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Número d'elements en aquesta consulta: 111

Total d'entrades a l'enquesta: 111

Percentatge del total: 100.00%

Resum del camp per q6

Curs

Resposta Comptar Percentatge

1r d'ESO (A1) 3 2.70%  

2n d'ESO (A2) 2 1.80%  

3r d'ESO (A3) 6 5.41%  

4t d'ESO (A4) 20 18.02%  

Cicle Formatiu Mitjà (A5) 3 2.70%  

Cicle Formatiu Superior (A6) 8 7.21%  

Batxillerat (A7) 69 62.16%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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) 11 9.91%  

Entre 11 i 20 alumnes (A2) 67 60.36%  

Entre 21 i 30 alumnes (A3) 31 27.93%  

Més de 30 alumnes (A4) 2 1.80%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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) 2 1.80%  

Poc satisfactori (2) 4 3.60%  

Satisfactori (3) 31 27.93%  

Molt satisfactori (4) 74 66.67%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(2)

Sobre l'activitat
[Adequació curricular]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 3 2.70%  

Poc satisfactori (2) 7 6.31%  

Satisfactori (3) 34 30.63%  

Molt satisfactori (4) 67 60.36%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(3)

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

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 2 1.80%  

Poc satisfactori (2) 4 3.60%  

Satisfactori (3) 23 20.72%  

Molt satisfactori (4) 82 73.87%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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 0.90%  

Poc satisfactori (2) 0 0.00%  

Satisfactori (3) 27 24.32%  

Molt satisfactori (4) 83 74.77%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  



Resum del camp per r71q0(5)

Sobre l'activitat
[Material/recursos emprats]

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (1) 3 2.70%  

Poc satisfactori (2) 7 6.31%  

Satisfactori (3) 28 25.23%  

Molt satisfactori (4) 73 65.77%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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 1.80%  

Poc satisfactori (2) 6 5.41%  

Satisfactori (3) 31 27.93%  

Molt satisfactori (4) 72 64.86%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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) 1 0.90%  

Poc satisfactori (2) 3 2.70%  

Satisfactori (3) 31 27.93%  

Molt satisfactori (4) 76 68.47%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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) 2 1.80%  

Poc satisfactori (2) 4 3.60%  

Satisfactori (3) 31 27.93%  

Molt satisfactori (4) 74 66.67%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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) 4 3.60%  

Poc satisfactori (2) 6 5.41%  

Satisfactori (3) 27 24.32%  

Molt satisfactori (4) 74 66.67%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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 2.70%  

Poc satisfactori (A2) 8 7.21%  

Satisfactori (A3) 48 43.24%  

Molt satisfactori (A4) 52 46.85%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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) 9 8.11%  

Poc satisfactori (A2) 12 10.81%  

Satisfactori (A3) 28 25.23%  

Molt satisfactori (A4) 62 55.86%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 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) 6 5.41%  

Poc satisfactori (A2) 17 15.32%  

Satisfactori (A3) 34 30.63%  

Molt satisfactori (A4) 54 48.65%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  



La vam fer fa 2 anys i els alumnes la valoren com a molt positiva.
Per a que coneguin de primera mà la investigacio científica
Per a veure un recorregut històric d'una eina que utilitzen cada dia.
Introduir-los en el ón de la recerca i obrir-los acmps al món científic
Perquè vam pensar que seria una manera atractiva que veiessin l'emprenedoria. I així va
ser!
per ampliar coneixements d'instal·lacions elèctriques
Perquè han escollit l'itinerari científic i crec que han de saber quines opcions de futur
tenen els seus estudis
Molt interessant el fet de realitzar un taller en un centre d'investigació, apropar-los a la
recerca real, poder visitar uns laboratoris com els de l'IBEC...
Per conèixer les aplicacions en nanomaterials, per veure com es treballa en un centre de
recerca i per conèixer la UAB i per motivar-los en física
Per la importància que tenia l'activitat per les alumnes
Per recomanació d'un company
Per indicar-los noves maneres de fer ciència
Els continguts es treballen a 1 d'ESO. És una oportunitat de realitzar una pràctica
relacionada amb els continguts en la UPF
Primer contacte amb la recerca
Per motivar els alumnes.
El curs passat va anar molt bé. Fan una electroforesi de DNA i es qüestionen preguntes.
És molt interessant perquè en el nostre laboratori no podem, no tenim els estris i
maquinària per fer aquest tipus de pràctica. Aquest any no es va gestionar bé el temps i
ens vam quedar a la meitat. A part que es va perdre molt de temps en preparar material i
en les explicacions. El monitor ens va dir que érem el primer grup i que per això faltaven
coses.
Considerem que una activitat relacionada amb una matèria realitzada fora del centre
sempre és un valor afegit a la matèria. A més aquesta activitat es presentava com un
taller pràctic i ens va cridar l'atenció.
Jo hi he assistit a fer diversos cursos. 
En va semblar interessant, sobretot la visita que han fet pels laboratoris. Al alumnes els hi
ha agradat molt veure uns laboratoris on es fa investigació real.
És bo que coneguin el món de la nanotecnologia, del qual se'n parla molt però que no
experimenten, o no en són conscients de fer-ho. Entendre com es treballa a aquest nivell i
veure els aparells utilitzats és molt interessant per a ells.
Per l'adequació amb el currículum, veure com treballen els investigadors / becaris,
recomanció altres professors.
Perquè l'activitat tractava uns continguts que els alumnes han vist (o veuran) a
batxillerat, i també per tenir un primer contacte amb un centre universitari.
Perquè en aquesta assignatura (Tecnologies) s'explica que hi ha diferents tipus

