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1 Annexos 

1.1 Enquestes d’opinió 

1.1.1 Alumnes de 2n curs de CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web 

1.1.1.1 Enquesta 

 
Aquesta enquesta va dirigida als alumnes de 2n curs del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web 
i forma part del projecte fi de màster sobre innovació educativa, que té com a objectiu incorporar un 
nou Mòdul Professional de màrqueting a Internet dins del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions 
Web. 
 
Les respostes són totalment anònimes i l’ús de la informació serà confidencial. 
 
Són 5 preguntes que t’ocuparan uns 5 minuts aproximadament. 
Moltes gracies pel teu temps. 
 
--------------- 
 
A mode d’introducció: 
 
El màrqueting a Internet és l’aplicació d’un conjunt de tècniques de màrqueting basades en els mitjans 
digitals amb la finalitat d’aprofitar les oportunitats que proporciona Internet per potenciar un negoci o 
una marca d’una manera més eficient. Aquestes tècniques tracten sobre la promoció d’un lloc web en 
els principals motors de cerca (SEO, SEM), l’aprofitament de les xarxes socials, la creació de campanyes 
de correus electrònics, l’analítica web, l’accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web, així com 
altres formats, eines i canals que faciliten l’aprofitament del potencial d’Internet per a un negoci o una 
marca. 
 
Aquesta assignatura ja s’imparteix a altres nivells, com per exemple a la universitat, on s’imparteix com 
assignatura complementària de l'especialitat de Sistemes d'Informació, del Grau en Enginyeria 
informàtica. 
 

Qüestionari 

Sobre el Màrqueting a Internet 

Abans de fer aquesta enquesta coneixies què és el Màrqueting a Internet? 

 Sí. Tinc experiència en aquest camp 

 Sí però no tinc experiència en aquest camp 

 Em sona, però desconec la temàtica 

 No 

Actualment, quins són els teus coneixements sobre els següents temes? 
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Màrqueting en cercadors (SEO, SEM)     

Accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web     

Analítica web     

Màrqueting en xarxes socials     

Fidelització i màrqueting de permís (email màrqueting)     

Màrqueting de continguts     

Altres formats, eines i canals     

 
 

Si hagessis cursat aquest mòdul de màrqueting a Internet mentre feies DAW, quins temes t’interessarien 
més haver treballat a classe? 
Assigna el número més alt al tema que més t’interessa i el més baix al que menys t’interessa. 
Una mateixa valoració no es pot repetir en dos temes diferents. 
 

Màrqueting en cercadors (SEO, SEM) 1 2 3 4 5 6 7 

Accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web 1 2 3 4 5 6 7 

Analítica web 1 2 3 4 5 6 7 

Màrqueting en xarxes socials 1 2 3 4 5 6 7 

Fidelització i màrqueting de permís (email màrqueting) 1 2 3 4 5 6 7 

Màrqueting de continguts 1 2 3 4 5 6 7 

Altres formats, eines i canals 1 2 3 4 5 6 7 

        
 

Projectes web 
La ràpida evolució de la tecnologia web i la manera en que Internet està incidint en les nostres vides exigeix 
una actualització constant del perfil d’aquells professionals tècnics dedicats al desenvolupament web.  
 
Desenvolupar una aplicació web avui dia no solament tracta sobre el desenvolupament d’una aplicació 
software aïllada de la resta del món, sinó que tracta també sobre la integració amb altres sistemes i aplicacions 
informàtiques que ofereixen diferent serveis, com els  cercadors, les xarxes socials, els serveis de correu, etc. 

Creus que els temes que es treballen a Màrqueting a Internet poden ser útils com a futur desenvolupador 
web? 

 Sí 

 No 

T’hauria agradat que al centre on has estudiat DAW, haguessis cursat també un Mòdul Professional de 
Màrqueting a Internet, on hauries treballat capacitats complementaries al desenvolupament web per 
poder així tenir una visió global de tots els elements que interactuen en un projecte web? 

