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El tancament sobtat de l'Institut el 13 de març de 2020 ens va obligar a 

adaptar-nos ràpidament a les noves circumstàncies i establir un sistema de 

docència no presencial per continuar el procés d'ensenyament -aprenentatge 

dels nostres alumnes.  

 

Durant aquests tres mesos, entre tots i amb els recursos disponibles, hem 

dissenyat un model de docència que necessitem contrastar.  

 

Hem demanat a les famílies i a l’alumnat que respongui a un formulari per 

disposar d'elements de millora que ens permetin planificar el curs vinent. 

 

En aquest informe us mostrem un anàlisi de les respostes amb valoració 

numèrica i una tria de comentaris representatius. 

 

Equip directiu 

Institut Moisès Broggi 
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Resultats de l’enquesta adreçada a les famílies 

Període: 09/06/2020-15/06/2020 

 

Nombre d’alumnes ESO/BTX: 462 
Nombre de respostes totals: 109 

Nombre de respostes real: 118 

Nombre d’alumnes d’ESO: 246 Nombre de respostes ESO: 62 (52,5%)* 

Nombre d’alumnes de BTX: 216 Nombre de respostes BTX: 56 (47,5%)* 

* El percentatge parcial és sobre el total de respostes. 

No s’ha adreçat a les famílies de l’alumnat de CF, atès que la majoria són 

majors d’edat. 

Algunes famílies tenen més d’un alumne al centre i la resposta ha estat 

conjunta per tots els alumnes. Aquestes respostes s’han contabilitzat 

separadament a l’hora de calcular el nombre de respostes per nivell. 

D’algunes famílies hi ha la resposta de més d’un membre. 

 

 

A.- Preguntes amb valoració numèrica 

Valorar de 0 a 5 (essent 5 el valor màxim) alguns dels aspectes concrets de la 

docència durant el confinament. 
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Pregunta 1: Us ha semblat suficient la freqüència de les 

classes/trobades? 

Resposta obligatòria 

Nombre de respostes: 109 

Mitjana: 3,24 

 

 

Pregunta 2: Els continguts treballats us han semblat apropiats? 

Resposta obligatòria 

Nombre de respostes: 109 

Mitjana: 3,49 

 

Pregunta 3: Les tasques encarregades es podien fer de forma autònoma? 
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Resposta obligatòria 

Nombre de respostes: 109 

Mitjana: 4,15 

 

 

Pregunta 4: Valoració dels projectes a 1r, 2n i 3r ESO. 

Resposta opcional 

Nombre de respostes: 54 

Mitjana: 3,94 

 

 

B.- Preguntes obertes 
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Pregunta 5: Quins aspectes destacaries com a més positius de 

l'ensenyament no presencial que s'ha fet des de l'Institut? 

Resposta opcional 

Nombre de respostes: 92 (84,4% del total de respostes) 

Respostes representatives: 

1r ESO 

● Cap 

● Sap greu, però poca cosa, tret que ha permès donar un.mínim de continuïtat a 

l"escolarització dels nostres infants i joves. Ja estaven altament "apantallats", doncs ara 

més. 

● El Diari del Confinament ha estat una bona proposta per treballar totes les àrees de 

manera competencial i transversal. La guia inicial estava molt ben estructurada i a 

l'Arnau li ha servit molt per poder organitzar-se setmanalment. Les trobades setmanals 

també li han anat molt bé per fer-se una idea del que havia de fer durant la setmana. 

2n ESO 

● Les videotrucades per grups reduïts per una millor atenció, crear el projecte desde 0,  

treballar per àrees, la manera d'aprofitar la situació del Covid-19 per treballar alguns 

aspectes dins les àrees, les recerques d'informació que han hagut de fer. Tenir que 

organitza el temps per fer les feines al no tenir un horari com a l'institut, fer-se 

responsables de tenir les feines fetes en el plaç programat. 

3r ESO 

● La idea del projecte i el seu fil conductor, molt adient per la situació que hem viscut i 

que cal  entendre 

4t ESO 

● El seguiment constant per part de la tutoria. 

1r BTX 

● L'adaptació que han fet els mestres del temari perquè és pogués treballar des de casa. 

● La relació més individual i personal amb l'alumne. 

