (SP) (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA26<= 1
2=IF 1<PEA26<=2 
3=IF 2<PEA26<=3
4=IF 3<PEA26<=4
5=IF 4<PEA26<=5
.=IF PEA26=.

v303R
Procés Enseny-
Aprenent. Has plagiat informació que has trobat a Internet? (recod) 0,1 No, Sí Variable construida

1=IF v303= 1 o 2 o 3
0= IF v303= 4 o 5

PEA30
Procés Enseny-
Aprenent. Opinió sobre l'estil d'a`renentattge dels estudiants Variable construida (PEA9r+v243)/2

PEA30R
Procés Enseny-
Aprenent.

Opinió sobre l'estil d'a`renentattge dels estudiants (recod)

1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF PEA30<= 1
2=IF 1<PEA30<=2 
3=IF 2<PEA30<=3
4=IF 3<PEA30<=4
5=IF 4<PEA30<=5
.=IF PEA30=.

PEA9POND
Procés Enseny-
Aprenent. Opinió sobre l'estil d'aprenentatge (dels estudiants sb si mateixos) Variable construida PEA9r*v300bin

v300BIN
Procés Enseny-
Aprenent. Has seguit o segueixes alguna assignatura o curs que incorpori l’ús d’Internet? 0,1 No, Sí Variable construida

1= IF v300=1o2o3
0= IF v300=4

PEA31
Procés Enseny-
Aprenent. Material aprenentatge (Opinió) Variable construida

(v321rr+v322rr+v323)/3
IF UOC THEN= (v322rr+v323)/2
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PEA31R
Procés Enseny-
Aprenent.

Material aprenentatge (Opinió) (Recod)

1,2,3,4,5 Variable construida

1=IF PEA31<= 1
2=IF 1<PEA31<=2 
3=IF 2<PEA31<=3
4=IF 3<PEA31<=4
5=IF 4<PEA31<=5
.=IF PEA31=.

v611R
Procés Enseny-
Aprenent. L’idioma (recod) 0,1 No, Sí Variable construida

1= IF v611=1o2
0= IF v611=3o4o5

v612R
Procés Enseny-
Aprenent.

L’allau d’informació (recod)
0,1 No, Sí Variable construida

1= IF v612=1o2
0= IF v612=3o4o5

v613R
Procés Enseny-
Aprenent.

Trobar allò que s’està cercant (recod)
0,1 No, Sí Variable construida

1= IF v613=1o2
0= IF v613=3o4o5

v614R
Procés Enseny-
Aprenent.

Navegabilitat (recod)
0,1 No, Sí Variable construida

1= IF v614=1o2
0= IF v614=3o4o5

v615R
Procés Enseny-
Aprenent.

Dificultats amb el programari (recod)
0,1 No, Sí Variable construida

1= IF v615=1o2
0= IF v615=3o4o5

v610R
Procés Enseny-
Aprenent. Multiobstacles Variable construida v611r+v612r+v613r+v614r+v615r

v610RR
Procés Enseny-
Aprenent. Multiobstacles Variable construida

V610rr=v610r
IF v610r=o then v610rr=1
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U13 Ús TIC Lloc de connexió

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13

Llar, Universitat, Feina, Altres, Llar+Feina, 
Llar+Univ, Feina+Univ, Universitat+Altres, 
Llar+Altres, Feina+Altres, Llar+Feina+Altres, 
Llar+Univ+Altres, Feina+Univ+Altres Variable construida

if v450=1 and v452=1 then U13=1
if perfil=0 and v456=1 and 450=1 
then U13=3
if v451=1 and v450=1 then U13=2
if v450>=1 and v451=0 and v452=0 
and perfil=1 then U13= 4
if v450>=1 and v451=0 and v452=0 
and perfil=0 and 456=0 then U13= 4
if v450=2 and v451=0 and v452=1 
and perfil=0 and v456=1 then 
U13=5
if v450=2 and v451=1 and v452=1 
then U13=6
if v450=2 and v451=1 and v452=0 
and perfil=0 and v456=1 then 
U13=7
if v450>=2 and v451=1 and v452=0 
and perfil=0 and v456=0 then 
U13=8
if v450>=2 and v451=1 and v452=0 
and perfil=1 then U13=8
if v450>=2 and v451=0 and v452=1 
and perfil=1 then U13=9
if v450>=2 and v451=0 and v452=1 
and perfil=0 and v456=0 then 
U13=9
if v450>=2 and v451=0 and v452=0 
and perfil=0 and v456=1 then 

U14 Ús TIC Possesió dispositius. Ordinador 1,2,3 Ordinador, altres, ordinador+altres Variable construida

U14=.
If v540= 1 and v541=1 then U14=1
If 540>=1 and v541=0 then U14=2
If 540>1 and V541=1 then U14=3

U15 Ús TIC Ús real escala max 5 Variable construida 0,75*U10p+0,25*U4

U15R Ús TIC Ús real (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF U15R <= 1
2=IF 1<U15R<=2 
3=IF 2<U15R<=3
4=IF 3<U15R<=4
5=IF 4<U15R<=5
.=IF U15R= .

U16 Ús TIC Ús de les TIC Variable construida (U15+U5)/2

U16R Ús TIC Ús de les TIC (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1=IF U16R <= 1
2=IF 1<U16R<=2 
3=IF 2<U16R<=3
4=IF 3<U16R<=4
5=IF 4<U16R<=5
.=IF U16R= . NO

U19 Ús TIC Creació var. Escala Variable construida

U19=v470
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and 
v487=1 then U19=.
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U19R Ús TIC Creació (recod) 1,2,3,5 molt, força, normal, gens Variable construida

5=IF U19 <1
3=IF 1<=U19<2 
2=IF 2<=U19<3
1=IF 3<=U19
.=IF U19= .
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and 
v487=1 then U19R=.

U18 Ús TIC Participació var. Escala Variable construida

U18=v480
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and 
v487=1 then U18=.

U18R Ús TIC Participació (recod) 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

5=IF U18 < 1
4=IF 1<=U18<2 
3=IF 2<=U18<3
2=IF 3<=U18<5
1=IF 5<=U18
.=IF U18= .
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and 
v487=1 then U18R=.

U17 Ús TIC

Usuari pasiu 

0,1 No, Sí Variable construida

U17=0
v487=1 then U17=1
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and 
v487=1 then U17=.

v250R
Procés Enseny-
Aprenent. Els cursos on-line suposen un major...

v640R
Procés Enseny-
Aprenent. Els cursos semipresencials suposen un major...

v470r2 Ús TIC Creació de pàgina web, weblog, wiki
v290r Biblioteca Serveis: Catàleg, BBDD, Prèstec, Biblioteca
v30r Ús TIC Usos TIC NO
U110 Ús TIC Existència de canvi d'hàbits en factors
v710c Ús TIC Existència de canvi d'hàbitsen variables
U100 Ús TIC Factors ús NO
U100pct Ús TIC Pes del factor en la intensitat d'ús de l'individu NO
U120pct Ús TIC Pes del factor en el canvi d'hàbits  de l'individu NO
U100p Ús TIC Ús internet (escala 1-5)

v230R
Procés Enseny-
Aprenent. Estàs d’acord amb les següents afirmacions?

v50R Ús TIC Quin consideres qu`és el teu nivell habilitat d'ús en…
v710d Ús TIC Direcció de canvi d'hàbits en factors 
U120R Ús TIC Intensitat direcció canvi d'hàbits dins dels factors NO

v320rr
Procés Enseny-
Aprenent. Preferència de tipus de materials

v610r2
Procés Enseny-
Aprenent. Obstacles

v251R
Procés Enseny-
Aprenent.

temps de dedicació (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v251r=v251
If v251=6 then v 251r=.

v252R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de satisfacció (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v252r=v252
If v252=6 then v252r=.
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v255R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de flexibilitat en l’organització del temps (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v255r=v255
If v255=6 then v255r=.

v256R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’autonomia (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v256r=v256
If v256=6 then v256r=.

v257R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v257r=v257
If v257=6 then v257r=.

v258R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v258r=v258
If v258=6 then v258r=.

v259R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v259r=v259
If v259=6 then v259r=.

v2510R
Procés Enseny-
Aprenent.

capacitat d’elecció curricular (recod)
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v2510r=v2510
If v2510=6 then v2510r=.
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v6311R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v6311r=v6311
If v6311=6 then v6311r=.

v6313R
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v6312r=v6312
If v6312=6 then v6312r=.

v641R
Procés Enseny-
Aprenent.

temps de dedicació
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v641r=v641
If v641=6 then v641r=.

v642R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de satisfacció
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v642r=v642
If v642=6 then v642r=.

v645R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de flexibilitat en l’organització del temps
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v645r=v645
If v645=6 then v645r=.

v646R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’autonomia
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v646r=v646
If v646=6 then v646r=.

v647R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’individualització de l’ensenyament
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v647r=v647
If v647=6 then v647r=.

v648R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat amb el professorat
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v648r=v648
If v648=6 then v648r=.

v649R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau d’interactivitat entre l’alumnat
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v649r=v649
If v649=6 then v649r=.

v6410R
Procés Enseny-
Aprenent.

capacitat d’elecció curricular
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v6410r=v6410
If v6410=6 then v6410r=.

v6411R
Procés Enseny-
Aprenent.

grau de tutorització per part del professor
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v6411r=v6411
If v6411=6 then v6411r=.

v6413R
Procés Enseny-
Aprenent.

assoliment d’habilitats per a l’autoaprenentatge
1,2,3,4,5,

molt, força, normal, poc, gens v6413r=v6413
If v6413=6 then v6413r=.

v471RR Ús TIC Has creat o comparteixes una pàgina web a Internet? 0,1 No, Sí Variable construida
v471rr=0
if v471=2 then v471rr=1

v472RR Ús TIC Has creat un Weblog? 0,1 No, Sí Variable construida
v472rr=0
if v472=2 then v473rr=1

v473RR Ús TIC Has creat un Wiki? 0,1 No, Sí Variable construida
v473rr=0
if v473=2 then v473rr=1

U20 Ús TIC Desconeixença del 0 al 3 Variable construida

v471rr+v472rr+v473rr
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and 
v487=1 then U20=.

