
Annexes 

Annex 1. Enquesta  

E N Q U E S T A  -  M E T O D O L O G I E S  A  L A  F P  

1. Sexe: 

 Home  Dona 

 

2. Edat: ______ 

3. Estudis anteriors: 

 ESO 

 Batxillerat 

 CFGM 

 CFGS 

 Altres: ___________________________ 

 

4. Curs actual: 

 1r CFGM  2n CFGM  1r CFGS  2n CFGS 

 

5. Nom del cicle: ______________________________________ 

6. Per què has escollit aquest cicle formatiu? 

 

 

 

7. Vas començar motivat el curs? 

 Sí  No  Indiferent 

 

8. Avui dia, segueixes motivat? 

 Molt  Normal  Una mica  Gens 

 

9. Dels professors i professores que has tingut fins ara, pensa en el que més t’hagi marcat o 

agradat. Per què ho ha fet? 

 



 

 

 

10. Explica una activitat o classe en la qual vas aprendre molt. Què vàreu fer? Quin era el teu 

paper? I el del professor? 

 

 

 

11. Com aprens més? 

 Classes de teoria 

 Exercicis 

 Pràctiques 

 Projectes 

 Altres: ____________________________________ 

 

12. Classes de teoria. Amb quin mètode seguiu millor la classe? 

 Pissarra 

 Power Point 

 Combinació de les dues anteriors 

 Altres: ____________________________________ 

 

13. A l’hora dels exercicis, com apreneu més? 

 Amb un exemple a classe i després fent més extres 

 No us cal exemple, directament fer d’altres 

 Fer-los a classe amb l’ajuda del professor/a 

 Fer-los en grup 

 Individualment 

 Entregar-los i rebre’ls corregits 

 Altres: ____________________________________ 

 

14. A l’hora de les pràctiques. Com apreneu més? 

 Anar seguint un muntatge ja fet 

 Seguir un esquema del professor/a o del llibre 

 El professor/a presenta la pràctica, vosaltres feu l’esquema i seguidament el muntatge 

 Altres: ____________________________________ 

 



15. A l’hora de fer un projecte. Com creus que aprendries més? 

 A partir d’un índex o guió, fer-lo des de zero. 

 A partir d’un ja resolt, anar seguint-lo i fer una rèplica. 

 A partir d’un ja resolt però amb errors, analitzar-lo i resoldre els errors 

 Altres: ____________________________________ 

 

A les pràctiques ... 

16. Com les feu normalment? 

 - Individualment 

 Sempre  A vegades  Mai 

  

 - En parelles: 

 Sempre  A vegades  Mai 

 

- Grups de 3 o més: 

 Sempre  A vegades  Mai 

 

17. Com apreneu més fent les pràctiques? I per què? 

 Individualment  En parelles  Grups de 3 o més 

 

Perquè ...  

 

 

18. Us podeu ajudar entre vosaltres? 

 Sí  A vegades  No 

 

19. El professor/a respon els dubtes que us van sorgint durant les pràctiques? 

 Sí  A vegades  No 

 

20. El material necessari ... 

- L’agafeu lliurement dels armaris: 

 Sempre  A vegades  Mai 

  



 - Des de l’inici el professor/a us proporciona el material que necessiteu: 

 Sempre  A vegades  Mai 

 

- Funciona com una botiga, heu de demanar al professor allò que exactament necessiteu: 

 Sempre  A vegades  Mai 

 

 - Altres: _____________________ 

 

21. L’elaboració de les fitxes després de la pràctica us ajuda a reforçar allò que heu treballat? 

 Sí  A vegades  No 

 

22. Us tornen les fitxes corregides abans de l’examen? 

 Sí  A vegades  No 

 

A l’hora de fer projectes ... 

23. Els grups els feu vosaltres? 

 Sí  A vegades  No 

 

24. Preferiu escollir els vostres companys de feina? 

 Sí  A vegades  No 

 

25. Se us deixa el temps suficient per fer-lo? 

 Sí  A vegades  No 

 

26. Se us proporciona un guió detallat del qual heu de fer? 

 Sí  A vegades  No 

 

27. S’adapten al vostre nivell? 

 Sí  A vegades  No 

 

28. El professor/a us resol els dubtes que teniu? 

 Sí  A vegades  No 

 



29. Un cop acabat, el presenteu a la classe mitjançant una presentació oral? 

 Sí  A vegades  No 

 

30. Se us torna corregit? 

 Sí  A vegades  No 

 

 

A partir d’aquí pots escriure qualsevol cosa relacionada amb les activitats que feu a classe, al taller, 

la manera com ho fan els professors/es, etc. 

 