● La gestió del temps i la organització per part de la nostra filla que l'ha fet més 

autònoma. 

● S’han fet propostes d’una forma molt ràpida, ateses les circumstàncies. 

● La preocupación del Instituto por llegar a todxs los alumnxs. 

2n BTX 

● La rapidez de la respuesta (por parte de la mayoría de profesores) por gmail y su 

cercanía.  

 

 

Pregunta 6: Quins aspectes destacaries com a més negatius d'aquest 

ensenyament? 

Resposta opcional 

Nombre de respostes: 92 (84,4% del total de respostes) 
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Respostes representatives:: 

1r ESO 

● La desvinculació del nen amb l'escola ( companys, mestres, matèries...) al final els 

pares hem d'intentar fer de mestres perquè fagin algun tipus d'activitat educativa durant 

el dia. Sinó estarien jugant a videojocs. 

2n ESO 

● Poca feina. Les primeres setmanes una mica més però amb el diari de confinament 

molt poca. Sensació de que no serveix per massa cosa. Poques relacions entre 

mestres i entre companys. 

3r ESO 

● Hi ha hagut poca presència del professorat i això fa que l'alumne es desvinculi molt del 

centre 

4t ESO 

● Dificultats físiques i informàtiques de treballar des de casa.  

1r BTX 

● Per exemple s'ha passat de 5 hores de matemàtiques setmanals a una de dubtes, això 

ha provocat retard en el curs, i l’examen IB de l’any vinent, no ho tindrà en compte, 

s’acumularà massa materia en un curs de segon prou atapeït 

Els nanos han anat molt perduts en química, física i mates, son matèries complicades 

al IB per estudiar-les amb els llibres, per cert plens d'errors, molt dificils de seguir sense 

classes teòriques apenes, i masses dubtes per una hora a la setmana d'atenció per 

matèria. Molta feina per fer individual, fins al col·lapse emocional. 

● Acumulació de treball, o treballs extensos, en els períodes establerts. 

● Falta d'avaluació d'algunes tasques sense saber si s'estan fent correctament. Potser 

s'haurien de fer més classes explicant temari per realitzar les tasques encomanades. 

● No todos tenemos internet en casa, nadie ha pensado en eso... o a nadie le ha 

importado. 

2n BTX 

● Hi ha hagut un excés de feina, tenint en compte que no es podien comunicar de la 

mateixa manera que a l'institut i la situació requeria estones amb la família i amb un 

mateix, perquè emocionalment era tot molt complex. Hi ha hagut professors que han 

treballat molt bé, ordenadament i amb claredat, però d'altres que han fet que 

augmentés la dificultat de la gestió de la feina, perquè no han treballat amb previsió i no 

han tingut en compte que  la classe no era presencial, i que el moment, potser 

demanava adaptacions. 

● Lo peor es la falta de medios de algunos alumnos para seguir este tipo de clases. Y 

para alumnos que les cuesta los estudios esto no les favorece nada. Luego los 

problemas de conexión tipo" no llega bien el Wifi "etc.. 

 

Pregunta 7: Comentari. 

Resposta opcional 

Nombre de respostes: 58 (53,2% del total de respostes) 
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Respostes representatives: 

1r ESO 

● S'agraeix l'esforç, però és absolutament insuficient, si el curs vinent ha de començar 

així, caldrà generar eines molt més potents i no deixar-ho tot en.mans dels docents, 

que ja intenten tenir cura dels alumnes en aquesta situació, però el sistema no és 

suficient. Gràcies per preguntar. Endavant i ànims! 

● El primer mes l'ensenyament es va basar en fer molts deures i va ser una mica 

agobiant. Ens hem sentit més acompanyats després de Setmana santa amb les 

tutories i ens ha agradat molt el projecte de "Diari d'un confinament"on la nostra filla ha 

pogut desenvolupar la seva creativitat, ademés d'adquirir coneixements. 

2n ESO 

● Agraïm moltíssim l’esforç de totes les mestres i els mestres. Que s’hagin pogut 

comunicar amb els alumnes, les trobades virtuals... agraïm molt l'interès i tot el que heu 

fet des de l’institut.  