U20R Ús TIC Desconeixença (recod) 1,2,3,5
molt desconeixement , força, normal, gens 
desconeixement Variable construida

5=IF U20 <1
3=IF 1<=U20<2 
2=IF 2<=U20<3
1=IF 3<=U20
.=IF U20= .
if (v471=1 o v472=1 o v473=1) and 
v487=1 then U20R=. No 

Universitat i Societat Xarxa 59 Annexos

http://www.uoc.edu/in3/pic/cat



Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

U19RR Ús TIC Creació (desagregada)
1,2,3,4,5,6,7,
8

Cap creació, web, weblog, wiki, web+weblog, 
web+wiki, weblog+wiki, web+weblog+wiki Variable construida

1= if U19R=5
2= if U19R=3 and v471=1
3= if U19R=3 and v471=2
4= if U19R=3 and v471=3
5= if U19R=2 and v471=1 and 
v472=1
6= if U19R=2 and v471=1 and 
v473=1
7= if U19R=2 and v472=1 and 
v473=1
8= if U19R=1
. If U19R= .

U20RR Ús TIC Desconeixement (desagregada)
1,2,3,4,5,6,7,
8

Cap desconeixement, web, weblog, wiki, 
web+weblog, web+wiki, weblog+wiki, 
web+weblog+wiki Variable construida

If U20R=5 then U20RR=8
If U20R=3 and v471=2 then 
U20RR=5
If U20R=3 and v472=2 then 
U20RR=6
If U20R=3 and v473=2 then 
U20RR=7
If U20R=2 and v471=2 and v472=2 
then U20RR=2
If U20R=2 and v471=2 and v473=2 
then U20RR=3
If U20R=2 and v472=2 and v473=2 
then U20RR=4
If v471=1 then U20RR=1

U3B Ús TIC Variable construida U1R+U2R

U3RR Ús TIC Competència actual 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1= 2 
2=3,4
3=5,6
4=7,8
5= 9,10
.=.

U5B Ús TIC Variable construida U3RR+v42RE

U5RR Ús TIC Expertesa 1,2,3,4,5 molt, força, normal, poc, gens Variable construida

1= 2 
2=3,4
3=5,6
4=7,8
5= 9,10
.=.

v3R Ús TIC Volum d'ús (1-23)

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14,15,16,
17,18,19,20,
21,22,23 Variable construida Suma de Sí de v31r a v6023r

v3RRR Ús TIC Per a què uses habitualment Internet? (factors) Variable construida

v42RE Ús TIC Quants anys fa que utilitzes Internet? (Estudiants) 1,2,3,4 molt, força, normal, poc Variable construida

1= if v42= 7 a 15
2= if v42= 5-6
3= if v42= 3-4
4= if v42= 1-2
.= if v42=.

U111p Ús TIC N variables canvi en: Relacions socials i familiars 1,2 Variable construida v711c+v712c
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Còdi variable 
definitiu Categoria

Etiqueta final variable Valors de 
les variables

Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció Ús

U112p Ús TIC N variables canvi en:Altres mitjans de comunicació 1,2,3 Variable construida v713c+v714c+v715c

U113p Ús TIC N variables canvi en:Oci 1,2,3,4,5 Variable construida
v717c+v719c+7110c+v7111c+v711
2c

U114p Ús TIC N variables canvi en:Estudi 1,2,3 Variable construida v718c+v7115c+v7114c
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Taula 13.4. Indicadors 
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LLISTA DE VARIABLES

Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Política i Planificació Estratègica 
Universitària en TIC

Indicador: Plans estratègics per a l’impuls i 
l’avaluació de la integració de les TIC a la docència 
universitària

Sub-indicador 1 (dicotòmic): Existència de plans estratègics per a l’impuls de les TIC a la
docència

La universitat disposa de plans estratègics concrets per a impulsar la implantació de 
les TIC a la docència?

P1 Docència Política Pla estratègic rector vs 
Inivciatives individuals 

Indicadors Política i Planificació Estratègica 
Universitària en TIC

Indicador: Plans estratègics per a l’impuls i 
l’avaluació de la integració de les TIC a la docència 
universitària

Sub-indicador 2 (dicotòmic): Existència de plans estratègics per a l’impuls de les TIC a la
recerca

La universitat disposa de plans estratègics concrets per a impulsar la implantació de 
les TIC a la recerca?

P2 Recerca Política Pla estratègic rector vs 
Inivciatives individuals 

Indicadors Política i Planificació Estratègica 
Universitària en TIC

Indicador: Plans estratègics per a l’impuls i 
l’avaluació de la integració de les TIC a la docència 
universitària

Sub-indicador 3 (dicotòmic): Existència de plans estratègics per a avaluar la integració d
les TIC a la docència

La universitat disposa de plans d’avaluació específics per a avaluar la integració de les 
TIC a la docència universitària?

P3 Docència Política Pla estratègic rector vs 
Inivciatives individuals 

Indicadors Política i Planificació Estratègica 
Universitària en TIC

Indicador: Plans estratègics per a l’impuls i 
l’avaluació de la integració de les TIC a la docència 
universitària

Sub-indicador 4 (dicotòmic): Existència de plans estratègics per a per a avaluar la 
integració de les TIC a la recerca

La universitat disposa de plans d’avaluació específics per a avaluar la integració de les 
TIC a la recerca?

P4 Recerca Política Pla estratègic rector vs 
Inivciatives individuals 

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la despesa universitària destinada a les 
TIC

Quin és el total de despesa corrent que la universitat destinà a les TIC en el 
pressupost del 2005?

D1a Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la despesa universitària destinada a les 
TIC

Del total de la despesa corrent universitària quin percentatge es destinà a les TIC en el 
pressupost del 2005?

D1b Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la despesa universitària destinada a les 
TIC

Quin és el total de despesa corrent que la universitat te previst destinar a les TIC en el 
pressupost del 2006 (en total) ?

D1 c Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la despesa universitària destinada a les 
TIC

Quin és el total de despesa corrent que la universitat te previst destinar a les TIC en el 
pressupost del 2006 (en % respecte el total del pressupost)?

D1d Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En 
Euros anys 2000)

D21a Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En 
Euros any 2001)

D22a Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En 
Euros any 2002)

D23a Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En 
Euros any 2003)

D24a Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En 
Euros any 2004)

D25a Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En % 
de la despesa destinada TIC, any 2000)

D21b Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En % 
de la despesa destinada TIC, any 2001)

D22b Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En % 
de la despesa destinada TIC, any 2002)

D23b Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En % 
de la despesa destinada TIC, any 2003)

D24b Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la despesa corrent universitària destinada a les 
TIC els darrers 5 anys 

En els darrers 5 anys, quin ha estat el volum de despesa corrent en TIC?         (En % 
de la despesa destinada TIC, any 2004)

D25b Finançament TIC en general

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2000 D311a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2001 D312a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2002 D313a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2003 D314a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2004 D315a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2005 D316a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (en %) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2000 D311b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (en %) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2001 D312b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (en %) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2002 D313b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (en %) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2003 D314b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (en %) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2004 D315b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (en %) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2005 D316b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2000

D321a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2001

D322a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2002

D323a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2003

D324a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2004

D325a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2005

D326a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2000

D321b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2001

D322b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2002

D323b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2003

D324b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2004

D325b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%)  en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència? Any 2005

D326b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a 
la docència amb TIC? Any 2000

D331a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a 
la docència amb TIC? Any 2001

D332a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a 
la docència amb TIC? Any 2002

D333a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a 
la docència amb TIC? Any 2003

D334a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a 
la docència amb TIC? Any 2004

D335a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a 
la docència amb TIC? Any 2005

D336a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2000

D331b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2001

D332b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2002

D333b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2003

D334b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2004

D335b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2005

D336b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2000

D341a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2001

D342a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2002

D343a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2003

D344a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2004

D345a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2005

D346a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2000

D341b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2001

D342b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2002

D343b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2003

D344b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2004

D345b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2005

D346b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2000

D351a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2001

D352a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2002

D353a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2003

D354a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2004

D355a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2005

D356a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús de 
les TIC a la docència? Any 2000

D351b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús de 
les TIC a la docència? Any 2001

D352b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús de 
les TIC a la docència? Any 2002

D353b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC
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Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús de 
les TIC a la docència? Any 2003

D354b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús de 
les TIC a la docència? Any 2004

D355b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Destinació de la Despesa en TIC
Indicador: Volum i evolució de la despesa que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la despesa destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària

 Quin és el volum de despesa (%) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús de 
les TIC a la docència? Any 2005

D356b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la inversió universitària destinada a les TIC Quin és el total d’inversió que la universitat destina a les TIC en el pressupost del 
2005?

I1a Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la inversió universitària destinada a les TIC Del total d’inversió universitària quin percentatge es destinà a les TIC en el pressupost 
del 2005?

I1b Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la inversió universitària destinada a les TIC Quin és el total d’inversió que la universitat te previst destinar a les TIC en el 
pressupost del 2006 (en total)respecte el total del pressupost)?

I1c Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 1: Volum total i % de la inversió universitària destinada a les TIC Quin és el total d’inversió que la universitat te previst destinar a les TIC en el 
pressupost del 2006 ( en %) respecte el total del pressupost)?

