
Recull d'informació de gènere
Preguntes: enquesta visual.
Qui traballaria a l'empresa que heu creat?
A qui li agradaria treballar en ocupacions industrials?

ITEMS AVALUACIÓ
Enquestes recollides

Professorat 10
Alumnat 150
Tècniques orientadors/es 4

22 de març avaluació qualitativa



INSTITUT: Curs: 

DATA: 

1 2 3 4 5

Informació rebuda sobre el Taller

Gestió de la planificació prèvia del Taller

Atenció rebuda per part Consell Comarcal Vallès Occidental

Els continguts del taller donen resposta a l'objectiu del mateix

L'estructura del taller ha estat l'adecuada

La durada del taller

Els materials utilitzats

Respecte a l'actuació de les talleristes

L'interacció amb l'alumnat 

Qualitat en la trasmisió de coneixements 

Claretat i ordre de l'exposició

VISITA EMPRESA A L'AULA

Qualitat en la visita a l'empresa

Durada de la visita

Claredat en les explicacions a l'empresa 

Observacions

VISITA A EMPRESA

Què destacaries de la visita a empresa?

1- Insuficient                                                                      5- Molt correcta   

Activitat educativa Consell Comarcal del Vallès Occidental

Taller: GAUDEIX DE LA INDÚSTRIA. QUÈ NO EMBRUTA!!

QÜESTIONARI CENTRE EDUCATIU



INSTITUT: DATA: 

CURS: 

T'ha agradat el taller?

El temps dedicat ha estat suficient?

Que t'ha semblat el joc indústria 4.0?

L'orientador ha estat clar explicant?

El representant de l'empresa ha estat clar explicant?

Després del taller, com veus la indústria 4.0?

Quina professió t'agradaria tenir en un futur?

VISITA A EMPRESA

Com t'ha semblat d'interessant la visita a l'empresa

La durada de la visita ha estat suficient

Com han estat  les explicacions a l'empresa 

Descriu el que has descobert de nou

QÜESTIONARI ALUMNAT

Activitat educativa Consell Comarcal del Vallès Occidental

Taller: GAUDEIX DE LA INDÚSTRIA. QUÈ NO EMBRUTA!!



INSTITUT: 

CURS: DATA:  

T'ha agradat el taller?

El temps dedicat ha estat suficient?

Que t'ha semblat el joc indústria 4.0?

L'orientador ha estat clar explicant?

El representant de l'empresa ha estat clar explicant?

Després del taller, com veus la indústria 4.0?

Quina professió t'agradaria tenir en un futur?

Taller: GAUDEIX DE LA INDÚSTRIA. QUÈ NO EMBRUTA!!

QÜESTIONARI ALUMNAT

Activitat educativa Consell Comarcal del Vallès Occidental
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