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EL TREBALL PER REPTES I EL DISSENY
UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE (preguntes
per als professors del PTT)
Agraeixo per avançat el temps i l'atenció per respondre aquest qüestionari.
Les respostes son anònimes.

* Necessari

PERFIL BREU
Sense entrar en grans detalls voldria fer-te unes preguntes de tipus  "estadístic"

1. Ets tutor o PT? *
Maqueu només un oval.

 Sóc TUTOR

 Sóc professor tècnic

 Faig les dues funcions alhora

2. Quina és la teva edat? *
Maqueu només un oval.

 Menys de 30 anys

 De 30 a 40 anys

 De 40 a 50 anys

 Més de 50 anys

3. Gènere *
Maqueu només un oval.

 Dona

 Home

maneres d'ensenyar i d'aprendre

4. Com creus que afecta l'estat emocional de l'alumne en el seu procés d'aprenentatge? *
Maqueu només un oval.

1 2 3 4 5

Gens o molt poc Moltíssim
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5. Consideres que tots els teus alumnes perceben la informació que els transmets de la
mateixa manera? *
Maqueu només un oval.

 Sí, tot i que llavors ells fan les coses com volen.

 No, però tampoc crec que sigui necessari fer res al respecte.

 No. Per això adapto el missatge en funció de les competències de cada alumne/a

6. T'has plantejat mai el fet de preguntar als teus alumnes si voldrien que els fessis les
classes utilitzant recursos diferents als que acostumes a emprar habitualment? *
Maqueu només un oval.

 No, no cal. Ja m'entenen de la manera com ho estic fent ara.

 Ho he pensat alguna vegada però no els ho he preguntat mai.

 Sí, hi he pensat però no ho trobo necessari.

 Sí que hi he pensat i tinc previst preguntar-ho properament.

7. Com a docent, creus necessari adaptar el contingut de la matèria en funció dels
alumnes o de determinats alumnes? *
Maqueu només un oval.

 El contingut s'ha d'explicar igual per a tothom.

 Algunes classes miro de fer-les de manera diferent.

 Faig l'explicació de la matèria de maneres diferents i adequades als alumnes que tinc.

8. Tens la necessitat d'ajudar-te de determinades eines com ara vídeos, àudios, peces de
mostra... per fer que els alumnes entenguin millor el contingut de la matèria explicada?
*
Maqueu només un oval.

 No, mai

 Gairebé mai

 De tant en tant

 Molt sovint

 Sempre

9. Segons tu, cal traduir determinades paraules per poder fer més entenedora la matèria a
determinats alumnes en funció de la seva procedència? *
Maqueu només un oval.

 No. Si hi ha cap paraula que no entenen poden recórrer al diccionari.

 Sovint faig petits aclariments.

 Tradueixo les paraules que crec que no poden entendre i fins i tot he creat un glossari.
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10. Creus que una bona gestió de les emocions de l'alumne/a pot revertir en un major
compromís i increment de la seva iniciativa i així millorar el seu aprenentatge? *
Maqueu només un oval.

 No, les emocions no tenen res a veure en l'aprenentatge dels alumnes

 Sí, gestionant correctament les seves emocions l'alumne/a estableix millor els seus
objectius i s'esforça i crea estratègies per assolar-los

11. Trobes necessari que sigui el propi alumne qui s'avalui la seva activitat (com una forma
d'aprenentatge)? *
Maqueu només un oval.

 No ho trobo gens convenient.

 Ho veuria bé per segons quines activitats.

 Ho trobo molt convenient. D'aquesta manera fa una reflexió sobre el propi progrés.

el treball per reptes

12. Coneixes o has sentit a parlar mai de la metodologia d'aprenentatge basada en el
treball per reptes o per projectes? *
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

13. Consideres que el treball per reptes (o per projectes) és o pot ser una bona
metodologia per treballar en el PTT? *
Maqueu només un oval.

 No, no és gens adequada.

 Sí, crec que pot ser interessant tot i que no en conec bé el funcionament.

 Sí. Ja l'estic utilitzant.

14. Creus que els alumnes d'un PTT tenen les habilitat suficients per treballar seguint una
metodologia basada en el treball per projectes? *
Maqueu només un oval.