Resum del camp per r71q3

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

Comptar Percentatge

Resposta 111 100.00%  Navegar
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d'ordinadors i es parla una mica dels ordinadors centrals i dels superordinadors.
Per consolidar i ampliar coneixements sobre el mètode arqueològic.
Aporta una visió molt important de la Recerca Biomèdica actual per possibles estudis dels
alumnes després d`acabar el Batxillerat
Tant per poder visitar el PRBB com per participar en una simulació d'investigació genètica
molt ben muntada.
Perque és un taller, és una activitat molt interessant i dura 3 hores.
Porque siempre diseñan actividades muy interesantes y porque se trata de un Centro de
referencia mundial en biomedicina, carrera que desean cursar muchos d enuestros
alumnos. Deseaba que conociesen de cerca qué implica ser un investigador en biología
molecular y como funciona el mundo de la investigación.
Es una gran oportunitat per posar als alumnes amb contacte amb investigadors i centres
de recerca.
Perquè trobo molt interessant l'estudi dels materials i sé que és una sortida que els
alumnes desconeixen totalment
per apropar els continguts teòrics a la pràctica
Era una activitat peàctica relacionada amb el currículum
SÓN ACTIVITATS MOLT INTERESSANTS. VULL APROPAR AL MEU ALUMNAT AL MÒN DE LA
RECERCA. ESTEM EN UN BARRI AMB NECESSITATS ECONÒMIQUES I VULL DESPERTAR EN
L'ALUMNAT GANES D'ESTUDIAR
Per conèixer la Facultat de Veterinària, sobretot la seva granja experimental. 
Estem molt a prop de la UAB i tot el que tingui a veure ens interessa.
Va ser l'activitat que se'ns va assignar.
Ja havíem fet aquesta activitat que complementa perfectament els continguts de la
matèria d'electrotècnia del batxillerat
Fer una pràctica fora del col·legi i descobrir el món universitari
El contingut de la pràctica complementava i millorava els que els alumnes han tractat a
l'aula.
Perquè s'adequa al curriculum del mòdul
Relacionar recerca i aplicacio. 
Inspiracio x cursar estudis relacionats. 
Per tracta el tema de recerca amb animals: necessitat!
Perquè sóc zoologa i a batxillerat es tracta poc el tema de la zoologia, potser a 2n de
Batx. una mica en parlar de la diversitat i els ecosistemes.
Em pensava que treballariem les fermentacions, vaig llegir malament la informació inicial i
ja haviem realitzat la pràctica en el laboratori del centre. 
Per un altre any, potser valorarem no fer la pràctica al centre i fer-la aquí.
Per veure un centre d'investigacio i recerca.
Perquè la robòtica forma part del temari de l'assignatura
Per motivar-los a continuar estudiant.
Em va tocar per sorteig. Per poder fer unes pràctiques que no es poden fer a l'institut.
Una experiència a la universitat. Continguts.
Adequació del contingut amb la matèria impartida a l´aula
Perquè estavem treballant el sistema de climatització diantre de la fabricació de fàrmacs i
vam pensar que els hi donarien uns coneixements més tècnics al respecte
Vam considerar important que els nostres alumnes tinguessin una visió del món de la
recerca i els diferents tipus de tècniques que es fan servir.
Per ampliar activitats curriculars
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Fa cinc anys que anem, i serveix com a introducció per la part de programación i robótica
de la asignatura de tecnología.
Ens va cridar l' atenció el nom de l' activitat.
ÉS MOLT IMPORTANT QUE L`ALUMNAT DE BATXILLERAT ES FAMILIARITZI AMB LES
NOVES TECNOLOGIES I INNOVACIONS EN LA RECERCA ACTUAL BIOMÈDICA
Perque els alumnes estan començant amb la robòtica i aquesta activitat es una bona
manera que vegin el que es pot arribar a fer.
Perquè puguin apropar-se a les persones que fan recerca, perquè coneguin les dificultats
per fer recerca. Perquè coneguin de primera mà les línees de recerca del moment.
Els nostres alumnes estan estudiar per treballar en un laboratori clínic o biomèdic, és una
gran oportunitat per que coneguin en persona activitats i entorn d'un laboratori biomèdic,
on podrien treballar.
Para que tuvieran una experiencia diferente en un espacio motivador para ellos como es la
facultad
Per la relació amb el temari i fer més pràctics el scontinguts de màquines elèctriques
Per l'interès amb la relació entre els materials i la medicina, el medi ambient, la
tecnologia, etc. en general, en la millora de la vida al planeta
Creiem que les activitats ajuden a fixar conceptes i ampliar la visió de l'estudi a l'aula, a
part de cohexionar el grup i millorar la relació professorat-alumnat 
Per poder realitzar una pràctica de laboratori que no es pot fer a l'Institut
Adequada per continguts de la materia de quimica
PERQUÈ VOLIEN CONÈIXER EN QUÈ CONSISTIA UNA SMART ROOM
Conèixer de primera mà el treball dels arqueòlegs 
Relacionar l'arqueologia amb la biologia 
Conèixer el laboratori d'Arqueologia UPF 
Per què em sembla una oportunitat perfecte pels alumnes per saber com es treballa en
