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Dades Generals

MediaMínimoMáximoPregunta

Idioma - -

- -Nivell

Dia - -

- -Franja horària

null null nullTotal

Satisfacció de l'alumnat en relació amb els serveis.

MediaMínimoMáximoPregunta

Trobeu fàcilment les informacions que necessiteu? 10.00 4.00 8,45

10.00 8,450.00
Les informacions que rebeu personalment via correu electrònic i les dades
que podeu consultar a l'accés restringit del web de l'escola us semblen
suficients i clares?

Us sembla correcta l'atenció per part de la direcció? 10.00 0.00 8,15

10.00 7,980.00Us sembla correcta l'atenció per part del personal no docent?

Us sembla eficient la gestió dels tràmits administratius? 10.00 0.00 7,79

10.00 8,170.00
Us semblen eficients les informacions rebudes via mòbil en cas d'absència
del/la professor/a?

Us agrada l'espai de la vostra aula? 10.00 1.00 7,04

10.00 7,400.00Trobeu adequat l'ús que es fa de la sala polivalent?

10.00 0.00 7,93Total

Convivència:

MediaMínimoMáximoPregunta

Us sentiu ben integrat a l'escola? 10.00 1.00 8,58

10.00 8,262.00
Creieu que en el centre s'afavoreixen les relacions entre les persones
(alumnes, professors, personal de servei)?

El centre recull i té en compte les vostres propostes, suggeriments, queixes i
reclamacions per millorar la convivència?

10.00 0.00 6,54

10.00 7,810.00
El centre afavoreix la convivència amb estratègies com activitats culturals o
sortides?

El centre fa un control de l'assistència de l'alumnat? 10.00 0.00 8,51

10.00 0.00 7,94Total
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Recursos formals: plantejaments institucionals

MediaMínimoMáximoPregunta

Esteu organitzats per participar en la vida del centre (delegats de classe)?
10.00 0.00 7,68

10.00 7,760.00Els representants de classe us passen les infomacions del centre?

10.00 0.00 7,72Total

Recursos materials

MediaMínimoMáximoPregunta

Considereu adequat l'edifici del vostre centre per realitzar les activitats
acadèmiques?

10.00 0.00 6,37

10.00 7,580.00
Considereu  adequats els equipaments per realitzar les activitats
acadèmiques?

10.00 0.00 6,97Total

Servei de biblioteca

MediaMínimoMáximoPregunta

Us agrada la biblioteca de l'escola? 10.00 0.00 7,36

10.00 7,070.00Esteu satisfets de l'horari d'obertura?

Feu servir el material que s'hi troba? 10.00 0.00 6,59

10.00 7,510.00Esteu satisfets de les condicions de préstec?

Quin material utilitzeu preferentment? Marqueu-lo amb una creu (podeu
escollir diverses opcions)

- -

10.00 0.00 7,13Total

El web de l'escola

MediaMínimoMáximoPregunta

10.00 7,740.00Us agrada el web de l'escola?

Trobeu fàcilment les informacions que busqueu? 10.00 0.00 7,97

10.00 8,000.00Us semblen clares les informacions que hi trobeu?

Quines parts consulteu més freqüentment? Marqueu-les amb una creu.
(Podeu escollir diverses opcions)

- -

10.00 0.00 7,90Total
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Satisfacció de l'alumnat en relació amb l'aprenentatge

MediaMínimoMáximoPregunta

Esteu satisfets del vostre aprenentatge? 10.00 0.00 7,71

10.00 8,100.00S'imparteixen tots els continguts previstos a les programacions?

Es compleix el vostre horari de classe? 10.00 2.00 9,03

10.00 0.00 8,28Total

Metodologia

MediaMínimoMáximoPregunta

10.00 7,851.00Sou puntuals a classe?

Abans de començar un tema, el/la professor/a us comunica els objectius (allò
que aneu a aprendre) per compartir-los?

10.00 0.00 8,15

10.00 7,270.00Feu un resum o síntesi del treball realitzat a la sessió de classe?

Heu aprofitat les activitats aconsellades pel professor/a per millorar el vostre
rendiment?

10.00 1.00 7,32

10.00 8,121.00Treballeu en equip i col·laboreu entre vosaltres per aprendre?

A més del llibre de text, utilitzeu altres materials didàctics (audiovisuals,
telemàtics)?

10.00 0.00 8,17

10.00 8,691.00El/la professor/a us dóna orientacions perquè pugueu treballar sols?

10.00 0.00 7,94Total

Treball a l'aula:

MediaMínimoMáximoPregunta

Feu expressió escrita a classe? (exercicis individuals de redacció, tallers
d'escriptura en grup)

10.00 0.00 7,84

10.00 8,301.00
Feu comprensió escrita a classe? (documents escrits del llibre de text o
documents autèntics)

Feu expressió oral a classe? (diàlegs, jocs de rols, debats, exposicions)
10.00 5.00 8,68

10.00 8,795.00Feu comprensió oral a classe? (documents àudio i vídeo)

Treballeu la gramàtica i el vocabulari? 10.00 5.00 8,96

10.00 0.00 8,51Total

Ús de l'entorn  educatiu virtual Moodle

MediaMínimoMáximoPregunta
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Feu servir el Moodle per fer exercicis? 10.00 0.00 7,45

10.00 8,010.00Valoreu  l'interès d'aquest entorn per al vostre aprenentatge?

10.00 0.00 7,73Total

Aspectes socioafectius

MediaMínimoMáximoPregunta

El vostre grup està ben cohesionat? 10.00 0.00 8,34

10.00 8,080.00
Hi ha moments a classe per expressar les vostres vivències, sentiments i
opinions?

Ajuda la classe a entendre i respectar diferents cultures  relacionades amb
l'idioma?

10.00 0.00 8,06

10.00 0.00 8,16Total

Acció tutorial

MediaMínimoMáximoPregunta

10.00 8,772.00El professor/a us ajuda i orienta?

Esteu satisfets de l'orientació tutorial rebuda al llarg del curs? 10.00 0.00 8,62

10.00 0.00 8,69Total

10.00 0.00 7,93Totales