I1d Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? Total, any 2000 I21a Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? Total, any 2001 I22a Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? Total, any 2002 I23a Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? Total, any 2003 I24a Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? Total, any 2004 I25a Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? En % , any 2000 I21b Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? En % , any 2001 I22b Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? En % , any 2002 I23b Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? En % , any 2003 I24b Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 2: Evolució de la inversió universitària destinada a les TIC els 
darrers 5 anys

Quin ha estat el volum d’inversió en TIC? En % , any 2004 I25b Finançament TIC en general

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2000 I311a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2001 I312a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2002 I313a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2003 I314a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2004 I315a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Infrastructures? Any 2005 I316a Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió ) en TIC destinada a 
Infrastructures? Any 2000

I311b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió ) en TIC destinada a 
Infrastructures? Any 2001

I312b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió ) en TIC destinada a 
Infrastructures? Any 2002

I313b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió ) en TIC destinada a 
Infrastructures? Any 2003

I314b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió ) en TIC destinada a 
Infrastructures? Any 2004

I315b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió ) en TIC destinada a 
Infrastructures? Any 2005

I316b Finançament TIC desglossament Infrastructures

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència?. Any 2000

I321a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència?. Any 2001

I322a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència?. Any 2002

I323a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència?. Any 2003

I324a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència?. Any 2004

I325a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total ) en TIC destinada a Unitats de suport tècnic a la 
docència?. Any 2005

I326a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió en TIC (en % respecte total invesió) destinada a Unitats de 
suport tècnic a la docència?. Any 2000

I321b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió en TIC (en % respecte total invesió) destinada a Unitats de 
suport tècnic a la docència?. Any 2001

I322b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió en TIC (en % respecte total invesió) destinada a Unitats de 
suport tècnic a la docència?. Any 2002

I323b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió en TIC (en % respecte total invesió) destinada a Unitats de 
suport tècnic a la docència?. Any 2003

I324b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió en TIC (en % respecte total invesió) destinada a Unitats de 
suport tècnic a la docència?. Any 2004

I325b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió en TIC (en % respecte total invesió) destinada a Unitats de 
suport tècnic a la docència?. Any 2005

I326b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport tècnic 
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2000

I331a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2001

I332a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2002

I333a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2003

I334a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2004

I335a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Unitats de suport pedagògic a la 
docència amb TIC? Any 2005

I336a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió) en TIC destinada a Unitats de 
suport pedagògic a la docència amb TIC? Any 2000

I331b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió) en TIC destinada a Unitats de 
suport pedagògic a la docència amb TIC? Any 2001

I332b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió) en TIC destinada a Unitats de 
suport pedagògic a la docència amb TIC? Any 2002

I333b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió) en TIC destinada a Unitats de 
suport pedagògic a la docència amb TIC? Any 2003

I334b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió) en TIC destinada a Unitats de 
suport pedagògic a la docència amb TIC? Any 2004

I335b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (en % respecte total invesió) en TIC destinada a Unitats de 
suport pedagògic a la docència amb TIC? Any 2005

I336b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Suport pedagògic al
professorat

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2000

I341a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2001

I342a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2002

I343a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2003

I344a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2004

I345a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes d’innovació docent? 
Any 2005

I346a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes d’innovació docent? Any 2000

I341b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes d’innovació docent? Any 2001

I342b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes d’innovació docent? Any 2002

I343b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes d’innovació docent? Any 2003

I344b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes d’innovació docent? Any 2004

I345b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

 Quin és el volum d’inversió (en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes d’innovació docent? Any 2005

I346b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2000

I351a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2001

I352a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2002

I353a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2003

I354a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2004

I355a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió (total) en TIC destinada a Programes de formació en l’ús 
de les TIC a la docència? Any 2005

I356a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió ( en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes de formació en l’ús de les TIC a la docència? Any 2000

I351b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió ( en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes de formació en l’ús de les TIC a la docència? Any 2001

I352b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió ( en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes de formació en l’ús de les TIC a la docència? Any 2002

I353b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió ( en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes de formació en l’ús de les TIC a la docència? Any 2003

I354b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió ( en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes de formació en l’ús de les TIC a la docència? Any 2004

I355b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC

Indicadors Inversió en TIC
Indicador: Volum i evolució de la inversió que les 
universitats destinen a les TIC 

Sub-indicador 3: Volum total i % de la inversió destinada a les TIC. 
Desglossament segons destí de la partida pressupostària.

Quin és el volum d’inversió ( en % respecte total inversió) en TIC destinada a 
Programes de formació en l’ús de les TIC a la docència? Any 2005

I356b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Formació ús TIC
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Ajuts DURSI Indicador: Ajuts rebuts del DURSI. Sub-indicador 1: Volum total d’ajuts externs (DURSI)
Volum d’ajuts rebuts del DURSI per a projectes d’innovació docent en els últims anys. 
Any 2000

A1a Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Ajuts DURSI Indicador: Ajuts rebuts del DURSI. Sub-indicador 1: Volum total d’ajuts externs (DURSI)
Volum d’ajuts rebuts del DURSI per a projectes d’innovació docent en els últims anys. 
Any 2001

A1b Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Ajuts DURSI Indicador: Ajuts rebuts del DURSI. Sub-indicador 1: Volum total d’ajuts externs (DURSI)
Volum d’ajuts rebuts del DURSI per a projectes d’innovació docent en els últims anys. 
Any 2002

A1c Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Ajuts DURSI Indicador: Ajuts rebuts del DURSI. Sub-indicador 1: Volum total d’ajuts externs (DURSI)
Volum d’ajuts rebuts del DURSI per a projectes d’innovació docent en els últims anys. 
Any 2003

A1d Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Ajuts DURSI Indicador: Ajuts rebuts del DURSI. Sub-indicador 1: Volum total d’ajuts externs (DURSI)
Volum d’ajuts rebuts del DURSI per a projectes d’innovació docent en els últims anys. 
Any 2004

A1e Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Ajuts DURSI Indicador: Ajuts rebuts del DURSI. Sub-indicador 1: Volum total d’ajuts externs (DURSI)
Volum d’ajuts rebuts del DURSI per a projectes d’innovació docent en els últims anys. 
Any 2005

A1f Finançament TIC desglossament Iniciatives docència Innovació docent

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 1: Volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat 
universitària

Quin és el nombre total d’ordinadors que disposa la universitat per alumnat? IT11a Infrastructures tecnològiques Disponibilitat Ordinadors Alumnat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 1: Volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat 
universitària

Quin és el nombre total d’ordinadors que disposa la universitat per professorat? IT11b Infrastructures tecnològiques Disponibilitat Ordinadors Professorat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 1: Volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat 
universitària

Quin és el nombre total d’ordinadors que disposa la universitat per PAS? IT11c PAS Dotació tecnològica Ordinadors

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 1: Volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat 
universitària

Quin és el nombre total d’ordinadors amb connexió a Internet que disposa la 
universitat per alumnat,?

IT12a Infrastructures tecnolòqiques Disponibilitat Connexió Ordinadors Alumnat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 1: Volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat 
universitària

Quin és el nombre total d’ordinadors amb connexió a Internet que disposa la 
universitat per professorat?

IT12b Infrastructures tecnolòqiques Disponibilitat Connexió Ordinadors Professorat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 1: Volum d’ordinadors disponibles per a la comunitat 
universitària

Quin és el nombre total d’ordinadors amb connexió a Internet que disposa la 
universitat per PAS?

IT12c PAS Dotació tecnològica Connexió ordinadors

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 2: Volum d’aules informàtiques i nombre de dispositius 
informàtics mòbils.

De quantes aules d’informàtica disposa la universitat? IT21 Infrastructures tecnològiques Disponibilitat Aules Aules d'informàtica

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 2: Volum d’aules informàtiques i nombre de dispositius 
informàtics mòbils.

De quantes aules docents amb equipament informàtic disposa la universitat? [en total 
).

IT22a Infrastructures tecnològiques Disponibilitat Aules Aules docents amb 
equipament

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 2: Volum d’aules informàtiques i nombre de dispositius 
informàtics mòbils.

De quantes aules docents amb equipament informàtic disposa la universitat? [ en % 
respecte el total d’aules docents].

IT22b Infrastructures tecnològiques Disponibilitat Aules Aules docents amb 
equipament

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 2: Volum d’aules informàtiques i nombre de dispositius 
informàtics mòbils.

De quants dispositius mòbils amb ordinador i projector disposa la universitat? IT23 Infrastructures tecnològiques Disponibilitat Dispositius mòbils

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 3: Accessibilitat a Internet a través de connexió wireless. Quin és el % de cobertura del campus que s’ha realitzat a través de sistemes wireless? IT31 Infrastructures tecnolòqiques Disponibilitat Connexió Wireless

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 3: Accessibilitat a Internet a través de connexió wireless. Nombre d’aules amb connexió wireless. Docents. IT32 Infrastructures tecnolòqiques Disponibilitat Connexió Wireless Aules Docents

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 3: Accessibilitat a Internet a través de connexió wireless. Nombre d’aules amb connexió wireless. Informàtiques. IT32b Infrastructures tecnolòqiques Disponibilitat Connexió Wireless Aules Informàtiques

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 4 (dicotòmic): Disponibilitat d’una Intranet administrativa pròpia
La universitat disposa d'intranets adaptades als perfils de la comunitat universitària 
(alumnes, professors i PAS)?

IT4 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Intranets

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. La universitat disposa de Campus Virtual? IT51 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre de Campus Virtuals disponibles. IT52 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Si us plau, especifiqueu els diferents tipus. (campus virtuals) IT52b Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre d’alumnat que utilitza el Campus 1 IT53a1 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Alumnat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre de professorat que utilitza el Campus 1 IT53a2 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Professorat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre d’alumnat que utilitza el Campus 2 IT53b1 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Alumnat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre de professorat que utilitza el Campus 2 IT53b2 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Professorat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre d’alumnat que utilitza el Campus 3 IT53c1 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Alumnat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre de professorat que utilitza el Campus 3 IT53c2 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Professorat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre d’alumnat que utilitza el Campus 4 IT53d1 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Alumnat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre de professorat que utilitza el Campus 4 IT53d2 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús Professorat

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre d’alumnat i professorat que utilitza el Campus 5 IT53e Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Ús

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre d’usuaris registrats? IT54 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual.
Nombre d’usuaris concurrents (en potència i actuals)? Màxim previst que es pot 
assumir

IT55 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. Nombre d’usuaris concurrents (en potència i actuals)? Màxim que s'ha assolit IT55b Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. El Campus Virtual és de desenvolupament propi? IT56 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Desenvolupament

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. El Campus Virtual està desenvolupat en software lliure? IT57 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Desenvolupament

Indicadors Infrastructures tecnològiques Indicador: Infrastructura tecnològica a la universitat. Sub-indicador 5: Disponibilitat, tipologia i ús de campus virtual. [condicional] Heu contribuït a desenvolupar alguna part o mòdul del campus Virtual? IT58 Infrastructures tecnolòqiques Espais virtuals Campus virtuals Desenvolupament

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: % d’assignatures ofertades online i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Quin és el nombre d’assignatures online que ofereix la universitat? DO11 Docència Tipologia assignatures online

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: % d’assignatures ofertades online i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Quin és el % que representen les assignatures online respecte del total d’assignatures 
ofertades?

DO12 Docència Tipologia assignatures online
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: % d’assignatures ofertades online i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Nombre total d’alumnes matriculats en assignatures online? DO13 Docència Tipologia assignatures online

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: % d’assignatures ofertades online i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Respecte al total del professorat, quin % està desenvolupant assignatures online? DO14 Docència Tipologia assignatures online

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: % d’assignatures ofertades de manera semipresencial, entesa 
com a aquells cursos que realitzen una part lectiva a través d’Internet, i 
volum de participació d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Quin és el nombre d’assignatures semipresencials que ofereix la universitat? DO21 Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: % d’assignatures ofertades de manera semipresencial, entesa 
com a aquells cursos que realitzen una part lectiva a través d’Internet, i 
volum de participació d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Quin és el % que representen les assignatures semipresencials respecte del total 
d’assignatures ofertades?

DO22 Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: % d’assignatures ofertades de manera semipresencial, entesa 
com a aquells cursos que realitzen una part lectiva a través d’Internet, i 
volum de participació d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Nombre total d’alumnes matriculats en assignatures semipresencials? DO23 Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: % d’assignatures ofertades de manera semipresencial, entesa 
com a aquells cursos que realitzen una part lectiva a través d’Internet, i 
volum de participació d’alumnes i professors en aquestes assignatures. 

Respecte al total del professorat, quin % està desenvolupant assignatures 
semipresencials?

DO24 Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: % d’assignatures ofertades que disposen de recursos docents 
a Internet com a suport a la docència presencial i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures.

Quin és el nombre d’assignatures presencials que ofereix la universitat? DO31 Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: % d’assignatures ofertades que disposen de recursos docents 
a Internet com a suport a la docència presencial i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures.

Quin és el % que representen les assignatures presencials respecte del total 
d’assignatures ofertades?

DO32 Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: % d’assignatures ofertades que disposen de recursos docents 
a Internet com a suport a la docència presencial i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures.

Nombre total d’alumnes matriculats en assignatures presencials? DO33 Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: % d’assignatures ofertades que disposen de recursos docents 
a Internet com a suport a la docència presencial i volum de participació 
d’alumnes i professors en aquestes assignatures.

Respecte al total del professorat, quin % està desenvolupant assignatures presencials? DO34 Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures online segons categoria: troncals, DO51a Docència Tipologia assignatures online

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures online segons categoria: obligatòries DO52a Docència Tipologia assignatures online

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures online segons categoria:  optatives DO53a Docència Tipologia assignatures online

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures online segons categoria:  lliure elecció DO54a Docència Tipologia assignatures online

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures semipresencial segons categoria: troncals, DO51b Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures semipresencial segons categoria: obligatòries, DO52b Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures semipresencial segons categoria: optatives DO53b Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures semipresencial segons categoria: lliure elecció DO54b Docència Tipologia assignatures Semipresencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures presencials segons categoria: troncals, DO51c Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures presencials segons categoria: obligatòries, DO52c Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignaturess presencials segons categoria: optatives DO53c Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Tipologia de les assignatures online i semipresencial al 
currículum acadèmic. 

Distribució de les assignatures presencials segons categoria: lliure elecció DO54c Docència Tipologia assignatures Presencial

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 5: Formació en l’ús de les TIC a la docència universitària
Nombre de cursos (o programes) de formació en l’ús de les TIC a la docència 
universitària.

DO61 Docència Formació en l'ús

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 5: Formació en l’ús de les TIC a la docència universitària
 Nombre de participants en els cursos de formació en l’ús de les TIC a la docència 
universitària

DO62 Docència Formació en l'ús

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 5: Formació en l’ús de les TIC a la docència universitària % respecte al nombre total de professorat DO63 Docència Formació en l'ús

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Nombre de projectes d’innovació docent universitària que 
integrin l’ús de les TIC

Nombre de projectes d’innovació docent que integrin les TIC en curs a la universitat. DO71 Innovació docent Projectes

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Nombre de projectes d’innovació docent universitària que 
integrin l’ús de les TIC

Nombre de projectes finançats pel DURSI DO72 Innovació docent Projectes

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Nombre de projectes d’innovació docent universitària que 
integrin l’ús de les TIC

Nombre de projectes finançats amb recursos propis DO73 Innovació docent Projectes

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Nombre de projectes d’innovació docent universitària que 
integrin l’ús de les TIC

Nombre de projectes finançats de manera mixta (DURSI i recursos propis) DO74 Innovació docent Projectes

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 7: Nombre i dotació humana de les unitats de suport tècnic a la 
docència universitària

De quantes unitats de suport tècnic a la docència disposa la universitat? DO81 Docència Suport Tècnic

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 7: Nombre i dotació humana de les unitats de suport tècnic a la 
docència universitària

Nombre total de persones que treballen a les unitats de suport tècnic a la docència DO82 Docència Suport Tècnic

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 7: Nombre i dotació humana de les unitats de suport tècnic a la 
docència universitària

Nombre total de professors que han fet ús de les unitats de suport tècnic a la docència DO83 Docència Suport Tècnic

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 8: Nombre i dotació humana de les unitats de suport pedagògic 
a la docència universitària

De quantes unitats de suport pedagògic a la docència disposa la universitat DO91 Docència Suport Docent/Pedagògic

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 8: Nombre i dotació humana de les unitats de suport pedagògic 
a la docència universitària

Nombre total de persones que treballen a de les unitats de suport pedagògic a la 
docència

DO92 Docència Suport Docent/Pedagògic

Indicadors Docència, Innovació i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes 
d’innovació docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 8: Nombre i dotació humana de les unitats de suport pedagògic 
a la docència universitària

 Nombre total de professors que han fet ús de les unitats de suport pedagògic a la 
docència

DO93 Docència Suport Docent/Pedagògic

Indicadors Recerca i TIC
Indicador: Presència, difusió i gestió de la Recerca a 
través de l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: Presència de grups de recerca universitaris a Internet
Quants grups de recerca de la universitat tenen presència a Internet (Web, Blog, 
Wiki...) (en total)?

R1a Recerca Pressència a Internet

Indicadors Recerca i TIC
Indicador: Presència, difusió i gestió de la Recerca a 
través de l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: Presència de grups de recerca universitaris a Internet
Quants grups de recerca de la universitat tenen presència a Internet (Web, Blog, 
Wiki...) (en %)?

R1b Recerca Pressència a Internet
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Recerca i TIC
Indicador: Presència, difusió i gestió de la Recerca a 
través de l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2 (dicotòmic): Existència d’aplicacions de gestió de 
projectes de recerca a través d’Internet 

La universitat disposa d’alguna aplicació per a la gestió de projectes de recerca a 
través d’Internet?

R2 Recerca Existència aplicacions

Indicadors Recerca i TIC
Indicador: Presència, difusió i gestió de la Recerca a 
través de l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3 (dicotòmic): Existència de portal web per a la difusió de la 
recerca

La universitat disposa d’un portal web específicament destinat a la difusió de la recerca 
realitzada a la universitat?

R3 Recerca Difussió

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: Dotació tecnològica (en nombre de ordinadors) de les 
biblioteques universitàries. Percentatge de la dotació que s’utilitza per a 
tasques administratives (destinats a les tasques dels bibliotecaris) i per a 
tasques de consulta (destinats als usuaris)

Quin és el nombre d’ordinadors de que disposa el conjunt de les biblioteques de la 
universitat?

