
                          

1 2 3 4 5 6
COMPLIMENT D'OBLIGACIONS
1. El professor/a compleix amb les seues obligacions d’assistència a classe.

METODOLOGIA
2. L’estructura de les explicacions és lògica, clara i ordenada.
3. La forma d’impartir la classe manté l'atenció i l'interès de l'estudiantat.
4. Les activitats de classe corresponen als continguts i objectius del curs.
5. El professor/a respon amb claredat i precisió a les preguntes que se li fan.
6. El professor/a fomenta i orienta el treball personal i autònom de l'estudiantat.

AVALUACIÓ
7. Els criteris d'avaluació són clars i adequats.

MATERIALS
8. Els materials emprats al curs (visuals, auditius, impresos) són adequats.
9. El professor/a dóna o suggereix activitats que afavoreixen la consolidació de coneixements.
10 Els materials son adequats a les necessitats dels llocs de treball

QÜESTIONARI D'AVALUACIÓ DELS CURSOS DE FORMACIÓ DEL PAS

Valor de l'1 al 5. 1 negatiu, 5 positiu, 6 no contesta

10. Els materials son adequats a les necessitats dels llocs de treball.

INTERACCIÓ
11. L'actitud del professor/a amb l'estudiantat és correcta.
12. La interacció del professor/a amb l'estudiantat és fluïda.
13. La interacció entre l'estudiantat és fluïda.

INFRAESTRUCTURA
14. Les condicions ambientals i materials de l'aula són adequades.
15. L'horari és l'adequat.

GESTIÓ
16. La gestió del curs per part de la Unitat de Formació, és l'adeqüada (difusió de la 
convocatòria, inscripció, informació sobre el curs, administració, possibles canvis 
posteriors, etc.).

VALORACIÓ GLOBAL
17. El curs té el nivell adequat i em suposa una dificultat normal.
18. Els continguts responen a les meues expectatives quan em vaig inscriure.
19. Amb aquest professor/a he après.
20. Estic satisfet/a amb aquest curs.
21. Aquest curs és important per al meu desenvolupament professional.
22. El contingut té relació amb el meu lloc de treball.
23. M’ajudarà a ser més eficaç en el treball diari.
COMENTARIS (podeu continuar al revers del full)
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