
1ra enquesta: Activitat  curta durada  

Sumari: Presento la valoració d’estudiants (per mitja d’enquestes SEEQ) que han fet activitats actives a classe i llurs opinió extreta d’entrevistes

personals. Les activitats que he realitzat consisteixen bàsicament en una avaluació de diagnosis i formativa: Llur finalitat és la d’informar (feedback del

professor i dels companys) més que de qualificar. Els alumnes amb aquestes activitats poden reforçar, revisar i consolidar coneixements, corregir errors i

resoldre dubtes; a més a més d’assolir objectius específics i algunes de les competències de l’assignatura. Els alumnes disposen d’una rúbrica

d’avaluació que els servirà quan tinguin que lliurar treballs (són resoldre problemes) i esdevé una forma d’autoavaluar-se ells mateixos i grupalment.

En ambdós tests han participat entorn 15-20 alumnes per consulta, d’estudiants nouvinguts del Grau de d’Eng. de sistemes de Telecomunicacions i

Telemàtica i d’ estudiants del Grau d’Eng. Aeronàutica durant el primer quadrimestre del curs 2011-12 . Durant la 1ra la consulta (a inicis de curs) vaig

dedicar a fer essencialment classes de reforç incorporant alguna activitat activa (5-10 minuts per activitat). Durant la segona consulta (a finals de curs) vaig

fer classes de suport a les classes de problemes i es va dedicar tota la sessió a activitats actives. Una activitat tipus puzzle es va portar a terme amb el

suport de 3 professors.

2na enquesta: Activitat  de llarga durada  

Rúbrica d’avaluació activitats

Entrevistes personals: Es valora la proximitat del professor. Molts

alumnes confessen haver seguit el mètode tradicional durant les etapes

prèvies a la Universitat. Hi ha un percentatge significatiu d’alumnes (

>60% per a la branca d’Eng. de Telecomunicacions i Telemàtica) que no

tenen un coneixement òptim de base, tant de matemàtiques com de

física, requisits per seguir el nivell de l’assignatura i motiu principal de l’

abandó de l’assignatura posterior.

Hi ha incidències; alguns alumnes no volem treballar en grup. El biaix

entre ambdues consultes correspon al descontent d’alumnes -molt més

a la branca de Eng. de Telecomunicacions i Telemàtica.

Pla de millora: Incorporar activitats actives formatives a l’avaluació

sumativa, que ara per ara no tenen gairebé pes. Incentivar les tutories i

fer més activitats de reforç. Incorporar a les classes de problemes suport

de varis professors i executar activitats tipus puzzle.

Resultats enquestes

1ra consulta 2na consulta

APRENENTATGE 3 +/- 1 3.9 +/- 0.6

ENTUSIAME 3.6 +/- 0.6 3.6 +/- 0.6

ORGANITZACIÓ 3+/- 1 3.6 +/- 0.7

INTERACCIÓ AMB EL GRUP 3 +/- 1 4.0 +/- 0.8

ACTITUD PERSONAL 3 +/- 1 4 +/- 1