3r ESO 

● La idea del projecte ens ha semblat molt bé, però hem trobat a faltar altres propostes 

que  ho complementin com lectures de llibres. D'altra banda, creiem que han faltat 

espais de trobades amb el tutor o amb el grup classe durant el confinament i també per 

fer tancament del curs 

● Gràcies per comptar amb la nostra opinió! 

4t ESO 

● Agrair a tot l'equip docent tota la feina i implicació davant aquesta situació. Gràcies. 

1r BTX 

● La proximitat d'anar cada dia a classe, de tenir el professorat de forma presencial i 

d'aprendre al costat dels companys i les companyes, en relació i en comunitat, és 

difícilment substituïble per eines no presencials. Entenem que l'adaptació de l'institut i 

del professorat no ha estat gens fàcil en una situació tan sobrevinguda, però pensem 

que l'alumnat s'ha sentit perdut en molts moments i això ha provocat algun daltabaix 

que no ha estat gens senzill de gestionar des de casa. 

● Crec que l'equip del Broggi ha fet un esforç enorme per adaptar-se a la situació que ha 

generat la pandèmia. Tanmateix, la resposta institucional en el tractament dels infants i 

els joves ha estat simplement.... Desconcertant. Agraïm la tasca i la implicació del 

Broggi però.... Hi ha molts qüestions a parlar que no caben en aquest formulari 

 

 

2n BTX 

● También se ha de reconocer que ha sido una situación excepcional y de compleja 

gestión tanto por parte del alumnado como del profesorado .... 

Y que el resultado ha sido muy favorable dado las circunstancias y herramientas que 

se disponían Ha sido una oportunidad de aprendizaje maravillosa.  
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Resultats de l’enquesta adreçada a l’alumnat

Període: 09/06/2020-15/06/2020

 

Nombre d’alumnes: 747 Nombre de respostes totals: 191 (25,6%) 

Nombre d’alumnes d’ESO: 246 Nombre de respostes ESO: 89 (46,6%)* 

Nombre d’alumnes de BTX: 216 Nombre de respostes BTX: 61 (31,9%)* 

Nombre d’alumnes de CF: 285 Nombre de respostes CF: 41 (21,5%)* 

* El percentatge parcial és sobre el total de respostes. 

 

 

A.- Preguntes amb valoració numèrica 

Valorar de 0 a 5 (essent 5 el valor màxim) alguns dels aspectes concrets de la 

docència durant el confinament. 
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Pregunta 1: T'ha semblat suficient la freqüència de les classes/trobades? 

Resposta obligatòria 

Nombre de respostes: 191 

Mitjana: 3,83 

 

 

Pregunta 2: Els continguts treballats t'han semblat apropiats? 

Resposta obligatòria 

Nombre de respostes: 191 

Mitjana: 3,63 

 

Pregunta 3: Les tasques encarregades les podies fer de forma autònoma? 

Resposta obligatòria 
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Nombre de respostes: 191 

Mitjana: 3,88 

 

 

Pregunta 4: Valoració dels projectes a 1r, 2n i 3r ESO. 

Resposta opcional 

Nombre de respostes: 81 

Mitjana: 3,85 

 

 

B.- Preguntes obertes 

Pregunta 5: Quins aspectes destacaries com a més positius de 

l'ensenyament no presencial que s'ha fet des de l'Institut? 
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Resposta opcional 

Nombre de respostes: 133 (69,6% del total de respostes) 

Respostes representatives: 

1r ESO 

● M'ha agradat molt la idea de que jo pogués organitzar-me tot l'horari de treball desde 

casa. 

● El diari d’un confinament. 

● Los ánimos que le ponían los profesores para la enseñanza. 

● Una cosa bona era que tot estava ben organitzat i també que no estàvem tan 

estressats perquè no teníem exàmens. 

2n ESO 

● L'originalitat i l'adaptació a la situació. 

● Que no hi ha hagut molta pressió i nosaltres desenvolupàvem el projecte com volíem. 

● Que hem après a fer un ensenyament i a treballar d’una manera diferent que mai 

havíem experimentat. 

3r ESO 

● Destaco la capacitat d'autonomia i autosuficiència que s'ha ensenyat a tenir en aquest 

projecte. També destaco l'originalitat del mateix. 

● Tenir una tutoria fixa una cop a la semana. 