 Sí 

 No 
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1.1.1.2 Descripció de la informació 

 

Descripció de la informació 

Sobre el Màrqueting a Internet 

Abans de fer aquesta enquesta coneixies què és el Màrqueting a Internet? 

 Sí. Tinc experiència en aquest camp 100% 

 Sí però no tinc experiència en aquest camp 0% 

 Em sona, però desconec la temàtica 0% 

 No 0% 

 
 
 

Actualment, quins són els teus coneixements sobre els següents temes? 
 

 
 
 
Quin contingut és més conegut pels alumnes? 
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Si hagessis cursat aquest mòdul de màrqueting a Internet mentre feies DAW, quins temes t’interessarien 
més haver treballat a classe? 

 

Projectes web 

Creus que els temes que es treballen a Màrqueting a Internet poden ser útils com a futur desenvolupador 
web? 

 

T’hauria agradat que al centre on has estudiat DAW, haguessis cursat també un Mòdul Professional de 
Màrqueting a Internet, on hauries treballat capacitats complementaries al desenvolupament web per 
poder així tenir una visió global de tots els elements que interactuen en un projecte web? 

 

 
 

1.1.2 Alumnes de 1r curs de CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 

1.1.2.1 Enquesta 

 
Aquesta enquesta va dirigida als alumnes de 1r curs del CFGS d'Administració de sistemes informàtics 
en la Xarxa amb intencions de cursar el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web. Aquesta 
enquesta forma part del projecte fi de màster sobre innovació educativa, que té com a objectiu 
incorporar un nou Mòdul Professional de màrqueting a Internet dins del CFGS de Desenvolupament 
d’Aplicacions Web. 
 
Les respostes són totalment anònimes i l’ús de la informació serà confidencial. 
 
Són 5 preguntes que t’ocuparan uns 5 minuts aproximadament. 
Moltes gracies pel teu temps. 
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--------------- 
 
A mode d’introducció: 
 
El màrqueting a Internet és l’aplicació d’un conjunt de tècniques de màrqueting basades en els mitjans 
digitals amb la finalitat d’aprofitar les oportunitats que proporciona Internet per potenciar un negoci o 
una marca d’una manera més eficient. Aquestes tècniques tracten sobre la promoció d’un lloc web en 
els principals motors de cerca (SEO, SEM), l’aprofitament de les xarxes socials, la creació de campanyes 
de correus electrònics, l’analítica web, l’accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web, així com 
altres formats, eines i canals que faciliten l’aprofitament del potencial d’Internet per a un negoci o una 
marca. 
 
Aquesta assignatura ja s’imparteix a altres nivells, com per exemple a la universitat, on s’imparteix com 
assignatura complementària de l'especialitat de Sistemes d'Informació, del Grau en Enginyeria 
informàtica. 
 

Qüestionari 

Sobre el Màrqueting a Internet 

Abans de fer aquesta enquesta coneixies què és el Màrqueting a Internet? 

 Sí. Tinc experiència en aquest camp 

 Sí però no tinc experiència en aquest camp 

 Em sona, però desconec la temàtica 

 No 

Actualment, quins són els teus coneixements sobre els següents temes? 
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Màrqueting en cercadors (SEO, SEM)     

Accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web     

Analítica web     

Màrqueting en xarxes socials     

Fidelització i màrqueting de permís (email màrqueting)     

Màrqueting de continguts     

Altres formats, eines i canals     

 
 

Quins temes t'interessarien més treballar a classe en cas que s’impartís un mòdul nou de Màrqueting a 
Internet? 
Assigna el número més alt al tema que més t’interessa i el més baix al que menys t’interessa. 
Una mateixa valoració no es pot repetir en dos temes diferents. 
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Màrqueting en cercadors (SEO, SEM) 1 2 3 4 5 6 7 

Accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web 1 2 3 4 5 6 7 

Analítica web 1 2 3 4 5 6 7 

Màrqueting en xarxes socials 1 2 3 4 5 6 7 

Fidelització i màrqueting de permís (email màrqueting) 1 2 3 4 5 6 7 

Màrqueting de continguts 1 2 3 4 5 6 7 

        
 

Projectes web 
La ràpida evolució de la tecnologia web i la manera en que Internet està incidint en les nostres vides exigeix 
una actualització constant del perfil d’aquells professionals tècnics dedicats al desenvolupament web.  
 
