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Enquesta general per LBQA 

Valora en quin grau estàs d’acord amb aquestes afirmacions: 

 Molt poc Poc Bastant Molt 

LBQA m’ha ajudat a comprendre millor els 

continguts teòrics treballats a Química Analítica 

    

LBQA m’ha ajudat a establir relacions entre la teoria 

i la pràctica 

    

LBQA m’ha ajudat a ser més autònom al laboratori 
    

Les determinacions proposades estan 

contextualitzades en situacions reals o la pràctica 

professional 

    

Les determinacions proposades han augmentat la 
meva motivació envers l’assignatura 

    

El nombre de determinacions és adequat 
    

Existeix relació entre les diferents pràctiques que he 

realitzat 

    

Les pràctiques proposades m’han motivat a indagar 

pel meu compte sobre els resultats obtinguts 

    



Laboratori Bàsic de Química Analítica   

Enquestes de satisfacció 
 

Pàgina 2 de 2 
 

Enquesta específica d’ABP per LBQA 

 

1. La realització dels projectes t’ha ajudat a contextualitzar les diferents pràctiques entre elles? 

 Sí  No 

2. La realització dels projectes ha fet l’assignatura més interessant? 

 Sí  No 

3. La realització dels projectes t’ha ajudat a aprendre a analitzar i relacionar els resultats 

obtinguts? 

 Sí  No 

4. Respecte al teu marge de decisió sobre el projecte, consideres que el projecte és... 

 Massa obert  Adequat  Massa tancat 

5. El nivell de guia proporcionat pels docents al llarg del projecte és... 

 Insuficient  Adequat  Excessiu 

6. Quins elements consideres que han sigut útils al llarg del projecte? 

 Plantilla del disseny del projecte  Tutoria inicial 

 Excel online pels resultats  Presentació final 

 Altres (especificar): 

7. El temps per desenvolupar el projecte ha estat... 

 Insuficient  Adequat  Excessiu 

8. La càrrega de feina associada al projecte ha estat... 

 Insuficient  Adequada  Excessiva 

9. Consideres que el fet de treballar els projectes en equip t’ha ajudat a extreure conclusions 

més ambicioses? 

 Sí  No 

10.  En el pròxim laboratori de Química Analítica et matricularies en un grup on part del treball 

es realitzés... 

 Amb projectes   Sense projectes 

11.  Proposaries alguna millora en relació al desenvolupament dels projectes? 

 