B11 Biblioteca Dotació tecnbològica

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: Dotació tecnològica (en nombre de ordinadors) de les 
biblioteques universitàries. Percentatge de la dotació que s’utilitza per a 
tasques administratives (destinats a les tasques dels bibliotecaris) i per a 
tasques de consulta (destinats als usuaris)

Quina és el nombre d’ordinadors de la biblioteca disponibles per al personal de 
biblioteques? [calcular la ratio]

B12 Biblioteca Dotació tecnbològica

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 1: Dotació tecnològica (en nombre de ordinadors) de les 
biblioteques universitàries. Percentatge de la dotació que s’utilitza per a 
tasques administratives (destinats a les tasques dels bibliotecaris) i per a 
tasques de consulta (destinats als usuaris)

Quina és el nombre d’ordinadors de la biblioteca disponible per als usuaris? [calcular la 
ratio]

B13 Biblioteca Dotació tecnbològica

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat?  
Revistes total

B211a Biblioteca Fons bibliogràfic Volum total

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat?  
Revistes %

B211b Biblioteca Fons bibliogràfic Volum total

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat?  
Llibres total

B212a Biblioteca Fons bibliogràfic Volum total

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat?  
Llibres %

B212b Biblioteca Fons bibliogràfic Volum total

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat? 
Bases de dades total

B213a Biblioteca Fons bibliogràfic Volum total

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat? 
Bases de dades  %

B213b Biblioteca Fons bibliogràfic Volum total

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin és el volum total del fons bibliogràfic digital de la biblioteca de la universitat? 
Altres

B214 Biblioteca Fons bibliogràfic Volum total

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin % del fons bibliogràfic digital és consultable online? Revistes B221 Biblioteca Fons bibliogràfic Consultable

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin % del fons bibliogràfic digital és consultable online? Llibres B222 Biblioteca Fons bibliogràfic Consultable

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin % del fons bibliogràfic digital és consultable online? Bases de Dades B223 Biblioteca Fons bibliogràfic Consultable

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 2: Fons bibliogràfic digital de les biblioteques universitàries. 
Volum del fons, percentatge respecte el total del fons bibliogràfic, 
percentatge del fons digital consultable online i tipologia del fons digital. 

Quin % del fons bibliogràfic digital és consultable online? Altres B224 Biblioteca Fons bibliogràfic Consultable

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? Total. Any 2001

B311a Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? Total. Any 2002

B312a Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? Total. Any 2003

B313a Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? Total. Any 2004

B314a Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? Total. Any 2005

B315a Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? En %. Any 2001

B311b Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? En %. Any 2002

B312b Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? En %. Any 2003

B313b Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? En %. Any 2004

B314b Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de consultes bibliogràfiques a la biblioteca de la universitat a través 
d’Internet? En %. Any 2005

B315b Biblioteca Ús

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  Total. Any 2001

B321a Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  Total. Any 2002

B322a Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  Total. Any 2003

B323a Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  Total. Any 2004

B324a Biblioteca Serveis Prèstec Peticions
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  Total. Any 2005

B325a Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  En %. Any 2001

B321b Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  En %. Any 2002

B322b Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  En %. Any 2003

B323b Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  En %. Any 2004

B324b Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de peticions de préstec a la biblioteca de la universitat fetes a través 
d’Internet?  En %. Any 2005

B325b Biblioteca Serveis Prèstec Peticions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? Total. Any 
2001

B331a Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? Total. Any 
2002

B332a Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? Total. Any 
2003

B333a Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? Total. Any 
2004

B334a Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? Total. Any 
2005

B335a Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? En %. Any 
2001

B331b Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? En %. Any 
2002

B332b Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? En %. Any 
2003

B333b Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? En %. Any 
2004

B334b Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 3: Volum d ús dels serveis que les biblioteques universitàries 
ofereixen, a través d’Internet, a la comunitat universitària. Percentatge que 
representen en relació al volum d’ús dels mateixos serveis de manera 
presencial

Quin és el volum de renovacions de préstec realitzades a través d’Internet? En %. Any 
2005

B335b Biblioteca Serveis Prèstec Renovacions

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de cursos de formació sobre l’accés als recursos digitals de la biblioteca 2001 B411 Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de cursos de formació sobre l’accés als recursos digitals de la biblioteca 2002 B412 Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de cursos de formació sobre l’accés als recursos digitals de la biblioteca 2003 B413 Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de cursos de formació sobre l’accés als recursos digitals de la biblioteca 2004 B414 Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de cursos de formació sobre l’accés als recursos digitals de la biblioteca 2005 B415 Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre d’alumnes assistents als cursos de formació al 2001 B421a Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre d’alumnes assistents als cursos de formació al 2002 B422a Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre d’alumnes assistents als cursos de formació al 2003 B423a Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre d’alumnes assistents als cursos de formació al 2004 B424a Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre d’alumnes assistents als cursos de formació al 2005 B425a Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de professors assistents als cursos de formació al 2001 B421b Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de professors assistents als cursos de formació al 2002 B422b Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de professors assistents als cursos de formació al 2003 B423b Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de professors assistents als cursos de formació al 2004 B424b Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 4: Volum de cursos de formació i volum d’assistència als 
cursos

Nombre de professors assistents als cursos de formació al 2005 B425b Biblioteca Serveis Cursos formació

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. Total al 2001

B511a Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. Total al 2002

B512a Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. Total al 2003

B513a Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. Total al 2004

B514a Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. Total al 2005

B515a Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. % al 2001

B511b Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. % al 2002

B512b Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. % al 2003

B513b Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. % al 2004

B514b Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics

Volum de despesa destinada a recursos electrònics sobre el total de despesa de la 
biblioteca. % al 2005

B515b Biblioteca Evolució incorporació Internet 
i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . Total al 2001 B521a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . Total al 2002 B522a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . Total al 2003 B523a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . Total al 2004 B524a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . Total al 2005 B525a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . En % al 2001 B521b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . En % al 2002 B522b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . En % al 2003 B523b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . En % al 2004 B524b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum d’aportació al CBUC . En % al 2005 B525b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . Total al 2001 B531a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . Total al 2002 B532a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . Total al 2003 B533a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . Total al 2004 B534a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . Total al 2005 B535a Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . % al 2001 B531b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . % al 2002 B532b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . % al 2003 B533b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . % al 2004 B534b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC. Sub-indicador 5: Volum de despesa destinada a recursos electrònics Volum de despesa pròpia . % al 2005 B535b Biblioteca Evolució incorporació Internet 

i Impacte

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part del PDI . Any 2001 B611a Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part del PDI . Any 2002 B612a Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part del PDI . Any 2003 B613a Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part del PDI . Any 2004 B614a Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part del PDI . Any 2005 B615a Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part de l'alumnat. Any 2001 B611b Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part de l'alumnat. Any 2002 B612b Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part de l'alumnat. Any 2003 B613b Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part de l'alumnat. Any 2004 B614b Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de bases de dades per part de l'alumnat. Any 2005 B615b Biblioteca Ús Consultes Bases de dades

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part del PDI . Any 2001 B621a Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part del PDI . Any 2002 B622a Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part del PDI . Any 2003 B623a Biblioteca Ús Consultes Revistes
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Procedència Procedència 2 Procedència 3 Procedència 4
Etiqueta variable

Còdis 
variable 
definitiu Categoria SubCategoria Subcategoria 2 Subcategoria 3 Subcategoria 4

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part del PDI . Any 2004 B624a Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part del PDI . Any 2005 B625a Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part de l'alumnat. Any 2001 B621b Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part de l'alumnat. Any 2002 B622b Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part de l'alumnat. Any 2003 B623b Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part de l'alumnat. Any 2004 B624b Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Biblioteca i TIC
Indicador: Docència universitària i projectes d’innovació 
docent que incorporen l’ús de les TIC.

Sub-indicador 6: Volum d’ús dels recursos digitals per part del PDI i 
l’alumnat

Volum de consultes de revistes electròniques per part de l'alumnat. Any 2005 B625b Biblioteca Ús Consultes Revistes

Indicadors Publicacions digitals
Indicador: Volum i tipologia de les publicacions digitals de la 
universitat i volum de publicacions de recerca a Internet

Sub-indicador 1: Volum i tipologia de les publicacions digitals editades per 
les universitats

Quantes publicacions digitals han estat editades per la Universitat? SP11 Servei de Publicacions Volum

Indicadors Publicacions digitals
Indicador: Volum i tipologia de les publicacions digitals de la 
universitat i volum de publicacions de recerca a Internet

Sub-indicador 1: Volum i tipologia de les publicacions digitals editades per 
les universitats

Quin tipus de publicacions digitals ha editat la Universitat?  llistar SP12 Servei de Publicacions Volum Digital

Indicadors Publicacions digitals
Indicador: Volum i tipologia de les publicacions digitals de la 
universitat i volum de publicacions de recerca a Internet Sub-indicador 2: Publicacions de recerca universitària a Internet

Quin és el nombre de publicacions de recerca de la universitat que han estat 
dipositades a Internet (en total)

SP2 Servei de Publicacions Publicació recerca a Internet

Indicadors Publicacions digitals
Indicador: Volum i tipologia de les publicacions digitals de la 
universitat i volum de publicacions de recerca a Internet Sub-indicador 2: Publicacions de recerca universitària a Internet

Quin és el nombre de publicacions de recerca de la universitat que han estat 
dipositades a Internet (en % respecte a la totalitat de publicacions de recerca)?

SP2b Servei de Publicacions Publicació recerca a Internet

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han realitzat la pre-matricula a través d’Internet? [total] SA11a PAS Serveis Alumnes Matricula Prematrícula

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han realitzat la pre-matricula a través d’Internet? [%] SA11b PAS Serveis Alumnes Matricula Prematrícula

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes s’han matriculat a través d’Internet? [total] SA12a PAS Serveis Alumnes Matricula Matrícula

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes s’han matriculat a través d’Internet?  [%] SA12b PAS Serveis Alumnes Matricula Matrícula

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han realitzat modificacions de matrícula a través d’Internet [en total 
]?

SA13a PAS Serveis Alumnes Matricula Modificacions 
matrícula

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han realitzat modificacions de matrícula a través d’Internet [en % del 
total de modificacions de matrícula]?

SA13b PAS Serveis Alumnes Matricula Modificacions 
matrícula

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han consultat el seu expedient acadèmic a través d’Internet? [total ] SA14a PAS Serveis Alumnes Expedient

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han consultat el seu expedient acadèmic a través d’Internet? [ %] SA14b PAS Serveis Alumnes Expedient

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quin és el volum de queixes i suggeriments recollits a través d’Internet? (Total) SA15a PAS Serveis Alumnes Queixes i suggeriments

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quin és el volum de queixes i suggeriments recollits a través d’Internet? (%) SA15b PAS Serveis Alumnes Queixes i suggeriments

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han realitzat la sol·licitud d’avaluació d’estudis previs a través 
d’Internet [en total]

SA16a PAS Serveis Alumnes sol·licitud avaluació

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 1: Volum d’ús dels serveis acadèmico-administratius que les 
universitats ofereixen a través d’Internet per part de l’alumnat

Quants alumnes han realitzat la sol·licitud d’avaluació d’estudis previs a través 
d’Internet [ en % respecte el total de sol·licituds]

SA16b PAS Serveis Alumnes sol·licitud avaluació

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 2: Volum del professorat que introdueix les qualificacions dels 
alumnes a través d’Internet. 