Desenvolupar una aplicació web avui dia no solament tracta sobre el desenvolupament d’una aplicació 
software aïllada de la resta del món, sinó que tracta també sobre la integració amb altres sistemes i aplicacions 
informàtiques que ofereixen diferent serveis, com els  cercadors, les xarxes socials, els serveis de correu, etc. 

Creus que els temes que es treballen a Màrqueting a Internet poden ser útils com a futur desenvolupador 
web? 

 Sí 

 No 

T’agradaria que al centre a on estudies impartís un nou Mòdul Professional de Màrqueting a Internet, on 
treballaries capacitats complementaries al desenvolupament web per poder així tenir una visió global de 
tots els elements que interactuen en un projecte web? 

 Sí 

 No 

 
 

1.1.2.2 Descripció de la informació 

 

Descripció de la informació 

Sobre el Màrqueting a Internet 

Abans de fer aquesta enquesta coneixies què és el Màrqueting a Internet? 
 

 Sí. Tinc experiència en aquest camp 5,9% 

 Sí però no tinc experiència en aquest camp 88,2% 

 Em sona, però desconec la temàtica 5,9% 

 No 0% 
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Actualment, quins són els teus coneixements sobre els següents temes? 

 
Quin contingut és més conegut pels alumnes? 
 

 
 

Quins temes t'interessarien més treballar a classe en cas que s’impartís un mòdul nou de Màrqueting a 
Internet? 

 

Projectes web 

Creus que els temes que es treballen a Màrqueting a Internet poden ser útils com a futur desenvolupador 
web? 
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T’agradaria que al centre a on estudies impartís un nou Mòdul Professional de Màrqueting a Internet, on 
treballaries capacitats complementaries al desenvolupament web per poder així tenir una visió global de 
tots els elements que interactuen en un projecte web? 

 

 
 

1.1.3 Professors del departament d’Informàtica 

1.1.3.1 Enquesta 

 
Aquesta enquesta va dirigida al professorat del Departament d’Informàtica i forma part del projecte fi 
de màster sobre innovació educativa, que té com a objectiu incorporar un nou Mòdul Professional de 
màrqueting a Internet dins del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web. 
 
Les respostes són totalment anònimes i l’ús de la informació serà confidencial. 
 
Són 11 preguntes que t’ocuparan uns 5 minuts aproximadament. 
Moltes gracies pel teu temps. 
 
--------------- 
 
A mode d’introducció: 
 
El màrqueting a Internet és l’aplicació d’un conjunt de tècniques de màrqueting basades en els mitjans 
digitals amb la finalitat d’aprofitar les oportunitats que proporciona Internet per potenciar un negoci o 
una marca d’una manera més eficient. Aquestes tècniques tracten sobre la promoció d’un lloc web en 
els principals motors de cerca (SEO, SEM), l’aprofitament de les xarxes socials, la creació de campanyes 
de correus electrònics, l’analítica web, l’accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web, així com 
altres formats, eines i canals que faciliten l’aprofitament del potencial d’Internet per a un negoci o una 
marca. 
 
Aquesta assignatura ja s’imparteix a altres nivells, com per exemple a la universitat, on s’imparteix com 
assignatura complementària de l'especialitat de Sistemes d'Informació, del Grau en Enginyeria 
informàtica. 
 
També la podem trobar a la Formació Professional, família “Comerç i màrqueting” on els alumnes 
d’aquests cicles treballen competències de caire informàtic, cosa que a la inversa no passa. Els alumnes 
d’Informàtica no treballen capacitats pròpies de la família de Comerç i màrqueting que són d’aplicació 
directe en els projectes de desenvolupament web. 
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Qüestionari 

Contingut del nou mòdul 

Coneixes els continguts que es treballen en aquest nou mòdul de màrqueting a Internet? 
 

