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Estadístiques

Resultats

Número d'elements en aquesta consulta: 117

Total d'entrades a l'enquesta: 117

Percentatge del total: 100.00%

Resum del camp per q6

Curs

Resposta Comptar Percentatge

1r d'ESO (A1) 1 0.85%  

2n d'ESO (A2) 4 3.42%  

3r d'ESO (A3) 5 4.27%  

4t d'ESO (A4) 20 17.09%  

Cicle Formatiu Mitjà (A5) 10 8.55%  

Cicle Formatiu Superior (A6) 7 5.98%  

Batxillerat (A7) 70 59.83%  

NS/NC 0 0.00%  

Navegar
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Resum del camp per q8

Nombre d'alumnes

Resposta Comptar Percentatge

Entre 1 i 10 alumnes (A1) 15 12.82%  

Entre 11 i 20 alumnes (A2) 55 47.01%  

Entre 21 i 30 alumnes (A3) 39 33.33%  

Més de 30 alumnes (A4) 8 6.84%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(1)

Sobre l'activitat
[Utilitat dels continguts per a l’alumnat]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 1 0.85%  

Poc satisfactori (2) 9 7.69%  

Satisfactori (3) 32 27.35%  

Molt satisfactori (4) 75 64.10%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(2)

Sobre l'activitat
[Adequació curricular]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 0 0.00%  

Poc satisfactori (2) 9 7.69%  

Satisfactori (3) 50 42.74%  

Molt satisfactori (4) 58 49.57%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(3)

Sobre l'activitat
[Adequació del llenguatge a l’edat]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 3 2.56%  

Poc satisfactori (2) 3 2.56%  

Satisfactori (3) 31 26.50%  

Molt satisfactori (4) 80 68.38%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(4)

Sobre l'activitat
[Adequació del nombre d’alumnes/activitat]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 1 0.85%  

Poc satisfactori (2) 4 3.42%  

Satisfactori (3) 36 30.77%  

Molt satisfactori (4) 76 64.96%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(5)

Sobre l'activitat
[Material/recursos emprats]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 2 1.71%  

Poc satisfactori (2) 9 7.69%  

Satisfactori (3) 34 29.06%  

Molt satisfactori (4) 72 61.54%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q1(1)

Sobre qui realitza l'activitat
[Capta l’interès dels alumnes?]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 2 1.71%  

Poc satisfactori (2) 6 5.13%  

Satisfactori (3) 36 30.77%  

Molt satisfactori (4) 73 62.39%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q1(2)

Sobre qui realitza l'activitat
[És clara la seva exposició?]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 0 0.00%  

Poc satisfactori (2) 7 5.98%  

Satisfactori (3) 27 23.08%  

Molt satisfactori (4) 83 70.94%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q1(3)

Sobre qui realitza l'activitat
[Ha aportat coneixements adients a l’assignatura?]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 1 0.85%  

Poc satisfactori (2) 11 9.40%  

Satisfactori (3) 33 28.21%  

Molt satisfactori (4) 72 61.54%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q1(4)

Sobre qui realitza l'activitat
[Ha gestionat bé el temps i els recursos?]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 1 0.85%  

Poc satisfactori (2) 8 6.84%  

Satisfactori (3) 32 27.35%  

Molt satisfactori (4) 76 64.96%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q2(SQ001)

Què és el més destacable en l’actitud i/o comportament dels alumnes durant l’activitat?
[Intervenir i fer preguntes]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (A1) 3 2.56%  

Poc satisfactori (A2) 16 13.68%  

Satisfactori (A3) 58 49.57%  

Molt satisfactori (A4) 40 34.19%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q2(SQ002)

Què és el més destacable en l’actitud i/o comportament dels alumnes durant l’activitat?
[Participar en experiments]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (A1) 8 6.84%  

Poc satisfactori (A2) 15 12.82%  

Satisfactori (A3) 32 27.35%  

Molt satisfactori (A4) 62 52.99%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q2(SQ003)

Què és el més destacable en l’actitud i/o comportament dels alumnes durant l’activitat?
[Compartir i debatre idees]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (A1) 2 1.71%  