Quants professors pengen les notes a través d’internet? [total] SA2 PAS Seveis Professorat Introdució qualificacions

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 2: Volum del professorat que introdueix les qualificacions dels 
alumnes a través d’Internet. 

Quants professors pengen les notes a través d’internet? [ %] SA2b PAS Seveis Professorat Introdució qualificacions

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 3: Informació acadèmica bàsica de les assignatures 
universitàries consultable online.

Quantes assignatures disposen de la seva informació acadèmica bàsica (pla docent, 
horari, bibliografia...) consultable a través d’Internet [en total]?

SA3 PAS Informació acadèmica online

Indicadors Serveis administratius
Indicador: Volum d’ús dels serveis acadèmico-
administratius de la universitat. Informació acadèmica bàsica 
disponible a través d’Internet.

Sub-indicador 3: Informació acadèmica bàsica de les assignatures 
universitàries consultable online.

Quantes assignatures disposen de la seva informació acadèmica bàsica (pla docent, 
horari, bibliografia...) consultable a través d’Internet [en % respecte el total 
d’assignatures]?

SA3b PAS Informació acadèmica online
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Còdi variable definitiu Categoria Etiqueta final variable Valors de les variables Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció

CCAA_CS Comunitat Autònoma del centre de secundària 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,99

AndalusiaAragó
Asturies (Principat de)
Balears (Illes)
Canàries (Illes)
Cantàbria
Castella la Manxa
Castella Lleó
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galícia
Madrid (Comunitat de)
Múrcia (Regió de)
Navarra (Comunitat foral)
País basc
Rioja (La)
Sense informar

CCAA_CS=DS_CCAA_CENTRE_SECUND
99=IF DS_CCAA_CENTRE_SECUND=00 then

COM_AL Comarca de l'alumne
COM_AL=COMARCA_ALUMNE
99= If COMARCA_ALUMNE=00

MOD_BAT Modalitat de Batxillerat 1,2,3,4,5,6,99

Arts i música
Ciències de la natura i la salut
Humanitats i ciències socials
Tecnologia
Informació no aplicable a via FP
Estudis de COU
Sense informar

1=If DS_MODALITAT_BATXILLERAT= 1 or 9999
2=If DS_MODALITAT_BATXILLERAT= 2
3=If DS_MODALITAT_BATXILLERAT= 3
4=If DS_MODALITAT_BATXILLERAT=4
5=If DS_MODALITAT_BATXILLERAT=-1
6=If DS_MODALITAT_BATXILLERAT=9997
99=If DS_MODALITAT_BATXILLERAT=0

CODI_MUNICIPI_ALUMNE Municipi de l'alumne

PROV_AL Província de l'alumne
PROV_AL=PROVINCIA_ALUMNE
99=IF PROVINCIA_ALUMNE=00

PROC_AL Procedència de l'alumne 1,2,3,4,5,6,99 Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Provincies properes a Catalunya, Altres, Sense informar

1= if PROV_AL=08
2= if PROV_AL=17
3= if PROV_AL=25
4= if PROV_AL=43
5= if PROV_AL=03 or 12 or 07 or 22 or 50 or 44 or 46
6= if PROV_AL=ELSE
7= if PROV_AL=99

CODI_TITULACIO Titulació que està cursant
UNI_CUR Universitat (CUR)

VIA_ACC Via d'accés a la universitat 1,2,3,4,5,7,8,9,99

Batx/COU amb PAU
Estramger amb PAU
Diplomat, llicenciat
FP2, CFG 
Alumnes procedents de COU S
Univ. Batx/ COU
Univ. FP2 /CFGS
Més grans de  25 anys
Sense informar

COM_CS Comarca del centre de secundària
COM_CS=DS_COMARCA_CENTRE_SECUND
99=IF DS_COMARCA_CENTRE_SECUND=00

EST_MAR Nivell d'estudis de la mare 1,2,3,4,5,6,7,98, 99

Sense estudis
Estudis primaris
EGB o FP 1er grau
Batxillerat o FP 2on grau
Diplomat o enginyer tècnic
Doctor, llicenciat o assimilats
Altres
NS/NC
Sense informar

EST_MAR=DS_ESTUDIS_MARE                                                                                            
98=IF DS_ESTUDIS_MARE=8
99=IF DS_ESTUDIS_MARE=0

EST_PAR Nivell d'estudis del pare 1,2,3,4,5,6,7,98, 99

Sense estudis
Estudis primaris
EGB o FP 1er grau
Batxillerat o FP 2on grau
Diplomat o enginyer tècnic
Doctor, llicenciat o assimilats
Altres
NS/NC
Sense informar

EST_MAR=DS_ESTUDIS_PARE                                                                                            
98=IF DS_ESTUDIS_PARE=8
99=IF DS_ESTUDIS_PARE=0

BBDD Nivell d'ús de bases de dades 1,2,3,99 Bona, regular, nul·la sense informar
FULLCALC Nivell d'ús de fulls de càlculs 1,2,3,99 Bona, regular, nul·la sense informar
PROCTEXT Nivell d'ús de procesadors de textos 1,2,3,99 Bona, regular, nul·la sense informar
ALE Nivell d'alemany 1,2,3,99 Bona, regular, nul·la sense informar
ANG Nivell d'anglés 1,2,3,99 Bona, regular, nul·la sense informar
FRA Nivell de francés 1,2,3,99 Bona, regular, nul·la sense informar
ITA Nivell d'italià 1,2,3,99 Bona, regular, nul·la sense informar
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Còdi variable definitiu Categoria Etiqueta final variable Valors de les variables Etiquetes dels valors Comentaris Detall de construcció

OCUP_MAR Ocupació mare 1,2,3,4,5,6,7,8,9,98,99

Director d'empreses o institucions públiques
Professió associada a titulació universitària
Treball qualificat, sector agrari, ramader o 
pesquer
Treball qualificat, sector industrial
Treball qualificat, sector construcció o mineria
Treball qualificat, sector serveis
Treball no qualificat
Forces armades
Altres
NS/NC
Sense informar

OCUP_MAR=DS_OCUPACIO_MARE
99=IF DS_OCUPACIO_MARE=0
98=IF DS_OCUPACIO_MARE=10  

OCUP_PAR Ocupació pare 1,2,3,4,5,6,7,8,9,98,99

Director d'empreses o institucions públiques
Professió associada a titulació universitària
Treball qualificat, sector agrari, ramader o 
pesquer
Treball qualificat, sector industrial
Treball qualificat, sector construcció o mineria
Treball qualificat, sector serveis
Treball no qualificat
Forces armades
Altres
NS/NC
Sense informar

OCUP_PAR=DS_OCUPACIO_PARE
99=IF DS_OCUPACIO_PARE=0
98=IF DS_OCUPACIO_PARE=10  

ORD_INT Possesió d'ordinador i connexió a internet 1,2,3,4,99

Amb ordinador i connexió a internet
Amb ordinador i sense connexió a internet
Sense ordinador i no utilitza internet
Sense ordinador però utilitza internet
Sense informar

LLOC_CS Lloc centre secundària 1,2,3,99 Catalunya, Espanya, Altres, Sense informar

1= IF DS_LLOC_CENTRE_SECUND=C
2= IF DS_LLOC_CENTRE_SECUND=E
3= IF DS_LLOC_CENTRE_SECUND=A
99= IF DS_LLOC_CENTRE_SECUND=Z

TIPUS_CS Tipus de centre de secundària 1,2,3,99 Públic, Privat, Concertat, Sense informar

1=If DS_TIPUS_CENTRE_SECUND=0
2=If DS_TIPUS_CENTRE_SECUND=1
3=If DS_TIPUS_CENTRE_SECUND=2
99=If DS_TIPUS_CENTRE_SECUND=9

ANY_ING Any d'ingrés a la universitat 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

COEF_REP Coeficient de repetició Escala de 0,2 a 1

Quant més baix és le coeficient = més 
repeticions
Credits ordinaris matriculats = COM
1a= per 1er cop…. (COM1a x1)+(COM 2a x0,7)+(COM 3a x0,5)+(COM 4a x0,2)

COEF_REP2 Coeficient de repetició (Agrupat) 1,2,3,4,5

Molts credits repetits
Força credits repetits
Credits repetits normals
Pocs credits repetits
Sense credits repetits

1= if 0,2>=COEF_REP>=0
2= if 0,5>=COEF_REP>0,2
3= if 0,7>=COEF_REP>0,5
4= if 0,99>=COEF_REP>0,7
5= if COEF_REP=1

CMA Crèdits matricualts acumulats A la base del CUR estava canviat per CSC

CMA_R Crèdits matriculats acumulats (Agrupats) 1,2,3,4,5

De 0 a 74,9
De 75 a 149,9
De 150 a 224,9
De 225 a 299,9
300 i més

1= if 75>CMA>=0
2= if 150>CMA>=75
3= if 225>CMA>=150
4= if 300>CMA>=225
5= CMA>300