● Doncs que encara que no estem a l’escola, us heu preocupat molt de que tot estigues 

en ordre,. i que us heu preocupat molt per nosaltres, tant com de deures, com de salut 

(i això està molt bé). 

4t ESO 

● El que destacaría es que sempre us heu preocupat per nosaltres i que intentàveu que 

nosaltres ho entenguéssim tot. 

● El que les profesores (en general) estiguessin en tot moment responent als correus. 

● La utilització del classroom per enviar treballs en diferents tipus de documents. 

1r BTX 

● Que els professors han estat molt pendents i s’ho han currat. 

● Crec que el més positiu ha sigut que les classes online tinguessin un horari fix. Això 

m'ha ajudat a establir una rutina diària. 

● Que et podies organitzar com volies i que no havies d'entregar la feina cada dia sinó 

que cada 15 dies. 

● Ha permès poder continuar amb el temari i no interrompre l’any escolar. També ha 

estat molt encertat no fer exàmens, ja que aquesta situació extraordinària no ho 

permetia. 

 

 

2n BTX 

● Què et pots organitzar el temps a les teves necessitats, és a dir, si et costa concentrar-

te doncs fas sessions de 30 minuts amb descans permeten que la persona rendeixi 

més . 

● Moltes professores s’han interessat molt pel seguiment de les alumnes, sent properes i 

preocupant-se pel nostre aprenentatge, fent un gran esforç d’adaptació de cara a 

aquesta situació. 



 

13 

CAI 

● El compromís del professorat i la informació que ha donat el institut.  

● No sabría que dir ja que no m'ha agradat gens l'ensenyament no presencial. 

IDMN 

● La disponibilitat dels tutors  així com el conjunt de tots els docents, en referència a 

dubtes respecte les activitats. 

● Que només era per pujar nota i vulguis o no, saber això dóna més tranquil·litat i permet 

assolit millor els coneixements. 

TES 

● La disposició i treball del professorat, penso que hem pogut acabar el curs en 

condicions gràcies a ells i elles, també ens han donat tot el material o contingut que 

necessitaven pel drive i el moodle. 

● Millor horari de connexió que presencial i més proximitat amb els docents i no tanta 

formalista facilitan la proximitat entre profesors i alumnat. 

 

Pregunta 6: Quins aspectes destacaries com a més negatius d'aquest 

ensenyament? 

Resposta opcional 

Nombre de respostes: 152 (79,6% del total de respostes) 

Respostes representatives: 

1r ESO 

● Pràcticament no hem fet gaire matèria i començarem el curs vinent amb un trimestre 

menys d'aprenentatge 

● No ver a los amigos. 

● Que no hi ha hagut tantes videotrucades com haurien d'haver hagut. 

2n ESO 

● És més difícil comprendre un dubte demanant al profesor digitalment, que físicament a 

l'institut. 

● Trobo que ha sigut massa artístic. 

● Que alguns cops no saps fer les tasques, però sobretot que no hem fet matèria nova, ni 

temes nous. 

3r ESO 

● Feines que no es podien fer sense l'ajut d'un professor. 

● Hi havien continguts que no haviem treballat mai i no es podien fer, i la comunicació 

amb els professors estava molt limitada i si teniem dubtes, només els podiem 

comunicar via correu. Els treballs que ens encomanaven abans de començar el 

projecte "Que es una pandemia? " eren molta quantitat i bastant difícils per fer-los tots 

en el poc termini de temps que teniem. També, des-de el meu punt de vista com a 

delegada, he vist que hi ha molta gent amb limitacions per treballar amb ordinador i 

amb Internet. 

4t ESO 
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● No hem fet tot el temari que hauriem d'haver fet i a les poques classes que hem tingut, 

més que explicar continguts ens hem dedicat a passar llista i parlar dels deures que 

tindriem. 

● Algunes classes eren innecessàries i eren una pèrdua de temps. Els professors haurien 

de preguntar si és necessari o no fer una classe de dubtes (a no ser que la classe sigui 

realment per a explicar alguna cosa important) perquè si no és necessària, els alumnes 

podriem aprofitar per fer altres feines. 