investigació i veure els laboratoris i els recursos de la veritable recerca.
És una temàtica molt interessant, ja vam venir fa uns anys i va agradar molt.
A 4t d'eso s'introdueixen a la programació.
Per què vegin com es treballa en recerca, la gran quantitat de gent implicada, coneguin un
centre important en aquest sentit...
El nostre centre vol potenciar les vocacions dels alumnes de ciències. A més és una
oportunitat perquè vegin com funciona un centre de recerca reconegut i que es troba dins
de la seva àrea d'influència.
En general ens interessa que els nostres alumnes puguin conèixer centres de recerca que
estiguin a prop de la seva realitat i que siguin conscients que poden arribar a
desenvolupar la seva carrera en recerca.
Perquè coneguin una escola tècnica prop d'on viuen
per ampliat coneixements
És una empresa molt important i volíem que veiessin la realitat d'una empresa i de la
química pràctica.
és una activitat complementària amb la programació amb Arduino que realitzem a l'escola
Per donar a conèixer als mes alumnes el món de la programació i de la robòica.
Per motivar-los a programar
Conèixer el que s'està fent en aquest tema . Relació amb la matèria de biologia
Altres anys també l'hem fet i és molt interessant per alumnes d'un batxillerat científic.
Per conèixer el món de la nanotecnologia i les seves aplicacions futures.
Per recomanació d'un professor.
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L'activitat encaixa molt bé en el currículum de batxillerat i el fa molt més amè i real.
Per complementar de manera pràctica la part de pneumàtica de la matèria
El tema de la cèl·lula es treballa a batxillerat i va ser un bon taller per ampliar
coneixaments.
Conèixer la feina d’un científic, treball cooperatiu i fer-se preguntes sobre la ciencia
Per apropar la botànica als estudiants.
Per acostar als meus alumnes a un centre de recerca de primer nivell.
Ens interesa aquesta activitat
Per què el taller era pràctic i s'adaptav a al currículum
Ens cridava molt l'atenció el fet de poder utilitzar el simulador de navegació, tal i com
oferta l'activitat.
Ja l hem realitzat altres anys i sempre l hem valorat molt positivament tant l alumnat com
el professorat.
Permet comprendre el treball de laboratori i aplicar els continguts de la matèria estudiada
a l'institut. Molt útil per la orientació vocacional d'alumnes de la branca científica
Lligada al currículum de la matèria
Perquè ens semblava una bona manera de relacionar les parts més tècniques de la física i
la tecnología amb la part més pràctica de l'esport
Per coneixer centres on es fa recerca i fer una práctica amb investigadors
Per que la coneixia d'altres anys i la trobo interessant i variada per conèixer diferents
tècniques de biologia molecular. A més està planificada d'una manera atractiva per fer
pensar l'alumnat.
Oportunitat única de poder veure la recerca i la feina que es realitza al CRG.
És difícil tenir l'oportunitat de visitar un centre d'aquestes característiques i que t'expliquin
el funcionament. 
Il·lustra una possible sortida professional per als estudiants de ciències i concretament per
als de química.
Complementa el curriculum de la matèria de Biologia per a aquells alumnes que vulguin
continuar estudis en l'àmbit de la Biomedicina i Ciències de la Salut.
Complementava el temari de batxillerat amb una activitat experimental. És en un centre
universitari.
Per programació del curs
Per complementar curriculum de l'assignatura
Els nostres alumnes estudien per treballar en un laboratori clínic o d'investigació, i és una
oportunitat fantàstica per introduir-se en les activitats que es desenvolupen en el món de
la investigació.
Perquè és una bona introdució per a la asignatura.
Perquè és una activitat que ja havia fet altres cursos amb resultats satisfactoris i, a més a
més, s'adiu molt amb els continguts de la matèria de biologia 1
És una part del temari que si no visiten un centre d'aquestes característiques, només
poden treballar amb material gràfic o simulacions. Em sembla important també que vegin
les intal·lacions i el contacte amb els investigadors i tècnics em sembla molt valuós.
Perquè coneixessin el món "nano" on hi ha molta investigació en l'actualitat. 
També era interessant que veiessin una Sala Blanca.
L´objectiu era connectar l´alumnat amb el mon de la recerca i veure in situ la investigació
en un gran hospital
Per conèixer una facultat universitària i per veure com treballen els científics a la recerca. 
Per l'adequació dels continguts al currículum de de BTX
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Per conèixer una facultat universitària, el treball dels investigadors i per adequació del
contingut als interessos de l'aulnat
Per conèixer l'entorn universitari i de la recerca i per adequació dels continguts als
interessos de l'alumnat.
Complementar les classes. Ajudar-los a decidir sobre el seu futur acadèmic i laboral i que
es facin moltíssimes més preguntes.