CMC Crèdits matricualts curs

CMC_R Crèdits matricualts curs (Agrupats) 1,2,3,4,5

De 0 a 24,9
De 25 a 49,9
De 50 a 74,9
De 75 a 99,9
més de 100

1= if 25>CMC>=0
2= if 50>CMC>=25
3= if 75>CMC>=50
4= if 100>CMC>=75
5= CMC>100

CSA Crèdits superats acumulats

CSA_R Crèdits superats acumulats (Agrupats) 1,2,3,4,5

De 0 a 74,9
De 75 a 149,9
De 150 a 224,9
De 225 a 299,9
300 i més

1= if 75>CMA>=0
1= if 150>CMA>=75
1= if 225>CMA>=150
1= if 300>CMA>=225
1= CMA>300

CSC Crèdits superats curs A la base del CUR estava canviat per CMA

CSC_R Crèdits superats curs (Agrupats) 1,2,3,4,5

De 0 a 24,9
De 25 a 49,9
De 50 a 74,9
De 75 a 99,9
més de 100

1= if 25>CSC>=0
2= if 50>CSC>=25
3= if 75>CSC>=50
4= if 100>CSC>=75
5= CSC>100

CTE Crèdits teòrics estudi
CURS_AC Curs acadèmic 2005 2005
COMARCA_ALUMNE CUR original Comarca de l'alumne
CUR CUR original
DS_CCAA_CENTRE_SECUND CUR original
DS_COMARCA_CENTRE_SECUND CUR original
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DS_ESTUDIS MARE CUR original Nivell d'estudis de la mare 0,1,2,3,4,5,6,7,8

Sense informar
Sense estudis
Estudis primaris
EGB o FP 1er grau
Batxillerat o FP 2on grau
Diplomat o enginyer tècnic
Doctor, llicenciat o assimilats
Altres
NS/NC

DS_ESTUDIS_PARE CUR original Nivell d'estudis del pare 0,1,2,3,4,5,6,7,8

Sense informar
Sense estudis
Estudis primaris
EGB o FP 1er grau
Batxillerat o FP 2on grau
Diplomat o enginyer tècnic
Doctor, llicenciat o assimilats
Altres
NS/NC

DS_LLOC_CENTRE_SECUND CUR original Lloc centre secundària A,C,E,Z Altres, Catalunya, Espanya, Sense informar

DS_MODALITAT_BATXILLERAT CUR original Modalitat de Batxillerat -1,0,1,2,3,4,9997,9999

Info no aplicable a via FP
Sense informar
Arts
Ciències de la natura i la salut
Humanitats i ciències socials
Tecnologia
Estudis de COU
Musica

DS_OCUPACIO_MARE CUR original Ocupació mare 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Sense informar
Director d'empreses o institucions públiques
Professió associada a titulació universitària
Treball qualificat, sector agrari, ramader o 
pesquer
Treball qualificat, sector industrial
Treball qualificat, sector construcció o mineria
Treball qualificat, sector serveis
Treball no qualificat
Forces armades
Altres
NS/NC

DS_OCUPACIO_PARE CUR original Ocupació pare 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Sense informar
Director d'empreses o institucions públiques
Professió associada a titulació universitària
Treball qualificat, sector agrari, ramader o 
pesquer
Treball qualificat, sector industrial
Treball qualificat, sector construcció o mineria
Treball qualificat, sector serveis
Treball no qualificat
Forces armades
Altres
NS/NC

DS_TIPUS_CENTRE_SECUND CUR original Tipus de centre de secundària 0,1,2,9 Públic, Privat, Concertat, Sense informar
DS_TITULACIO CUR original
DS_UNIVERSITAT CUR original

DS_VIA_ACCES CUR original 0,1,2,4,5,7,8,9,99

Batx/COU amb PAU
Estramger amb PAU
Diplomat, llicenciat
FP2, CFG 
Alumnes procedents de COU S
Univ. Batx/ COU
Univ. FP2 /CFGS
Més grans de  25 anys
Sense informar

ENQ CUR original
IDENT CUR original
MUNICIPI_ALUMNE CUR original
PROVINCIA_ALUMNE CUR original

NOTA CUR original Nota d'accés a la universitat

Variable d'escala:
MIN: 5
MAX: 9,27 0= sense informar

NOTA_R Nota d'accés a la universitat (Agrupació) 1,2,3,4,99

De 5 a 5,49
De 5,5 a 5,99
De 6 a 6,99
De 7 a 10 

1=If nota de 5 a 5,49
2=If nota de 5,5 a 5,99
3=If nota de 6 a 6,99
4=If nota de 7 i més
99= If nota=0

DUR_TE Duració teòrica dels estudis 2,3,4,5,6 2 anys, 3 anys, 4 anys, 5 anys, 6 anys
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CTE_R Crèdits teòrics estudi (Agrupació) 1,2,3,4,5

De 120 a 199 crèdits
De 200 a 299 crèdits
De 300 a 349 crèdits
De 350 a 399 crèdits
400 crèdits i més

1= 199>=CTE>=120
2= 299>=CTE>=200
3= 349>=CTE>=300
4= 399>=CTE>=350
5= CTE>=400

v7114bin Canvi estudiar a casa (binaria) 0,1 No, Sí
0=IF v7114=2
1=IF v7114=0 or 1

v718bin Canvi anar a la biblioteca (binaria) 0,1 No, Sí
0=IF v7114=2
1=IF v7114=0 or 1

v7115bin Canvi assistir a classe (binaria) 0,1 No, Sí
0=IF v7114=2
1=IF v7114=0 or 1

N_CANVIS De estudiar a casa, anar a la biblioteca, assistir a classe De 0 a 3 1,2,3 v718bin+v7114bin+v7115bin

CUR_INI Cursos inicials 0,1 No, Sí
CUR_INI=0
If curs = 1 or 2 then CUR_INI=1

CAR2 Segona carrera 0,1 No, Sí
CAR2=0
If Estudis^=1 or ^=2 then CAR2=1

REND_H Rendiment acadèmic històric De 0 a 1
0 mínim rendiment històric
1 màxim rendiment històric (CSA-CSC)/(CMA-CMC)

REND Rendiment acadèmic De 0 a 1
0 mínim rendiment
1 màxim rendiment CSC/CMC

REND_HR Rendiment acadèmic històric (Agrupació) 1,2,3 Baix, mitjà, alt

If Rend_H<0,5 then Rend_HR=1
If 0,8>=Rend_H>=0,5 then Rend_HR=2
If Rend_H>0,8 then Rend_HR=3

RENDR Rendiment acadèmic (Agrupació) 1,2,3 Baix, mitjà, alt

If Rend<0,5 then RendR=1
If 0,8>=Rend>=0,5 then RendR=2
If rend>0,8 then RendR=3

CSE Taxa de crèdits superats de l'estudi De 0 a 1 CSA/CTE

CSER Taxa de crèdits superats de l'estudi 1,2,3,4

De 0% a 25%
De 25% a 50%
De 50% a 75%
De 75% a 100%

CSA>CTE=.
If CSE<= 0,25 then CSER=1
If 0,5>=CSE> 0,25 then CSER=2
If 0,75>=CSE >0,5  then CSER=3
if CSE>0,75 then CSER=4
IF CSE>1 THEN CSER=1

ADQ_ORD Adquisició d'ordinador en el període universitari 1,2,3,4,99

Sense ordinador en cap nivell d'estudis
Amb ordinador a secundària i sense ordinador al 
periode universitari
Sense ordinador a secundària i amb ordinador 
en al periode universitari
Amb ordinador tant en secundària com en el 
periode universitari
Sense informar

1= if ORD_I NT= 2 or 4 and v539=1
2= if ORD_I NT= 1 or 3 and v539=1
3= if ORD_I NT= 2 or 4 and v539^=1
4= if ORD_I NT= 1 or 3 and v539^=1
99= if ORD_INT=99

ADQ_CONN Adquisició de connexió a internet en el període universitari 1,2,3,4,99

Sense connexió a internet en cap nivell d'estudis
Amb connexió a internet a secundària i sense 
connexió a internet al periode universitari
Sense connexió a internet a secundària i amb 
connexió a internet en al periode universitari
Amb connexió a internet tant en secundària com 
en el periode universitari
Sense informar

1= if ORD_I NT=3 and U9=0
2= if ORD_I NT=1 or 3 and U9=0
3= if ORD_I NT=3 or 4 and U9>0
4= if ORD_I NT=1 and U9>0
99= if ORD_INT=99

PROV_UNI Província de la universitat 1,2,3,4,5 Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, UOC

1=if Uni=1 or 2 or 6 or 7
2=if Uni=3
3=if Uni=4
4=if Uni=8
5=if Uni=5

PROV_CS Província del centre de secundària 1,2,3,4,99
Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sense 
informar

1= if COM_CS=03 or o6 or 07 or 11 or 13 or 14 or 17 or 21 or 24 or 40 or 41
2= if COM_CS= 02 or 10 or 15 or 19 or 20 or 28 or 31 or 34
3= if COM_CS= 04 or 05 or 18 or 23 or 25 or 26 or 27 or 32 or 33 or 35 or 38 or 39
4= if COM_CS= 01 or 08 or 09 or 12 or 16 or 22 or 29 or 30 or 36 or 37
99= IF COM_CS=99

MOB Mobilitat (De província centre secundària a província declarada a la matrícula) 0,1,99 No, Sí, Sense informar

0=if PROC_AL=PROV_CS
1=if PROC_AL^=PROV_CS
99=if PROC_AL=99 or PROV_CS=99

MOB2 Mobilitat2 (De província centre de secundària a província de la universitat) 0,1,99 No, Sí, Sense informar

0=if PROV_CS=PROV_UNI
1=if PROV_CS^=PROV_UNI
99=if PROV_CS=99 or PROV_UNI=99

RESID Residència 1,2,3,4,99

Viu en la mateixa província del centre de 
secundària i de la universitat 
Viu en la mateixa província del centre de 
secundària però diferent a la de la universitat
Viu en la província de la universitat però no del 
centre de secundària
Viu en diferent província de la universitat que 
coincideix amb la del centre de secundària
Sense informar

1= if MOB=0 and MOB2=0 and PROC_AL=PROV_UNI
2= if MOB=0 and MOB2=1 and PROC_AL^=PROV_UNI
3= if MOB=1 and MOB2=1 and PROC_AL=PROV_UNI
4= if MOB=1 and MOB2=0 ND PROV_AL^=PROV_UNI
99= IF MOB OR MOB2 = 99

DESP Desplaçament diari 0,1 No,Sí
DESP=0
1=If RESID=2 o 4
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EST_PAR_R Nivell d'estudis del pare (Agrupació) 1,2,3,. Alt, mitjà, baix, .

