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Qüestionari  
Valoració de les assignatures cursades en programes oficials 

NOTA: Si a la descripció de la pregunta indica un guió – significa que coincideix amb la descripció del bloc 

DESCRIPCIÓ 
BLOC 

CODI 
PREG. 

DESCRIPCIÓ 
PREGUNTA 

OPCIONS DE 
RESPOSTA 

Satisfacció 
general amb 
l'assignatura 

1 Els objectius plantejats a l'assignatura satisfan les 
meves expectatives 

5. Totalment d’acord 
4 
3 
2 
1. Totalment en 
desacord 

2 Els continguts de l'assignatura es corresponen amb 
els objectius plantejats 

3 La càrrega de treball que suposa l'assignatura es 
correspon amb el nombre de crèdits 

4 El contingut és útil (a nivell personal, professional...) 
5 En general, valoro l'assignatura positivament 

L'acció de 
consultoria 

6 El consultor/a domina els continguts de l'assignatura 5. Totalment d’acord 
4 
3 
2 
1. Totalment en 
desacord 

7 El consultor/a ha planificat adequadament l'estudi 
8 El consultor/a ha facilitat el meu procés 

d'aprenentatge 
9 El consultor/a m'ha ofert un tracte personalitzat 

durant el procés d'aprenentatge 
10 El consultor/a m'ha respost en un termini adequat 
11 El consultor/a ha respost amb claredat a les 

preguntes plantejades 
12 El consultor/a ha avaluat de forma coherent el meu 

procés d'aprenentatge 
13 La satisfacció general amb l'acció de consultoria 

Recursos 
d'ensenyament-
aprenentatge 

14 El material i els recursos estan actualitzats 5. Totalment d’acord 
4 
3 
2 
1. Totalment en 
desacord 

15 Les activitats proposades m'han facilitat 
l'aprenentatge 

16 El material s'organitza de manera que facilita 
l'aprenentatge 5 

17 El material, inclou elements (enllaços, cites, 
exemples,...) que afavoreixen 
l'assimilació dels continguts. 

18 L'espai de l'aula "Fonts d'informació" presenta 
continguts útils 

19 L'espai de l'aula "Fonts d'informació" s'organitza de 
manera entenedora 

20 L'espai de l'aula "Fonts d'informació", hi puc trobar la 
informació que necessito amb facilitat. 

21 La satisfacció general amb els recursos 
d'ensenyament-aprenentatge 

Sistema 
d'avaluació 

22 El sistema d'avaluació és adequat, donats els 
objectius de l'assignatura i els continguts a assolir. 

5. Totalment d’acord 
4 
3 
2 
1. Totalment en 

23 Les activitats d'avaluació continuada (PACs) m'han 
ajudat a superar l'assignatura (respon si has seguit 
l'avaluació continuada). 



                                                                                                              

 
 

2 
 

24 En cas de seguiment de l'avaluació continuada, la 
prova final ha estat coherent 

desacord 

25 En cas de no seguiment de l'avaluació continuada, la 
prova final ha estat coherent amb els objectius i 
continguts de l'assignatura. 

26 La meva satisfacció general amb el model d'avaluació 
 