 Sí, totalment.

 Sí, però s'hauria de donar-los un suport adequat per cobrir les seves possibles
mancances

 No, en cap cas.

 No sé com es treballa per projectes
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Tecnologia de

15. Penses que una integració del contingut del currículum dels mòduls genèrics i dels
mòduls professionals desevolupant-los d'una manera conjunta a través de reptes faria
que l'alumne/a trobés un major significat al que se li explica i, per tant, aprendria més?
*
Maqueu només un oval.

 No, mai.

 Depèn dels alumnes.

 Sí, hi estic totalment d'acord.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


Annex B. Model de qüestionari per a les enquestes per als alumnes del PTT 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EL TREBALL PER REPTES I EL DISSENY
UNIVERSAL PER A L'APRENENTATGE (preguntes
per als alumnes dels PTT)
Agraeixo per avançat el temps i l'atenció per respondre aquest qüestionari.
Les respostes son anònimes

* Necessari

Perfil breu
Sense entrar en grans detalls voldria fer-te unes preguntes de tipus  "estadístic"

1. Gènere *
Maqueu només un oval.

 Dona

 Home

2. Quina és la teva edat *
Maqueu només un oval.

 Menys de 18 anys

 18 anys o més

maneres d'ensenyar i d'aprendre

3. Com t'agrada més fer les activitats a l'aula? *
Maqueu només un oval.

 En grup

 Individualment

4. Quan el professor t'explica una cosa a classe, entens sempre allò que t'està explicant?
*
Maqueu només un oval.

 Normalment sí.

 A vegades ho entenc i a vegades no.

 Gairebé mai.
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5. Creus que si el professor t'expliqués d'una manera diferent allò que no entens ho
podries entendre millor? *
Maqueu només un oval.

 Crec que sí.

 No ho sé.

 Segurament no.

6. Com creus que podria ser aquesta manera "diferent" d'explicar? (aquí pots triar més
d'una opció si vols) *
Seleccioneu totes les opcions que corresponguin.

 Explicant més a poc a poc.

 Amb vídeos.

 Que el profe ens passés per escrit el que ha dit a classe.

 Posant més exemples

7. Quan el professor parla a l'aula, normalment entens el significat de totes les paraules
que et diu? *
Maqueu només un oval.

 Sí, ho entenc tot perfectament.

 Hi ha paraules que no sé què signifiquen però entenc el que el professor em vol dir.

 Hi ha paraules que no sé què signifiquen i això fa que a vegades no entengui el que el
profe em vol dir.

 Sovint em perdo amb el vocabulari que fa servir el professor i per tant a classe vaig
perdut.

8. Creus que si et traduïssin algunes paraules a un idioma que t'ho domines millor que el
català entendries millor el que t'explica el professor? *
Maqueu només un oval.

 Segurament sí.

 No ho sé.

 Segurament no.

9. Quan el professor t'encarrega un treball, normalment necessites el seu seguiment per
assegurar-te que entregues la feina en la data acordada? *
Maqueu només un oval.

 Sí, normalment és així.

 No, gairebé mai necessito que em recordin la feina que haig de fer.
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Tecnologia de

10. T'agradaria poder proposar activitats relacionades amb el tema que estigueu treballant
a classe? *
Maqueu només un oval.

 Sí, m'agradaria molt.

 No, prefereixo que sigui sempre el professor qui em marqui les activitats que haig de
realitzar.

11. T'agradaria poder-te corregir els teus propis treballs? (almenys alguns) *
Maqueu només un oval.

 Sí, estaria molt bé.

 No.

el treball per reptes

12. Creus que quan fas treballs que tracten de coses del teu entorn (com per exemple un
treball sobre el teu barri) ho trobes més interessant? *
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

13. Penses que quan et plantegen un repte (com per exemple, fer un blog amb temes
d'actualitat del teu PTT) estàs més motivat per treballar-hi? *
Maqueu només un oval.

 Sí

 No

14. Si exposes un treball que has fet als teus companys, creus que és una manera de
compartir el teu coneixement? *
Maqueu només un oval.

 Sí, compartint el que jo he descobert fent un treball fa que la resta de la gent també
aprengui.

 No, no crec pas que aprenguin res.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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