 Ho desconec 
Em sona però 
no ho he 
treballat 

Ho conec i em 
seria fàcil 
posar-me al 
dia 

Màrqueting en cercadors (SEO, SEM)    

Accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web    

Analítica web    

Màrqueting en xarxes socials    

Fidelització i màrqueting de permís (email màrqueting)    

Màrqueting de continguts    

Altres formats, eines i canals    

 
 

Quins continguts assignaries preferentment a l’hora de confeccionar el nou mòdul? 
Assigna el número més alt al tema que més t’interessa i el més baix al que menys t’interessa. 
Una mateixa valoració no es pot repetir en dos temes diferents. 
 

Màrqueting en cercadors (SEO, SEM) 1 2 3 4 5 6 7 

Accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web 1 2 3 4 5 6 7 

Analítica web 1 2 3 4 5 6 7 

Màrqueting en xarxes socials 1 2 3 4 5 6 7 

Fidelització i màrqueting de permís (email màrqueting) 1 2 3 4 5 6 7 

Màrqueting de continguts 1 2 3 4 5 6 7 

Altres formats, eines i canals 1 2 3 4 5 6 7 

        
 

Beneficis del nou mòdul 

Creus que les tècniques de màrqueting a Internet poden ser útils professionalment per als alumnes del 
CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web? 

 Sí 

 No 

Estàs d’acord en que la integració d’aquest nou mòdul pot ser positiu per al centre pel fet de que l’ajudarà 
a diferenciar-se de la resta de centres que ofereixen aquest CFGS? 
El CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web s’ofereix a 40 centres (públics i privats) de Catalunya i cap 
d’aquests imparteix un mòdul enfocat al màrqueting digital. 

 Sí 

 No 

Creus que afegir un nou mòdul de màrqueting a Internet podria despertar la curiositat d’estudiants 
d’altres perfils amb interès per la informàtica, concretament en temes web? 

 Sí 

 No 
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Creus que si es fa una bona gestió d’aquest nou mòdul de màrqueting a Internet, juntament amb el 
conegut 3x2 que ja s’aplica, augmentaria la qualitat dels ensenyaments impartits i amb el temps el 
número d’alumnes matriculats al CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web? 

 Sí 

 No 

Integració del nou mòdul 
 
La integració del nou mòdul únicament es pot fer aprofitant les hores de lliure disposició. En aquest cas es 
disposa de 99 HLLD degut al fet de que el centre aplica el conegut 3x2. 
 
Els mòduls professionals dels quals es podria extreure HLLD són: 
 
Bases de dades (33h) 
Desenvolupament web en entorn client (33h) 
Desenvolupament web en entorn servidor (33h) 

Tenint en compte que la normativa exigeix un mínim de 33 hores per assignar a un mòdul propi i que 
l’assignatura optativa de la universitat en la qual es basa aquest nou mòdul s’imparteix en 150h, quantes 
hores assignaries al nou mòdul? 

 99h. 

 66h. 

 33h. 

 Altre:  

Treure HLLD d’un mòdul pot perjudicar al seu professor responsable obligant-li a destinar aquestes hores 
de docència a altres tasques diferents. Una possible solució a aquesta problemàtica és fer que els 
professors afectats per l’extracció de HLLD siguin els responsables d’impartir les hores corresponents del 
nou mòdul. Quina es la teva opinió al respecte? 

 Assignar un únic professor responsable del nou mòdul 

 Assignar els professors afectats per l’extracció de HLLD com a professors responsables del nou 
mòdul 

 Altre:  

De quin Mòdul Professional extrauries les HLLD? Indica la teva priorització 
Assigna la prioritat més alta al mòdul que creguis més raonable extreure HLLD 
No pot haver dos mòduls amb la mateixa prioritat 

 Bases de dades:  

 Desenvolupament web en entorn client:  

 Desenvolupament web en entorn servidor:  

Com a resultat del present projecte es generarà la programació corresponent al nou mòdul de màrqueting 
a Internet de tal manera que l’única feina afegida per al/s professor/s responsables del nou mòdul serà la 
de preparar-se els continguts ja programats. Si tu fossis el responsable del nou mòdul, quina 
disponibilitat/motivació tens per preparar-te els nous continguts a impartir? 