1r BTX 

● Diria que el més negatiu ha sigut haver d'aprendre de manera totalment autònoma. He 

trobat a faltar anar a classe i compartir l'experiència amb les meves companyes i 

companys.També destacaria que a vegades els professors alternaven el sistema de les 

graelles al Drive amb el correu electrònic i això podia suposar un embolic. D'altra 

banda, penso que a vegades el nivell de feina quedava descompensat. És a dir, que a 

vegades teníem molta feina d'algunes assignatures i, en canvi, d'altres gairebé no 

teníem res. 

● El professorat no estaba format per fer clases telemàtiques, no han estat malament pro 

simplement no estan formats per fer classes online, com molts altres centres, pk no han 

rebut aquest ensenyament. 

2n BTX 

● Hi han professors que no han sapigut fer classes telemàticament, al estar tan ocupats 

no et poden respondre quan tens un dubte (fora de les hores de classe) i quan fas uns 

deures no et diuen que has fet malament o bé sinó que et donen la nota i ja està. (Amb 

això em refereixo a alguns professors, no tots) 

● 1. Trobo que no s'ha fet un seguiment massa personal. La bretxa digital no és l'única 

de desgualtat que s'ha viscut durant aquest confinament (ni mai). També existeixen 

situacions a casa més saludables que altres i gent més inteligente emocionalmente que 

altra i tot això s'hauria de tindre en compte d'alguna manera entenen que els recursos 

són limitarse, però. Entenc que els recursos són limitats, però. 

2. Entenc que en un curs com 2n de batxillerat s'han d'assolir uns coneixements 

concretíssims i és l'única funció dels estudis. Tampoc sé que heu fet amb els altres 

cursos, però crec que en uns temps tan convulsos I complicats a nivel emocional 

s'haurien de treballar aspectes com la inteligencia emocional o com portar una vida 

saludable en temps de confinament, per exemple. 

CAI 

● Falta de prácticas en clase 

● Jo crec que en lloc de fer trucades amb el professorat per veure si va tot bé haurien de 

fer classe ja que hi han termes que no queden clar totalment del que hem de fer i es 

creen molts dubtes. Sobretot no carregar amb tants deures ja que crec que no aprenem 

tant com aprendriem si féssim classe. 

 

IDMN 

● Treballo en la sanitat, i en mig de la pandèmia no he pogut fer gran cosa. A més em 

costa treballar sola a casa, necesito tenir a un professor amb mi o companys de clase 

que m'ajudin. 

● Pot ser m'ha faltat fer classes pròpiament dites, encara que fos online. He de dir que 

teníem el fòrum de dubtes i tot això però no és el mateix que tenir el professor cara a 

cara i preguntar-li els teus dubtes, de manera online. 

TES 
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● Són massa hores davant de les pantalles, estar assentat tanta estona causa fatiga i el 

més important en el meu cas es que gairebé no tenia recursos per sort tenia wifi i un 

movil pero vaig d'haver de comprarme un portatil perquè el móbil començava a 

funcionar malament i fer tests i entregar deure i treballs amb el mòbil es feia pesat. 

● La pràctica, no s'ha pogut fer cap tipus de cas pràctic. 

 

Pregunta 7: Comentari. 

Resposta opcional 

Nombre de respostes: 38 (19,9% del total de respostes) 

Respostes representatives: 

2n ESO 

● Espero que estigueu bé. i Les vostres famílies també. una abraçada. 

3r ESO 

● En general fer aquest projecte m'ha agradat ja que m'ha distret del confinament. 

4t ESO 

● Crec que ha estat força ben gestionat per les condicions en les que ens trobarem. 

1r BATX 

● Crec que l'institut ha gestionat força bé la situació i, personalment, estic molt agraïda 

per tot l'esforç que l'equip del centre hi ha dedicat. Penso que l'ensenyament telemàtic 

ha funcionat prou bé i que, tot i que encara es pot millorar, ha sigut bastant eficaç. 

● Al principi va ser horrible. Cada professor enviava les tasques de manera diferent i 

estavem tots confosos.  L'últim mes ja estava tot més planificat encara que hi havia 

professors que seguien a la seva bola. Els calendaris de 15 dies estaven bé encara 

que a vegades els mateixos professors enviaven les tasques abans del dia que 

marcava el calendari. Segurament ho feien amb bona intenció per a que tinguéssim 

alguns dies més i poguessim anar avançat però en realitat crea confusió i desordre per 

als alumnes. 