Poc satisfactori (A2) 24 20.51%  

Satisfactori (A3) 56 47.86%  

Molt satisfactori (A4) 35 29.91%  

NS/NC 0 0.00%  



Per enriquir-los. Ja la coneixia prèviament.
D'una banda, per aproximar-los a la manera de fer ciència, contextualitzar la recerca. I
d'altra banda, per fer aflorar possibles vocacions.
Possibilitat de visitar les instal·lacions d'un centre de recerca real i possibilitat de fer un
taller pràctic
Idoneïtat del contingut en el nostre currículum.
PER QUÈ CREIEM QUE ELS APORTARIA ALGUN CONEIXEMENT MÉS PRÀCTIC DE
GEOLOCALITZACIÓ,NO VAREN PODER FER RES A L'ORDINADOR
Per veure activitats de recerca actuals
una classe a la universitat per professors d'universitat no té preu
Fan Robòtica al centre i crec que els podria motivar aquesta activitat i conèiser les
instal·lacions de La Salle
Forma part del currículum de Biologia i els alumnes veuen la manera de treballar en un
centre d'aquestes característiques
Oportunitat de posar en pràctica coneixements que ja tenen i poder visitar un centre de
recerca.
Per conèixer el món de la investigació en directe i el funcionament dels microscopis
Per complementar el temari de la matèria de Ciències de la Terra i perquè els i les
alumnes, en visitar un centre universitari puguin fer una bona elecció dels seus estudis
posteriors.
PERQUÈ CONEGUESSIN ELS MECANISMES DE LES MÀQUINES I ELEMENTS D'UNA PLANTA
INDUSTRIAL
Perquè és un centre d'excel·lència en investigació. Que l'alumnat vegi com treballen els
científics en un centre d'investigació.
Perquè s'adaptava molt bé al curriculum i a la temporització de l'assignatura
Perquè trobo interessant i necessari que vagin que hi ha fora de l'aula. Pot seer motivador
Pensaven en una activitat més aplicada, la recerca científica però mes contextualitzada en
un cas pràctic. Era teòric (i no actualitzat) i propagandístic de Sant Pau. Va durar 1h (no 2
com proposaven)i no vam veure cap laboratori.
Creia que al ser el CRG seria de molt de interes pero no ha estat aixi. Molt mala
experiencia
Veure l'aplicació de la química en una industria en concret, fora de l'aula
pPR VISITAR L'ESCOLA D'INDUSTRIALS
Ens va semblar interessant per les sortides professionals relacionades.
Per realitzar un trabell pràctic i dinàmic fora de l'aula
Per tal d'apropar-los a un laboratori i experimentar amb materials que no fan servir al
centre.
Per potenciar aquests estudis entre els nostres alumnes
Experiència satisfactòria i profitosa el curs passat
Conèixer centres de recerca d'alt nivell i de vanguarda.

Resum del camp per r71q3

5. Per què vàreu decidir portar els vostres alumnes a aquesta activitat?

Comptar Percentatge

Resposta 117 100.00%  Navegar

http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/4
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/8
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/9
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/11
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/12
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/14
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/16
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/17
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/18
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/19
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/21
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/22
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/24
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/25
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/26
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/27
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/29
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/31
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/33
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/35
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/36
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/38
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/39
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/41
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/42
http://formularis.eicub.net/index.php/admin/responses/sa/view/surveyid/393556/id/43


