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Introducció
A continuació presentem el buidatge de l’enquesta realitzada a 
l’alumnat el passat mes de juny de 2020.

En aquest buidatge destacarem les qüestions que considerem 
més rellevants i aquelles en les quals el resultat és destacable. 

Respostes registrades

CURS nº resp % alumnat

1r ESO 31 28%

2n ESO 20 17%

3r ESO 28 20%

4t ESO 30 28%

Batxillerat 30 27%

CFGM 21 19%

UEC 1 12%

PIP-PFI 0 0%

TOTAL 161 27%



Valoració comunicació institut-alumnat
● El 75% considera que la comunicació ha estat adequada
● El 95% considera que els canals utilitzats (correu @inspereborrell.cat, web i 

instagram) han estat adequats
● El 90% considera que l’acompanyament del tutor/a ha estat bo o molt bo



Valoració tasques, suport professorat i eines 
utilitzades (Classroom, Meet…)

Massa Suficients Poques 

Volum de tasques 46% 51% 3%

Volum d’hores de connexió al meet 8% 71% 21%

● El 78% considera que les propostes pedagògiques han estat 
adequades a l’edat, nivell, recursos i autonomia de l’alumnat

● El 82% opina que el suport i l’atenció rebuts pel professorat han 
estat adequats. 

● El 68% opina que les eines utilitzades són adequades 



En cas d’un nou confinament el curs 20-21...

1 hora 2 hores 3 hores 4 hores 5 hores

Hores diàries de videoconferència amb el 
professorat

44% 30% 17% 9%

Hores diàries per fer tasques 16% 42% 30% 12%

Sí No totes No

Les tasques haurien de ser obligatòries i comptar per l’avaluació? 30% 62% 8%

Obligatòries Optatives

Les videoconferències haurien de ser obligatòries o optatives per resoldre 
dubtes?

36% 64%



Comentaris dels alumnes a destacar
● Unificar les eines: si utilitzem el Classroom, que ho fem tots els professors i no 

cadascú amb una eina diferent. 
● Que els criteris per pujar nota en les assignatures quedin establerts des d'un 

bon principi.
● S’ha trobat a faltar una mica més d’ajuda per a preparar la selectivitat per part 

del professorat de 2n de Batxillerat.
● També hi ha hagut missatges d’agraïment per la feina feta.