 Cap problema. Domino la temàtica 

 Conec la temàtica i no em suposaria un gran esforç preparar els continguts 

 No conec la temàtica, però tindria temps per preparar-me els continguts 

 No conec la temàtica i tampoc tinc temps per preparar els continguts 

 No impartiria aquest nou mòdul 

 Altre:  

Finalment, quina és la teva postura respecte aquest projecte d’innovació educativa? 

 Ho implantaria al centre sense dubtes. 

 El projecte és positiu per al centre. Convocaria una reunió del departament per parlar-ne. 

 No ho veig clar, però estic obert a participar-hi en una reunió i parlar-ne del tema. 

 No aportarà res nou. Em nego a implantar-ho. 

 Altre:  
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1.1.3.2 Descripció de la informació 

 

Descripció de la informació 

Contingut del nou mòdul 

Coneixes els continguts que es treballen en aquest nou mòdul de màrqueting a Internet? 
 

 
 

Quins continguts assignaries preferentment a l’hora de confeccionar el nou mòdul? 
 

 
 

Beneficis del nou mòdul 

Creus que les tècniques de màrqueting a Internet poden ser útils professionalment per als alumnes del 
CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web? 
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Estàs d’acord en que la integració d’aquest nou mòdul pot ser positiu per al centre pel fet de que l’ajudarà 
a diferenciar-se de la resta de centres que ofereixen aquest CFGS? 
El CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web s’ofereix a 40 centres (públics i privats) de Catalunya i cap 
d’aquests imparteix un mòdul enfocat al màrqueting digital. 

 

Creus que afegir un nou mòdul de màrqueting a Internet podria despertar la curiositat d’estudiants 
d’altres perfils amb interès per la informàtica, concretament en temes web? 

 

Creus que si es fa una bona gestió d’aquest nou mòdul de màrqueting a Internet, juntament amb el 
conegut 3x2 que ja s’aplica, augmentaria la qualitat dels ensenyaments impartits i amb el temps el 
número d’alumnes matriculats al CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web? 

 

Integració del nou mòdul 
 
La integració del nou mòdul únicament es pot fer aprofitant les hores de lliure disposició. En aquest cas es 
disposa de 99 HLLD degut al fet de que el centre aplica el conegut 3x2. 
 
Els mòduls professionals dels quals es podria extreure HLLD són: 
 
Bases de dades (33h) 
Desenvolupament web en entorn client (33h) 
Desenvolupament web en entorn servidor (33h) 

Tenint en compte que la normativa exigeix un mínim de 33 hores per assignar a un mòdul propi i que 
l’assignatura optativa de la universitat en la qual es basa aquest nou mòdul s’imparteix en 150h, quantes 
hores assignaries al nou mòdul? 
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Treure HLLD d’un mòdul pot perjudicar al seu professor responsable obligant-li a destinar aquestes hores 
de docència a altres tasques diferents. Una possible solució a aquesta problemàtica és fer que els 
professors afectats per l’extracció de HLLD siguin els responsables d’impartir les hores corresponents del 
nou mòdul. Quina es la teva opinió al respecte? 

 Assignar un únic professor responsable del nou mòdul 57,1% 

 Assignar els professors afectats per l’extracció de HLLD com responsables del nou mòdul 0% 

 Altre 42.9% 

 

De quin Mòdul Professional extrauries les HLLD? Indica la teva priorització 

 

Com a resultat del present projecte es generarà la programació corresponent al nou mòdul de màrqueting 
a Internet de tal manera que l’única feina afegida per al/s professor/s responsables del nou mòdul serà la 
de preparar-se els continguts ja programats. Si tu fossis el responsable del nou mòdul, quina 
disponibilitat/motivació tens per preparar-te els nous continguts a impartir? 

 Cap problema. Domino la temàtica 14,3% 

 Conec la temàtica i no em suposaria un gran esforç preparar els continguts 42,9% 

 No conec la temàtica, però tindria temps per preparar-me els continguts 28,6% 

 No conec la temàtica i tampoc tinc temps per preparar els continguts 0% 

 No impartiria aquest nou mòdul 14,3% 

 Altre 0% 

 

Finalment, quina és la teva postura respecte aquest projecte d’innovació educativa? 