Perquè poguessin experimentar com es treballa en un centre de recerca.
Per complimentar el currículum,poder gaudir d'explicacions d'experts i donar una visió
professional de la matèria
lA CONEIXÍEM D'ALTRES ANYS
Perquè està directament relacionat amb els continguts de tecnologia industrial de 1r de
BTX. La professora Lluïsa sap atraure molt bé l'atenció dles alumnes
Per la oportunitat de veure i entendre tècniques de microscòpia que no tenim al centre i
que són bàsiques per entendre la biologia actual.
Poder veure un laboratori de veritat i tenir l'experiència de ser un científic. Atraure la seva
atenció cap a la ciència.
Per què puguin veure altres maneres de treballar, pràctiques i materials que als instituts
no disposem....
S NADEQUA AL CURRICULUM
Per què entrava dins del curriculum de la matèria, per què els permetia utilitzar un
material que no tenim a l'escola i per què els permetia adonar-se de com funciona
realment la ciència actualment
Per poder conèixer de prop un centre d'investigació important, fer un treball pràctic que
no podem fer a l'aula i assolir coneixements nous.
Per que coneguin l'entorn i ambient de la universitat, així com donar-lis la possibilitat de
que es creïn noves expectatives de cara al seu futur.
Per què s'adequa totalment al currículum i trobo interessant la pressa de contacte amb la
universitat
Tema molt interessant
Perquè em semblava interessant que coneguéssin el que es fa en un centre de recerca i
poguessin veure laboratoris de recerca, cosa que en aquest cas no es va fer en l'activitat.
Per això també els alumnes van sortir decepcionats, ja que només els hi van fer una
xerrada i un joc de rol en un saló d'actes.
Vaig pensar que els podria inspirar de cara a poder dedicar-se a la investigació científica.
Per complementar la part teòrica feta al centre.
Perquè fan uns estudis que tenen relació amb l'activitat.
Perquè està molt relacionada amb els continguts de la matèria de Ciències de la Terra de
1r de Batxillerat i permet als alumnes veure aplicacions reals del que aprenen a classe.
perque vegin alguna eina que al centre no podem veure.
Es molt engrescadora per als alumnes.
per què està directament relacionada amb el temari del curs i aporta la visió
mediambiental de forma molt clara
per la experimentació directe amb els materials que s'expliquen a l'assignatura
A 4t curs d'eso. a la matèria Tecnologia començem a fer programació i robòtica
Perquè ens va semblar interessant que veiessin pinzellades de programació.
Perquè ens va semblar interessant que veiessin pinzellades de programació.
Experiencia satisfactoria prèvia
Els alumnes d'aquesta assignatura tenen un perfil tecnològic i pensem que aquest taller és
una manera de complementar altres assignatures de programació o disseny d'apps que
realitzen a l'escola
JA L HAVIA FET ANYS ANTERIORS DE FORMA MOLT SATISFACTORIA
PER QUE L HAVIA FET JA ANYS ANTERIORS AMB RESULTATS MOLT SATISFACTORIS , COM
ARA
per conèixer i informar-se sobre l'escola
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Per treballar el tema de la programació i la robòtica dins del temari.
Perquè visitin la facultat i siguin capaços de crear-se noves expectatives.
Per veure algunes de les apliacions de la Química. 
Per mostrar als alumnes la infraestructura d'una empresa química. Ampliació del
coneixement d'aparells de mesura al Laboratori. 
Sortides professionals. 
Les portes obertes del PRBB em van captivar fa uns anys.
Per la possibilitat de veure un centre com el PRBB
Vaig demanar més d'una activitat de les que s'ofertaven i em va tocar aquesta.
Ja la coneixiem d'altres cursos i la volorem molt positivament.
Encaixava amb el temari d'una matèria optativa de nova creació.
Per amplicar el coneixement que tenien dels robots i del treball del centres d'investigació
L'activitat es va canviar una vegada escollida. Al principì era d'alcohol i embaràs, tema
que estavem tractant a classe. Però igualment ha estat molt bé.
Els alumnes estudien telecomunicacions i alguns volen continuar estudiant a la
Universitat.
Ens va semblar molt interessant
Ens va semblarà interessant
Ens va semblar interessant
Són alumnes de 4t d'ESO que estan cursant l'optativa de Biologia i va bé la visita pels
continguts. 
Haviem participat en anteriors edicions i ens va agradar molt.
Obrir les mires dels alumnes a les noves tecnologies ja que al curriculum de batxilerat ens
centrem en els àmbits tradiconals de la tecnologia: meàcanica, electrotècnia,..
Per la possibilitat que alumnat de Batxillerat pugui accedir de manera real a com es
treballa en un gran hospital. 
A més es va tenir en compte a l'hora de triar l'activitat que diversos alumnes volen fer
carreres universitàries relacionades amb l'activitat (carreres de medicina, infermeria, etc.)
Molt interessant conèixer un centre de recerca i com es dissenya un experiment i el
material que s`utilitza i familiaritzar-se amb el món de la investigació
