
	  
	  

 
 
 

Annex 1: Enquesta al professorat 

	  



	  
	  

	  

	  

Annex 2: Buidat de respostes de l’enquesta 

A quina família professional imparteixen docència? 

 Electricitat i electrónica  1 

 Fabricació mecànica  3 

 Informàtica   2 

 Sanitària   4 

 Imatge i So   5 

 Perruqueria   1 

 

A quin tipus de Cicle Formatiu? 

 Grau Mig   7 

 Grau Superior   3 

 Tots dos   5 

Tens o has tingut alumnes d'edats molt diferents a l'aula? 

 Sí    14 

 No    1 

On creus que aquesta diferència d'edats és més gran? 

Grau Mig   1 

Grau Superior   10 

Indiferent   4 

Quin és el ventall d'edat que has arribat a tenir en una aula? 

16-45  18-45  16-35  16-24 

16-38  15-42  16-26  16-45 

18-42  16-52  16-28  16-22 

20-46  16-45  16-26 

Trobes diferències significatives entre els estudiants de diferents edats a l'aula? 

 Sí    12 

 No    3 

 



	  
	  

Quines consideres més significatives? 

1- Els estudiants d'edat superior a 30 anys mostren mes interès però són més lents en el període 
d'aprenentatge. 

2- El comportament a classe i la percepció de les coses , als grans els costa més. 
3- L'actitud i la motivació de la gent gran, ja que no és igual que la gent més jove. 
4- Tot i que s'ha detectat que en alguns casos afavoreix al grup ja que acaben cohesionant-se ; 

els de menor edat aporten el model d'aprenentatge i els adults experiència laboral o 
professional. 

5- L'actitud és un dels factors principals, les ganes que hi posen, les feines que entreguen, la 
capacitat de treballar que tenen és "BRUTAL" comparat amb els joves. 

6- A part dels coneixements que ja tenen adquirits ja sigui per experiència laboral com per la vida 
mateixa. 

7- Responsabilitat, els grans aprofiten el temps. 
8- L'actitud a l'aula. 
9- Actuen molt diferent a l'aula. 
10- El comportament. 
11- Les ganes i la motivació. 
12- Les ganes. 
13- Les grans són més responsables amb el material. 
14- L'actitud. 

Creus que una gran diferència d'edats entre l'alumnat pot significar un inconvenient a l'hora de 
donar classes? 

 No    9 

 Sí    6 

Quines consideres més significatives? 

Actitud     2 

Ritmes d’aprenentatge diferents  4 

(2 diuen diferents, 1 diu que adults ritmes més lents i 1 maneres diferents d’explicar) 

I per contra, quin creus que pot ser el major avantatge educatiu? 

1- Que els petits poden aprendre dels grans en la visio del futur. 
2- El compartir experiències personals transcorregudes al llarg de les seves vides. 
3- Més responsabilitat. 
4- El que aprenen els uns dels altres. 
5- Que uns ja saben més perquè treballen. 
6- Que uns ja treballen. 
7- Els que són més grans mostren interès i avancen sols. 
8- Que els grans poden motivar als petits. 
9- Els grans aprenen per ganes. 
10- Que aprenen entre elles. 
11- Que aprenen els uns dels altres 

Coneixes els PEI? Els tens en compte? 

 No     15 

Trobes interessants uns estudis sobre com aprofitar les diferències generacionals que hi pugui 
haver en una aula per tal de millorar els mecanismes d'aprenentatge dels alumnes? 

Sí     15 

	  