 Ho implantaria al centre sense dubtes. 28,6% 

 El projecte és positiu per al centre. Convocaria una reunió del departament per parlar-ne. 14,3% 

 No ho veig clar, però estic obert a participar-hi en una reunió i parlar-ne del tema. 42,3% 

 No aportarà res nou. Em nego a implantar-ho.14,3% 

 Altre 0% 

 

24%
36%

40%

Desenvolupament web en entorn client

Bases de dades

Desenvolupament web en entorn servidor
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1.1.4 Valoració de la informació 

En aquest apartat es descriu una valoració de la informació recopilada tant de l’alumnat com del 
professorat. 
 

Valoració de la informació 

Alumnes de 1r d’ASIX que volen cursar 2n curs del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) 

 

 L’enquesta ha estat resposta pel 90% dels alumnes de 1r d’ASIX. 

 La majoria (88,2%) coneix què és el Màrqueting a Internet però no té experiència. 

 Generalment a tots els hi és familiar els continguts del nou mòdul, però no els han treballat. 

 El contingut més conegut és l’accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web. 

 El contingut menys conegut és el màrqueting en cercadors (un dels pilars del mòdul). 

 El contingut que més interessa és L’accessibilitat, usabilitat i optimització d’un lloc web (el més conegut). 

 El contingut menys interessant és el màrqueting de continguts. 

 La majoria (88,2%) creu que els temes treballats els hi pot ser útil com a futurs desenvolupadors web. 

 A la majoria (70,6%) els hi agradaria cursar el mòdul de Màrqueting a Internet. 

 

Alumnes de 2n de DAW 

 

 L’enquesta ha estat resposta pel 50% dels alumnes de 2n de DAW 

 Tots (100%) coneixen què és el Màrqueting a Internet i tenen experiència en aquest camp. 

 Generalment coneixen els continguts del mòdul. 

 Els continguts més coneguts són els temes d’accessibilitat, màrqueting en cercadors i en xarxes socials. 

 Els contingut menys coneguts són el màrqueting de continguts i altres formats, eines i canals. 

 El contingut que més interessa és el màrqueting en cercadors (un dels pilars del mòdul). 

 El contingut menys interessant és d’altres formats, eines i canals. 

 Tots (100%) creuen que els temes treballats els hi pot ser útil com a futurs desenvolupadors web. 

 A la majoria (66,7%) els hi hauria agradat cursar el mòdul de Màrqueting a Internet. 

 

Professorat del departament d’Informàtica 

 

 L’enquesta ha estat resposta gairebé pel 60% dels professors del departament d’Informàtica 

 Generalment coneixen els continguts i els hi seria fàcil posar-se al dia.  

 El contingut que s’assignaria preferentment és accessibilitat, usabilitat i optimització web. 

 El contingut que s’assignaria amb menys prioritat és altres formats, eines i canals. 

 La majoria (71,4%) opina que les tècniques de màrqueting a Internet són útils professionalment. 

 La majoria (85,7%) opina que el nou mòdul serà positiu per al centre i li ajudarà a diferenciar-se. 

 La majoria (71,4%) opina que el nou mòdul despertarà la curiositat d’estudiants d’altres perfils. 

 La majoria (71,4%) opina que el nou mòdul més el “3x2” augmentarà la qualitat dels ensenyaments i el 
número d’alumnes. 

 Les hores a assignar al nou mòdul oscil·len entre 33h (57,1%) i 66h (42,9%) 

 Més de la meitat (57,1%) assignaria un únic professor responsable del nou mòdul 

 Preferentment s’extraurien les HLLD del mòdul de desenvolupament web en entorn servidor 

 Preferentment no s’extraurien les HLLD del mòdul de desenvolupament web en entorn client 

 Generalment opinen que la temàtica del mòdul es coneix i no suposaria un gran esforç preparar-se els 
continguts 
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 Inicialment el professorat no veu clar la implantació immediata del mòdul, però està disposat a reunir-se 
i parlar-ne 
 

Conclusions i Recomanacions 

 
Respecte als alumnes, la incorporació d’aquest mòdul de Màrqueting a Internet tindria una bona acceptació i 
els continguts que es treballen els consideren útils per al seu futur professionals, a més de que els hi agradaria 
cursar un mòdul d’aquestes característiques. Tot això facilitaria, al menys d’entrada, la motivació per estudiar 
aquesta matèria. 