Per acostar-los al món de la investigació real i tenir la possibilitat de realitzar pràctiques
impensables en l'institut.
Semblava interessant i relacionada amb l curriculum
Pel temari i pel lloc
Per la descripció de la mateixa ens va semblar una activitat molt interessant per a ells i
adequada a nivell curricular. no han realitzat un taller com posava en la descripció de la
mateixa. 
Únicament han estat dues presentacions en power point i un suposat joc de rol que no ha
tingut ni una reflexió final i que els alumnes no han entès perquè ho han fet
Per interaccionar amb el dia dia de la recerca
Per coneixer el món de la recerca i introduir una tecnologia puntera difícil de treballar a
l,aula.
Perquè és curricular, és pràctica i interessant.
Perquè visitessin un centre de recerca i poguessin veure l'aplicació dels continguts
treballats, així com per treballar continguts i competències fora de l'aula.
Per complementar la part experimental del currículum de biologia de 1r Btx
Taller pràctic
Perquè suposa un complement per la seva formació en aquest àmbit d'intal·lacions
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d'interior.
Adequació del títol al currículum
Per l'experimentació
Per l'experimentació i la part pràctica.
Perquè cada any intentem fer alguna activitat de les que ofereix escolab i que estigui
relacionat amb Tecnologia Industrial o Dibuix per Ordinador i que complementi la matèria
amb temes que no es poden donar per manca de temps en el curs escolar.
per que tinguin contacte directe amb els materials que s'expliquen a l'aula, els manipulin i
vegin les seves propietats i forma de treballar
Perque la coneixia i els/les investigadors/es que hi participen son molt propers amb els
alumnes, cosa que fa l'activitat més atractiva per a ells. El planteig de les activitats és
dinàmic i enriquidor per a ells.
Bàsicament és untema de drecursosPerquè no podem disposar de les gònades per portar
aquesta pràctica als nostres laboratoris. A mpés, aprofitem per veure el campus
universitari i imaginar-nos la nostra vida universitària d'aquí uns anys
Creiem que els taxons dels éssers viu, és un temari que no està implícit al temari de
biologia de batxillerat.
Perquè no havíem treballat gaire el tema a classe i em va semblar important que es
familiaritzessin
Pel centre que la impartia. La majoria volen ser enginyers.
Activitat molt ben estructurada i amb continguts nous però alhora útils de cara el
currículum de batxillerat. 
Oportunitat per a realitzar una pràctica amb uns programes que en el món de l'eduació
secundària no són accesibles.
Per obrir els ulls al camp de la biotecnologia, i de la ciència experimental. Per poder
utilitzar material que habitualment no tenen a l'abast. Per motivar-los i per que aprenguin
a apreciar la tasca dels investigadors.
Perquè es complementava amb les pràctiques que s'estaven realitzant en la matèria
indicada.
Perque es facil de seguir i facil de conseguirla
S'adapta transversalment al currículum
Havia fet l'activitat el curs passat i em semblava didàctica i pràctica per acabar d'entendre
el treball de laboratori en genètica.
Perquè a la classe es tractaven temes de genètica i per complementar el curs.
Perquè coneixia l'institut i em va donar la sensació que podia ser una activitat pràctica
com així ho ha estat.
Veure un centre de recerca punté. 
Veure com si treballa. 
Conectar-los amb la recerca actual. 
Per que coneguin la formació de xips
Per completar de forma visual i física el tema de la història dels ordinadors vist a classe.
Per trencar estereotips i per la qualitat de l activitat
Per ampliar el temari de biologia.
Hi ha un recull molt interessant d'activitats programades i que están relacionades amb el
currículum. en aquest cas hi ha un tema de biotecnología al temari
Per atansar el món universitari a l'alumnat de secundària. 
Per a experimentar amb robots i amb la programació.
Per visitar una empresa que els donés una visió del mon laboral de la imdústria química.
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Perquè coneguessin la facultat de química i la recerca en ciència.
Jo he fet zoologia i encara que no entra en el temari de batxillerat em va fer il·lusió que
anessin a veure el museu antic de zoologia per dins.
En els sorteig no ens va tocar cap activitat i volem que els nostres alumnes surtin i vegin
centres de recerca i què estan fent. Intentem que a 1r de bat en visitin algun i a 2n un
altre.
Perquè pensava que podrien copsar en directe com utiltzar l'electroquimica en un context
real. Però la major part de l'experiència va ser reproduir el model per serigrafiar.
Perquè els continguts estaven dins de temari; és una manera més directa i rica d'entrar
en contacte amb la matèria i amb el món de la recerca.
Perquè crec que és un tema molt interessant i el tractament més científic ha de resultar
molt útil.

