
 

 

AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS REALITZADES PER PART 
DELS PARTICIPANTS 

 
Una vegada finalitzades les activitats, la Secretaria de l’ICE envia de forma on-line als 
participants una enquesta de valoració de l’activitat a la qual han assistit. 
 
Aquesta enquesta és anònima i consta de 12 preguntes de resposta tipus Likert (1= 
Totalment desacord; 4= Totalment d’acord) i quatre preguntes de resposta oberta 
(Veure Annex).  
 
En la taula següent es mostren les mitjanes de les puntuacions donades a les 
preguntes quantitatives. 
 

PREGUNTA Puntuació 
mitjana 

1.- L’organització general d’aquesta activitat ha funcionat 
correctament 3.73 

2.- La temàtica que s’ha tractat ha estat interessant 3.69 

3.- El clima de treball que s’ha generat durant l’activitat ha estat 
participatiu 3.68 

4.- Els continguts de l’activitat ha respost a les meves expectatives 3.47 

5.- La tasca desenvolupada pel formador ha estat adequada 3.64 

6.- La dinàmica general de les sessions m’ha satisfet 3.53 

7.- La participació en aquesta activitat em permetrà millorar 
elements de la meva docència 3.62 

8.- La participació en aquesta activitat em permetrà participar en 
projectes d’innovació docent 3.69 

9.- Tinc interès en continuar participant en altres activitats 
formatives 3.79 

10.- L’equilibri entre la practica i les exposicions teòriques ha estat 
adequada 3.72 

11.- La documentació que s’ha lliurat ha estat adequada (en cas que 
s’hagi lliurat) 3.80 

12.- L’espai on s’ha realitzat l’activitat ha estat adequat 3.51 

TOTAL 3.65 
 
 



 

Cal subratllar l’alta puntuació donada en tots els ítems, obtenint un 3.65  sobre 4.  
 
Destaca de manera especialment positiva els següents:  
 La valoració del material emprat a l’aula, concretament la documentació 

lliurada 
 L’equilibri entre les exposicions teòriques i la pràctica  
 L’interès en continuar participant en altres activitats formatives 
 La temàtica que s’ha impartit 
 La valoració de l’organització de l’activitat en termes generals és positiva 

D’altra banda, les preguntes de resposta oberta fan referència a temes sobre els quals 
interessaria que s’organitzés alguna activitat formativa, també a propostes i 
suggeriments de millora per a futures edicions i a aspectes principals a destacar 
sobre les activitats realitzades. 
 
Respecte dels temes sobre els quals interessaria que s’organitzés alguna activitat 
formativa, els que s’esmenten en més de dues ocasions són:  
 En relació a docència i innovació:  

o Metodologies docents actives 
o Avaluació 
o Participació a l’aula 

 En relació a gestió de la recerca:  
o Anàlisi estadística quantitatiu i qualitatiu 
o Divulgació de la recerca i com publicar en revistes indexades 

 Sobre eines TIC: 
o Aplicacions gratuïtes de la docència 
o Moodle i Moodle avançat 

 Sobre gestió: 
o Gestió del temps 
o Gestió de conflictes 
o Educació emocional 

 Llengües 
o Anglès per la docència 

 
Altres respostes fan referència a qüestions com:  Office365, sessions pràctiques sobre 
ludificació, ús de la veu, xarxes socials, eines Google, cocreació de continguts, ABP, 
actualització pel català, programa R-R i tractament de grans quantitats de dades. 
 
 
 
 
 
 



 

Per altra banda, pel que fa a suggeriments i propostes de millora de cara a futures 
edicions de les activitats, es fa referència, entre d’altres, a les qüestions següents: 

- Lliurar la documentació dies abans de l’activitat 

Ex: Es podria lliurar la informació sobre l’exposició en format .pdf 

- En alguns dels cursos sobre eines TIC, disposar de més temps per ampliar la 

part pràctica a l’aula 

Ex: “Aplicació pràctica dels continguts a partir d’un entorn virtual (per 

exemple, crear una assignatura fictícia) 

- Augmentar la durada d’algunes activitats per aprofundir en certs aspectes 

Ex: Crec que la durada del seminari ha estat molt curta donada la importància 

dels temes a tractar. De fet no hem tingut temps d’aprofundir en els 

aspectes teòrics extensament preparats pel docent. 

- Oferir alternatives d’horari en les activitats a fi de compatibilitzar-lo en 

l’horari laboral 

Ex: L’horari de l’activitat (per exemple, començar a les 9h per acabar a les 11h, 
així trencaria menys la rutina de treball) 

 
En relació als aspectes positius de les activitats formatives realitzades, destaquen 
especialment: 

- El clima i el bon ambient de treball 

Ex: La dinàmica que ha generat el propi formador ha estat molt positiva 

- La dinàmica de grup que s’ha generat en algunes activitats 

Ex: conferència amena i didàctica 

- La qualitat dels formadors 

Ex: Docent entusiasta, coneixedor del tema. Molts exercicis amb seguiment 

acurat per part seva. Presentació exhaustiva de recursos gratuïts on-line. 

- El fet que en algunes activitats s’ha facilitat informació pràctica i aplicada 

sobre el tema 

Ex: El docent ens ha donat molt material complementari de molta ajuda 

- Grup de participants reduït 

Ex: El fet de ser pocs alumnes al meu grup ha facilitat molt la interacció amb 

els professors. 

 

S’expliciten diversos comentaris de felicitació sobre la tasca realitzada des de l’ICE i 

s’anima a l’equip a continuar treballant en aquesta línia.  



 

ANNEX 
ACTIVITATS DE FORMACIÓ ORGANITZDES PER L’ICE  JOSEP PALLACH 

CODI ...              FORMADOR ... 
TITOL ...              CALENDARI ... 
Retornades:              Núm. d’enquestes ... 

 
1 2 3 4 Mitjana Ns/Nc Np 

 

Totalment 
desacord 

Força 
desacord 

Força 
d'acord 

Totalment 
d'acord 

   1.- L'organització general d'aquesta activitat ha funcionat 
correctament 1 2 3 4 ... 0 0 

2.- La temàtica que s'ha tractat ha estat interessant 1 2 3 4 ... 0 0 
3.- El clima de treball que s'ha generat durant l'activitat ha estat 
participatiu 1 2 3 4 ... 0 0 

4.- Els continguts de l'activitat han respost a les meves 
expectatives 1 2 3 4 ... 0 0 

5.- La tasca desenvolupada pel formador ha estat adequada 1 2 3 4 ... 0 0 

6.- La dinàmica general de les sessions m'ha satisfet 1 2 3 4 ... 0 0 
7.- La participació en aquesta activitat em permetrà millorar 
elements de la meva docència 1 2 3 4 ... 0 0 

8.- La participació en aquesta activitat em permetrà participar en 
projectes d'innovació docent 1 2 3 4 ... 0 0 

9.- Tinc interès en continuar participant en altres activitats 
formatives 1 2 3 4 ... 0 0 

10.- L'equilibri entre la pràctica i les exposicions tècniques ha 
estat adequat 1 2 3 4 ... 0 0 

11.- La documentació que s'ha lliurat ha estat adequada (en cas 
que s'hagi lliurat) 1 2 3 4 ... 0 0 

12.- L'espai on s'ha realitzat l'activitat ha estat adequat 1 2 3 4 ... 0 0 



 

 

ANNEX 

13.- Coses que es podrien millorar: 

14.-Temes o qüestions sobre els que m’interessaria que s’organitzés alguna activitat 
formativa: 

15.- Suggeriments: 

16.- Aspectes positius a destacar: 
 

 