 
Respecte al professorat, generalment es considera positiva la incorporació d’aquest nou mòdul i identifiquen 
amb facilitat els aspectes positius de la seva integració, encara que inicialment no veuen clar la seva 
incorporació immediata però estan disposats a reunir-se i parlar-ne. 

 
Així doncs, com a resultat de la informació recopilada, es recomana fer una proba pilot del projecte durant un 
curs i avaluar i analitzar els resultats. Si la seva incorporació sembla molt difícil, almenys seria recomanable 
una reunió per parlar-ne del tema i prendre alguna decisió al respecte. Seria bo que l’equip docent es mostrés 
obert a projectes d’aquestes característiques donat els ràpids canvis que pateix el sector on es situa el CFGS 
de Desenvolupament d’Aplicacions Web. 
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1.2 Enquesta de satisfacció 

1.2.1 Enquesta de satisfacció SEEQ 

Adaptació puntual de l'enquesta que va ser desenvolupada pel professor Herb Marsh. El SEEQ 
(Students' Evaluations of Educational Quality) és un qüestionari que permet recollir l'opinió dels 
estudiants sobre un Mòdul Professional. La redacció de l’enquesta s’ha realitzat a partir del 
qüestionari1 adaptat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UPC2. Per fer-ho s’ha utilitzat l’eina de 
redacció de qüestionaris oferta per Google Drive3. 
 
 

Enquesta de satisfacció SEEQ 

Les respostes són totalment anònimes i l’ús de la informació serà 
confidencial. 
Són 35 ítems (preguntes tancades) i 3 preguntes obertes que 
t’ocuparan uns 8 minuts aproximadament. 
 
Moltes gracies pel teu temps. 

M
o

lt
 e

n
 d

es
ac

o
rd

 

En
 d

es
ac

o
rd

 

N
eu

tr
e 

D
’a

co
rd

 

M
o

lt
 d

’a
co

rd
 

Aprenentatge 

Els mòdul de Màrqueting a Internet m'ha semblat intel·lectualment 
engrescador i estimulant 

1 2 3 4 5 

He après coses que considero valuoses 1 2 3 4 5 

El meu interès en la matèria ha augmentat com a resultat d'aquest mòdul 1 2 3 4 5 

He après i he comprès els continguts d'aquest mòdul 1 2 3 4 5 

Entusiasme 

El professor ha mostrat entusiasme impartint aquest mòdul 1 2 3 4 5 

El professor ha estat dinàmic i actiu donant el mòdul 1 2 3 4 5 

El professor aconsegueix que les seves presentacions resultin amenes 1 2 3 4 5 

Amb la seva manera de presentar la matèria, el professor aconsegueix 
mantenir l’atenció durant tota la classe 

1 2 3 4 5 

Organització 

Les explicacions del professor eren clares 1 2 3 4 5 

El material del mòdul estava ben preparat i s’ha explicat curosament 1 2 3 4 5 

Els resultats d'aprenentatge van coincidir amb el que realment es va 
ensenyar, de manera que sempre he sabut cap a on anava la cosa 

1 2 3 4 5 

La forma en que el professor exposava la matèria m’ha fet fàcil prendre 
apunts 

1 2 3 4 5 

Integració amb el grup 

En aquest curs s'animava els estudiants a participar en les discussions de 
classe 

1 2 3 4 5 

S'invitava els estudiants a compartir els seus coneixements i idees 1 2 3 4 5 

S'animava els estudiants a preguntar i se'ls donava respostes satisfactòries 1 2 3 4 5 

S'animava els estudiants a expressar les seves idees i a qüestionar les 
expressades pel professor 