NS/NC 0 0.00%  
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Resum del camp per r71q4

Valoració global de l’activitat

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (A1) 3 2.56%  

Poc satisfactori (A2) 6 5.13%  

Satisfactori (A3) 27 23.08%  

Molt satisfactori (A4) 81 69.23%  

NS/NC 0 0.00%  



Portes obertes PRBB
Ja haviem participat anteriorment
Ja la coneixia
D altres cursos anteriors

Resum del camp per r71q5

Com us vàreu assabentar de les activitats d’EscoLab?

Resposta Comptar Percentatge

Díptic en paper (1) 0 0.00%  

Web d'EscoLab (2) 71 60.68%  

E-mail (3) 22 18.80%  

Recomanació del professorat/ família/ amics (4) 27 23.08%  

PAE (5) 3 2.56%  

XTEC (6) 2 1.71%  

Barcelona Cultura (7) 0 0.00%  

Altre 4 3.42%  Navegar
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Resum del camp per r71q6

Hi havíeu participat anteriorment?

Resposta Comptar Percentatge

Sí (Y) 71 60.68%  

No (N) 46 39.32%  

NS/NC 0 0.00%  



Resum del camp per r71q7

Repetiríeu?

Resposta Comptar Percentatge

Sí (Y) 114 97.44%  

No (N) 3 2.56%  

NS/NC 0 0.00%  



La part de microscòpia i fluorescència podria ser millorable (poques lupes binoculars i no
observació directa de la fluorescència amb micros). La d'electroforesi i comportament molt
correctes, com sempre.
La sortida ha estat un èxit. Només voldria afegir que actualitzéssiu el programa de la
visita perquè hi consten activitats que no es duen a terme. Em refereixo a la visita a
l'estabulari, la qual cosa crec que hagués estat també molt interessant. Moltes gràcies per
la iniciativa.
Ens va semblar una activitat molt interessant, adient i molt actual
M'ha agradt molt l'activitat però al fer dos grups, un grup va acabar una hora abans.
Haurien d'anar els dos grups sincronitzats
Es podria aprofitar per fer la visita a les instal·lacions de la facultat i d'aquesta manera
complementar l'activitat del laboratori.
ES PODRIA APROFUNDIR TAMBÉ EN EL TEMA DEL MANTENIMENT I DESGAST DELS
MECANISMES
No vam fer una visita profitosa dels laboratoris (dins vam estar uns 10'. Les conferències
eren de massa nivell per a l'alumnat i amb una part didàctica inexistent.
Trobo que és una activitat perfecta tal i cm està disenyada, i si es pot fer al llarg del
primer trimestre, millor. Enhorabona!
és bastant costós i el tenir que estar pendent dels plaços d'inscripció . Tot i això considero
una gran millora que l'assignació sigui per sorteig. Ens hagués agradat fer un taller
experimental però no ens va tocar. Ja entenc que es distorsionador pel treball dels
investigadors.
Es podria concretar una mica el que es farà a l'activitat, ja que segons el que es proposi,
no val la pena la "moguda"i desplaçament com el que vàrem fer nosaltres.
Els alumnes no van a escoltar propaganda del cewntre, sino a cvoneixer per la propia veu
dels joves investigadors que fan i poder participar minimament en alguna mena de
experiment o observacio.
Molt bé.
El sorteig ens ha permés poder participar i no com altres anys que era impossible.
Ha estat una activitat molt interessant però s'ha hagut de disposar de més temps. Tres
hores són molt justes per fer aquesta activitat.
A la visita guiada li afegiria un taller on els alumnes poguessin treballar diferents aspectes
relacionats amb els fòssils(donar una visió més pràctica) 
Es va poder fer un assaig però estaven desmuntant els laboratoris. Llàstima!
Cal penalitzar les escoles i instituts que reserven una activitat i desprès s'esborren unes
setmanes abans.
JA QUE ANEM A LA UNIVERSITAT AMB ALUMNES DE BTX, ESTARIA BÉ QUE ELS
EXPLIQUESSIN QUINS ESTUDIS ES FAN EN LA FACULTAT QUE VISITEM
En aquesta activitat l'únic que no em va satisfer és que el alumnes només participaven de
forma activa en una part de l'activitat i llavors hi havia altres que no "palpaven" realment