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  
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Resum del camp per r71q4

Valoració global de l’activitat

Resposta Comptar Percentatge

Gens satisfactori (A1) 1 0.90%  

Poc satisfactori (A2) 7 6.31%  

Satisfactori (A3) 20 18.02%  

Molt satisfactori (A4) 83 74.77%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  



Annick Labeeuw
Ho conec de fa molts anys
mail escolab
Ja hem participat varies vegades
Curset formació
Fa molts anys que conec aquestes activitats i hi participem.

Resum del camp per r71q5

Com us vàreu assabentar de les activitats d’EscoLab?

Resposta Comptar Percentatge

Díptic en paper (1) 1 0.90%  

Web d'EscoLab (2) 82 73.87%  

E-mail (3) 12 10.81%  

Recomanació del professorat/ família/ amics (4) 25 22.52%  

PAE (5) 5 4.50%  

XTEC (6) 4 3.60%  

Barcelona Cultura (7) 0 0.00%  

Altre 6 5.41%  Navegar
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Resum del camp per r71q6

Hi havíeu participat anteriorment?

Resposta Comptar Percentatge

Sí (Y) 73 65.77%  

No (N) 38 34.23%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  



Resum del camp per r71q7

Repetiríeu?

Resposta Comptar Percentatge

Sí (Y) 107 96.40%  

No (N) 4 3.60%  

NS/NC 0 0.00%  

No mostrat 0 0.00%  



Malgrat es nota que heu fet un esforç en oferir més activitats i més horaris, seria genial
que aquesta activitat de l'ICO la poguéssiu ofertar més mesos. 
Gràcies!
M’ha agradat molt tot!
Felicitar al taller i als docents. Van aconseguir connectar amb el nostre alumnat en tan
sols 1 hora!
Està tot molt bé. Tota la gent treballadora va ser molt amable amb nosaltres. 
Agraïm la publicació del reportatge de la visita a la web.
La conferència era depriment, només indicava les dificulats per trobar feina i investigar en
el que t'egradi. En cap moment es va veure que feien a Sant Pau, quins reslultats tenien.
Això hagués ajudat més els alumnes a entendre i tenir interès per la investigació
Ens ha encantat l'activitat
Ha d haver activitats per la ESO amb grups grans
Ens va sobtar que l'activitat es presentava a Escolab com un taller pràctic i va resultar ser
una xerrada, on es van presentar experiments, però digitalment, els alumnes no van
poder interactuar ni experimentar, que era el que esperàvem de l'activitat. 
Per altra banda, va resultar molt interessant la visita a les intal·lacions de la universitat i
que l'alumnat pogués conèixer què es feia al campus per tal de guiar la seva orientació
universitària. 
La climatització de la sala on es va fer la xerrada va ser escasa i vam passar una mica de
fred. 
Per la resta tot va estar molt bé, una activitat molt interessant que va agradar i encuriosir
molt a l'alumnat.
