ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Buidatge de l’enquesta de satisfacció de l’alumnat ‐ Curs 2020‐21
Cursos semipresencials i modalitat híbrida
Data: Gener 2021
Total respostes: 45 (73,77% participació)

PART 1
Les respostes mostren el GRAU DE SATISFACCIÓ dels alumnes del 0 (menys) a 10 (més).
Semipresencials

Híbrid

Valoració global del curs semipresencial / híbrid.

8,1

6,5

Nivell d’autoexigència que suposa fer un curs semipresencial.

8,6

-

Trobes que les tasques proposades per fer a casa estan prou

9,1

8,3

Les activitats de la plataforma digital són pràctiques i útils.

8,9

8,2

El nivell de les activitats és adequat.

9,0

8

Les activitats m’ajuden a millorar les meves destreses.

8,7

8,2

Les activitats de Moodle són pràctiques i útils.

8,7

8

El nivell de les activitats és adequat.

8,7

8

Les activitats m’ajuden a millorar les meves destreses.

8,8

8,1

VALORACIÓ GENERAL DEL CURS

relacionades amb els continguts de les classes presencials?

VALORACIÓ DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL LLIBRE

VALORACIÓ DE LA PLATAFORMA MOODLE

PART 2

Semipresencials

Híbrid

Nivell de dedicació fora de l’horari presencial.

%

%

De 0 a 2 hores

16

16

De 2 a 4 hores

32

42

De 4 a 6 hores

32

21

De 6 a 8 hores

12

16

Més de 8 hores

8

5

Una vegada al dia

4

0

Dues vegades a la setmana o més

32

48

Un cop per setmana

44

37

Un cop al mes

12

10

Mai

8

5

Una vegada al dia

8

0

Dues vegades a la setmana o més

24

58

Un cop per setmana

28

42

Un cop al mes

40

0

Mai

0

0

Fàcil d'usar

52

-

Necessitava temps per acostumar-m’hi

48

-

Encara no està clar

0

-

Amb quina freqüència accediu a la plataforma digital del
llibre?

Amb quina freqüència accediu al curs Moodle?

El nostre curs Moodle s’organitza en unitats que contenen
quatre blocs.
Què en penseu d’aquesta organització?

PART 3 – Comentaris dels cursos semipresencials
Reculls dels comentaris més representatius.

QUÈ TROBES A FALTAR AL CURS SEMIPRESENCIAL?




Més activitats d’expressió oral.
Més correcció de deures a l’aula.
Més presencialitat.

PER QUÈ RECOMANARIES O NO RECOMANARIES UN CURS SEMIPRESENCIAL?
Es recomana per:






Compatibilitat amb la feina.
Poder treballar des de casa.
Estalvi de temps.
No haver-se de desplaçar dos cops a la setmana.
Independència i autogestió.

No es recomana per:







No ho recomano si es segueix el curs amb dificultat o lentitud ja que trobo que és
millor fer curs presencial.
No el recomano, però si treballes no tens més opcions.
Perquè hi ha molta feina per fer a casa i només una classe per treballar.
Nivell elevat del volum de feina.
Perquè necessites més dedicació.
Per la quantitat de feina que suposa després a casa.