Resum del camp per q9

Voldríeu afegir algun comentari/suggeriment? 

Comptar Percentatge

Resposta 63 53.85%  Navegar
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Considero molt valuós que el CRG tingui un espai tan ben preparat per fer aquest tipus
d'activitats.
En aquesta visita esperàvem poder realitzar l'activitat pràctica comentada en la web i que
no va ser possible pel trasllat de màquines i material que estava realitzant la universitat.
L'activitat va ser molt interessant, però curta. Tot i estar bé la presentació del centre i el
passeig per l'edifici, no va ser un passeig per les instal·lacions. L'activitat va ser mot curta
si ho comparem amb tot el temps dedicat per dur-la a terme. Va suposar en el nostre cas
sortir de Cerdanyola a les 8,15h per poder esmorzar abans d'entrar i després també més
d'una de viatge per tornar. Això no ho podem evitar, però si em van comentar que els va
semblar poca l'estona en la que van estar al laboratori, i que naturalment era el que volien
sobretot. Aquestes activitats no les podem fer a l'institut i per això als estudiants els
motiven molt. Volien fer més coses, tot i que van valorar molt la qualitat del que van fer.
Per aquesta activitat estaria bé que poguessin o parlar amb un investigador o veure algun
laboratori de recerca del centre, ja que això és el que penso que pot aportar escolab.
Vull agrair els investigadors que ens van atendre tan i tan bé durant la visita. Va ser molt
profitosa, ens va encantar, tant als meus alumnes com a mi. Moltes gràcies per
l'entusiasme i molta sort amb la recerca!
Felicitar tant al coordinador de l'activitat com a tots els investigadors responsables de
l'activitat per l'interès i preparació de l'activitat.
Podrien ser sessions mes llarges, tot i que 2 hores ja s'aprofiten molt.
buscar la manera de fer-los participar més en l'activitat (tasca difícil per a tot nosaltres). 
En un anterior EscoLab al Laboratori de Materials de l'Escola Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona sobre morters de terra es va fer dosificar els morters en grups
de 2 i es van implicar més.
l'activitat va ser perfecte, potser es podria complementar amb algunes taules de
dosificacions segons usos a tall d'exemple
Activitat molt interessant i instructiva. 
Molte bé l'estudiant d'iform'atica que va portar l'activitat. 