La persona que ens va rebre, va saber adaptar-se molt bé a la tipología d'alumnat i al
temps del qual disposavem. Tant l'explicació inicial de contextualització con les
conclusions van estar molt bé.
Ampliar la part pràctica per els alumnes
Molt correcte tot, molt agraïts com sempre.
Jo vaig posar-me en contacte amb els organitzadors per demanar un taller a part de les
xerrades perquè sinó no ens interessaria anar. Em van dir que sí i després de taller res de
res. Les visites als laboratoris van ser molt interessants així com la xerrada de benvinguda
però la xerrada del grup nanomol va ser massa llarga i específica. S'hauria de fer més
general i reduir a mitja hora així com fer algun taller si s'arriba a aquest acord (com
teòricament vam fer)
Al laboratori de histologia no es va fer cap activitat manipulativa
SÉ QUE ÉS MOLT COMPLICAT PERÒ UNA PETITA PRÀCTICA MANIPULATIVA ESTARIA
FORÇA BÉ
Els alumnes s'ho van passar molt bé, segons em van dir.
Millorar formació didàctica dels organitzadors i adequació curricular del contingut. Que els
tallers siguin més pràctics

Resum del camp per q9

Voldríeu afegir algun comentari/suggeriment? 

Comptar Percentatge

Resposta 55 49.55%  Navegar
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Ha estat una activitat molt ben portada i els alumnes la valoren molt positivament.
Gràcies al Laboratori d'Arqueologia de la UPF.
- xerrada inicil massa llarga. 
- no vàrem poder parlar amb ningú de lestabulari i ho va explicar la mateixa persona. 
- la visita als laboratoris no va ser molt profitosa a excepció de la part de nano. 
- penso que caldria buscar alguna activitat que lligues els diferents labs més pràctica.
Veure maquines als alumnes no els interesa massa!
M'encantaria que la sala principal de l'antic museu de zoologia (1r pis) es mantingues com
el museu antic que era abans, ja que era molt encantador amb els mobles que hi havia,
les col·leccions posades de la manera com estaven, el terra de fusta. 
Molt museus d'història natural del món (Londres i Nova York, per exemple) tenen una part
antiga que agrada moltíssim als visitants i la part nova amb tota la tecnologia disponible.
La combinació de les dues maneres fan aquests museus encantadors i molt informatius.
Molt interessant que les universitats ofereixen activitats als alumnes de secundària
Una mica llarga, són 3 hores. S'hauria de fer un descans o escurçar-la
Moltes gràcies!
La visita als laboratoris és una mica breu
Com la procedència dels grups d'alumnes és molt heterogènia intentar adaptar el
contingut a les necessitats dels professors contactant amb ells i intentant adaptar el nivell
i interés pel taller.
Estem a més de satisfets, agraïts per la oportunitat de participar.
És més una visita que un taller.La visita és molt completa.Falta un experiment. 

