SET MANERES DE DISSENYAR // Enquesta de valoració de les jornades d'intensificació
1. Indica en quin espai vas realitzar els workshops:
__ aula 3
__ sala d'actes B (darrere)

__ aula 2
__ menjador

__ vestíbul
__ aula 1 (estudiants)

__ sala d'actes A (davant)
__ tallers

2. Valora de l'1 al 5 el grau de satisfacció de les jornades (5 màxima satisfacció)
__ dimecres

__ dijous

3. Valora de l'1 al 5 el grau d'acord i desacord en relació a les següents afirmacions referents a
l'activitat del dimecres (5 totalment d'acord, 4 d'acord, 3 ni d'acord ni en desacord, 2 en desacord, 1
totalment en desacord)
__ El contingut de la jornada em va resultar útil
__ Els conductors de les jornades van resultar estimulants
__ Els espais de treball van resultar còmodes
__ El material de treball va resultar adequat
__ Els processos duts a terme no eren prou estimulants
__ El temps per a realitzar els tallers va ser insuficient
__ La participació dels professors va resultar determinant
__ Vaig entendre i omplenar els fulls d'avaluació correctament
4. Valora de l'1 al 5 el grau d'acord i desacord en relació les següents afirmacions referents a
l'activitat del dijous (5 totalment d'acord, 4 d'acord, 3 ni d'acord ni en desacord, 2 en desacord, 1
totalment en desacord)
__ El contingut de la jornada em va resultar útil
__ Els conductors de les jornades van resultar estimulants (apunta el nom del teu tallerista _______)
__ Els espais de treball van resultar còmodes
__ El material de treball va resultar adequat
__ Els processos duts a terme no eren prou estimulants
__ El temps per a realitzar els tallers va ser insuficient
__ La participació dels professors va resultar determinant
__ Vaig entendre i omplenar els fulls d'avaluació correctament
5. Repetiries l'experiència? En cas afirmatiu amb quina periodicitat?
__ No __ Si

Periodicitat ________________

6. Quins temes voldries treballar en el cas de que es realitzin noves edicions de les jornades?
7. Enumera tres aspectes positius i tres aspectes negatius de les jornades:
·

·

·

·

·

·