Felicitats!
Cap. Estem molt contents amb l'activitat i amb la persona que la va dur a terme.
Estem molt contents amb l'activitat i la persona que la va dur a terme.
Tot correcte
L'activitat ens ha agradat encara que milloraria afegint alguna activitat pràctica.
Volem remarcar que ens vam sentir molt ben tractats. Professorat i alumnes.
Ens hagués agradat molt poder veure l'animalari del centre.
Aquestes visites estan molt bé, però als alumnes els agraden també manipular una mica.
Sabem que és difícil. 
La introducció s'ha fet en anglès hi ha estat molt bé.
Activitat molt interessant. Moltes gràcies al professor Albert Orpella i a la UPC.
Com hi ha molta demanda no és possible fer l'activita cada any. Podrien haver més places.
Ens agradaria que els tallers fossin molt més participatius pels alumnes: en la majoria
d'ells, els alumnes han estat simplement de espectadors....
Molt bé, molt interessant i molt enriquidor
El títol de l'activitat no es va tractar en l'activitat mateix. Es tractava de l'evolució
molecular, una mica, però no es va parlar en cap moment del Floquet de Neu. Sobretot la
última xerrada els hi va interessar molt. Però penso que haurien de tenir activitats
pensats per fer potser com un "follow-up" desprès.
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Els alumnes anaven molt motivats des del centre, fins i tot van decidir no secundar la
vaga convocada per a aquest mateix dia per poder realitzar l'activitat i haig de reconèixer,
com a crítica constructiva, que ni per a ells ni per als professors acompanyants va ser una
activitat motivadora.
La persona que va conduir el taller va captar la atenció i va interactuar de forma molt
positiva amb els alumnes. aquests també destaquen que les explicacions van ser molt
clares. 
El fet que el taller tingui una introducció teòrica senzilla ajuda a la comprensió d'aquest. 
Tota l'activitat des de la inscripció fins a la realització del taller està molt ben organitzada.
Una activitat molt completa i amb un personal molt adient.
Llàstima que el microscopi de fluorescència no funcionava.
L'activitat ha estat una de les millors que hem fet amb escolab doncs combina teoria i
pràctica
estaria bé completar amb algun full de seguiment de pa pràctica
Felicitar l'equip de l'ICO que participa en l'activitat ja que fan un molt bon treball essent
propers als alumnes i sense comptar amb grans sofisticacions en els seus recursos i
instal·lacions (a diferència d'altres centres de recerca).
Felicitar a la Teresa Mogas perquè va posar-se la gent a la butxaca i va ser molt
interessant
Pràctica molt ben valorada per l'alumanat, en què a part de veure la utilitat de tot allò que
estudien, entren en contacte amb investigadors qui els expliquen la seva experiència en
primera persona. 

La pràctica va estar molt ben organitzada, amb un bon equilibri entre la part teòrica i la
part pràctica.
Ens va agradar molt, i estem satisfets de l'esperiència. Els alumnes ens han explicat les
seves impresions i realment ha estat enrequidora.
Sols agrair al professor de l'activitat, en Joan Jou, la seva atenció i professionalitat. Tant
els alumnes com els professors acompanyants vam estar molt satisfets amb el
desenvolupament del taller.
Que es molt complicat poder obtenir el curs. Que shauria d assegurar que tot centre
pogues participar en una activitat com a minim i no haver de recorrer a l atzar o a que
algu del davant shagi donat de baixa. Aixo no permet cap mena de continuitat perque mai
saps que passara l any proper. Tambe crea desigualtats entre els alumnes d un mateix
Centre 
En el nostre cas aquest curs els de 1r de batxillerat hi han pogut anar pero els que ho
feien l any passat no.
L'activitat constava d'un taller en ordinadors que no es va fer. Ningú no ens havia avisat.
En el treball als laboratoris els alumnes es trobaven perduts i necessitaven més ajuda de
la que els podien oferir les dues noies que portaven l'activitat. Això va comportar alguns
errors experimentals que van treure valor als resultats finals de la pràctica. Els alumnes
van sortir, en algun cas, una mica decepcionats.
A l'apartat si varem participar en experiments he posat molt satisfactori però no es va
realitzar cap experiment.
Felicitats
Gràcies!
Ens agradaria repetir amb alumnes de 2n Batxilleray,ja que és una activitat molt
interessant, però per alumnes amn més coneixements de química i més propers al món
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laboral.
L'activitat està molt ben organitzada. El tema s'escapa una mica del que fem al batxillerat
i és força teòric però les persones que ho fan s'adapten molt bé al nivell de l'alumnat. Molt
bé.
Em va agradar molt tota la presentació que van fer de l'activitat. 
També el veure per dins el museu, sobretot els laboratoris i la sala on hi ha molts animals
dissecats. 
A mi m'agradaria veure també la biblioteca.
La part on es mostra el treball científic: exposició, explicacions de la guia en l'edifici i la
sala blanca va ser força interessant, també el fet de participar en l'experiment encara que
no amb el contingut
Caldria que aquesta activitat fos més manipulativa.

NS/NC 54 46.15%  
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