Jo faria d' experiment una planta in vitro i continuaria l'experiment amb idees dels
alumnes a l'escola.
VA ESTAR UNA ACTIVITAT MOLT SATISFACTÒRIA I ENRIQUIDORA, MOLT IMPORTANT PER
LA FORMACIÓ DE L`ALUMNAT
Agrair-vos la feina de coordinació entre escoles i centres de recerca i la feina de gestió
d'aquest tipus d'activitats.
En un primer moment no vam obtenir plaça, agraïm la possibilitat de en un segon torn
haver-nos poder afegir. 
Gràcies.
Ens hauria agradat poder veure màquines en funcionament als laboratoris.
Ampliar el nombre d'activitats pràctiques en l'àmbit de la biologia molecular.
L'ACTIVITAT SERIA MÉS INTERESSANT SI ES FES COM UN TALLER, AMB PARTICIPACIÓ DE
L'ALUMNAT
L'aula era massa petita
Agraïr a German les explicacions i la presentació que va fer. Ens ha agradat molt i
tornarem a repetir. 
Gràcies!
Moltes gràcies al formador.
Activitat molt interessant perquè permet fer pràctiques amb instrumental que no en tenim
als centres de secundària.
Aquest grup va "patir" la baixa per malaltia dels monitors i la persona substituta va fer un
gran paper perquè va poder desenvolupar l'activitat amb tots els alumnes. Ells esperaven
més interacció en la part experimental, però la valoració ha estat molt positiva
La valoració és excel·lent tant de tracte com de continguts. Moltes gràcies per
l'oportunitat. Els alumnes van aprendre moltíssim.
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Seria interessant oferir als alumnes informació sobre els estudis que es realitzen al FIB i
les seves sortides professionals
Ens agradaria que s'ofertés aquesta activitat cada any, ens hem trobat que algun any no
ha estat possible perquè l'activiat no ha existit. Actualment el CRESA no ofereix visites a
instituts com feia fa uns anys
Incloure en els coneixements previs que han de tenir nocions de programació.
Potser estaria bé buscar un lloc on poder fer les explicacions més llargues assentats. 
La sortida es va allargar molt (perquè l'alumnat preguntava i estava molt interessat!) i al
final els alumnes estaven cansats d'estar drets. 
Activitat molt profitosa i que va obrir un món de la ciència totalment desconegut al nostre
alumnat. 
Moltes gràcies! 
L'activitat es podria millorar donant una mica més de protagonisme a l'alumne, fent-lo
participar més.
Genial, molt recomanable. Les explicacions dels científics molt entenedores per l'alumnat,
però m'hagués agradat una mica de demostració pràctica per acompanyar la part teòrica.
Nosaltres vam fer desplaçar una quincena d'alumnes des de Figueres i la veritat és que
vam quedar decebuts al no poder fer ús del simulador, que és la part que als alumnes més
els hi cridava l'atenció. La part teórica va ser llarga i amb poca interacció amb els
alumnes. En resum, com ja he dit, molts quilòmetres per sortir decebuts.
Els vostres recursos són un gran estímul professional i una gran oportunitat de fomentar
talent.
Més adient per batxillerat que per ESO donat que els alumnes treuen més profit ja que
tenen més coneixements sobre el tema.
La data de la visita no permet fer la visita amb els alumnes de 2n de batxillerat perquè
són just a final de curs amb els exàmens (just 1 mes abans de les PAU). Això es resoldria
si es pugues fer la visita al març/abril. 
Als instituts no tenim possibilitat de disposar de cromatògrafs i al curriculum de batxillerat
inclou unes nocions bàsiques d'aquesta tècnica. Seria fantàstic poder dedicar una mica
més de temps al funcionament d'aquests aparells o fer-ne una petita demostració.
És una llàtima haver de dependre d'un sorteig. És difícil de planificar.
Seria fantàstic ampliar el nombre d'activitats ofertades.
sobre qui realitza: he valorat més vaig per fer notar que una de les persones que va
intervenir no es va ajustar al nivell. 

A la participació d'experiment, és que no hi va haver una part experimental com a tal pels
alumnes 

A l'apartat tractament de les mostres, s'hauria d'ajustar millor al nivell el contingut i soc
del parer que material gràfic per acompanyar l'explicació seria molt útil.
La primera part de la visita on ens van explical una mica la historia del silici i altres
materials i els microxips cada cop més petits, va resultar interessant segons els alumnes.
També els va agradar molt veure la sala Blanca i tot el que implica entrar-hi, el
manteniment, els filtres,...La part experimental, de la reproducció d'un sensor per
serigrafía, va ser la que no van entendre gaire. El llenguatge utilitzat va ser massa elevat
per a ells. La simulació amb pintura no la van acabar d'entendre en general. Potser també
el fet de programar-la tant aviat, encara no havien vist el tema d'electroquímica i es van
trobar un pèl perduts. 
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Al preguntar als alumnes si estaven satisfets, la tònica general va ser que els havia
decebut/no van entendre molt la part experimental del taller.
L'activitat no es va realitzar. Es va suspendre i ho vam saber amb una setmana d'antelació
amb els inconvenients que això comporta. Tot i això, conec l'activitat d'altres edicions i
crec que val molt la pena.
L'ambient es va enrarir pel comportament d'alguns alumnes, pel qual jo ja em vaig
disculpar als investigadors. 
Tot i això, l'activitat va resultar molt interessant
Però el meu centre si. Jo em jubilo. 
Moltíssimes gràcies per la vostra feina.

NS/NC 56 50.45%  

No mostrat 0 0.00%  
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