Si hi hagués un altre confinament la meva recomanació seria que tots es posin d'acord 

per enviar les tasques de la mateixa manera (se que es complicat perquè no tots tenen 

el mateix coneixement de les noves tecnologies). En la meva opinió l'aplicació més 

adequada seria el classroom perquè està tot ben organitzat i amb dates d'entrega. 

 

 

2n BTX 

Penso que les classes telemàtiques poden funcionar molt bé si el professor ho planteja 

i ho organitza bé. És a dir, hi ha professors que grabaven les classes i això funciona 

molt bé. 

● M'hagués agradat poder tornat per acabar 2n de batxillerat amb alguna (entenen que 

moltes no es podia) classe presencial al broggi per preparar la sele. Una part de mi, i 

segons el que es deia, em feia pensar que passaria:( La qualitat de les classes físiques 

és molt superior a la de les virtuals. 



 

16 

● Ningú estava preparat per aquesta situació i en general estic bastant contenta amb la 

manera d’organitzar-vos i organitzar-nos. Moltes gràcies i espero que el curs vinent no 

tingueu gaire complicacions pel covid!! 

● Gràcies per preguntar :) 

CAI 

● No ha sido fácil,pero tampoco imposible porque el que quiere y desea seguir su sueño 

se adapta a las circunstancias pero gracias a todos los docentes que se esforzaron por 

adaptarse a lo acontecido. 

IDMN 

● Generalment ha sigut una experiencia molt  extrema per una part per les 

circumstàncies de la pandèmia, ens hem vist obligat a suspendre les classes 

presencials, per altra part, no estavem preparat es a dir no hi havia un protocol clar del 

seguiment de les classes en confinament, quan s'ha pogut establir un protocol, ja 

estaven a finals de març principis de maig el que a provocat que no ens quedés d'altre 

que anar correr tant a nivell de tasques com d'exàmens . 

Pero bueno no ha sigut culpa de ningú està clar que el 2020, ha arribat amb molts mal 

de caps.  

Els meus objectius no s'han complit, algo em queda ben clar he de ser més constant i 

treballar encara més per tal de graduar-me el curs vinent ja aquest ja no serà possible. 

● Gran acierto, en elegir este instituto! Saldremos! 

TES 

● Els profes del broggi ho han tingut en compte però també caldria que la generalitat 

donés més suport a la gent amb poc o cap recursos perquè encara que hi hagi gent 

amb un ordinador a casa aquest ordinador moltes vegades s'ha de compartir amb 

els/les germans/germanes i no sempre es 100% viable, si aquesta situació es torna a 

repetir ho haurien de tenir en compte i deixar més ordinadors de préstec. 

● En global estic molt contenta amb l'institut.  
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Valoració famílies vs alumnat 

S’han comparat els resultats de les quatre preguntes amb valoració numèrica 

fetes a les famílies i a l’alumnat.  

● Pregunta 1: T'ha semblat suficient la freqüència de les classes/trobades? 

● Pregunta 2: Els continguts treballats t'han semblat apropiats? 

● Pregunta 3: Les tasques encarregades les podies fer de forma 

autònoma? 

● Pregunta 4: Valoració dels projectes a 1r, 2n i 3r ESO. 

La mitjana és molt semblant en totes les preguntes. 

La pregunta que mostra més diferència és la pregunta 1 què fa referència a la 

frequência de les classes. Les famílies ho valoren amb un 3,24 i l’alumnat 3,83. 
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Informe sobre els resultats de l'enquesta: 

FINAL DE CURS CONFINATS - CURS 2019-2020 

Conclusions 

1.- Tipus enquesta 

S’han formulat 7 preguntes. 

● nivell del curs alumnat 

● 4 preguntes amb valoració numèrica (0-5) 3 obligatòries i 1 opcional 

● 3 preguntes valoració qualitativa, opcionals 

2.- Formularis enviats i respostes rebudes 

Més d’una quarta part de les famílies i l’alumnat ha respost el formulari. 

● S’han enviat 462 a les famílies i 747 a l’alumnat 

● No s’ha adreçat a les famílies de l’alumnat de CF, atès que la majoria 

són majors d’edat. 