1 2 3 4 5 

Actitud personal 

                                                           
1 http://www.ice.upc.edu/ca/innovacio-docent/eines_i_recursos/eines-upc/quest.pdf 
2 http://www.ice.upc.edu/ca/innovacio-docent/eines_i_recursos/eines-upc/enquesta-de-satisfaccio-seeq 
3 https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=en 

http://www.ice.upc.edu/ca/innovacio-docent/eines_i_recursos/eines-upc/quest.pdf
http://www.ice.upc.edu/ca/innovacio-docent/eines_i_recursos/eines-upc/enquesta-de-satisfaccio-seeq
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=en
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El professors s'ha mostrat accessible en el tracte individual amb els 
estudiants 

1 2 3 4 5 

El professor em feia sentir ben rebut quan li demanava ajut o consell dintre 
o fora de les hores de classe 

1 2 3 4 5 

El professor ha mostrat interès sincer per tots els alumnes 1 2 3 4 5 

El professor estava adequadament disponible per als estudiants fora de les 
hores de classe 

1 2 3 4 5 

Contingut 

El professor va analitzar quan calia, les implicacions de plantejaments 
alternatius a les teories exposades 

1 2 3 4 5 

El professor va presentar l'origen o fonament de les idees o conceptes 
desenvolupats a classe 

1 2 3 4 5 

El professor va presentar punts de vista diferents als seus quan calia 1 2 3 4 5 

El professor va discutir de forma adequada els avenços actuals en la matèria 1 2 3 4 5 

Exàmens 

Els comentaris del professor sobre els exàmens i treballs corregits van ser de 
gran ajuda 

1 2 3 4 5 

Els mètodes d’avaluació d’aquest mòdul són equitatius i adequats 1 2 3 4 5 

Els continguts dels exàmens i d’altres treballs avaluats es corresponien amb 
els continguts del mòdul, i d’acord amb l’èmfasi que va posar el professor a 
cada tema 

1 2 3 4 5 

Treballs del curs 

La bibliografia i el material recomanat d’aquest mòdul són complerts i 
adequats 

1 2 3 4 5 

La bibliografia, el material addicional, els treballs encarregats, etc., 
contribueixen a millorar la valoració i la comprensió de la matèria 

1 2 3 4 5 

Càrrega del treball i dificultat 

Aquest mòdul comparat amb altres, ha estat 
(1) Molt fàcil, (5) Molt difícil 

1 2 3 4 5 

La càrrega de treball d’aquest mòdul comparat amb altres, ha estat 
(1) Molt petita, (5) Molt gran 

1 2 3 4 5 

El ritme del mòdul ha estat 
(1) Molt lent, (5) Molt ràpid 

1 2 3 4 5 

En mitjana, les hores per setmana de treball fora de classe han estat. 
(1) de 0 a 2, (2) de 2 a 5, (3) de 5 a 7, (4) de 8 a 12, (5) més de 12 

1 2 3 4 5 

Visió general 

Aquest mòdul és millor que la majoria dels que he fet a aquest centre 1 2 3 4 5 

Aquest professor és millor que la majoria que he tingut a aquest centre 1 2 3 4 5 

Altres opinions sobre la matèria i el mòdul 

El teu nivell d’interès a la matèria abans de fer aquest mòdul era 
(1) Molt petit, (2) Molt gran 

1 2 3 4 5 

La qualificació final que esperes obtenir en aquest mòdul és 
(1) < 3, (2) entre 3 i 5, (3) entre 5 i 7, (4) entre 7 i 9, (5) > 9 

1 2 3 4 5 

Si us plau, indica quines són les característiques d’aquest professor/mòdul que t’han ajudat més en el 
procés d’aprenentatge d’aquest mòdul 

Si us plau, indica quines són les característiques d’aquest professor/mòdul que s’haurien de millorar de 
forma prioritària (especialment, aspectes no considerats a les preguntes anteriors) 

Si us plau, utilitza l’espai addicional per a clarificar qualsevol de les teves respostes o per afegir qualsevol 
comentari complementari 

 


