
 

  

Annex 1 
Qüestionaris 

 
En aquest document trobem els qüestionaris als que es 
fa referència en els apartats 4 i 5.8, és a dir, el 
qüestionari que es va passar als alumnes per fer l’estudi 
de l’apartat 4 i el nou disseny que es proposa a l’apartat 
5.8 per a poder avaluar  el pla d’acció tutorial. 
 
Àngel Vicente Sánchez 
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Qüestionari 
Aquest qüestionari servirà per realitzar el meu Treball de Fi de Màster que em permetrà ser 
professor de tecnologia a partir del curs vinent. 
L’objectiu de l’enquesta és saber una mica més sobre els vostres hàbits d’estudi i sobre com 
utilitzeu l’agenda per tal de poder dissenyar activitats per millorar-ho. 
 

Instruccions 

 Aquest qüestionari s’ha de respondre en 15 minuts i és del tot anònima.   

 Recordeu de respondre les preguntes que van després de la fletxa () si escolliu la 
opció on hi apareix.  

 

Hàbits d’estudi 

1. Dediques un temps cada dia a estudiar?  

 Sí, estudio cada dia.     Quanta estona al dia? ___________ 

 No, acostumo a deixar l’estudi fins l’últim moment. 
 

2. Dediques un temps cada dia a fer els deures?  

 Sí, faig deures cada dia.   Quanta estona al dia? ___________ 

 No, acostumo a no fer els deures. 
 

3. Tens un horari com el de l’escola però amb les activitats extraescolars (anglès, música, 

esports, teatre...) i les activitats de casa (dinar, sopar, parar la taula, fer els deures, treure el gos, 

endreçar l’habitació, estudiar...) apuntades? 

 Sí, tinc un horari molt complert. 

 Sí, però no ho tinc tot apuntat a l’horari. 

 No tinc cap horari. 
 

4. Abans de començar a fer els deures o estudiar organitzes un temps per a cada 
matèria que has de preparar? 

 Sí. 

 No. 
 

Ús de l’agenda 

1. Algú t’ha ensenyat a utilitzar l’agenda? 

 Sí.          Qui? _______________ (Professor/a, pare o  mare, amic o amiga...) 

 No. 
 

2. Quin tipus d’agenda t’agrada més utilitzar: 

 La de paper que ens ofereix l’escola. 

 La digital que tenim amb el correu de l’escola. 

 Altres:  Quin tipus? _______________ 

 No m’agrada cap tipus d’agenda. 
 

3. Durant les hores de classe...  

 ... acostumo a apuntar les coses a l’agenda. 

 ... el professor m’ha de recordar d’apuntar les coses a l’agenda. 

 ... no apunto mai res a l’agenda. 
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4. Quants cops consultes l’agenda des de que surts de l’escola fins que hi tornes 
l’endemà? 

 No la consulto. 

 Un cop. 

 Dos cops. 

 Més de dos cops. 
 

5. Explica el motiu de cadascuna d’aquestes consultes: 

1. _______________________________________ 
_______________________________________  

2. _______________________________________ 
_______________________________________  

3. _______________________________________ 
_______________________________________  

4. _______________________________________ 
_______________________________________ 

 

6. Utilitzes l’agenda per apuntar altres coses de fora de l’escola? (Visites al metge, 

aniversaris de coneguts, viatges familiars, fires, esdeveniments culturals...) 

 Sí.   Digues un exemple:______________________________________  

 No. 
 

7. Saps si els teus pares utilitzen agenda per organitzar-se el dia a dia? 

 Sí.   De quin tipus és?_______________ (De paper, d’ordinador, al mòbil...) 

 No. 
 

8. Creus que utilitzes l’agenda de manera correcta?  

 Sí. 

 No. 
Per què? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

9. Creus que utilitzar l’agenda t’ajuda a tenir millor rendiment acadèmic?  

 Sí, m’ajuda molt. 

 No, no la necessito per ser un bon alumne/a. 
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Aquest qüestionari servirà per realitzar el meu Treball de Fi de Màster que em permetrà ser 
professor de tecnologia a partir del curs vinent. 
L’objectiu de l’enquesta és saber una mica més sobre els vostres hàbits d’estudi i sobre com 
utilitzeu l’agenda per tal de poder dissenyar activitats per millorar-ho. 
 

Instruccions 

 Aquest qüestionari s’ha de respondre en 15 minuts i és del tot anònima.   

 Recordeu de respondre les preguntes que van després de la fletxa () si escolliu la 
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esports, teatre...) i les activitats de casa (dinar, sopar, parar la taula, fer els deures, treure el gos, 

endreçar l’habitació, estudiar...) apuntades? 

 Sí, tinc un horari molt complert. 

 Sí, però no ho tinc tot apuntat a l’horari. 
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matèria que has de preparar? 
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 No. 
9. Quantes assignatures vas suspendre en l’últim trimestre? 

 Cap. 
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12. Durant les hores de classe...  

 ... acostumo a apuntar les coses a l’agenda. 

 ... el professor m’ha de recordar d’apuntar les coses a l’agenda. 

 ... no apunto mai res a l’agenda. 
13. Explica els motius pels quals consultes l’agenda des de que surts de l’escola fins que 

hi tornes l’endemà? 

1. _______________________________________ 
_______________________________________  

2. _______________________________________ 
_______________________________________  

3. _______________________________________ 
_______________________________________  

4. _______________________________________ 
_______________________________________ 

 

14. Utilitzes l’agenda per apuntar altres coses de fora de l’escola? (Visites al metge, 

aniversaris de coneguts, viatges familiars, fires, esdeveniments culturals...) 

 Sí.   Digues un exemple:______________________________________  

 No. 
 

15. Saps si els teus pares utilitzen agenda per organitzar-se el dia a dia? 

 Sí.   De quin tipus és?_______________ (De paper, d’ordinador, al mòbil...) 

 No. 
 

16. Creus que utilitzes l’agenda de manera correcta?  

 Sí. 

 No. 
Per què? 

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 

17. Creus que utilitzar l’agenda t’ajuda a tenir millor rendiment acadèmic?  

 Sí, m’ajuda molt. 

 No, no la necessito per ser un bon alumne/a. 
 
 
 
 


