
 

 

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 3.76 

2.- La temàtica que s’ha tractat ha estat interessant 3.72 

3.- El clima de treball que s’ha generat durant l’activitat ha estat 
participatiu 3.61 

4.- Els continguts de l’activitat ha respost a les meves expectatives 3.36 

5.- La tasca desenvolupada pel formador ha estat adequada 3.63 

6.- La dinàmica general de les sessions m’ha satisfet 3.69 

7.- La participació en aquesta activitat em permetrà millorar 
elements de la meva docència 3.21 

8.- La participació en aquesta activitat em permetrà participar en 
projectes d’innovació docent 2.66 

9.- Tinc interès en continuar participant en altres activitats 
formatives 3.81 

10.- L’equilibri entre la practica i les exposicions teòriques ha estat 
adequada 3.26 

11.- La documentació que s’ha lliurat ha estat adequada (en cas que 
s’hagi lliurat) 2.41 

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

TOTAL 3.38 
 
 



 

 
Cal subratllar l’alta puntuació donada en tots els ítems, obtenint una puntuació 
mitjana general de 3.38  sobre 4.  
 
Destaquen de manera especialment positiva els següents:  
 
 L’interès en continuar participant en altres activitats formatives 
 L’organització general de l’activitat 
 La temàtica tractada 
 La dinàmica de les sessions 

 
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 Gestió de grups nombrosos 
o Innovació docent 
o Metodologies actives i participatives 
o Motivació dels estudiants 
o Jornades d’experiències pràctiques 

 En relació a gestió de la recerca:  
o Estadística i anàlisi de dades  
o Gestió de grups de recerca 
o Ús de Mendeley 

 Sobre eines TIC: 
o Elaboració de vídeos docents 
o Excel  
o SPSS 
o Moodle 

 Sobre gestió: 
o Tècniques de coaching i lideratge de grups 

 Llengües 
o Docència en anglès 

 
Altres respostes fan referència a qüestions com:  oratòria i millora de presentacions 
orals, l’aprenentatge reflexiu, preparació del CV per l’acreditació AQU. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
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: 
 
 Organitzar activitats majoritàriament els mesos de juny i juliol, quan hi ha 

menys docència 

 Fer formacions de més durada 

 Incloure la possibilitat de fer tutories segons necessitats dels usuaris 

 Organitzar més activitats en horaris que facilitin l’assistència del professorat 

associat 

 Organitzar més activitats que incloguin una part de treball no presencial per 

aplicar les estratègies, metodologies... treballades al curs, i una sessió final per 

analitzar i compartir resultats 

 Organitzar sessions sobre eines i aplicacions gratuïtes per a grups grans 

 Augmentar la part pràctica de les activitats 

 Enviar la documentació amb antelació a les activitats (si és el cas) 

 La comoditat de les cadires i la climatització de les sales 

 
 
En relació als aspectes positius de les activitats formatives realitzades, destaquen 
especialment: 
 La competència i vàlua dels ponents i formadors. I la seva bona disposició, 

implicació i entusiasme 

 El contingut pràctic, útil per traslladar-ho a les aules 

  L’aportació d’experiències pràctiques realitzades 

 El clima de treball generat 

 La bona organització  

 La participació de professorat de diferents centres i facultats 

 La participació d’estudiants (en una jornada de presentació d’experiències) 

 

 
 



 

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: 
 

 


