QÜESTIONARI D’AVALUACIÓ DEL PROJECTE TAC
Ja està a punt de finalitzar el nostre primer curs de marxa TIC. Sens
dubte ha estat un curs bastant singular i convé realitzar un anàlisis
de l'experiència. Et demano que et prenguis uns minuts per
respondre a aquest qüestionari que ens ajudarà en aquesta tasca.
Gràcies per endavant.
[En les preguntes que no siguin excloents i creguis que has de marcar més d'una
resposta, pots fer-ho]

I. Sobre l'ús dels ordinadors...
1 En quina mesura ha augmentat el teu ús dels recursos informàtics
en aquest curs?
O No ha augmentat
O Els ús una mica mes
O Els ús bastant mes
O Els ús molt mes
2 Amb quina freqüència uses els ordinadors amb els alumnes/as en la
teva tutoria i/o especialitat?
O Tots els dies
O Gairebé tots els dies
O Dues o tres vegades per setmana
O Una vegada per setmana més o menys
O Menys d'una vegada per setmana
O Mai
3 Quan els uses amb els alumnes, què sols fer principalment?
О Recerca de informació en Internet
O Correu electrònic
O Processador de textos
O Pagines Web educatives
O Presentacions
O Jocs educatius
O Ús la Plataforma
O Uns altres (Especificar):

II. Sobre la formació...
4 Com consideres el nombre d'hores de formació TIC programades?
O Insuficient
O Adequat
O Excessiu
5 Consideres la formació rebuda adequada per a l'ús inicial de les
TIC?
O No
O Si
O Una altra resposta:
6 Quins continguts t'agradaria abordar en la formació TIC del proper
curs? (*)
O Ús del sistema operatiu Linux
O Ús d'aplicacions ofimàtiques (Open Office)
O Ús d'aplicacions educatives
O Recursos de la meva àrea
O Ús de la plataforma educativa
O Una altra resposta:
7 Consideres necessari un pla especial de formació per a l'alumnat?
O No. Els alumnes aprenen ràpidament i sobre la marxa van
assimilant el que necessiten.
O Si, per a tots els nivells.
O Si, per als alumnes de 1r d'ESO i els que s'incorporin des d’altres
nivells.

III. Sobre la plataforma educativa...
8 Quant has utilitzat la plataforma educativa?
O Gens
O Esporàdicament
O Diàriament
O De forma progressiva, al principi menys i ara molt

9 Com l'has utilitzat? (si no l'has utilitzat passa a la pregunta
següent)
O Solament per estar informat a traves de la Intranet del professorat,
departaments, etc
O Per treballar amb els alumnes
O Per a ambdues coses
10 Quin grau de dificultat té per a tu la plataforma?
O És senzilla
O Em costa però vaig aprenent
O Em resulta impossible
11 Com consideres el disseny educatiu que hem fet de la plataforma?
O Inadequat
O Acceptable però millorable
O Bé
O Molt bo
12 Com consideres la plataforma educativa per a la nostra
experiència?
O Negativa
O Indiferent
O Apropiada
O Indispensable
IV. Sobre la coordinació de recursos ...
13 Creïs convenient una coordinació especial per a la nostra
adaptació a l'ús dels recursos TIC?
O Si
О A nivell de Centre
О Per Cicles
О Per nivells paral·lels
O No
14 Com creïs que ha funcionat la figura del Coordinador TIC?
O Ha estat molt útil
O Ha estat útil, però insuficient.
О No ha estat d'utilitat.

15 En quins aspectes creïs que s'ha d'incidir més en l'assessorament
en classe del Coordinador?
O Assessorament sobre la Plataforma
O Assessorament sobre enllaços educatius
O Ensenyament de programes i utilitats educatives
O Coneixement d’Open Office (processador de textos, presentacions,
...)
O Tot en general
O Gens, no necessito ajuda
16 Creïs que hi ha alguna fórmula millor de funcionament? En cas
afirmatiu, explica-la breument
O No
O Si,
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V. Sobre la repercussió de les TIC en el procés
d'ensenyament-aprenentatge...
17 Després de l'experiència d'aquest any, creïs que l'ús de les TIC pot
millorar els processos d'ensenyament aprenentatge?
O Gens
O Poc
O Bastant
O Molt
18 L'experiència TIC t'ha obligat a realitzar un canvi metodològic
significatiu pel que fa a la teva manera de preparar i impartir les
classes?
O No, les he preparat i impartit com sempre
O Si quant a la preparació, però les he impartit pràcticament igual
que abans
O No quant a la preparació, però si ha canviat la meva forma
d'impartir les classes
O Si, totalment

19 En qualsevol cas, creïs convenient un canvi metodològic per
treure-li més profit a l'ús de les TIC?
O No, les TIC són solament un recurs mes, com el retroprojector o el
vídeo
O Si, ja que suposa una revolució tecnològica dins de les aules
O Una altra resposta:
20 Ara et demano que valors d'1 (= molt poc) a 5 (= molt) les
següents qüestions relatives a l'alumnat:
Motivació per la realització de tasques usant les TIC
Millora en la dinàmica de classe durant l'ús dels recursos TIC
Grau de consecució dels objectius proposats amb aquestes activitats

VI. Sobre el funcionament dels ordinadors i la xarxa...
21 Valora d'1 a 5 els següents aspectes del projecte:
Mobiliari
Ordinadors
Funcionament de la xarxa
Uns altres (
)

VII. Sobre la resolució d'incidències tècniques...
22 Quin és el teu grau de satisfacció en la correcta posada a punt
dels ordinadors de l'aula (ordinadors que no funcionen, des
configuracions, etc?
O Alt (He rebut ràpida assistència)
O Mitjà-alt
O Mitjà (No tot el ràpid que hagués desitjat)
O Mitjà-baix
O Baix

VIII. Sobre la cura dels equips i mobiliari...
23 Com creïs que ha estat l'ús que els alumnes han fet dels
ordinadors?
O Bé
O Acceptable
O Dolent
O Molt dolent
IX. Altres valoracions...
24 Mostra aquí la teva opinió sobre el primer any d'experiència TIC

25 Finalment, quines propostes de millora consideres importants per
al proper curs?

GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ

