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Trobeu fàcilment les informacions que necessiteu? 8,31

Les informacions que rebeu personalment via correu electrònic i les dades que podeu consultar a
l'accés restringit del web de l'escola us semblen suficients i clares?

8,61

Us sembla correcta l'atenció per part de la direcció? 8,50

Compagineu els estudis d'aquest idioma... 0,00

Us sembla correcta l'atenció per part del personal no docent? 8,67

Us sembla eficient la gestió dels tràmits administratius? 7,84

Us semblen eficients les informacions rebudes via mòbil en cas d'absència del/la professor/a?
7,38

Us agrada l'espai de la vostra aula? 6,55

Utilitzeu el servei de biblioteca de l'escola? 6,30

Esteu organitzats per participar en la vida del centre (representants de classe)? 6,98

Els delegats us passen les infomacions del centre? 7,77

Considereu adequat l'edifici del vostre centre per realitzar les activitats acadèmiques? 5,81

Considereu  adequats els equipaments per realitzar les activitats acadèmiques? 7,00

Us agrada la biblioteca de l'escola? 7,28

Feu servir el material que s'hi troba? 6,22

Esteu satisfets de les condicions de préstec? 7,00

Us agrada el web de l'escola? 7,95

Trobeu fàcilment les informacions que busqueu? 8,11

Sou puntuals a classe? 8,98

Us semblen clares les informacions que hi trobeu? 8,17

Esteu satisfets del vostre aprenentatge? 7,56
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Es compleix el vostre horari de classe? 9,12

Abans de començar un tema, el/la professor/a us comunica els objectius (allò que aneu a
aprendre) per compartir-los?

8,23

Feu un resum o síntesi del treball realitzat a la sessió de classe? 7,02

Les activitats que realitzeu a la classe són diferents segons les dificultats de l'aprenentatge de
cada alumne?

5,73

Treballeu en equip i col·laboreu entre vosaltres per aprendre? 8,55

A més del llibre de text, utilitzeu altres materials didàctics (audiovisuals, telemàtics)? 8,59

El/la professor/a us dóna orientacions perquè pugueu treballar sols? 8,34

Feu expressió escrita a classe? (exercicis individuals de redacció, tallers d'escriptura en grup)
7,69

Feu comprensió escrita a classe? (documents escrits del llibre de text o documents autèntics)
8,20

Feu expressió oral a classe? (diàlegs, jocs de rols, debats, exposicions) 8,56

Feu comprensió oral a classe? (documents àudio i vídeo) 8,67

Treballeu la gramàtica i el vocabulari? 8,73

Treballeu  tècniques d'aprenentatge? 6,75

Feu servir el Moodle per fer exercicis? 8,38

Valoreu  l'interès d'aquest entorn per al vostre aprenentatge? 8,16

El vostre grup està ben cohesionat? 8,02

Hi ha moments a classe per expressar les vostres vivències, sentiments i opinions? 7,59

Ajuda la classe a entendre i respectar diferents cultures  relacionades amb l'idioma? 7,38




