Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Guindàvols
PROJECTE D’INNOVACIÓ EDUCATIVA. EDUQUEM PER A LA IGUALTAT

VALORACIÓ DE LES ACCIONS COEDUCATIVES - CURS 2008-09
PROFESSORA □ / PROFESSOR □ / MEMBRE DEL PAS

□

Amb aquesta enquesta pretenem conèixer la vostra opinió i valoració sobre les activitats dutes a
terme durant el curs 2008-09 en el marc del Projecte d’innovació educativa “Eduquem per a la
igualtat”, per tal de millorar aquells aspectes que considereu necessari i incorporar les vostres
suggerències de cara a la programació d’altres activitats. És per això que us agraïm a
l’avançada la vostra col·laboració i us demanem que respongueu al més sincerament
possible. Un cop emplenada l’enquesta, ens la podeu reenviar a les adreces següents:
mquintil@xtec.cat, rborrell@xtec.cat o deixar-la en paper a als nostres casellers (55 i 24).
Valoreu individualment cada activitat de l’1 al 10 en funció del grau de satisfacció sobre l’activitat,
tant si hi vau participar directament com si només en vau ser testimonis. Si la vostra valoració és
molt baixa, ens agradaria que en l’apartat de valoració i suggeriments (al final de l’enquesta)
indiquéssiu de manera més explícita el perquè.

ACTIVITAT

REALITZADA

Activitat:

Temporització:

Activitat

Valor

Repetiries aquesta activitat?
SI
NO
Ara, respon a les preguntes següents marcant amb una X la casella corresponent:
1
gens

2
poc

3
força

4
molt

L’activitat t’ha semblat adequada per als objectius plantejats?
L’activitat t’ha generat alguna mena de reflexió?
Creus que l’activitat ha desvetllat l’interès i participació de l’alumnat?
Consideres que la metodologia i organització han estat les adequades?
Creus que la comunicació interna ha funcionat correctament?
Consideres l’activitat satisfactòria en general?
ASSENYALA ELS PUNTS FORTS I ELS PUNT FEBLES DE L’ACTIVITAT PROPOSADA
PUNTS FORTS

Arxiu: EDUQUEM –
avaluació professorat

Data: 5/10/08

PUNTS FEBLES

Versió: 1.0

Codi: Proj_inn_09
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