1= IF EST_PAR= 5 or 6
2= IF EST_PAR= 4 or 7
3= IF EST_PAR= 1 or 2 or 3
.= IF EST_PAR= 98 or 99

EST_MAR_R Nivell d'estudis de la mare (Agrupació) 1,2,3,. Alt, mitjà, baix, .

1= IF EST_MAR= 5 or 6
2= IF EST_MAR= 4 or 7
3= IF EST_MAR= 1 or 2 or 3
.= IF EST_MAR= 98 or 99

OCUP_PAR_R Ocupació del pare (Agrupació) 1,2,3,.

Directius i professionals associats a estudis 
universitaris
Treballadors qualificats
Treballadors no qualificats
.

1=IF OCUP_PAR=1 or 2
2=IF OCUP_PAR=3 or 4 or 5 or 6 or 8 or 9
3=IF OCUP_PAR=7
.=IF OCUP_PAR=98 or 99

OCUP_MAR_R Ocupació de la mare (Agrupació) 1,2,3,.

Directives i professionals associats a estudis 
universitaris
Treballadores qualificades
Treballadores no qualificades
.

1=IF OCUP_MAR=1 or 2
2=IF OCUP_MAR=3 or 4 or 5 or 6 or 8 or 9
3=IF OCUP_MAR=7
.=IF OCUP_MAR=98 or 99

POSSOC_PAR Posició social del pare 1,2,3,4,5,. Alta, Mitja-alta, Mitja, Mitja-baixa, Baixa

1=IF EST_PAR_R=1 and OCUP_PAR_R=1
2=IF EST_PAR_R=1 and OCUP_PAR_R=2
3=IF EST_PAR_R=1 and OCUP_PAR_R=3
2=IF EST_PAR_R=2 and OCUP_PAR_R=1
3=IF EST_PAR_R=2 and OCUP_PAR_R=2
4=IF EST_PAR_R=2 and OCUP_PAR_R=3
3=IF EST_PAR_R=3 and OCUP_PAR_R=1
4=IF EST_PAR_R=3 and OCUP_PAR_R=2
5=IF EST_PAR_R=3 and OCUP_PAR_R=3
1=IF EST_PAR_R=. and OCUP_PAR_R=1
2=IF EST_PAR_R=. and OCUP_PAR_R=2
3=IF EST_PAR_R=. and OCUP_PAR_R=3
.=IF EST_PAR_R=. and OCUP_PAR_R=.

POSSOC_MAR Posició social de la mare 1,2,3,4,5,. Alta, Mitja-alta, Mitja, Mitja-baixa, Baixa

1=IF EST_MAR_R=1 and OCUP_MAR_R=1
2=IF EST_MAR_R=1 and OCUP_MAR_R=2
3=IF EST_MAR_R=1 and OCUP_MAR_R=3
2=IF EST_MAR_R=2 and OCUP_MAR_R=1
3=IF EST_MAR_R=2 and OCUP_MAR_R=2
4=IF EST_MAR_R=2 and OCUP_MAR_R=3
3=IF EST_MAR_R=3 and OCUP_MAR_R=1
4=IF EST_MAR_R=3 and OCUP_MAR_R=2
5=IF EST_MAR_R=3 and OCUP_MAR_R=3
1=IF EST_MAR_R=. and OCUP_MAR_R=1
2=IF EST_MAR_R=. and OCUP_MAR_R=2
3=IF EST_MAR_R=. and OCUP_MAR_R=3
.=IF EST_MAR_R=. and OCUP_MAR_R=.

POSSOC Posició social familiar 1,2,3,4,5,. Alta, Mitja-alta, Mitja, Mitja-baixa, Baixa

1= IF POSSOC_PAR=1 and POSSOC_MAR=1
1= IF POSSOC_PAR=1 and POSSOC_MAR=2
1= IF POSSOC_PAR=2 and POSSOC_MAR=1
1= IF POSSOC_PAR=. and POSSOC_MAR=1
1= IF POSSOC_PAR=1 and POSSOC_MAR=.
2= IF POSSOC_PAR=1 and POSSOC_MAR=3
2= IF POSSOC_PAR=2 and POSSOC_MAR=2
2= IF POSSOC_PAR=2 and POSSOC_MAR=3
2= IF POSSOC_PAR=3 and POSSOC_MAR=1
2= IF POSSOC_PAR=3 and POSSOC_MAR=2
2= IF POSSOC_PAR=. and POSSOC_MAR=2
2= IF POSSOC_PAR=2 and POSSOC_MAR=.
3= IF POSSOC_PAR=1 and POSSOC_MAR=4
3= IF POSSOC_PAR=1 and POSSOC_MAR=5
3= IF POSSOC_PAR=2 and POSSOC_MAR=4
3= IF POSSOC_PAR=2 and POSSOC_MAR=5
3= IF POSSOC_PAR=3 and POSSOC_MAR=3
3= IF POSSOC_PAR=3 and POSSOC_MAR=4
3= IF POSSOC_PAR=4 and POSSOC_MAR=1
3= IF POSSOC_PAR=4 and POSSOC_MAR=2
3= IF POSSOC_PAR=4 and POSSOC_MAR=3
3= IF POSSOC_PAR=5 and POSSOC_MAR=1
3= IF POSSOC_PAR=5 and POSSOC_MAR=2
3= IF POSSOC_PAR=. and POSSOC_MAR=3
3= IF POSSOC_PAR=3 and POSSOC_MAR=.
4= IF POSSOC_PAR=3 and POSSOC_MAR=5
4= IF POSSOC_PAR=4 and POSSOC_MAR=4
4= IF POSSOC_PAR=4 and POSSOC_MAR=5
4= IF POSSOC_PAR=5 and POSSOC_MAR=3

PEA12R Institucionals Suport i promoció
v690 Institucionals Material aprenentatge
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PEAO12R Institucionals Obstacles institucionals
PEAO11R Institucionals Obstacles personals
B4 Institucionals Qualitat informació
v243 Institucionals Preparat impartir docència
PEA29R Institucionals Ús internet en la preparació de les classes
PEA10R Institucionals Ús internet en l'execució de les classes
PEA3R Institucionals Ús internet a l'aula
v109 Institucionals Estudiant online
PEA7 Institucionals Disciplina profesor
U4R Institucionals Tipus d'usuari
U5RR Institucionals Expertesa
v565 Institucionals Software lliure
PEA32R Institucionals Opinió sobre l'estil d'aprenentatge dels alumnes
v25104R Institucionals TIC milloren el rendiment acadèmic. On line
v64104R Institucionals TIC milloren el rendiment acadèmic. SP
VALINST Institucionals Valoració institucional Mitjana per universitat i àrea de SUPROM+MATAP+OBSINST)/3
SUPPROM Institucionals Suport i promoció ((PEA12R+Mitjana per universitat i àrea de PEA13R)/2))/5
MATAP Institucionals Material aprenentatge Mitjana per universitat i àrea de (v690/3)
OBSINST Institucionals Obstacles institucionals Mitjana per universitat i àrea de PEAO12R/5
AUTOPR Institucionals Autovaloració del professorat Mitjana per universitat i àrea de (OBSPER+QUALINF+PREPIMPDOC)/3
OBSPER Institucionals Obstacles personals Mitjana per universitat i àrea de PEAO11R/5
QUALINF Institucionals Qualitat informació Mitjana per universitat i àrea de B4/5
PREPIMPDOC Institucionals Preparat impartir docència Mitjana per universitat i àrea de v243/5
METENS Institucionals Metodologia d'ensenyament Mitjana per universitat i àrea de (PREPCL+EXECCL+ESTOL+DISPR+USIAULA)/5
PREPCL Institucionals Ús internet en la preparació de les classes Mitjana per universitat i àrea de PEA29R/5
EXECCL Institucionals Ús internet en l'execució de les classes Mitjana per universitat i àrea de PEA10R/5
ESTOL Institucionals Estudiant online Mitjana per universitat i àrea de v109
DISPR Institucionals Disciplina profesor Mitjana per universitat i àrea de PEA7/2
USIAULP Institucionals Ús internet a l'aula Mitjana per universitat i àrea de PEA3R/5
USOSNAC Institucionals Usos no acadèmics Mitjana per universitat i àrea de (TIPUS+EXPER+SLL)/3
TIPUS_CS Institucionals Tipus dentre de secundària Mitjana per universitat i àrea de U4R/2
EXPER Institucionals Expertesa Mitjana per universitat i àrea de U5RR/5
SLL Institucionals Software lliure Mitjana per universitat i àrea de v565/5
VALPR Institucionals Valoració de l'alumnat per part del professorat Mitjana per universitat i àrea de (ESTAL+ROL+RSP)/3
ESTAPAL Institucionals Opinió sobre l'estil d'aprenentatge dels alumnes Mitjana per universitat i àrea de PEA32R/5
ROL Institucionals TIC milloren el rendiment acadèmic. On line Mitjana per universitat i àrea de v25104R/5
RSP Institucionals TIC milloren el rendiment acadèmic. SP Mitjana per universitat i àrea de v64104R/5
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