● La resposta al formulari ha estat: 

○ Resposta famílies: 15/06/2020 - 109 / (29/06/2020 - 125) (26,8% 

del total de les famílies) 

○ Resposta alumnat: 15/06/2020 - 191/ (29/06/2020 - 197) (26,4% 

del total de l’alumnat) 

● Algunes famílies tenen més d’un alumne al centre i la resposta ha estat 

conjunta per tots els alumnes. Aquestes respostes s’han contabilitzat 

separadament a l’hora de calcular el nombre de respostes per nivell. 

● D’algunes famílies hi ha la resposta de més d’un membre. 

● L’anàlisi de les respostes es va tancar el 15/06/2020 tot i que s’han rebut 

algunes respostes més. 

3.- Respostes per nivells 

El nivell amb major nombre de respostes ha estat 1r de Batxillerat en tots els 

casos. 

Pel que fa al percentatge de respostes per etapa hi ha més respostes pel que 

fa a l’ESO tant en el cas de les famílies 62 (52,5%)* BTX: 56 (47,5%)* com en 

el cas de l’alumnat ESO: 89 (46,6%)*, BTX: 61 (31,9%)*, CF: 41 (21,5%)* 

4.- S’han analitzat i comparat els resultats de les quatre preguntes amb 

valoració numèrica fetes a les famílies i a l’alumnat.  

La mitjana resultant és molt semblant en totes les preguntes. La valoració 

oscil·la entre 3,24, la mitjana més baixa, i 4,15 la més alta. La diferència és de 

menys d’un punt (0,91). 

La pregunta 1 T'ha semblat suficient la freqüència de les classes/trobades? és 

la que mostra mostra més diferència entre la valoració de les famílies i la de 

l’alumnat. L’alumnat considera suficient la freqüència amb un (3,83) i les 

famílies (3,24). La diferència entre les valoracions és de 0,59. 
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La pregunta 2 Els continguts treballats t'han semblat apropiats? les famílies ho 

valoren amb 3,49 i l‘alumnat amb un 3,63. Hi ha molt poca diferència (0,14).  

La pregunta 3 Les tasques encarregades les podies fer de forma autònoma? 

les famílies valoren millor (4,15) que els alumnes (3,88) l'autonomia a l'hora de 

resoldre les tasques. La diferència és de 0,27. 

La pregunta 4 Valoració dels projectes a 1r, 2n i 3r ESO s’ha valorat amb un 

3,94 per part de les famílies i un 3,85 per part de l’alumnat. És la valoració amb 

menys diferència entre les famílies i l’alumnat (0,09). 

 

 

5. Valoració de les respostes qualitatives. 

És difícil fer analitzar conjuntament totes les respostes qualitatives, a l’informe 

he triat algunes respostes representatives per cada nivell de les famílies i de 

l’alumnat. En aquestes conclusions faig un breu resum d’aspectes que es 

repeteixen. 

Podeu consultar directament totes les respostes rebudes: 

Famílies: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tuO3QReNp8cLngRe1VEKIPbidEsoB

4QhCdzLZDFbbMw/edit?usp=sharing 

Alumnat: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AaX0y1t4mOo9cEwUe2SH9IWniHxp

md-wV7fKW1LOdjA/edit?usp=sharing 

 

 

a.- Aspectes positius destacats 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tuO3QReNp8cLngRe1VEKIPbidEsoB4QhCdzLZDFbbMw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tuO3QReNp8cLngRe1VEKIPbidEsoB4QhCdzLZDFbbMw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AaX0y1t4mOo9cEwUe2SH9IWniHxpmd-wV7fKW1LOdjA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AaX0y1t4mOo9cEwUe2SH9IWniHxpmd-wV7fKW1LOdjA/edit?usp=sharing
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A l’ESO hi ha moltes respostes que valoren positivament el projecte de 1r a 3r. 

A tots els nivells: 

El seguiment per part dels tutors i del professorat. 

La resposta ràpida del centre. 

Que hi hagués horaris fixes de classes. 

Poder-se autoorganitzar. 

 

b.- Aspectes més negatius 

Dificultat per seguir determinades matèries. 

No fer tot el temari. 

Falta de pràctiques (CF). 

Masses hores davant l’ordinador. 

Masses tasques. 

Desvinculació dels amics i del centre. 

 

c.- Comentaris 

Molts comentaris d’agraïment a la resposta del centre en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 


